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Kanton Basel-Stadt yasalarınca görevlendirilmiş olan şikayet 
(danışma) merci OMBUDSMAN  

 

13 Mart 1986 (tarih 28.04.2013) 

Yurttaşların anayasal haklarının daha iyi korunması ve parlamentonun daha iyi 
denetleyebilmesi için Grosser Rat (meclis) tarafından aşağıdaki yasa kabul edilmiştir.  

 

 

I. Görevleri ve organizasyonu 

 

 

§1 Ombudsman Kanton Basel-Stadt'da görevlendirilmiş olan şikayet (danışma) 
mercidir. Kendisine sunulan veri ve bilgilerle anayasa hukukunda güvence altına 
alınmış olan kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili yasaların daha iyi uygulanması, 
korunması ve idare üzerinde parlamentonun kontrolünün daha iyi sağlanması için 
çalışır. 

2 Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken  

a) Teke tek ilişkilerde ve yasalardan aldığı güç ve yetkiyle hakların korunmasında 
yönetime (idareye) karşı yardımcı olur uyuşmazlığın giderilmesine aracılık eder. 
b) İdarenin halka daha yakın tavır içerisinde olmasına, gelişmesine ve idareye karşı 
yapılacak olan olumsuzluğu ve önyargıyı yıkmaya çalışır. 
c) Parlamentoya kendi çalışmalari hakkında raporlar sunar. 

§2 Ombudsman (şikayet/danışma görevlisi) kanton parlamentosu özel komisyonunda 
önerilerek parlamentonun salt çogunluğunca 6 yıllığına seçilir. Özel komisyon üye 
sayısı ve çalışmaları seçim komisyonu savcı seçimi ile ilgili yasa ile belirlenmiştir. 
(Grosser Rat iç yönetmeliğinin 50. maddesi) 
a) Kanton Basel'de ikamet eder ve Appellation (istinaf mahkemesi) mahkemesi 
hakimi ile aynı yetki ve haklara sahiptir. 
b) Hiç bir şekilde başka bir işle istigal edemez, her hangi bir partide idareci ve 
yönetici olarak görev alamaz, Grosser Rat özel izin verebilir. 

§ 2bis Ombudsman kuruluş olarak Grosser Rat'a bağlıdır. 

2 Bütçesini kendisi düzenler. 

§3 Ombudsman olarak görevlendirlimiş kişi ve Ombudsman'da çalışan personel için 
bu kanunda öngörülmüş istisnalar hariç kanton'un personel kanunu geçerlidir. 

2 Ombudsman olarak görevlendirilmiş kişi Ombudsman'da çalışanlar için personel ile 
ilgili işler ve tedbirler için sorumludur. Yargı yolu Personalgesetz'in §§ 40 vb. 
madderlerine göre uygulanır.  
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3 Ombudsman'da çalışanlar sadece Ombudsman olarak görevlendirilmiş kişi'nin 
emirlerine uyarlar. 

4 Grosser Rat'in bürosu personelin dizilmesiyle ilgili Zentraler Personaldienst'i 
dinledikten sonra karar verir. Dizilme 18 ocak 1995 tarihli Lohngesetz'in şartlarına 
göre belirlenir. 

5 Dizilme ile ilgili kararnameler ve dizilme yapmağı reddeden kararlar 30 gün içinde 
çalışan tarafından Grosser Rat'in bürosuna itiraz edilebilir. Bu kurum 
Begutachtungskommission'u dinledikten sonra kararını verir. 

 

ll. Görev (çalışma) alanı 

§4 Çalışma alanı içerisinde tüm kanton kamu kuruluşları ile görevlileri ve yöneticileri 
ilgili organizasyonlar (özel sektörde çalışmayan) bulunur. 

Görev ve yetkisi dışında kalanlar ise 

a) Parlamento  
b) Yasal bağlayıcılığı olan, ön hazırlıkları af ve değişiklikleri ve genel onaylamaları 
veren kamu kurumları ve yöneticileri bulunur. 
c) Bağımsız mahkemeler ve mahkemelerde hakimlik görevlerinde bulunan ama 
adalet bakanlığında görevli olmayanlar 
d) Kamu idare ve yöneticileri (hukuki yollarda, gecikme, zaman aşımı yasaların ihlali 
görevi kötüye kullanma ve bunların dışında kalan, kamu yöneticileri) 
e) Kamuya açık yasal kilise ve yahudi beldelerinde 
f) Noterler 
 
Kamu ortaklığı veya sürekli devlet destekli (sübvanse edilen) enstitüler, 
organizasyonlar yada Ombudsman'ın Özel emir ile görevlendirilmesi halinde ilgili 
kuruluşlarda Ombudsman'ın görev alanı içerisine girer. (özel hukuk alanına giren) 

 

lll. Başlama (Verfahren) prosedür 

§5 Her birey kendi açısından haksız bulduğu kendi aleyhine veya lehine oluşan 
kesinleşmiş yada daha karar aşamasında olan konu ve olaylar hakkında kontrol 
etmesi için Ombudsman'a başvurabilir geciktirici bir etkisi olamaz. 
 
