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Trabzon Valisi güvenlik güçlerini topladı
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İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesinin
Güçlü Demokrasisiyle Müreffeh Bir Türkiye İçin Büyük Hizmetlere
Vesile Olacağına İnanıyorum

İçişleri Bakanlığı Öncülüğünde, AB Finansörlüğünde ve BM'nin Teknik Desteğiyle Yürütülen İç Güvenlik
Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi İkinci Aşaması Trabzon'da Gerçekleştirildi
Trabzon’da bir otelde düzenlenen toplantıya Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hayreddin Akçıl, İller İdaresi Genel Müdür
Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, ilçe kaymakamları, belediye
başkanları ve ilgili uzmanlar katıldı.
Konferansın açılışında bir konuşma yapan Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, devlet olmanın temelinde
insanların huzur ve güvenliğinin sağlanması, hak ve özgürlüklerin korunmasının yattığını belirterek,
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“Bakanlığımızın öncülüğünde Avrupa Birliği’nin finansörlüğünde ve Birleşmiş Milletler kalkınma programının
teknik desteğini yürüttüğü projenin ikinci aşamasında bir aradayız.
Gerek Anayasamıza, gerekse uluslar arası kurumlara baktığımız zaman en önemli düzenleme alanlarının
temel hak ve özgürlükler olduğunu görürüz. Buna ayrıca bireylerin hak ve özgürlüklerini hem toplum içersinde
hem de devlete karşı koruma yöntemleri de diyebiliriz. Gerek BM, gerek uluslar arası diğer kurumlar ve
özellikle Türkiye’nin hedeflediği AB sürecine bakıldığı zaman en önemli alanları güvenlik, adalet ve özgürlük
kavramlarının oluşturduğunu görüyoruz. Bu alanlarda var olan belli açıkları kapatma noktasında önemli
mesafeler alındı. Bunun yanında uluslar arası ve ulusal normları uygulayacak kapasiteyi de geliştirmemiz
gerekiyor. Katılım, sivil toplum, medya ve farkındalığı arttıracak unsurlar da bu projenin üç temel ayağını
oluşturmaktadır.
Bu projeyle hedeflenen daha bütüncül ve genel bir bakış açısı oluşturmak ve bir vizyon ortaya
koymaktır. Katılım ve farkındalığın arttırılması konusunda da ayrıca genel bir tedbir alınması hedeflenmektedir.
Yeni yönetim anlayışının bir başka boyutu katılımcı yönetişimdir. Bütün bu uygulamaların amacı modern
yönetim anlayışının güvenlik hizmetlerine uyarlanmasıdır. Bu güne kadar pek çok yasal düzenlemelerde,
genelgelerde, farklı uygulamalarda, kurumsal kapasite ve bilinç oluşturma konusunda önemli mesafeler alındı.
Bu projenin konuşulması, bu platformların iller bazında ve uluslar arası düzeyde dile getirilmesi bile aslında çok
önemli bir mesafedir. Bu platformlar ayrıca Türkiye’nin demokratikleşmesi, sivil gözetim ve yönetimin
gelişmesi açısından son derece önemlidir” dedi.
İlimizde ve diğer ilçelerde olduğu gibi yerel önleme ve güvenlik kurulu dediğimiz, ilçenin stratejik
güvenlik planının hazırlanması ve bu yönde politika ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, önleyici
kolluk anlamında gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili çalışmaların pilot uygulama Vakfıkebir ilçemizde
yürütülmektedir. Bu güne kadar belli toplantılar yapıldı, belli mesafeler alındı ancak bundan sonraki süreçte ilçe
bazında mevcut durum analiz edilerek, güçlü-zayıf yönler belirlenecek, temel hedefler ve faaliyetler belirlenip
eylem planıyla beraber katılımcı güvenlik yönetimimin modeli bu ilçemizde somut olarak denenmiş olacak.
sonrasında alınan mesafeye göre diğer illerde ve ilçelerde uygulama konusu bir politika olarak geliştirilmiş
olacak. Bu projenin ilimizde gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise, “Toplumun huzuruna, barış ve
kardeşliğine önemli katkısı olacak olan bu konferansın ilimizde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, “Sivil gözetiminin geliştirilmesi projesinin üç
temel hedefi vardır. Demokratik hakların vatandaşlarca daha yaygın kullanılmasını teminat altına almak, şeffaf,
katılımcı ve vatandaş odaklı bir kamu güvenliği anlayışını yerleştirmek, İçişleri Bakanlığı ile Vali ve
kaymakamların kolluk kuvvetleri üzerindeki denetim ve gözetim yetkilerinin etkinliğini arttırmaktır” dedi.
Konuşmaların ardından konferans katılımcıların sunumlarıyla devam etti.

Vahid Halilhodzic'ten
Trabzonsporlu futbolculara
gözdağı
Trabzonspor'da Mersin İdmanyurdu maçı sonrası moraller
yerindeyken, teknik direktör Vahid Halilhodzic
oyuncularını tebrik etti. Ancak futbolcularına gözdağı da
verdi. Devamını Oku
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