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ikayetinizde, ilgili kurumdan daha önce cevap 
alamad n z maddeler bulundu u takdirde  
Ombudsman ikayetinizi bu kuruma gönderir ve 
cevap vermelerini rica eder. Ombudsman ayn  
zamanda size de durumu anlatan bir mektup yazar. 

3) Ombudsman davay  incelememeye  
karar vermi tir  
Ombudsman n her ikayeti inceleme zorunlulu u 
yoktur. ikayeti tümüyle incelemeyebilir ya da 
sadece bir k sm n  inceleyebilir.  

Buna ra man her zaman size ikayetinizde 
yard mc  olabilme imkanlar n  de erlendirmek 
için güvenilir bir zemin haz rlar z. Davan zda 
yard mc  olamayaca m z belirlenirse bu size en 
k sa zamanda bildirilir. 

KAYET  ETMEM N  FAYDASI  NED R? 

E er Ombudsman bir kamu idaresinin sizin 
davan zda bir yanl l k yapt na karar verirse 
Ombudsman bu kurumu ele tirir ve davay  tekrar 
ele almalar n  ve yeni bir karar ç karmalar n  
isteyebilir. 

Ombudsman n kendisinin davan zda yeni bir 
karar ç karamayaca n  bilmeniz önemlidir. Bunu 
sadece ilgili kurum yapabilir. Ombudsman n 
görevi kurumun bir hata yapt n  dü ündü ünü 
bildirmektir. 

Ombudsman ceza veremez ve ba ka 
yapt r mlarda bulunamaz. 

MECLIS OMBUDSMANI



E er bir kamu kurulu unun sizin davan zda bir 
yanl l k yapt n  dü ünüyorsan z Danimarka 
Millet Meclisi Ombudsman na ba vuruda 
bulunabilirsiniz.  

Bir belediyenin yanl  bir karar almas , 
mektuplar n za geç cevap vermesi ya da davan n 
i leyi inde bir yanl l k, tipik olan hatalardand r. 

Ombudsman bu tür davalara bakmak için Meclis 
taraf ndan atanm t r. Meclisin Ombudsman  
bütün kamu hizmetlerini kontrol etmekle 
yükümlüdür. Bunlar devlet, bölge, belediye ve 
di er kamu kurulu lard r. Ama özel firmalar 
de ildir. Ombudsman ayr ca mahkemeler ve 
Meclis hakk ndaki ikayetlere bakamaz.  

Herkes ikayette bulunabilir. ikayette bulunmak 
ücretsizdir ve ikayet için çok az art 
ko ulmaktad r. 

lerki sayfalarda Meclis Ombudsman  hakk nda 
daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayr ca 
www.ombudsmanden.dk  ’ye de bakabilirsiniz.  

Sormak istedi iniz her hangi bir ey olursa 
Meclis Ombudsman na ba vurabilirsiniz.  

E-mail: post@ombudsmanden.dk 
Telefon: 33 13 25 12 

Sayg lar mla 
Meclis Ombudsman  
Hans Gammeltoft-Hansen 

NASIL  KAYETTE  BULUNAB L R M?  
 
Ombudsmana yaz l  veya sözlü olarak ikayette 
bulunabilirsiniz. Yazma imkan n z varsa yaz l  
olarak müracaat etmeniz tercih edilir. ikayetinizi 
anadilinizde yazabilirsiniz. Müracaat n z n 
danimarkacaya çevirisini biz sa lar z. 
 
Mektubunuzu belirli bir ekilde veya hukuki bir 
dilde yazma mecburiyetiniz yoktur. Yaln zca 
hangi kurulu  (veya hangi kurulu ta hangi 
görevli) hakk nda ikayette bulundu unuzu 
aç klaman z yeterlidir. Örne in sizce kurulu un 
nas l bir yanl l k yapm  oldu unu yazabilirsiniz 
 
Ayr ca ikayette bulundu unuz karar n ve 
davayla ilgisi olan diger belgelerin fotokopilerini 
göndermeniz gerekir. (Örne in bu, bahsedilen 
kuruma yazd n z mektuplar, kurumun cevap 
mektuplar  ve ba ka aç klamalar olabilir.) 
 
E er bir devlet kurumu size bir ikayet kurumuna 
ba vurman z  söylediyse önce oraya 
ba vurman n z gerekir. 
 
Ombudsmana olan ikayetiniz anonim yani 
isimsiz olmamal d r. Mektupta mutlaka isim ve 
adresinizi bildirmeniz gerekir. Ombudsman, s r 
saklama yükümlülü üne sahiptir. Ama sizin 
ikayetinizi ikayet etti iniz kurum veya 

kurumlara yollayacakt r.  
 

ikayetiniz bir y l içinde Ombudsmana ula m  
olmas  gerekir. 

KAYET N Z  OMBUDSMANA 
ULA TI INDA  NELER  OLUR? 

ikayetinize Ombudsman taraf ndan a a daki üç 
cevaptan biri verilir: 

1) ikayetiniz incelenmektedir 
E er Ombudsman davan z n incelenmesi 
kan s nda ise ikayetinizi davan n ba lad  
kuruma iletir ve bir aç klama talep eder. Ayn  
zamanda davan zla ilgili belgeleri ister.  

Genelde kurumun aç klamas  size gönderilir ve 
sizin buna yorum imkan n z olur. Hukuk yard m 
uzman  davan n bu bölümünden sorumludur. 
(Yard m uzman n n ba harfleri mektuplar n sa  
üst kö esinde ’J.nr’ bölümünün alt nda 
bulunmaktad r.)  

Kurumlar ve ikayetçi, dava üzerine 
aç klamalar n  yapt ktan sonra dava, 
Ombudsman n son karar n  vermesine haz rd r. 
Ombudsman n elindeki davalar n say s na ba l  
olarak davan n ortalama be  ayda 
sonuçlanabilece ini hesaba katmal s n z. Dava 
sürdügü müddetçe size davan n gidi at  hakk nda 
bilgi verilecektir. 

2) Ombudsman n davay  inceleme izni 
olmad ndan ikayet reddedilmi tir 
E er ba ka bir kuruma ikayet etme imkan n z 
varsa önce bunu yapmal s n z. Emin de ilseniz 
davan n ba l  oldu u kuruma ba vurabilirsiniz 
veya Ombudsman n bürosundan sorabilirsiniz. 
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