§6 Ombudsman'ın kendisi nasıl ve ne şekilde bir yol izlenip işleme tabi tutulacağına 
herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmayacağına kendi çalışma alanı içerisinde 
kendisi insiyatifini kullanarak karar verir.  

Ombudsman herhangi bir soruşturma ve araştırmaya başlamaz yada yarıda 
bırakabilir. 
a) Kendi görev alanı dahilinde olmadığı takdirde  
b) Başvuru sahibinin özel ve kamusal gizliliği hafife alma yada umursamazlığı, 
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sadece sirretlik etmek, sadakat ve güvenirliligi söz konusu olursa 
c) Konun başka yollardan normlarda çözümünün olması halinde 
 
§7 Ombudsman yasalara uygun olarak araştırma ve soruşturma açarak konunun 
sonuçlanmasını ve ilgili tarafları, mercileri bilgilendirir yasalara uygunluğunu 
ölçütlerini güvenirliğini hukuksal ve ekonomik olup olmadığını kontrol eder. 

Ombudsman'ın yetkisi dahilinde  

a) Kendisi çalışma alanı içerisinde bulunan ilgili kurumlardan her an her konuda 
gizlilik derecesi ne olursa olsun yazılı ve sözlü bilgi, verilmiş kararlar yada devam 
eden soruşturmalar hakkında ilgili mercilerden dosyaları isteyebilir. 
b) İnformasyon sorumlusundan bilgi alabilir. 
c) Teftis düzenleyerek gözlem ve araştırmalarda bulunabilir. 
d) Expert tayin ederek ilgili kararları vermede onlarin bilgisine başvurur. 
 
§8 Soruşturmadan çıkacak sonuca göre Ombudsman  
a) şikayetçinin (davacının) uyması ve neler yapması gerektiğine dair tavsiyelerde 
bulunur. 
b) konu ile ilgili olarak yetkili mercilerle görüşmelerde bulunur. 
c) soruşturma yapılan makama ve amirlerine yazılı tavsiyelerini bildirir. Konu ile ilgili 
diğer kişi kurum ve kuruluşlara kendi düşünce ve ölçütlerini bildirir. 
Bu duruma rağmen eğer somut delil ve verilerle bir karara varılamazsa, verilmiş olan 
ilgili karar kaldırılır, değiştirilir yada tavsiyelerde bulunulur. 
§9 Ombudsman'a yapılan başvurular ücretsizdir. 

 

lV. Gizlilik (Güvenilirlik) 

§10 Ombudsman kendisine iletilen konu hakkında davalı ve davacı ile 3. şahıslar 
karşısında ve konu ile ilgili olan makamlarda kişilik haklarının korunması gizliliği ile 
ilgili yasalarla sorumluluk altındadır. 
Ombudsman'ın çalışma alanı ve kontrolü dahilinde olan tüm resmi görevliler ve 
çalışanlarda yasal hakların korunması ve kesinlikle konu hakkında hiç bir merci yada 
makama bilgi vermemekle yükümlüdürler. 
Gizlilikle yükümlü olanlar ve bilgi vermemeye yetkisi olanlar 
a) kendisi yada birlikte yasal olarak karşı tavır alan şahıs akraba , akraba olarak eş, 
ayrılmış ise eski eşi, akrabalık derecesine göre kayınbirader, hısımlar, kardeşler, 
kayınbaba, kayınvalide, üvey anne, üvey baba evlatlık, üvey çocuklar, üvey kardeşler 
v.b. gibi 
b) avukat, noter çalışma hukukunda yer ve gizlilik ile bağlayıcılığın altında olan 
murakıplar (kontrolörler), doktorlar (hepsi) eczacı, ebe ve yardımcı elemanlarıda bu 
yasada gizlilik (sır) esasına göre sorumludurlar. 
c) Sır (gizlilik) gerektiren kamu görevlileri ve işlerinden dolayi kendilerine güvenilen 
bu görev verilen memurlar. Hükümet bu bilgi verme istemini red edenlerden ilgili bilgi 
ve dosyaların içeriğini kontrol için özel bir kararname çıkarabilir ama sadece 
kamunun güvenliğinin tehlikede yada kamunun yararına zorunlu gördüğü özel halde.  
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V. Rapor hazırlama  

§11 Ombudsman çalışma yılı içinde en az bir kere kendi çalışmaları hakkında 
Grosser Rat'a rapor hazırlamakla yükümlüdür. İlgili yasa ve yönetmeliklerde yönetim 
ve uygulama alanında yapılmasını gerekli gördüğü değişiklilik ve düzenlemeler 
hakkında bilgi ve düşüncelerini raporlarında belirtir. 
Ombudsman'ın bu çalışma raporlarının kontrolü esnasında, yaptığı çalışma ve 
dosyalarla ilgili yasalarla belirtilmiş olan gizlilik esasına dayalı olarak bilgi ve açıklama 
istenemez kontrol edilemez. 
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