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Özet
sağlanan düzenli bilgi yoluyla kendi
inisiyatifiyle hareket eder.

Genel Bilgi

Güvenlik Güçlerinin Gözetimi

AB tarafından finanse edilen "İç
Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin
Geliştirilmesi" projesi çerçevesinde,
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı
üst
düzey
yetkililerinden
ve
milletvekillerinden
oluşan
bir
delegasyon, iç güvenliğin Portekiz
parlamenter gözetimi ile ilgili bilgilerin
derinleştirilmesi amacıyla Portekiz'e bir
çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Bu
belge, bu ziyarete ilişkin bir rapordur.

Güvenlik güçlerinin denetimi ile ilgili
olarak bu kontrol, Parlamentonun sahip
olduğu
özel
yetkilerden
ziyade
gözetimin
genel
mekanizmalarına
bağlıdır. Bunlar şu tip mekanizmalardır:




Alınan dersler



Anayasa ile belirlenen iç güvenlik
sisteminin
Portekiz
parlamenter
gözetimi yetkisi yasalar çerçevesinde
Parlamentoya özel yasa yapma yetkisi
vermektedir.



Hükümet üyelerini, kuvvetler ya da
güvenlik hizmetlerinde yetkili olan
devlet idaresi personelini veya üst
düzey
yetkililerini
huzuruna
çağırmak;
Hükümete soru sormak ve bilgi
talep etmek;
İstenilen
konular
üzerine
görüşmeler planlamak;
Komiteleri sorgulamak.

Ancak başka bir önemli araç ise
gerçekleşmiş kontrol: İç Güvenlik Yıllık
Raporu (RASI). Bu Rapor, geçen yılda
kuvvetlerin ve güvenlik hizmetlerinin
gerçekleşen faaliyetlerine dair hükümet
tarafından her yıl sunulan ayrıntılı bir
rapordur (iç güvenliğe yönelik ana
tehditler, önleme, veri analizi - her bir
suç çeşidine göre -, cezai soruşturma
üzerine operasyonel değerlendirme,
cezaevi sistemleri, kamu düzeni vs.).

Parlamenter denetimin mekanizmaları
iki kısımda ele alınabilir. Birincisi,
istihbarat; diğeri güvenlik güçleri ile
ilgilidir.
İstihbarat gözetimi
İstihbarata ilişkin olarak denetim,
önemli
özel
yetkiler
aracılığıyla
gerçekleştirilir; bu yetkilerin çoğu
Portekiz Cumhuriyeti İstihbarat Sistemi
Gözetimi Konseyi’ne (CFSIRP) aittir.

Kuruluşların çoğulluğu
İç Güvenlik Sisteminin parlamenter
kontrolü ile ilgili genel ve özel yetkilerin
yanı sıra, kuvvetlerin ve güvenlik
hizmetlerinin performansını denetlemek
için yetkili kuruluşların çoğulluğunu da
dikkate almak gerekir. Bütün bunların
geneline bakıldığında İç Güvenlik
Sisteminin dengeleri ve denetlemeleri
görülür.

Tamamen
Parlamento
tarafından
seçilen bu organ, Parlamento’ya
düzenli olarak rapor verir ve şu yetkilere
sahiptir: gizli bilgiye erişim; dairelere
(servislere) ziyaretler / teftişler, devam
eden ve tamamlanan işlemler hakkında
bilgi talebi, İstihbarat Hizmetleri bütçesi
ve
tahmini
masraflarına
erişim.
Örneğin; teftişler ve daireler tarafından

i

Bu bağlamda, İç İşleri Genel Teftiş
Kurulu (IGAI) durumunda olduğu üzere,
teftiş yetkilerine sahip bir kuruluşa bağlı
etkin iç kontrolün varlığını belirtmek
gerekir.

tarafından harekete geçirilmesini sağlar
(buyurucu haklar olarak anılır).
Hükümet üyelerini (örneğin; bakanları),
kuvvetler ya da güvenlik hizmetlerinde
yetkili olan devlet idaresi personelini
veya üst düzey yetkililerini (İç Güvenlik
Sistemi denetiminden sorumlu daimi
komiteye) çağırma konusunda da bu
durum söz konusudur.

Bu kuruluşlardan bir diğeri ise
Ombudsman'dır.
Ombudsman
tamamen bağımsız bir kuruluş olarak
kendi
inisiyatifiyle
vatandaşların
şikayetlerinde (örneğin; kuvvetlerin ve
güvenlik hizmetlerinin faaliyetleri ile ilgili
olarak) aracı rolünü üstlenir.

Aynı zamanda belirli şartlar altında
(güncel konular üzerine görüşme ve
Başbakan ile görüşme gibi) hükümetle
yapılacak görüşmenin konusu belirleme
ve sınırlama yetkisinde de söz
konusudur.

Ayrıca İç Güvenlik Sisteminin bazı
denetleme kuruluşlarına savcı ve
hâkimlerin
de
müdahil
oluşunu
belirtmek gerekir. Bu sayede savcı ve
hâkimleri iç teftişte (IGAI) veya
İstihbarat Veri Gözetim Konseyi gibi
Savcılık
ile
çalışan
organlarda
bulabiliriz.

Bir hükümet üyesinin celbi veya
görüşmelerin konusunun belirlenmesi
ile buyurucu haklar, olayların muhalefet
tarafından
daha
yakın
plandan
izlenmesini sağlıyor, bu durum da
buyurucu hakların etkinliğini arttırıyor.

Öneriler
Bize göre, istihbarat gözetim sistemi
başarılı bir şekilde demokratik kontrol
için gerekli şeffaflığı ve bu servislerin
faaliyeti için gerekli gizliliği dengeliyor.
CFSIRP
(Portekiz
Cumhuriyeti
İstihbarat Sistemi Gözetimi Konseyi)
Başkanının dediği üzere: "bu model iki
temel
değerin
yeterli
şekilde
dengelenmesini sağladı: - hukukun
üstünlüğünde hayati öneme sahip - gizli
servislerde
gizli
bilginin
operasyonelliğinin ve diğer tarafta, bu
servislerin kamusal ve demokratik
kontrolünün sağlanması, yasal sınırlara
saygının korunmasıdır".

Zorunlu inceleme Zorunlu inceleme,
kanuna
binaen
ortaya
çıkan
incelemenin öne çıkarılmasına ilişkin
olarak medya gündemine daha az
bağımlı gözetimi sağlar.
Bunlara örnek olarak Parlamento’da her
bir Bakanın zorunlu olarak dinlenmesi
(her yıl komitede dört kez ve genel
kurulda bir kez) veya İç Güvenlik
Hizmetlerinin üst düzey yetkililerinin ön
dinlenmesi (örneğin; İç Güvenlik
Sistemi Genel Sekreteri) verilebilir.
Şeffaflık
Şeffaflık
açısından
yükümlülüklerin ilgisi ayrıca vurgulanır.
Bu sebeple komite toplantılarının kural
gereğince kamu ve medya tarafından
sadece izlenmesi değil, aynı zamanda
söz alma hakları ve gündemdeki
konuların metinlerine erişme hakları
vardır. Komite tarafından analiz edilen
dokümanlar Parlamentonun internet
sitesinde
yayımlanır.

Azınlık baskısı
Portekiz Parlamentosunun gözetiminin
etkinliğine ilişkin olarak bu gözetimin
son yıllarda geliştiğini düşünmekteyiz.
Bu gelişim, azınlık baskısına büyük
oranda katkı sağlamıştı; çoğunluğun
anlaşması söz konusu olmaksızın
denetleme
araçlarının
muhalefet
ii

1 - Giriş
UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Türkiye’nin teknik desteğiyle, İçişleri
Bakanlığı tarafından yürütülen “İç Güvenliğin Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi” projesi AB
tarafından finanse edilmektedir.
Projenin genel hedefi, Türkiye vatandaşları tarafından vatandaşlık haklarının
genişletilmiş düzeyde yararlanılmasının ve düzenleyici sistemde iç güvenliğin ve
Türkiye'de kamu idare uygulamalarının demokratik kontrolünün yapısal olarak
yerleştirilmesidir.
22 - 27 Mayıs tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aziz Yıldırım
başkanlığında, İçişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri ve milletvekillerinden oluşan bir
delegasyon, Portekiz'e bir ziyarette bulunmuşlardır. Bu ziyaretle Portekiz iç güvenlik
sistemi ve yaklaşık 40 yıl önce ülkenin demokrasiye geçişinden bu yana yaşadığı
değişim hakkında bilgilerin derinleştirilmesi amaçlanmıştır.
Tablo 1: Portekiz’e Çalışma Ziyareti – Katılımcıların Listesi

DELEGASYON
Aziz Yıldırım

UNVAN
Delegasyon Başkanı
İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Sekreteri
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Proje Koordinatörü
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı
İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire
Başkanı
İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler
Daire Başkanı
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
Başkan Yardımcısı
UNDP Baş Teknik Danışman
UNDP Proje Asistanı

İrfan Neziroğlu
Mehmet Şükrü Erdinç
Salih Koca
Celal Dinçer
Mihrimah Belma Satır
İsmail Aydın
Yusuf Başer
İdris Şahin
Muzaffer Aslan
Mustafa Baloğlu
Alpaslan Kavaklıoğlu
Rahmi Doğan
Mehmet Aktaş
Yakup Canbolat
İsmail Ustaoğlu
Süleyman Elban
Mükerrem Ünlüer
Sebastian Roche
Sinem Kara
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Portekiz’e gerçekleştirilen çalışma ziyaretinin özel hedefleri: 1) Milletvekillerinin
Portekiz’deki mevzuat, uygulama ve mekanizmalar açısından İç Güvenlik Güçlerinin
parlamenter gözetimini gözlemlemesini sağlamak ve 2) milletvekillerinin Portekiz’deki
istihbarat gözetimine ilişkin özel mekanizmaları anlamalarını sağlamaktır.
Portekiz’e yapılan çalışma ziyareti, Portekiz’de yürütülen parlamenter gözetime genel
bir bakış açısı sağlaması için gerçekleştirilecek birkaç toplantıyı da içermekteydi.
Planlanan program şu şekildeydi:






Portekiz’deki İç Güvenlik Güçlerinin parlamenter gözetimine yönelik yasal
çerçevenin ve Parlamentonun yetkilerinin tanıtımı,
Parlamento’ya ziyaret: İç güvenlikten sorumlu komisyonlar (daimi komiteler ve
geçici komiteler): komitelerin oluşumu, çalışma prensipleri, bilgiye erişim
konusu (gizli bilgi dahil olmak üzere), duruşmalar, bakanların çağrılması;
Parlamento’ya ziyaret: İç Güvenlik Güçlerinin bütçesinin hazırlanmasına dahil
olan komiteler ve genel kurul,
İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürleri ile toplantı: Parlamentoya hesap verebilirlik
konusunda hazırlıklı olmak.

Bu rapor, bu ziyaretten alınan dersleri özetlemektedir.

