Sonuç ne olur?
IQIS bir şikâyeti haklı bulursa ya da geniş
kapsamlı bir soruşturma kuruma eleştiri
getirmişse, IQIS kurum başkanı ve sorumlu
Bakanla danışmada bulunmak zorundadır.
IGIS bir kurumun, herhangi bir kararını yeniden
gözden geçirmesini ya da değiştirmesini,
kurallarını ya da işlemlerini değiştirmesini, veya
vermiş olduğu bir karar ya da bir eylemi sonucu
edinilen kaybın tazmin edilmesini tavsiye
edebilir.
Bakanlar ya da kurumlar IGIS’in tavsiyelerini
yerine getirmek zorunda değillerse de, çok kez
bunu yaparlar. IGIS, Bakanların ya da
kurumların, raporu hakkında yaptıklarından
memnun değilse, Başbakana ve Parlâmentoya
bildirimde bulunabilir.

AV U S T R A L Y A ’ N I N
İ S T İ H B A R AT
VE GÜVENLİK
KURUMLARI
HAKKINDA
ŞİKÂYETTE
BULUNMAK

IGIS ile nasıl ilişkiye
geçebilirsiniz?
Şikâyette bulunmak için herhangi bir ücret, harç
ya da resmî yöntem yoksa da çok kez yazılı
olarak, elinizden geldiğince bilgi sağlamanız
istenecektir.
Şikâyette bulunmak isterseniz IGIS’e telefon
edebilir ya da mektup gönderebilirsiniz (bir
sonraki sayfadaki ilişki ayrıntılarına bakınız).
Şikâyetlerin İngilizce olarak yapılması yeğlenir.
IGIS ile e-posta yoluyla da ilişkiye geçebilirseniz
de güvenlik nedenleriyle size postayla mektup
göndermemiz gerekebilir.
IGIS’in görevleri hakkında daha fazla bilgi
(www.igis.gov.au) adresindeki internet sitemizde
bulunabilir.
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IGIS Kimdir?
İstihbarat ve Güvenlik Genel Müfettişi (IGIS)
Avustralya’nın istihbarat ve güvenlik kurumlarının
etkinliklerini denetler ve gözden geçirir.
•

Avustralya Güvenlik İstihbarat
Örgütü (ASIO)

•

Avustralya Gizli İstihbarat Servisi (ASIS)

•

Savunma Muhabere Müdürlüğü (DSD)

•

Savunma İmgeleme ve Jeo-uzay
Örgütü (DIGO)

IGIS size nasıl yardımcı olabilir?
İstihbarat toplayan kurumlar - ASIO, ASIS, DSD
veya DIGO hakkında şikâyette bulunabilirsiniz.
Çok sıkı gizlilik kuralları olan (örneğin ASIO’nun
sorgulama ve tutuklama müzekkereleri gibi)
durumlarda bile şikâyette bulunduğunuz zaman
IGIS’e bilgi verebilirsiniz.
IGIS aşağıdakiler dahil, birçok eylem hakkında
yapılan şikâyetleri soruşturabilir:
• yasadışı olarak telefon dinleme

•

Savunma İstihbarat Örgütü (DIO), ve

• uygunsuz izleme

•

Ulusal Değerlendirme Ofisi (ONA).

• arama sırasında uygunsuz eylemler

IGIS, Genel Vali tarafından atanan bağımsız bir kişidir.
IGIS tüm kurumlardan tamamen ayrıdır.
Şu andaki IGIS, Mart 2004’te atanmış olan Mr Ian
Carnell’dir.

IGIS ne yapar?
1986 tarihli İstihbarat ve Güvenlik Genel Müfettişi
Yasası uyarınca, IGIS, kurumların aşağıda belirtilenleri
yapmakta olduğu hakkında Avustralya Hükûmetine,
Parlâmentoya ve topluma bağımsız olarak teminat verir:

• kötü istihdam uygulamaları

IGIS, Avustralya Federal Polisi ya da göç yetkilileri
hakkındaki şikâyetlerin araştırmasını yapamaz.
Bu durumlarda Federal Kamu Denetçisi
(Ombudsman) yardımcı olabilir.

Bütün şikâyetler araştırılır mı?

düzgün davrandıkları

•

bakanlık kural ve yönergelerine uydukları

• şikâyet konusunun gerçekten bir istihbarat veya
güvenlik kurumu ile ilgili olup olmadığı

•

insan haklarına saygı gösterdikleri.

• olayların ne kadar zaman önce olduğu

kurum etkinlikleri hakkında özel soruşturmalar
yürütür

•

kurumlar hakkındaki şikâyetleri araştırır, ve

•

soruşturmalarının sonuçlarını Bakanlara,
Başbakana ve Parlâmentoya bildirir.

• yeminli ifade alabilir

Bir ön soruşturma, hiç endişe verici bir durum
ortaya çıkarmazsa ya da endişe verici durum küçük
bir durumsa IGIS çok kez size bunu birkaç hafta
içinde bildirir.

•

•

• bir kişinin soruları yanıtlamasını ve geçerli
belgeleri göstermesini talep edebilir

• arşivlere erişim başvurularının ele alınması

Bir şikâyet hakkında araştırma yapıp yapmamaya
karar verirken IGIS şunları göz önüne alır:

kayıtlarını kontrol etmek için kurumları düzenli
olarak ziyaret eder

IGIS’in bilgi edinmek için geniş yetkileri vardır ve
şunları yapabilir:

• istihbarat ve güvenlik kurumlarının binalarına
girebilir

etkinliklerini Avustralya hukukuna uygun olarak
yürüttükleri

•

Şikâyetiniz dikkate alınacaktır.

• vize için güvenlik değerlendirmelerinde
gecikmeler

•

IGIS:

Şikâyette bulunduğunuz
zaman ne olur?

• ilgili kurumun zaten o konuda bir inceleme
yapıyor olup olmadığı
• konuyu incelemesi daha uygun olacak bir
başkasının bulunup bulunmadığı
• konunun araştırma yapılmasını gerektirecek
kadar ciddi olup olmadığı

Ayrıntılı bir soruşturma gerekiyorsa bu, neyin
kontrol edileceği ve kaç kişiyle görüşme yapılması
gerekeceğine göre daha uzun bir süre alacaktır.
IGIS’in araştırma ve soruşturmaları, çok kez
duyarlı ulusal güvenlik konularına dokunduğundan,
gizlilik içinde yapılır.
Özel nedenler olmadıkça, kendisine karşı şikâyette
bulunulan kurum, iddialara yanıt verebilmesi için
bundan haberdar edilir.
Ancak, Parlâmentoya sunulan yıllık rapor gibi açık
bildirimlerde şikâyeti yapan kişinin adı belirtilmez.

