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14:52 - Genç Burak, Klitschko kardeşlere rakip oluyor
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(/news/Genc-Burak-Klitschko-kardeslere-rakip-oluyor_0658CHMTQxMDY1OC8y)

Son Dakika 15:00 - Yurt-Ay Der Başkanı Çirik: Dilenen çocuklara para vermek onları soka…

(/news/Yurt-Ay-Der-Baskani-Cirik-Dilenen-cocuklara-para-vermek-onlari-
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Takip et:

sokaga-iter_9735-CHMTQwOTczNS8x)
İnsan odaklı
güvenlik projesi İzmir'de
15:00 - Siirt’te Kutlu Doğum’da ensar-muhacir kardeşliği
(/news/Siirt-te-Kutlu-Dogum-da-ensar-muhacir-kardesligi_9674masaya
yatırıldı
CHMTQwOTY3NC8yMDA4)
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(/news/Bakanlar-Kurulu-toplantisi-basladi_0686-CHMTQxMDY4Ni8xMDA1)
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14:58 - İş dünyası, DAKİK 4'le Van'da bir araya gelecek

(/news/Is-dunyasi-DAKIK-4-le-Van-da-bir-araya-gelecek_0656İçişleri Bakanlığı
tarafından, Birleşmiş
CHMTQxMDY1Ni8x)
Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) ve

(http://adspace.zaman.com.tr/adspace/onClick.ads?

Avrupa Birliği (AB) ile beş il ve sekiz ilçede
(/news/Tolga-Zengin-Gokhan-kursunu-arabasina-bindigindepilot olarak uygulanan
"İç Güvenlik

BIST
73.405,56
73.476,01

14:56 - Tolga Zengin: Gökhan, kurşunu arabasına bindiğinde hissetmiş

hissetmis_9753-CHMTQwOTc1My8y)
Sektörünün Sivil
Gözetiminin Geliştirilmesi"

Piyasalar

Hava
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ALTIN
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14:56 - Muğla'da 23 Nisan'da oyun parkları kurulacak

projesinin ikinci aşaması kapsamında
(/news/Mugla-da-23-Nisan-da-oyun-parklari-kurulacak_0699İzmir’de bir toplantı
düzenlendi. Toplantının
CHMTQxMDY5OS8yMDA4)
açılışında konuşan
UNDP Yönetişim Program

14:54 - 'Çekirgeyle mücadelede kimyasal müdahale çok önemli'

Yöneticisi Dr. Leyla Şen, projenin ana
(/news/-Cekirgeyle-mucadelede-kimyasal-mudahale-cok-onemli-_9757ekseninin insan
odaklı güvenlik olduğunu
CHMTQwOTc1Ny8x)
söyledi. Şen, “Kalkınmışlık
ve refah düzeyleri ne olursa olsun ülkelerin güvenlik
14:53 - Başkent'teki otobüs kazası, güvenlik kamerasına yansıdı

unsurlarına yönelik olarak geliştirilen politikalar, giderek komplike hale gelen tehditler
(/news/Baskent-teki-otobus-kazasi-guvenlik-kamerasina-yansidi_9758karşısında güvenliğin
sadece askerî ve üniformalı birimlerce karşılanamayacağı yönündeki
tartışmalar sonCHMTQwOTc1OC8x)
40 yıldır ivme kazanmıştır. Bu da güvenlik paradigmasının yeniden
14:53 - Acemi Gönüllüler, üniversitelileri ciritle tanıştırdı

gözden geçirilmesine neden olmuştur. Yaygın bir şekilde kabul gören görüş, güvenliğin
sadece silahla (/news/Acemi-Gonulluler-universitelileri-ciritle-tanistirdi_9729ve üniformayla tesis edilemeyeceği, güvenlik politikalarının insan haklarının
korunması ve CHMTQwOTcyOS8yMDA4)
insani kalkınmanın devamlılığına hizmet etmesi gerektiği yönündedir.” dedi.
14:52 - Genç Burak, Klitschko kardeşlere rakip oluyor
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(/news/Genc-Burak-Klitschko-kardeslere-rakip-oluyor_0658Ardından İçişleri
Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gazi Levent
CHMTQxMDY1OC8y)
Kurtoğlu, projeyle
ilgili bir sunum yaptı. Sunumdan sonra söz alan İzmir Valisi Mustafa
Toprak ise günümüz dünyasının hızlı bir değişim süreci yaşadığını söyledi. Bu süreçte fert
(/news/Yurt-Ay-Der-Baskani-Cirik-Dilenen-cocuklara-para-vermek-onlarive toplum taleplerinin
değişiminin hızlandırdığını vurgulayarak, “Değişen talepler,
sokaga-iter_9735-CHMTQwOTczNS8x)
yönetimin hem
çalışanları modernize etmesini hem de insanların değişen beklentilerine

uygun olarak yeni hizmet sunumlarının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Toplumların
gelişmesinde, kalkınmasında ve demokrasinin yerleşmesinde güvenliğin ve güvenlik
hizmetleri kalitesinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Gelişmiş demokratik ülkelerde
güvenlik birimleri, bireysel hak ve özgürlüklerin güvencesi olarak görülmektedir. Suçun
oluşmadan önlenmesini sağlayacak tedbirler artık daha etkili bir biçimde uygulanmaya
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çalışılmaktadır. Suç ve suçlularla mücadelede ve güvenli bir ortamın sağlanmasında,

(http://www.cihandergi.com/cihanYeni medya henüz alternatif

sadece polisiye güvenlik tedbirlerinin yeterli olmadığı aşikârdır. Güvenlik hizmetlerinin

değil
dergi/mainAction.action)

sunumunda halkın katılımının en üst seviyede sağlanması ve alınan önlemlerin kamu
vicdanında kabul görmesi büyük önem arz eder.” şeklinde konuştu.
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UNDP Baş Teknik Danışmanı Prof. Dr. Sebastian Roche ve pilot ilçelerden Çeşme

dergi/newsDetail_getNewsById.action?

Kaymakamı İnci Sezer Becel’in de konuşmalarından sonra panele geçildi. Proje, Türkiye’de

newsId=30141)

pilot olarak seçilen İstanbul, İzmir, Gaziantep, Malatya ve Trabzon’daki sekiz ilçede
uygulanıyor.
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yazsak birbirimizi severdik
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Başkent'teki otobüs kazası, güvenlik kamerasına yansıdı(/news/Baskent-teki-otobus-

Bizim mahalle, Gülen ile
görüşmemi kabullenemedi
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Kaçaklar için belediye hoparlörü ile yatak ve yorgan istendi(/news/Kacaklar-icinbelediye-hoparloru-ile-yatak-ve-yorgan-istendi_0694-CHMTQxMDY5NC8x)
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Bulaç: Mahallede hırsızlık
olsa polis ilk beni alırdı

YASAL UYARI: Yayınlanan yazılı haber, fotoğraf ve videonun tüm hakları Cihan Haber

Ajansı ve Reklamcılık A.Ş.'ye aittir. Hiçbir surette haber, fotoğraf ve videonun tamamı veya
bir kısmı yazılı sözleşme yapılmadan veya abone(/bottomMenu?linkid=subscription)
olmadan kullanılamaz.
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