2

1.1 – Portekiz ile ilgili Genel Bilgi

1.1.1 – Demokrasiye Geçiş
25 Nisan 1974’te gerçekleşen askeri darbe (Karanfil Devrimi), Portekiz’de demokrasiye
geçiş sürecini başlatmıştır.
Genel olarak dile getirildiği üzere, Portekiz, üçüncü demokratikleşme dalgasını
başlatmıştır. Portekiz’in ardından İspanya ve Yunanistan’ın demokrasiye geçişi, daha
sonra Latin Amerika ülkelerinin ve yakın zamanda da Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin
geçişi gerçekleşmiştir.
Ancak Estado Novo rejiminin (en uzun diktatörlük: 48 yıl) yıkılması, demokratik
kuruluşların derhal kurulması anlamına gelmiyordu.
Aslında demokrasiye geçiş, ordunun sivil iktidara anayasal itaati ile 1982 yılına kadar
devam etti.
Ancak bu süreçte, 1975 yılında ülkede ilk demokratik seçimlerin yapılması gibi önemli
demokratik dönüm noktaları yaşanmıştı. Ayrıca, bir yıl sonra yeni Anayasanın
onaylanması, Cumhurbaşkanının demokratik seçimi ve ilk anayasal hükümet gibi
gelişmeler de gerçekleşti.

1.1.2 – Ordunun Rolü
Ordu, devrimde ana rolü oynamıştır. Aslında 25 Nisan, sömürge savaşlarına karşı
orduya karşı artan memnuniyetsizlikten kaynaklanan motivasyonlarla gerçekleşen bir
askeri darbeydi. Buna karşın, ordu, darbeden sonraki gün Silahlı Kuvvetler Hareketi
(MFA1 Programı) ile hem siyasi hem sosyal bir modeli ülkeye sunmuştur.
1974’ten 1976’ya kadar siyasi iktidar, ordu tarafından kontrol edildi ve geçici
hükümetler tarafından idare edildi. Askeri iktidar ve etkinin ana kurumsal aracı, Devrim
Konseyi idi. Bu birim, istişare birimidir. Aynı zamanda anayasa mahkemesi gibi
hareket ederek ve Anayasaya uymaması sebebiyle yasa tekliflerini veto ederek yargı
denetimi yetkisine sahiptir. Ayrıca askeri konularda da yasama yetkisi vardır2.
Bilindiği gibi, 75 yılının ‘sıcak’ yazı oldukça hassastı. 1975 yazı ve Kasım ayı arasındaki
dönemde iki bloğun karşılaşmasıyla Portekiz bir iç savaşa doğru ilerlemekteydi3:
1

Silahlı Kuvvetler Hareketi (MFA), Karanfil Devrimi’nden sorumlu sol eğilimli alt rütbeli subaylardan
oluşan bir organizasyonun adıdır.
2
Leston-Bandeira, C., 2004, Yasamadan meşruiyete: Portekiz Parlamentosunun rolü, London, Routledge.
3
Rodrigues, L, 2011, Review of Mario Del Pero "'Hangi Şili, Allende? Henry Kissinger ve Portekiz
devrimi.", H-Diplo Article Review No. 350.
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–
–

Demokrasi yanlısı blok: Birçok siyasi parti (o sırada seçimleri kazanlar) ve ılımlı
askerler, Batı Avrupa modeline geçişi savunuyordu;
Komünist blok: Aşırı uç solun desteği ve Silahlı Kuvvetler içindeki geniş ve
kapsamlı kollar ile birlikte Portekiz Komünist Partisi (PCP) tarafından idare
edilmekteydi.

Bu çıkmaz, yeni bir ‘askeri darbe’ de demokrasi yanlısı bloğun zaferiyle 25 Kasım
1975’te nihayet aşıldı.
MFA’nın devrim kanadı mağlup edilmesiyle ordu, geleneksel rolüne yöneldi. Siyasi
partiler sadece sahne arkasında değil aynı zamanda siyasi arenada da beklenen
görevlerini üstlendiler.
Bu iki yıl boyunca ordunun rolü, rejimi kontrol etmeyi hatta devirmeyi amaçlayan daha
radikal askeri gruplaşmaları önledi.
Bu bağlamda, “askeri müdahale,
4
demokratikleştiriciydi; anti demokratik değildi” .
Geçiş dönemi (1976-1982), birinci anayasanın gözden geçirilmesi ile (Anayasa
uyarınca olması gerektiği gibi) Devrim Konseyi’nin lağvedilmesiyle son buldu.

1.1.3 – İç Güvenlik Sistemi
Ziyaret gezisine ve yapılan toplantılara odaklanmadan önce, Portekiz’deki iç güvenlik
sistemi üzerine bazı temel bilgilerin verilmesi gerekir.
İç Güvenlik Sistemi üzerinde yapılan son değişiklik 2008 yılında 53/2008 sayılı Kanun
ile gerçekleşmiştir. Bu değişiklik, Soğuk Savaş çerçevesinde ve ideolojik nedenlerle
hareket eden terörist örgütlerin faaliyetleri arasında farklı bir uluslararası ve ulusal
senaryoda 80'li yılların sonunda oluşturulan ve o zamanda yürürlükte olan Kanunu
değiştirmeyi hedeflemiştir.
İç Güvenlik Sisteminin üç organı mevcuttur:




İç Güvenlik Kurulu (CSSI)
Güvenlik Koordinasyon Bürosu (GCS)
İç Güvenlik Sistemi Genel Sekreterliği (GS-ISS)

2008 reformu; koordine etme rolüne ve yönetim, kontrol ve harekat komutasına sahip
İç Güvenlik Genel Sekreterliğinin mevzuatını geliştirdi.
İç Güvenlik Sistemindeki her bir organın görev alanı aşağıdaki tabloda verilmiştir (lütfen
sayfa 23’e bakınız).
İç Güvenlik Sistemi ayrıca iç güvenlik işlevini yürüten kuvvetleri şu şekilde belirtiyor:

4

Braga da Cruz, M., 1988. “Sobre o Parlamento Português: Partidarização Parlamentar e
Parlamentarização partidária”, Análise Social, vol. 100, p.97.
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Kamu Güvenliği Polisi (PSP)
Ulusal Cumhuriyet Muhafızları (GNR)
Göçmenlik Hizmetleri(SEF)
Güvenlik İstihbaratı Hizmetleri (SIS)

Portekiz’de ikili polis kuvveti sistemi bulunmaktadır: biri askeri kökenli (GNR); diğeri
sivil kökenlidir (PSP). İkisi de İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
Göçmenlik Hizmetleri Bölümünün (SEF) iç güvenlik politikasında temel hedefleri,
kişilerin sınır kontrolü ve Portekiz’deki yabancıların faaliyetleridir. Bu birim de İçişleri
Bakanlığına bağlıdır.
Güvenlik İstihbaratı Hizmetleri (SIS), yönetimin karar verme sürecini desteklemek için
güvenlik bilgilerinin özel üretimi hakkına sahiptir ve Başbakanlığa bağlıdır.

2 - Toplantılar (Alınan dersler)
Ziyaret esnasında delegasyon özellikle Portekiz iç güvenlik sistemi tarafından sağlanan
parlamenter incelemenin imkanlarına odaklandı. Dolayısıyla parlamenter gözetimin ana
organlarıyla ve ana kuvvetlerin ve güvenlik hizmetlerinin başkanları ile bu konuları
görüşmek ve tartışmak çok önemliydi.
Bu sebeple delegasyon şu birimlerle toplantılar yapmıştır:
1. Portekiz Cumhuriyeti İstihbarat Sistemi Gözetimi Konseyi
2. Anayasal İşler, Haklar, Özgürlükler ve Teminatlar Komitesi ve Bütçe, Finans ve
Kamu Yönetimi Komitesi
3. İç Güvenlik Sistemi Genel Sekreterliği, Ulusal Cumhuriyet Muhafızları (GNR) –
Portekiz Jandarması
Kamu Güvenliği Polisi (PSP) – Portekiz Güvenlik Polisi
Göçmenlik Hizmetleri (SEF)
İç işleri Genel Teftiş Kurulu (IGAI)
4. Portekiz Avukatlar Derneği
5. Portekiz Cumhuriyeti İstihbarat Sistemi (SIRP)
6. Adli Polis (PJ)

Gelecek sayfalarda toplantılar kısaca özetlenmiştir ve tartışılan en önemli hususlar
özetlenmeye çalışılmıştır.

2.1 - Toplantılar:


Portekiz Cumhuriyeti İstihbarat Sistemi Gözetimi Konseyi (CFSIRP)

Katılımcılar:
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Milletvekili Paulo Mota Pinto (Konsey Başkanı)
Milletvekili João Soares (Konsey üyesi)
Savcı José António Branco (Konsey üyesi)

CFSIRP, iç güvenlik istihbarat hizmetleri (SIS), stratejik savunma istihbarat sistemi ve
askeri istihbarat alanlarını kapsamaktadır.
Bazı görüşlerin iç bilgi ve dış bilginin (sırasıyla SIS ve SIED) birleştirilmesi gerektiğini
savunmaktadır. Her ne kadar iki birim arasında koordinasyonu sağlayan ortak bir genel
sekreterleri olsa da (SIRP Genel Sekreteri) bu yönde bir adım hiçbir zaman atılmadı.
İstihbarat Servislerinin faaliyetlerinin kontrolü için uygulanan araçlardan biri de düzenli
olarak Konsey tarafından gerçekleştirilen ziyaretler / teftişlerdir. Bu ziyaretlerde Komite,
herhangi bir süreç ile ilgili veya gizli bilgiler üzerine bilgi talep edebilir.
Bu kontrolün diğer önemli bir boyutu da aylık olarak servisler tarafından Konseye
gönderilen raporlardır. Bu raporlar, ilgili departmanların bütün faaliyetlerini ve süregelen
prosedürleri de açıklar.
CFSIRP, İstihbarat Servislerinin faaliyetlerine ilişkin bir raporu her yıl Parlamento’ya
sunar. Bu rapor, gizli bilgi haricinde en ilgili konuları içerir; zira bu rapor kamu (ve
dolayısıyla medyanın) incelemesine açıktır. Bu rapor oylanmaz. Sadece tartışılır.
Kamuyu ilgilendirebilecek bir olayda CFSIRP, bilgilendirme amaçlı bildiri yayınlayabilir.
Komisyonun yaptırım uygulama yetkisinin olup olmadığının sorulmasına başkan
reddederek cevap verdi ve Konseyin yetkisinin geniş yumuşak gücünden
kaynaklandığını; tavsiyede bulunma ve kararları özel bir yönde etkileme kapasitesine
sahip olduğunu belirtti.
Yaptırımlar, eğer uygulanacaksa, Genel Sekreter (SIRP) veya muhtemelen Başbakan
tarafından uygulanmalıdır.
Portekiz İstihbarat Servislerinin oluşturulduğu tarihi bağlama dikkat çekildi ve bu
bağlamda Portekiz İstihbarat Servisleri ile diğer Avrupa Birliği ülkelerinin İstihbarat
Servislerinin arasındaki farkların anlaşılmasının kolaylaştırılacağı belirtildi.
Aslında Portekiz İstihbarat Servisleri 30 yıllık bir tarihe sahiptir (AB’deki en genç
servis). Diğer geçişlerin aksine, 74 Devriminden sonra siyasi polis neredeyse yoktu ve
on yıl boyunca Portekiz’de gerçekten istihbarat sistemi olarak kabul edilemeyecek
küçük bir çekirdek dışında İstihbarat Servisleri bulunmamaktaydı.
Bu durum büyük oranda Portekiz diktatörlüğü zamanında İstihbarat Servislerinin siyasi
polisler tarafından yürütülmesi ile açıklanmaktadır (o zaman bile otonomiye sahip ordu
haricinde).
Eğer CFSIRP, bir suçun varlığına kanaat getirirse, savcılığa şikayette bulunur ve
savcılık da soruşturma başlatabilir. Konsey, bu yetkisini bir kez kullanmıştır.
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Herhangi bir koşulda istihbarat sisteminin telefon dinleme yetkisi ve gücü yoktur. AB’de
bu sadece Portekiz’e ait bir özelliktir.
Ayrıca CFSIRP’ın teftişlerinin içerik ya da usul ile ilgili olabileceği ve CFSIRP’ın istediği
soruyu sorabileceği belirtildi.
Delegasyon üyeleri tarafından CFSIRP oluşumunun bir hükümet destekleyicisi bir de
muhalefet kanadından parti üyelerini içerdiğini fark edildi. Ancak bu durumun herhangi
bir yasal yükümlülüğün sonucu olmadığı belirtildi. Sadece bir tesadüftü. Hatta çok sık
rastlanan bir durumda değildi. Kanun sadece Konsey'e seçilen vatandaşların yetkinliğe
sahip olmasına gerektirmekteydi.
SIS ve SIED’in doğrudan Başbakanlığın kapsamında olduğu belirtildi. Ancak askeri
istihbarat Genel Kurmay Başkanlığını ve Savunma Bakanlığını bir araya getiriyor ve
yine Savunma Bakanlığı tarafından yürütülüyor.
İstihbarat Servisleri ve CFSIRP arasında anlaşmazlık olması durumunda ne olduğunun
sorulmasına karşılık CFSIRP'ın servislere herhangi operasyonel talimat vermediği
belirtildi. CFSIRP'ın sadece kendi yetki ve kontrolü dahilinde talimatları sorgulama
hakkı bulunmaktadır.
CFSIRP fikir verir; bu durum genellikle İstihbarat Servisleri tarafından memnuniyetle
karşılanır. Çünkü Servislerin dışarıdan aldıkları tek geri bildirimdir. Bu da CFSIRP’ın
etkileme becerisine de sahip olduğunu gösterir.
CFSIRP bir idari ofis dışında herhangi personel bulundurmamaktadır. Bu şekilde gizli
bilginin sızması önlenmiş oluyor.
CFSIRP’e göre, bu model iki ana değerin yeterli şekilde dengelenmesini sağladı: hukukun üstünlüğünde hayati öneme sahip - gizli servislerde gizli bilginin
operasyonelliğinin ve diğer tarafta, bu servislerin kamusal ve demokratik kontrolünün
sağlanması, yasal sınırlara saygının korunması".

2.2 - Toplantılar:


Anayasal İşler, Haklar, Özgürlükler ve Teminatlar Komitesi (Birinci
Komite) ve Bütçe, Finans ve Kamu Yönetimi Komitesi (Beşinci Komite)

Katılımcılar:




Milletvekili Fernando Negrão (Birinci Komite Başkanı)
Milletvekili Paulo Baptista (Beşinci Komite Başkan Yardımcısı)
Çeşitli partilerden farklı milletvekilleri (iktidar partisi ve muhalefet partisi)

Güvenlik güçleri üzerinde parlamenter yetkilere dair kısa görüşme. Ana hususlar şu
şekilde özetlenebilir:
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Anayasa, güvenlik güçlerinin yasal sınırlarına dair yasa koyması için
Parlamentoya özel yetki verir.
Birinci Komite aracılığıyla Parlamento, bütün bakanlıkları servisler ve güvenlik
güçlerine dair sorumlulukları ile ilgili denetleme yetkisine sahiptir.
Kanun, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı dahil olmak üzere zorunlu
duruşmalara ve Birinci Komitenin herhangi bir üyesinin talep edeceği
duruşmalara olanak tanır (buyurucu hakları kapsamında5).

Adli Polis ulusal müdürü, GNR Genel Komutanı, PSP ulusal müdürü, SEF ulusal
müdürü veya SIRP Genel Sekreteri de denetlenebilir.
Ayrıca şunu not etmek gerekir ki bir milletvekili eğer güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin
kanuna uygun olup olmadığını bilmek isterse, IGAI Genel Müfettişinin dinlenmesini
talep edebilir.
İşlevleri bağlamında Birinci Komite, güvenlik güçlerini teftiş etme kararı alabilir.
İç Güvenlik Yıllık Raporu (RASI) ile incelemenin önemi özellikle belirtildi. RASI, geçmiş
yıl boyunca güvenlik ve güvenlik güçleri açısından ülkedeki durumu açıklayan bir
belgedir [iç güvenliğe yönelik ana tehditler, önleme, veri analizi - her bir suç çeşidine
göre -, cezai soruşturma üzerine operasyonel değerlendirme, cezaevi sistemleri, kamu
düzeni vs.]. RASI’nin izlediği süreç şu şekilde açıklanmıştır: RASI, Komiteye ulaştıktan
sonra, RASI üzerine bir rapor çıkarmakla görevli bir kişi atanır. Bu rapor, Komite’de
oylanır. Daha sonra, RASI bütün siyasi güçlerce genel kurulda görüşülür.
Birinci Komite güvenlik güçlerinin başkanlarının, İç Güvenlik Sistemi Genel Sekreteri,
Portekiz Cumhuriyeti İstihbarat Sistemi Gözetimi Konseyinde üç üyenin ve Entegre
Kriminal Bilgi Denetim Kurulu (beş üyesinden) üç üyesinin dinlenmesi sürecini
yürütmekten sorumlu olduğu ayrıca vurgulandı.
Devlet bütçesine ilişkin olarak yapılan görüşmelerle ilgili olarak Beşinci Komite başkan
yardımcısı, Milletvekili Paulo Baptista bu sürecin Bütçe, Finans ve Kamu Yönetimi
Komitesi (Beşinci Komite) tarafından yürütüldüğünü vurguladı. Bu bağlamda, Birinci
Komitenin müdahalesi güvenlik güçlerinin bütçesi ile ilgili bir fikir belirtmesi içindir.
Bunun yanı sıra, Birinci Komite ayrıca kuvvetler ve güvenlik güçlerinden sorumlu
bakanlarla yapılacak sektör bazlı görüşmelerden de sorumludur (İçişleri Bakanlığı ve
Adalet Bakanlığı).
Bir milletvekili (Mv. Luís Pita Ameixa), güvenlik güçlerinin parlamento tarafından
izlemesi üzerine üç önemli noktaya dikkat çekti:
1. Güvenlik güçlerinin faaliyetleri hem Parlamentoya hem de halka karşı şeffaf
olması.
2. Milletvekillerin buyurucu yetkilerinin önemi.
3. Avrupa güvenliği konularının parlamenter izlemedeki yani AB yasama
sürecindeki önemi (terör, Europol vb.)
Eğer dinlemeler sonrasında Parlamento, İç Güvenlik Sistemi Genel Sekreteri ve
İstihbarat Sistemi Gözetimi Konseyi Genel Sekreteri adaylarını veto ederse, bu,
5

Buyurucu haklar tek taraflı olarak ifa edilebilir ve bu yüzden çoğunluk tarafından karşı çıkılamaz.
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Hükümeti o adayı yine de atama hakkından otomatik olarak mahrum bırakmaz. Ancak
bu veto, Hükümeti bunu yapmaması yönünde etkileyecektir. Ancak bu hiçbir zaman
gerçekleşmedi.

2.3 - Toplantılar:


İç Güvenlik Sistemi Genel Sekreteri (GS-ISS),



Ulusal Cumhuriyet Muhafızları (GNR) – Portekiz Jandarması,



Kamu Güvenliği Polisi (PSP) -



Portekiz Güvenlik Polisi,



Göçmenlik Hizmetleri(SEF),



İçişleri Genel Teftiş Kurulu (IGAI)

Katılımcılar:






Sayın Antero Luís
İç Güvenlik Sistemi Genel Sekreteri
Korgeneral Mourato Caldeira
GNR Operasyonel Komuta Komutanlığı
Komiser Paulo Gomes
PSP Ulusal Müdürü
Müfettiş José Van der Kellen
SEF Ulusal Müdür Yardımcısı
Sayın Margarida Blasco
İç İşleri Genel Teftiş Kurulu Genel Müfettişi

İç Güvenlik Sistemi Genel Sekreterliğinin kriminal bilgiyi paylaşmaya ilişkin sorumluluğu
mevcuttur. Portekiz’de her polis kuvveti kendi kriminal bilgi sistemine sahiptir. Böylece
kriminal bilginin alınıp verilmesi için bir platform mevcuttur (Google polis türü). Bilgi üç
ağ üzerinde dolaşmaktadır (İçişleri, Adalet ve Savunma).
Bu sistem, bir Konsey (Entegre Kriminal Bilgi Denetleme Kurulu) ve Veri Koruma
Kurulu tarafından denetlenmektedir.
Bu platformu denetleyen iki birim Parlamento tarafından seçilir.
GNR ve PSP ile ilgili dış kontrol mekanizmaları Parlamentoya, hükümete (İçişleri
Bakanlığı), Sayıştay, İçişleri Genel Teftiş Kurulu, Veri Koruma Kurulu, Savcılık,
Ombudsman ve genel düzeyde bütün vatandaşlara ve medyaya bağlıdır.
Parlamenter kontrol ile ilgili olarak ayrıca RASI görüşmesine (İç Güvenlik Yıllık
Raporu), parlamenter soruşturmalara ve denetlemelere, yazılı sorulara ve polis
kuvvetlerinin yasama sürecinde vermek zorunda oldukları yazılı fikirlere dikkat çekildi.
Trafik, spor şiddeti, cinsiyet eşitliği vb. gibi polisin çalışmasıyla ilgili konular üzerine
çalışma grupları ve komiteler vardır.
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Parlamenter inceleme dışında İçişleri Genel Teftiş Kurulu (IGAI) tarafından yapılan
kontrolün belirtilmesi gerekir. Bu kontrol, İçişleri Bakanlığına bağlı bir denetleme ve
teftiş hizmetidir. Güvenlik güçleri herhangi bir müdahale olmaksızın operasyonel
kuvvetlerin ve güvenlik hizmetlerinin performansının geliştirilmesinden sorumludur ve
bu hizmetlerin nasıl yürütüldüğünü, gerekli görülmesi durumunda, bu hizmetlerin
sonuçlarını araştırır. IGAI ile ilgili ayrıntılar aşağıda verilmiştir (lütfen sayfa 29-30'a
bakınız).
2.4 - Toplantılar:


Portekiz Avukatlar Derneği Başkanı

Katılımcılar:


Marinho Pinto
Portekiz Avukatlar Derneği Başkanı

Bu görüşme, özellikle güvenlik güçlerin istismarına karşı vatandaşların haklarının
koruyucu olarak avukatların rolü üzerine şekillenmiştir. (Daha önceki toplantılarda
belirtildiği üzere) Parlamento gözetiminin önemi, İçişleri Genel Teftiş Kurulu (IGAI) ve
Ombudsman tarafından güvenlik güçlerinin kontrolünden bahsedilmiştir.

2.5 - Toplantılar:


Portekiz Cumhuriyeti İstihbarat Sistemi Genel Sekreteri (SIRP)

Katılımcılar:




Sayın Júlio Pereira
Portekiz Cumhuriyeti İstihbarat Sistemi Genel Sekreteri
Sayın Horácio Pinto
Güvenlik İstihbaratı Hizmetleri (SIS) Müdürü
Tümgeneral Melo Gomes
Stratejik Savunma İstihbarat Hizmetleri (SIED) Müdürü

Gerçek bir istihbarat sisteminin olmayışı Devrim'den sonraki 10 yılda Portekiz
demokrasisinin zayıf yönüydü ve bu zayıflık, bu dönemde ülkede bir dizi saldırı
gerçekleştiren terörist grubu tarafından kullanılmıştır (1983'te Filistin Kurtuluş Örgütü
üst düzey üyesi Issam Sartawi'nin suikastı gibi).
İstihbarat Servisi 1984 yılında kurulduğunda, yasa koyucular, vatandaşlarının hakları,
özgürlükleri ve teminatları ile ilgili konularda oldukça hassastılar. Bu yüzden, bu
hizmetler, polisin yargı etkisi alanında veya mahkemelerin yetkinliği üzerinde söz sahibi
değildir. Ancak, hiçbir başka kuruluş da istihbarat sisteminin yetki alanında söz sahibi
olamaz.
Parlamenter gözetimin yanı sıra (CFSIRP aracılığıyla yapılan dahil), SIRP, üyeleri
Genel Savcı tarafından atanan Veri İzleme Komitesince kontrol edilir.
10

Polis gücünün yokluğu, istihbarat servislerinin sorgulama veya
yapamayacağı anlamına gelir. Bu sistem, İngiliz modeline benzerdir.

tutuklama

Daha önce bu raporda da belirtildiği üzere güvenlik hizmetleri kesinlikle telefon
dinleyemez.
Bu durum, Portekiz’in hiçbir terörist tehditle karşı karşıya olmadığı gerçeği ile ele
alınmalıdır. Portekiz’in karşılaştığı sorunlar daha çok belgelerin yayımlanmasına verilen
destek ve terörist faaliyetlerin finanse edilmesi ile ilgilidir. Portekiz aynı zamanda
benzer servislerle işbirliği içerisindedir.
Güvenlik hizmetlerinin faaliyetleri devlet sırrı (gizli bilgi) olarak kabul edilir. Milletvekilleri
sadece Başbakanın izni ile bu materyallere erişebilirler. Ancak CFSIRP’ın
kurulmasından beri gizli bilgilere erişim CFSIRP tarafınca mümkündür.

2.6 - Toplantılar:


Adli Polis (PJ) – Kriminal Araştırma Polisi

Katılımcılar:


Sayın Pedro Carmo
Adli Polis Müdür Yardımcısı

Adli Polis, PSP ve GNR gibi iç güvenliğe odaklanan diğer polislerden farklı olarak
kriminal araştırma alanında hizmet vermektedir.
PJ’de polis ve sulh yargıcı bulunmaktadır (Savcılık ve hakimlikten gelen savcılar).
PJ, (savcılıktan) bir devlet savcısı tarafından yürütülen bir süreç çerçevesinde kriminal
soruşturma yapar. Her bir durumda PJ soruşturmacıları doğrudan bu yargıca karşılık
verirler.
PJ, teknik ve taktiksel özerklikle soruşturmalarını yürütür; yani, PJ genellikle araştırma
ve soruşturma sürecini geliştirir. Ancak sorumlu yargıç nasıl soruşturma yapılacağına
dair doğrudan talimatlar verebilir.
Vatandaşların hakları, özgürlükleri ve teminatları ile çakışabilecek bütün kararlar savcı
veya bir yargıç tarafından onaylanmalıdır. PJ, genellikle hakim kararı olmadan arama
yapamaz. Aynı durum telefon dinleme veya banka bilgisi gibi hassas bilgiye erişim için
de geçerlidir. Kural budur. İstisnalar terörizm gibi nadir durumlar haricinde çok az
görülür.
PJ’de görevli savcı ve hakimler kariyerleri açısından kayıptadırlar; zira kendi
mesleklerini bırakıp bir polis gibi davranırlar.
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Yetki çatışması riskine ilişkin olarak genellikle görev çatışmasının PSP ve GNR
arasında olduğunu söylendi, çünkü ikisi de aynı yetkilere sahiptir; sadece coğrafik alan
açısından farklıdırlar. PJ bütün bölgelerde soruşturma yapılabilen suçlara ilişkin özel
yetkiye sahip bir kuruluştur. Bu yüzden, çatışma olasılıkları oldukça düşüktür.
PJ’nin kontrolüne ilişkin birkaç araç bulunmaktadır:





Her bir soruşturma sürecinde kontrol, sorumlu savcı tarafından yapılır.
Savcılık, PJ ile ilgili soruşturma yapabilir. Bu soruşturma, düzenli olarak
gerçekleştirilir.
Adli Polis, aynı zamanda Adalet Hizmetleri Genel Teftiş Kurulu tarafından teftiş
edilebilir (Adalet Bakanlığına bağlı IGSJ).
Parlamento, PJ’nin işlevine dair istediği herhangi bir şeyi gözetleyebilir.
Örneğin; PJ, yakın zamanda Anayasal İşler, Haklar, Özgürlükler ve Teminatlar
Komitesi tarafından ziyaret edildi. Bu komite, telefon dinleme sistemi ile ilgili
daha fazla bilgi edinmek istiyordu.

PJ, CFSIRP tarafından gözetilmez (çünkü bir istihbarat sistemi değildir). Parlamento,
PJ’nin faaliyetlerini Anayasal İşler, Haklar, Özgürlükler ve Teminatlar Komitesi
aracılığıyla kontrol etmektedir (Birinci Komite).
Karşılaştırma yaparsak eğer, Portekiz modeli, Amerika’nın FBI’ına veya Brezilya’nın
Federal Polisi’ne denk düşer (her ne kadar Portekiz bir federal devlet olmasa da).
Yolsuzluk riski ile ilgili olarak iki önemli önleme mekanizmasının olduğu belirtildi. Bir
yandan PJ, mali istihbarat birimi ile müfettişlerin yararlanabileceği finansal hareketlere
erişebilir. Diğer yandan, PJ disiplin ve teftiş birimi tarafından geliştirilen ve Adli
Polislikte yolsuzluk riskini azaltmayı hedefleyen bir ulusal yolsuzluk önleme planı
vardır.
Bu planın uygulanması, aynı zamanda disiplin ve teftiş biriminin müdürü olan
Cumhuriyet Savcısı tarafından yönetilen bir dahili birim tarafından yürütülür. Bu birimin
asıl görevi, yolsuzluk riskini azaltmayı sağlayacak önerilerde ve usul değişikliklerinde
bulunmaktır.

3 – Gözetime ilişkin Parlamenter Araçlar
3.1 – Parlamento Organizasyonu
Her bir parti için veya parti koalisyonu için seçilen milletvekilleri bir parlamenter grup
oluşturabilir.
Parlamenter grupların ana yetkileri (Cumhuriyet Meclisi Usul Kuralları Madde 8 6 – Usul
Kuralları)

6

Cumhuriyet Meclisi Usul Kuralları, Meclis’in internet sitesinde İngilizce olarak mevcuttur:
http://www.en.parlamento.pt/Legislation/Rules_of_Procedure.pdf
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Üyelerinin sayısına oranla komitelere katılmak;
Belirli sayıdaki genel kurulun gündemini belirlemek (Usul Kuralları Madde 64);
Hükümetin katılacağı olağanüstü görüşmeler yapılmasını sağlamak, (Usul
Kuralları Madde 74);
Her bir yasama döneminde Hükümeti Meclis’e katılması için Hükümeti
çağırarak genel veya sektör bazlı politikalar üzerine iki tartışma yapılmasını
sağlamak;
Güncel konular üzerine görüşmeler yapılmasını sağlamak (Usul Kuralları
Madde 72);
Hükümetin programlarını reddeden teklifler vermek;
Hükümete yönelik gensoru önergesi vermek;
Parlamenter soruşturma komitesinin oluşturulmasını sağlamak;

3.1.1 Komiteler
Meclis Başkanından gelen bir teklif üzerine her bir yasama dönemi başlangıcında
Genel Kurul, daimi komiteleri ve her birinin yetkilerini belirler.
Komitelerin Sayısı:


Komitelerin ve bakanlıkların görevleri her zaman çakışmaz. Farklı komitelerden
önce aynı bakanlığın söz hakkının olduğu durumlar vardır (Mevcut mevzuatta
Ekonomi ve İstihdam Bakanlığı’nın Sosyal Güvenlik ve İş Komitesi ile Ekonomi
ve Kamu Çalışmaları Komitesi tarafından denetlenmesi gibi durumlarda söz
konusudur). Öte yandan, birden fazla bakanlığı denetleyen komiteler vardır. Bu
durum yine mevcut mevzuatta (2011’den beri geçerli 12. Meclis mevzuatı)
İçişleri ve Adaleti denetleyen Anayasal İşler, Haklar, Özgürlükler ve Teminatlar
Komitesi (Birinci Komite) için geçerlidir.



Ancak şu göz önüne alınmalıdır ki Birinci Komitenin geleneksel önemi, birçok
etkin milletvekilini (ve bu yüzden medyanın dikkatini) ve parlamenter gruplardan
daha fazla personeli kendisine çekebilir. Bu Komitenin toplantıları, önemli
parlamenter olayları (komite toplantıları gibi) televizyona aktaran resmi meclis
kanalı olan AR TV’de en çok aktarılan toplantılardır.



Şuanda 12 daimi komite bulunmaktadır.

Oluşum:
 Meclis’te her bir parlamenter grubun koltuk sayısına oranla oluşturulur.
Başkanlık:
 Her grubun Parlamento’daki milletvekili sayısına orantılı olarak parlamenter
gruplar arasında bir bütün olarak dağıtılır. Ölçülülük ilkesine halel getirmeksizin
parlamenter gruplar, Meclis’te en çok koltuk sayısına sahip olan gruptan
başlayarak önem sırasına göre başkanları belirlerler.
 Bu, şu anlama gelir ki iç güvenlik konularını denetleyen ve genellikle en önemli
komite olarak kabul edilen Anayasal İşler, Haklar, Özgürlükler ve Teminatlar
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Komitesi (Birinci Daimi Komite) başkanlığı, (hükümeti destekleyen) en büyük
meclis grubu tarafından yürütülecektir. Geleneksel olarak gerçekleşen budur.
Yeter Sayısı:
 Toplanmak ve karar vermek için yeter sayısı, üyelerinin %50’sidir (yeter sayısı
2007 reformuyla yükseltilmiştir).
Parlamenter Komitelerin Ana Yetkileri (Usul Kuralları Madde 102)
 Çalışmaların yürütülmesi;
 Bilgi veya fikir talep edilmesi;
 Vatandaşların onayını talep etme;
 Parlamenter dinlemelerin yapılması;
 Görevlerin yardımcı olacak uzmanların talep edilmesi ve onlarla anlaşma
yapılması;
 Bilgi veya çalışma görevlerinin üstlenilmesi.

3.1.2 – Alt Komiteler ve Çalışma Grupları
Her bir komite, Meclis Başkanının ön iznine tabi olmak şartıyla alt komiteler veya
çalışma grupları oluşturabilir.
Meclis komiteleri, alt komitelerinin ve çalışma gruplarının oluşum ve kapsamını
belirleme yetkisine sahiptir.
Alt komiteler, parlamenter komiteye çalışmalarının sonuçlarını bildirirler.
Şuanda bir alt komite (Eşitlik Alt Komitesi) ve farklı konular üzerinde çalışan 38 çalışma
grubu vardır.

3.1.3 - Geçici Komiteler
Meclis, belirli bir amaç için geçici parlamenter komiteler oluşturabilir. Geçici komiteler,
Meclis tarafından belirlenen süre zarflarında rapor verir.
Soruşturma komiteleri hariç, geçici komite kurma girişimi en az on milletvekili veya
herhangi bir parlamenter grup tarafından yapılabilir.
Şuanda 1 geçici komite vardır: "Portekiz için Mali Yardım Paketi Tedbirlerini İzleme
Geçici Komitesi".

3.1.4 – Soruşturma Komitesi
Soruşturma komitelerinin amacı, Anayasa ve yasalarla olan uygunluğu değerlendirmek
ve Hükümet ile İdare’nin eylemlerini incelemektir.
Soruşturma komitelerinin işlevi Parlamentoyu yargılamak değil, onun önlem alması
(yasal ya da kontrol) için gereken bilgiyi sağlamaktır. Dolayısıyla, özellikle de
parlamentonun siyasi gözetiminin bir aracı olarak kullanılır.
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Parlamento soruşturmaları:



Genel Kurul’un sarih kararıyla,
Parlamento üyelerinin beşte birinin sunduğu bir teklif üzerine, üye başına bir
sınırına kadar ve yasama dönemi başına göre gerçekleştirilir.

Parlamenter Soruşturma Komiteleri adli mercilere ve diğer mercilere ait soruşturma
erkinden ve yasa gereği verilen haklardan (Parlamento soruşturmalarını yöneten yasal
Rejim 3 Nisan 2007 tarihli 15/2007 sayılı Kanun’la düzenlenmiştir7) faydalanırlar. Ancak
bu durum Devlet Savcısının harici yetkisi olan ve ceza işleri soruşturmalarından
sorumlu emniyet birimlerinin destek verdiğini ceza kovuşturması yetkisi ile
karıştırılmamalıdır.
Yargı mercilerine, kriminal polis organlarına ve idari mercilere destek vermede
Komitelerin de mahkemelerle aynı koşullar altında destek almaya hakları vardır.
Üyelerinin haklı talepleri üzerine, komiteler Hükümete, yargı mercilerine, İdare
organlarına ve özel kurumlara tahkikatı gerçekleştirme aşamasında gerekli olduğunu
düşündükleri bilgi ve belgelere ulaşmak için yazılı talepte bulunabilirler.
Bilgi ve belgelerin paylaşılmasının diğer hizmetlere göre önceliği vardır ve on gün
içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilmesini engellemeden sorumlu
kişi itaatsizlik sebebiyle suçlu addedilecektir.
Soruşturma esnasında belgeleri sunmayı ya da tanıklık yapmayı reddetme sadece
ceza muhakemeleri kanunu kapsamı altında mazur görülebilir.
Kural gereği, tahkikat komitelerinin gerçekleştirdiği toplantılar ve attığı adımlar kamuya
açıktır ancak, kamuya açık bir toplantıda alınan kararla komite aksini gerekli görüyor ve
aşağıdaki sebeplerden birini (Parlamento Soruşturma Kanunu 15. Maddesi) de sebep
olarak gösteriyorsa, istisnaya gidilebilir:


Konu devlet sırrı konumundaysa (sınıflandırma olarak), yargı süreçlerinin gizli
tutulması ya da kişilerin özel hayatını korumaya yönelik gizlilik sebeplerinden
dolayı;



Temel hakları koruma gereğince tanıklar toplantıya kamuya açık yapmaya karşı
çıktılarsa;



Toplantılar ve adımlar bilgi kaynaklarının gizliliğini tehlikeye atıyorsa.

Soruşturmayı ilgilendiren gerçeklerle ilgili tanıklık yapması için Parlamento soruşturma
komiteleri herhangi bir vatandaşı celbedebilir. Ancak, Cumhurbaşkanı, eski
Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanı, Meclis eski başkanları, Başbakan ile eski
başbakanlar ifadelerini yazılı olarak verebilirler.
Şuanda 3 soruşturma komitesi bulunmaktadır.

7

Parlamento Soruşturmalarını yöneten yasal Rejim, Parlamentonun internet sitesinde İngilizce olarak
mevcuttur.
http://www.en.parlamento.pt/Legislation/Legal_Regime_governing_Parliamentary_Inquiries_EN.pdf
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Son yıllarda büyük ses getiren bazı soruşturma komiteleri oldu. Bunun başlıca örnekleri
“BPN’in (özel banka) ulusallaştırılmasına yol açan durum ve Bankacılık Denetimi
hakkında Soruşturma Komisyonu” (2009) ve “Devletin Medya’yla ilişkisi ve özellikle de
TVI’yı (özel televizyon kanalı) satın alırken Hükümet’in eylemi hakkında Soruşturma
Komisyonu”dur (2010). Her iki vakada da yüksek bir profile sahip siyasiler ve iş
adamları yer almaktaydı. Denetimler halka açıktı ve medya tarafından yayınlanıyordu.
Fakat parlamento tartışmasının bazı olağan siyasi ayrılıkları raportörün görüşünde
ortaya çıkmış ve soruşturma esnasında bulunanlara dair sonuçlara ulaşmaya çalışırken
nihai rapor bazı güçlüklerle karşılaşılmıştır.
Yukarıda bahsi geçen tahkikat komiteleri, soruşturma komitelerinin yargı soruşturma
erkleri hakkında bazı gri alanları da ortaya çıkardı. Örneğin komiteye tanıklık yapması
için çağrılan birinin susma hakkı ya da komitenin kullandığı dinleme cihazı (ceza işleri
soruşturmasında toplanan) gibi. İkinci vakada, söz konusu soruşturma komitesi
başkanı soruşturma komitesinin ceza işleri sürecinde bulunmadığı gerekçesiyle
dinleme cihazıyla elde edilen malzemenin kullanılmasına müsaade etmemiştir.

3.2 – Genel Parlamento Kontrolü
En büyük fark siyasi sorumluluk için olan araçlar ile rutin inceleme araçları arasında
yatmaktadır.
Hükümetin parlamento karşısında sorumlu olduğu diğer siyasi sistemlerdeki gibi,
milletvekilleri hükümetin düşmesine sebep olabilir. Bu ya gensoru önergesinin
onaylanmasıyla ya da güven oylamasının reddedilmesiyle gerçekleştirilebilir.
Ancak denetleme işlevlerinin pek çoğu rutin temelde aktive edilmiş daha az yasal
araçlar aracılığıyla yerine getirilir.
Soruşturmaların amacı, hükümetin politikalarını ortaya çıkarmanın yanı sıra hükümet
ve kamu idarelerinin eylemlerinde herhangi bir düzensizliğin olup olmadığını kontrol
etmektir. Aynı zamanda önemli mevzular hakkında detaya girip tartışma yaratırken
hükümetten bilgi toplamaktır.
2007 yılında Portekiz Parlamentosu’nun Usul Kuralları reformu işleme koyuldu.
Çoğunlukla muhalefet partilerinin haklarını güçlendiren belli başlı değişiklikler yapıldı.
Bu diğer reform Genel kurul ile Komite incelemelerini etkiledi. Aşağıdaki konu, an
itibariyle geçerli olan bu incelemenin en önemli araçlarını tanımlar ve detaylandırır.
3.2.1 Genel Kurul
- Her yasa tasarısı tartışılıp oylanacaktır.
 Genel kurulun gündemini kontrol ederek (2007 reformu) sadece çoğunluğun
oylamak istediği yasa tasarılarının görüşülmesi değil. Halen tartışılıp oylanması
beklendiği için yasama dönemi sonunda “ölen” yasa tasarılarının miktarından
kaçınmak için bu konuya değinilmiştir.
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- Bakanlar Görüşmesi
 Her yasama dönemi boyunca milletvekillerinden gelen soru oturumu için her
bakan en az bir kere Genel Kurul’a katılmalıdır (Usul Kuralları Madde 225).
 Görüşmeler en az bir ay önceden belirlenir.
 Parlamento grupları oturumdan bir hafta önce ilgili hükümeti soruları hakkında
bilgilendirmelidir (hükümet hangi sorulara cevap vereceğini seçebilir)
 Bu 2007 reformundan gelen bir yeniliktir. Önceden bakanlar, çoğunluğun
istediğine bağlıydı.
- Güncel konular üzerine görüşme
 Bir parlamento grubundan gelen buyurucu bir önerge üzerine, her on beş günde
bir güncel konular üzerine görüşme yapılabilir (Usul Kuralları Madde 72).
 Görüşmenin düzenlenmesi kararı görüşmeden birkaç saat önce alınabilir.
 Görüşme esnasında hükümeti temsilen vekillerinden birinin orada olması
zorunludur.
- Acil durum görüşmesi
 Buyurucu haklar tablosuna göre (dönem başına buyurucu haklar üzerine rapor
için Ek I’e bakın) Parlamento gruplarının acil durum görüşmesi düzenlemeye
buyurucu hakları bulunmaktadır (Usul Kuralları Madde 74).
 Genellikle haftada bir kere düzenlenirler.
 Öneride bulunan kişinin görüşmeyi sonlandırma hakkının bulunduğu tek
görüşme şeklidir.
- Konulu görüşmeler
 Parlamento Başkanı, parlamento komiteleri, parlamento grupları ya da
Hükümet, Liderler Konferansı’na ilişkin belli bir konuda görüşme yapılmasını
teklif edebilir (Usul Kuralları Madde 73).
 Yukarıda bahsi geçen görüşmelerden farklı olarak, bu görüşmede buyurucu hak
bulunmamaktadır.
 Hükümet’in görüşmeye katılmak ya da katılmamak gibi bir seçeneği mevcuttur.
- Başbakan ile görüşmeler
 İki haftada bir Başbakan Genel Kurul’un vekillerden gelecek sorular için
oturuma katılır (Usul Kuralları Madde 224).
 Buyurucu haklara göre görüşmenin konusu dönüşümlü olarak hükümet ya da
muhalefet tarafından (görüşmeden bir gün önce) kararlaştırılır (bkz. Ek I).
 Bu görüşme, Parlamento’nun 2007 reformunda geliştirilmiştir. Bunun
öncesinde, görüşme aylık olarak düzenlenirken konusu Başbakan tarafından
seçilmekteydi.
- Genel Kurul gündemi oluşturma
 Buyurucu haklara göre (Ek I) gündem muhalefet tarafından oluşturulabilir. Yasa
tasarılarının tartışılmasının yanı sıra görüşmelerin (isterse hükümet de
katılabilir) düzenlenmesini de içerir.
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- Hükümet’e gensoru
 Her yasama döneminde, parlamento grupları genel ya da sektör tabanlı politik
mevzuları üzerine Hükümet’in de Parlamento’ya katılmasını talep ederek iki
görüşmenin düzenlenmesini isteyebilir.

3.2.2 – Ek Genel Kurul
Komiteler
- Parlamento hizmetlerinden teknik bir notun eşlik ettiği her yasa tasarısı şunları içerir
(Usul Kuralları Madde 131):









“Uygulanabilir ve anayasal mecburiyetler ile Usul Kuralları’na uyumlu olarak yasa
tasarısının uygunluğu analizi;
Avrupa ve uluslararası düzeylerde dahil olmak üzere yasa tasarısının konusu için yasal
ve kanunca varsayılan çerçeve;
Aynı konular üzerine diğer bekleyen Portekiz’e ve Topluluk’a ait açılımların listesi;
Yasa tasarısının formunu yöneten kanunla uygunluğun teyit edilmesi;
İlgili olguların, durumların ve gerçekliklerin muhtasar analizi;
Ortaya çıkan herhangi bir sorunun tarihi incelemesi;
Yasa tasarısının kabul edilmesinin sonuçlarının ve uygulamasının olası maliyetlerinin
gözden geçirilmesi;
Özellikle de konu hakkında paylaştıkları fikirler ile ilgili konulara gösterilen ilgiyle
kuruluşların yaptığı katkılara atıflar”

Bu, yasa tasarısı hakkında bazı teknik bağımsız bilgiyle vekilleri güçlendirecektir.
- Bakanlara Celp
 Söz konusu komitenin kararıyla (çoğunluk kararı), komite parlamento
duruşmaları düzenleyebilir.
 Söz konusu yasama döneminin ilk haftasında Liderler Konferansı’nda
belirlenecek bir çizelgeye göre her yasama döneminde (yılı) en az 4 kere ilgili
parlamento (daimi) komitesinin duruşmasında bütün bakanlar dinlenecektir.
(Usuller Kanunu Madde 104). (2007 reformundan önce bakanlar sadece
çoğunluğun oyuyla celp edilebilirdi).
 Orantılı olarak verilen buyurucu haklar tablosuna göre (bkz. Ek I) her yasama
döneminde, her parlamento grubu tek taraflı olarak bakanların (ya da diğer
hükümet mensuplarının) mevcudiyetini talep edebilir.
 İki ardışık olaydan daha fazla aynı bakan için buyurucu haklar kullanılamaz.
- Kamu çalışanlarına Celp
 Söz konusu komitenin kararıyla (çoğunluk kararı), komite parlamento
duruşmaları düzenleyebilir.
 Parlamento komiteleri herhangi bir vatandaştan özellikle de aşağıdakileri içeren
çalışmalarında yer almasını isteyebilir:
a) Devlet’in doğrudan idaresindeki personel ve üst düzey yetkililer (örneğin
güvenlik ve kolluk hizmetleri);
b) Devletin dolaylı idaresindeki ve devletin sahip olduğu iş sektörlerindeki
personel ile üst düzey yetkililer(2007 reformu değişikliği).
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- Uzmanlara Celp
 Söz konusu komitenin kararıyla (çoğunluk kararı), komite parlamento
duruşmaları düzenleyebilir.
- Zorunlu Duruşmalar
 Parlamento dışındaki ofisler (örn; Ombudsman);
 Cumhuriyet Parlamentosu’nun kendilerini dinleme yetkisi verdiği durumlarda
bağımsız düzenleme mercileri ve üst düzey devlet ofislerinin yöneticisi olarak
atanan kişilerle yapılabilir.
İlgili konuya ilişkin yetki çerçevesindeki duruşma, parlamento komitesinde yer alır.
- Komite çalışmalarının şeffaflığı
 2007 reformundan bu yana komite toplantıları kural gereği kamuya açık
düzenlenmektedir (tartışılacak konuların doğası gereği haklı gösterildiği
durumlarda, parlamento komitelerinin gizli oturumda toplanması hariç)
 Medya’nın tartışılan konuların konuşmalarını ve metinlerini dağıtma hakkı
vardır.
 Gizliliği bulunmayan komitenin incelediği tüm belgeler Parlamento’nun internet
sitesinde yayınlanır.
 En önemli komite toplantıları kablolu yayınla verilen AR TV’den (resmi
Parlamento Televizyonu) yayınlanır.
Sorular ve Talepler
 Vekillerin aşağıda yer alanlar için anayasal hakları bulunmaktadır (Anayasa’nın
156. Maddesi8):
– Herhangi bir eylemi için Hükümeti ya da Kamu İdaresi’ndekileri
sorgulamak (yazılı olarak) ve makul bir zaman dilimi içerisinde
cevapları almak (devlet sırrı niteliğindeki konular hakkında kanun
hükümler hariç);
– Hükümet ya da herhangi bir kamu kuruluşundaki yetkilerini kullanmayı
gerekli gördüğünde unsur, bilgi ya da resmi yayını talep edip almak.




Sorgulanabilecek ya da talep edilebilecek şeyler hakkında çok sınırlama
bulunmamaktadır. Genel olarak bu soru ve talepler hükümet tarafından
cevaplanır. Ancak yine de zamanında cevaplanmayan pek çok soru da
mevcuttur.
Bu durum için Parlamento 2008 yılında hükümet ve kamu idarelerine yönelik
sorgulama ve talepler hakkında İyi Uygulamalar Kılavuzu’nu onaylamıştır. Bu
kılavuz cevap vermek için hükümet ve kamu idarelerine 30 gün süre tanımıştır.
Hükümet son tarihe kadar cevap vermezse, resmi bir yaptırım
bulunmamaktadır. Fakat sembolik bir sonucu vardır: Parlamento son tarihe
cevabın yetiştirilememesini internet sitesinde ve resmi gazetede yayımlar.
Ancak bunun hükümetin cevap vermesini sağlaması açısından bir etkisi olup
olmadığı belli değildir.

8

Parlamentonun internet sitesinde İngilizce olarak Portekiz Anayasası mevcuttur:
http://www.en.parlamento.pt/Legislation/CRP/Constitution7th.pdf
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-- Yasaların etkisi ve uygulaması
 Parlamento kanunların etkisini ve uygulanmasını değerlendirir (2007 reformu):
"Yasal sürece ait genel koşulları ve yasaların layıkıyla uygulanmasına
ilişkin değerlendirmede bulunmak, (…) için Parlamento Komitesi
Konferansı Başkanı düzenli olarak toplanırlar” (Usul Kuralları Madde
21)
"Parlamento Komitesi Başkanları Konferansı özellikle şu yetkilere
sahiptir:
–

Geçen yasalara ilişkin, içeriği gereği hangisinin nitel
değerlendirmeye tabii tutulacağını, uygulamasına ayrılan
kaynaklarını ve pratik etkilerini belirlemek.

–

Parlamento
komiteleri,
ilgili
raportör
işlevini
gören
parlamenterlerine ya da onun yapmasının imkansız olduğu
hallerde, parlamento komitesinden herhangi bir Üyeye ilgili
mevzuatın düzenlemesinin ve uygulamasının nitel izlemesi
hakkında rapor tutmasını isteyebilir.

Tablo 2: Genel olarak parlamenter kontrol (ana araçlar)
Siyasi Sorumluluk

Gensoru

Güven oylamasının
reddi

Rutin inceleme
Genel Kurul
Ek Genel Kurul
Ulusal görüşmenin durumu
Bakanların
uzmanlaşmış
komitelere yılda en az 4 kere
katılmaları şarttır
Parlamenterlerin görüşmesi
Bakanların celbi
Bakanlar oturumu
Kamu çalışanları ve uzmanlara
celp
Güncel
konular
üzerine Zorunlu duruşmalar
görüşme
Konulu görüşme
Hükümete gereklilikler
Acil durum görüşmesi
Hükümete sorular
İş düzenini oluşturma
Soruşturma komiteleri
Hükümete gensoru
Bütçe ve Devlet Hesabı özel
inceleme (UTAO)
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3.3 – İç Güvenlik Sistemi’nin Parlamenter Gözetimi
3.3.1 – İç Güvenlik Sistemi politikasının/faaliyetinin kontrolü için özel araçlar

Tablo 3: İç Güvenlik Sistemi’nin Parlamenter Kontrolü
İç Güvenlik
Sistemi
(ISS)

Parlamenter kontrol

Anayasa kapsamında Parlamento'nun "güvenlik güçlerini yöneten
rejim" üzerinde münhasır yasal yetkisi bulunmaktadır.

Muhalefet partilerinin İç Güvenlik politikalarının genel eğilimiyle
alakalı Hükümet tarafından önceden danışılmaya hakları vardır
ISS politikası
Parlamento İç Güvenlik Sistemi kanununu onaylar
Parlamento, belli zaman aralıkları için (genellikle iki yıl) güvenlik
güçleri için (aynı zamanda Parlamenterler için de) stratejik kılavuzları
tanımlayan "ceza siyaseti kanunu" onaylar
Kuvvetlerin faaliyetleri ile önceki yılda meydana gelen güvenlik
hizmetleri ve İç Güvenlik açısından ülkenin durumu hakkında
Hükümet tarafından sunulan Yıllık Rapor (RASI).
Faaliyet

RASI üzerine rapor bir Parlamento üyesi tarafından yazılır ve bu
alanı denetleyen ve genellikle de Anayasal İşler, Haklar, Özgürlükler
ve Teminatlar Komitesi (1. Komite) gibi bir komite içerisinde oylanır,
ardından da Genel Kurul'da müzakere edilir.
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3.3.2 – İç Güvenlik Sistemi Kontrolü için Özel Araçlar

Tablo 4: İç Güvenlik Sistemi Kuruluşlarının Parlamenter Kontrolü
Tanım

ISS
Kuruluşları
İç Güvenlik
Kurulu

Bakanlıklar
istişare kuruluşu

arası

Güvenlik
Koordinasyon
Ofisi

Parlamenterlere
tavsiye kurulu

bağlı

Parlamenter kontrol
2/3'lük bir çoğunlukla seçilen, iki Parlamenteri
içeren (2008 reformundan beri) geniş terkip. Bu
da en azından en büyük iki parti arasında üzerine
anlaşılması gerektiği manasına gelir.
-

GS-ISS'ye destek verir

İç Güvenlik
Sistemi Genel
Sekreteri (GSISS)

İç Güvenlik Sistemi'nin
mihenk
taşı
(2008
reformundan beri)

İç İşleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın ortak
önerisi ve Parlamento duruşmasından sonra
Parlamenterler
tarafından
atanır
(ISS'nin
2008'deki reformundan beri). Amaç büyük
ihtimalle durumunu iyileştirmekti.

Konumu ISS'nin son
reformuyla
(2008)
devlet
düzeyinde
sekreter
olarak
yükseltildi.

Entegre Kriminal
(CFSIIC)

Koordinasyon, yönetim,
kontrol
ve
işletme
komutu yetkileri (belli
koşullar altında)

Bilgi

Denetleme

Kurulu

 Entegre Kriminal Bilgi aracılığıyla değiş tokuş
edilen veri ve bilgiye ilişkin kriminal polisin yanı
sıra İç Güvenlik Sistemi'nin Genel Sekreterinin
faaliyetlerini denetler (bir şüpheli hakkında tüm
güvenlik güçlerinin sahip olduğu bilgi ve "kayıt"a
polisin erişimini sağlayan bilgi paylaşma
platformunu programlama)
 2/3

çoğunlukla,

3

üyesinden

5'i

Parlamento'dan seçilir. Bu da en az iki en
büyük partinin anlaşması gerektiği manasına
gelir.
 Denetleme yapmaya yetkisi vardır ve kriminal
polisten ve GS-ISS'den (ikincisinden iki ayda
bir) bu konuya ilişkin rapor alır.

22

Tablo 5: İç Güvenlik Sistemi'nin güvenlik hizmetleri ve ana güçlerinin
Parlamenter Kontrolü
Güçler ve
Güvenlik
Hizmetleri

Tanım

Parlamenter kontrol

Sivil yapı
İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır

PSP
(Kamu Güvenlik
Polisi)

Görev "demokratik meşruiyeti sağlamak,
vatandaşların Anayasa ve kanunlarca
korunan iç güvenliğini ve haklarını garanti
altına almak".
Çoğunlukla kentsel bölgelerde faaliyet
gösterir (daha yüksek insan yoğunluğunun
olduğu yerlerde).

RASI, önceki yıl gelişen
güçlerin
ve
güvenlik
hizmetlerinin
faaliyetleri
hakkında rapor.
(politika
kontrolü
için
yukarıda
tabloyu
inceleyiniz)

Askeri yapı
İçişleri Bakanlığı'na ya da savaş veyahut da
kriz durumlarında Silahlı Kuvvetler Genel
Kurmay Başkanı

GNR (Jandarma)

Ülke çapında faaliyet yetkisi ve sorumluluğu
bulunan genel polisin görevi, "ülkenin
neredeyse %96'sında güvenlik, barış ve
kamu
huzuru
sağlamada
doğrudan
sorumluluğu üstlenmektir".

RASI, önceki yıl gelişen
güçlerin
ve
güvenlik
hizmetlerinin
faaliyetleri
hakkında rapor.
(politika
kontrolü
için
yukarıda
tabloyu
inceleyiniz)

Bölgesel
denetleme
gibi
egemenlik
hususlarıyla daha yakından ilgilidir.
Sivil yapı
Adalet Bakanlığı'na bağlıdır

PJ (Adli Polis)

Kriminal soruşturma görevi (örgütlü suç,
terör, uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk ve
mali suçu da kapsayan kompleks suç)
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RASI, önceki yıl gelişen
güçlerin
ve
güvenlik
hizmetlerinin
faaliyetleri
hakkında rapor.
(politika
kontrolü
için
yukarıda
tabloyu
inceleyiniz)

3.3.3 – Portekiz Cumhuriyeti İstihbarat Sistemi Özel Kontrolü (SIRP)

Tablo 6: Portekiz Cumhuriyeti İstihbarat Sistemi'nin (SIRP) Parlamenter Kontrolü
SIRP

SIRP Genel
Sekreteri

Tanım

Parlamenter kontrol

SIED ve SIS aracılığıyla Genel
Sekreterin Portekiz devletinin iç
ve dış güvenliğini sağlama
alarak ulusal bağımsızlığını ve
ulusal çıkarlarını korumak için
gerekli bilgiyi sağlamak için
doğrudan yetkisi vardır.
SIS ve SIED'in
yönetimini düzenler

hiyerarşik

Başbakana bağlıdır
SIS: İç güvenliğin korunmasına
katkı sağlayan bilgi

İstihbarat
Hizmetleri
- SIS
- SIED

SIED: Ulusal bağımsızlığı, ulusal
çıkarları ve Portekiz Devleti'nin
dış güvenliğinin korunmasına
katkı sağlayan bilgi

Portekiz Cumhuriyeti
Sistemi
Gözetimi
(CFSIRP):

İstihbarat
Konseyi

 Genel Sekreter ile İstihbarat
Hizmetlerinin faaliyetlerini denetler
 3 üyesi de Parlamento tarafından
atanır (2/3 çoğunlukla; bu da en
azından en büyük iki parti arasında
anlaşılması manasına gelir).
 Sınıflandırılmış bilgiye erişme erki
 Hizmetlere
ziyaret/denetimde
bulunabilir.
 Sürmekte olan ve tamamlanmış
işlemlerle ilgili bilgi isteyebilir.
 Hizmetlerden rapor alır
 Yıllık olarak İstihbarat Hizmetleri'nin
faaliyetleri hakkında Parlamento'ya
rapor sunar.
 Yaptırım uygulayamaz
 Telefon dinlemesi yasaktır (hiçbir
koşul altında).
 İstihbarat Hizmetleri'nin bütçe ve
planlanan
giderlerine
erişim
(geçmiş giderlerine de erişim)

Başbakanlık danışma organı

SIRP Danışma
Kurulu

Üyeler: İstihbarat Hizmetlerinin
başkanı;
Milli
Savunma
Politikası Genel Müdürü; Dış
İlişkiler Politikası Genel Müdürü;
Ana Hizmetlerin ve Güvenlik
Güçlerinin Başkanı vs.
İstişare ve bilgi koordinasyonu
için bakanlıklar arası kurul

Bilgi Kurulu

Başbakan yönetir
Geniş oluşum
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-

Üyelerinin ikisi Parlamento tarafından
atanır (2/3 çoğunlukla. Bu da en
azından iki en büyük partinin
anlaşması manasına gelir)

3.3.4 – İç Güvenlik Sistemi ve İstihbarat Hizmetleri (diyagram)
Aşağıdaki şekil yukarıdaki tablolarda detaylarıyla gösterilen ana gözetim araçlarının
yanı sıra sistemin en önemli özelliklerine odaklanır.
Şekil 1: ISS ve İstihbarat ile gözetim erklerinin en belirgin özellikleri

SIRP (İstihbarat)

İç Güvenlik Sistemi
İç Güvenlik
Kurulu (CSSI)

2 Parlamenter atar

2
Parla
2P's
ment
er
Designates
atar

Organlar

ISS Kurumları

Güvenlik
Koordinasyon
Ofisi (GCS)

GS-ISS

Duruşma ; CFSIIC

SG-SIRP

Tavsiye
Kurulu

Bilgi Kurulu

Eklemlenme

Koordinasyon

CFSIRP

İstihbarat Hizmetleri

RASI

Tetkik Veri Merkezi

Forces
and
Security
Güç ve
Güvenlik
Hizmetleri
PSP

SIS

SIED

Ordu İstihbaratı

IGAI

GNR

SEF

PJ
IGSJ

Savcılık Kontrolü

Parlamenter Kontrol

Adalet Bakanlığı İç Kontrolü

İçişleri İç Kontrolü
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3.3.5 – Genel Çerçeve (Sonuçlar)
Yukarıdaki tablolarda da göreceğimiz üzere, İç Güvenlik Sistemi Genel Sekreterinin
zorunlu ön duruşması ya da İç Güvenlik Kurulu olarak Vekillerin bakanlar arası
koordinasyon kuruluşuna katılımı gibi iç güvenlik sisteminin içinde belli başlı
parlamento tevkif araçları bulunmaktadır.
Bir diğer dikkate değer nokta ise, bu alanda münhasır yasal yetkileriyle Parlamentonun
gerçekleştirdiği harcama öncesi kontroldür.
Özellikle ilgili olan ise Portekiz Cumhuriyeti İstihbarat Sistemi Gözetim Konseyi’nin
(CFSIRP) oynadığı rol ile İstihbarat Hizmetlerine ilişkin Parlamento’nun özel
kontrolüdür.
Güçler ile güvenlik hizmetlerine dair, özel parlamento kontrolü için esas araç geriye
dönük kontroldür: bir önceki yıl meydana gelen güç ve güvenlik hizmetlerinin faaliyetleri
hakkında Hükümet’in (İç Güvenlik Sistemi Genel Sekreteri tarafından) yıllık olarak
verilen RASI raporudur. İç güvenlik hakkında en önemli parlamento müzakeresi RASI’
dır.
İstihbarat hizmetlerini hariç, Parlamento’nun ISS, esas güç ve güvenlik hizmetlerinin
(PSP, GNR ve PJ) kontrolünün çoğu genel kontrol araçlarında mevcuttur. Bu da söz
konusu kontrolün şu şekilde yapıldığı manasına gelir:










ISS konuları hakkında görüşmeler;
İç İşleri Bakanı’nı, Adalet Bakanı’nı ya da İç Güvenlik Sistemi Genel Sekreteri’ni
(hükümet üyesi olan) celp etmek;
Devlet idaresinin personelini ya da üst düzey yetkililerini celp etmek (örneğin
PSP’nin ulusal müdürü, PJ’nin ulusal müdürü, GNR Komutanı ya da İç İşleri
Genel Denetçisi);
Tanıklığı için herhangi bir vatandaşı (uzmanlar da dahil) celp etmek;
Hükümete ya da Kamu İdaresi’ndekilere herhangi bir faaliyeti hakkında soru
sorma;
Hükümet ya da herhangi bir kamu kuruluşu organından aldıkları yetkiyi
kullanmaları için yararlı gördükleri eleman, bilgi ya da resmi yayınları talep
etme.
Soruşturma komiteleri.

3.4 – Parlamenter Gözetimin Diğer Araçları
Belli parlamento kontrolünün yanı sıra, güvenlik güçlerini de kapsayarak başka kontrol
aşamaları da bulunmaktadır. Bu açıdan da takipte yer alanların ISS’ye karşı (dolaylı
olarak) hala parlamento gözetim işlevleri arasında bulunduklarını söyleyebiliriz.
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3.4.1 - Ombudsman
Ombudsman parlamento (2/3 çoğunluk oyuyla) tarafından atanır ve ofisleri bağımsız
olarak çalışır.
Vatandaşlar, kamu kuruluşlarının aldığı kararlarla ilgili bu ofise şikayette bulunabilir.
Birçok teknisyenden oluşan personeliyle ofis kendi inisiyatifinde soruşturmalara
başlayıp kurumları ziyaret edebilir. 2012 yılında 7027’sinin dava olarak açılması karar
verilen, 12’sinin de kendi inisiyatifinde dava olarak açılmasına karar verilen 27.218
şikayet olmuştur.
Kurum, Parlamento’ya teslim edilen yıllık bir rapor hazırlar.
İç güvenlik hususlarına dair, örneğin 2012 yılında bu konular hakkında ama bilhassa da
polis davranışına karşı9 olan şikayetlerde %160’lık bir artış görüldü.

3.4.2 – İdari Belgelere Erişim ile ilgili Komisyon (CADA)
İdari Belgelere Erişim Komisyonu (CADA) Parlamento’yla çalışan, bağımsız, idari bir
yapıdır ve görevi de idari bilgiye erişimi ilgilendiren yasal hükümlere uyulmasını
sağlamaktır.
Vatandaş (ya da diğer kuruluşların) şikayetlerini takiben bu konular hakkında fikir
beyan eder.
Parlamento’ya ve Başbakana yollanan yıllık bir rapor hazırlar.
3.4.3 - Dilekçe
Vatandaşlar şahsi meseleler için olduğu kadar özellikle de kamu yararına olan
meseleler için de parlamentoya dilekçe verebilir. Son 20 yıl içerisinde Parlamento bir
yaygın katılım aracının kullanımını arttırmaya çalışmaktadır. Dilekçeyi e-posta yoluyla
sunup tüm dilekçe sürecinin kamuya açıklığı (dilekçe metinleri, raporlar, hükümete
sorular, hükümetin cevapları, zamanlama vs hepsi parlamentonun internet sitesinde
mevcuttur) yapılan bazı değişikliklerdir. Vatandaşlar da dilekçeyle katılımda artış
göstermişlerdir. Yargı sisteminin birleştirilmesinden önce polisin vatandaşa aşırı güç
kullanımı hakkında dilekçeler parlamentonun ve vekillerin bilgisine sunma yöntemiydi.
Şimdiki sistemle bu durumlar Ombudsman tarafından daha uygun bir şekilde ele
alınmaktadır.
3.4.4 - Denetim
- Devletin hesaba özel süreci: Portekiz Cumhuriyeti devletin hesabı için özel bir süreç
hazırlamıştır (madde 205-213). Devlet Bütçesi’ne ilişkin tartışmalara ilişkin, bu süreç
Bütçe, Finans ve Kamu İdaresi Komitesi (5. Komite) tarafından yürütülmektedir. Ancak
Anayasal İşler, Haklar, Özgürlükler ve Teminatlar Komitesi (1. Komite) güvenlik
güçlerinin bütçesi hakkında bir fikir beyan etmek durumundadır. Ayrıca, ikinci komite
aynı zamanda güç ve güvenlik güçlerinden sorumlu bakanlarla (İçişleri Bakanlığı ile
Adalet Bakanlığı) sektör tabanlı duruşma düzenlemekten de sorumludur.

9

Parlamentoya verilen 2012 Ombudsman Yıllık Raporu
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- Bütçe Desteği için Teknik Birim (UTAO): 2006 yılında Bütçe Komitesi’ne (ve onun
doğrudan denetiminde) çalışmalar ve bütçe ile kamu mali yönetimi hakkında teknik
dokümanlar hazırlayan uzmanlaşmış teknik destek için Parlamento tarafından
yaratılmıştır.
8-10 teknisyenden oluşan bir personeli vardır (2010 yılında teknisyenlerin sayısı iki
katına çıktı).
Devletin hesapları (bütçe ve devletin genel hesabı gibi) gerçekten de yetkisi bulunan
tamamen bağımsız kurum olan Sayıştay tarafından da izlenir. Diğer mahkemelerle eşit
seviyede bulunarak yargı sisteminin bir parçasıdır.
Sayıştay Parlamento’ya hesap vermez ancak Hükümet tarafından Parlamento’ya
gönderilen devletin tüm hesapları yanında Sayıştay’ın da görüşünü içermelidir.

Gözetim erklerinin parlamento sahasına ait olmasa da savcıların ve hakimlerin ISS’nin
bazı denetleyici kuruluşlara dahil olduğunun altı çizilmelidir. Dolayısıyla, ikincisini
İstihbarat Gözetim Verisi Konseyi (istihbarat veri merkezinin faaliyetlerini kontrol eder)
ya da teftiş güçleri gibi organlarda Baş Savcıya bağlı bulabiliriz.

3.5 – İçişleri İç Kontrolü
İçişleri Genel Teftiş Kurulu (IGAI)
Doğrudan İçişleri Bakanı’na bağlı olarak çalışan teknik ve idari özerkliğiyle IGAI’nin
yüksek düzeyde tetkik, inceleme ve denetim işlevleri bulunmaktadır.
Bağlı tüm kuruluşlar, daireler, kurumlar ya da faaliyetleri yasal olarak İçişleri’nden
sorumlu hükümet üyesi tarafından düzenlenir ve denetlenir.
Güçler ile güvenlik hizmetlerine ilişkin, IGAI operasyonel güçlerin ve güvenlik
hizmetlerinin performans gelişimine karışmamalıdır. Ancak gerekli görülmesi halinde
nasıl işlendiği ve ilgili sonucu hakkında soruşturma yürütmekten sorumludur.
Yetkiler:
 Hizmetlerin ve kurumların faaliyetlerine uygulanan görevlerin, kuralların ve
düzenlemeler ile hükümet talimatlarının yerine getirilişini değerlendirmek için
inceleme yürütür, meşruluk teyit ve tetkik yöntemleri kullanır;
 Yurttaşlık temel haklarının ciddi ihlali, hizmetler ve dikkatlerini çeken kurumlarla
ilgili tüm raporları soruşturur. Genel olarak hizmet operasyonlarındaki
meşruluğun olası ihlali hakkındaki iddia ve şikayetleri inceler;
 Üstlerce belirlenen sorgulama ve disiplin sürecini, soruşturma, sorgulama ve
incelemeleri yürütür,
 Hizmetlerin etkinliği ve verimliliğine odaklanarak organizasyon ve operasyonun
denetler ve üzerinde çalışır; hizmetlerin niteliğini ve etkinliğini arttırmaya ve
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güvenlik kurumlarının iyileştirilmesine yönelik olarak Bakan’a yasal önlemler
sunar;
Eşitlik ve Kültürlerarası Diyalog Yüksek Komisyonu’nun alanına giren ırk, renk,
milliyet, etnik kökene dayalı ayrımcılık hareketlerine ilişkin ihlal sürecini gözetir.

İşlemler:
- Denetlemeler:
 Güvenlik güçlerinin ve özel güvenlik firmalarına habersiz ziyaret;
 Düzenli denetleme;
 Olağandışı denetim;
 Düzenli Teftiş;
 Olağandışı Teftiş.
- Disiplin:
 Devlet memurları, PSP ve GNR disiplin kanunlarına uygun.

Araçlar
- Güvenlik güçlerinin tevkif yerlerine denetleme ziyaretinde kullanacağı Denetleme
Kılavuzu. Bu kılavuzun denetleme ve inceleme eylemlerini destekleyecek bir araç
olması hedeflenmiştir. Sistematik olarak ve haber vermeden gerçekleştirilen bu
ziyaretlerde şunlar kontrol edilecektir:



Tevkif yerleri genel koşulları;
Kişilerin gözaltına alınma koşulları.

Bu kılavuzla güvenlik güçlerinin tevkif yerlerinin bu belli bölgesinde hassas bölgeleri
belirlemek ve nerede IGAI'nin daha fazla izlenmeye ihtiyacı olduğunu öğrenmek daha
kolay olacaktır.
Portekiz'de en son birleştirilen IGAI denetimleri bir gösteri esnasında (Nisan 2012)
polisin saldırganlaşmasına ve Parlamento'nun önünde protesto yapan vatandaşların
gözaltına alınmasına (Kasım 2012) dair vatandaşların ve gazetecilerin suçlamalarından
sonra gerçekleştirilmiştir. Polisin görevini kötüye kullanmasına medyanın dikkat
çekmesinin ardından, İçişleri Bakanı her iki vakada da IGAI soruşturmasını takiben
polise karşı disiplin soruşturması başlatılması talimatı vermiştir.
IGAI denetçileri farklı alanlardan gelir (finans, güvenlik güçleri, savcılar ve hâkimler).
Devlet idaresinin herhangi bir personeli ya da üst düzey görevlisi gibi, İçişleri'nin Genel
Denetçisi Anayasal İşler, Haklar, Özgürlükler ve Teminatlar Komitesi Vekillerine bilgi
vermek üzere Parlamento'ya celbedilebilir.
İlgili yasal rejim 58/2012 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (IGAI'nin örgütlenmesi) ile
276/2007 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (genel denetleme faaliyeti)
bulunabilir.
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EK I
Dönem başına buyurucu haklar (yaklaşık bir yıl):
Hükümete gensoru:
Her parlamento grubu - 2 gensoru;
Acil durum görüşmeleri:
15 vekile kadar - 2 görüşme;
Tüm vekillerin onda birine kadar - 2 görüşme;
Her on Vekil - iki görüşme daha;
Gündem belirleme:
Hükümette temsil edilen parlamento grupları:
Her on Vekil - 1 toplantı;
Hükümette temsil edilmeyen parlamento grupları:
10 vekile kadar - 1 toplantı;
15 vekile kadar - 2 toplantı;
Tüm vekillerin beşte birine kadar - 4 toplantı;
Tüm vekillerin onda birine kadar - 2 toplantı daha;
Güncel konular üzerine görüşmeler:
5 vekile kadar - 1 görüşme;
10 vekile kadar - 2 görüşme;
15 vekile kadar - 3 görüşme;
Tüm vekillerin beşte birine kadar - 4 görüşme;
Vekillerin beşte biri ya da daha fazlası - 5 görüşme;
Parlamento komitelerinde yetki:
5 vekile kadar - 1;
10 vekile kadar - 2;
15 vekile kadar - 3;
Tüm vekillerin beşte birine kadar - 4;
Vekillerin beşte biri ya da daha fazlası - 5;

30

