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İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin
Geliştirilmesi" Projesi

Trabzon Valisi Öz: "Bu projeyle hedeflenen daha bütüncül ve genel bir
bakış açısı oluşturmak ve bir vizyon ortaya koymaktır"

Termal Kaplıcalar NG Afyon'da Sizi Bekliyor. Aya Özel Fırsat

Doğumdan Sonra Vücudunuz Daha da Güzel Olabilir!

Dumankaya Mozaik Rengarenk Bir Yaşam Sunuyor. Hemen Tıkla!

Birçok Konuda Görüş Bildirip Ödül Kazanın! Fikir Pazarı!

Dukan Diyeti Yenilendi. Ağız Kokusu Yok, Halsizlik Yok.

Her Gece 1500 TL Kazanıyorum! Nasıl mı? Hemen Tıkla!

Herkesi Sevindirecek Haber! Düşük Faizli Kredi Fırsatı!

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, Ab finansörlüğünde ve BM'nin teknik desteğiyle
yürütülen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi" projesinin ikinci
aşaması kapsamında Trabzon'da toplantı yapıldı.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz'ün yanı
sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon
Cumhuriyet Başsavcısı Hayreddin Akçıl, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Cemil
Özgür Öneği, İl Jandarma Komutanı Albay Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Murat
Köksal, kaymakamlar, belediye başkanları katıldı.

Burada konuşan Vali Öz,  devlet olmanın temelinde insanların huzur ve güvenliğinin
sağlanması, hak ve özgürlüklerin korunmasının yattığını belirterek, şöyle devam etti:

"Gerek Anayasamıza, gerekse uluslar arası kurumlara baktığımızda en önemli
düzenleme alanlarının temel hak ve özgürlükler olduğunu görürüz. Buna bireylerin hak
ve özgürlüklerini hem toplum içerisinde 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"

Söz konusu alanlarda var olan belli açıkları kapatma noktasında önemli mesafeler
alındığını ifade eden Öz, "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" dedi.

Öz, bu projenin konuşulmasının ve bu platformların iller bazında ya da uluslar arası
düzeyde dile getirilmesinin dahi çok önemli olduğunu anlatarak, "Bu platformlar
Türkiye'nin demokratikleşmesi, sivil gözetim ve yönetimin gelişmesi açısından son
derece önemlidir" ifadesini kullandı.

Gümrükçüoğlu da toplumsal huzura dikkati çekerek, "Toplumun huzuruna, barış ve
kardeşliğine önemli katkısı olacak olan bu konferansın ilimizde düzenlenmesinde emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda, konuşmaların ardından projeye ilişkin sunumlar yapıldı. - Trabzon

Ankara'da Yasa
Dışı Dinleme
Operasyonu

Kobani'ye
Yapılan
Yardımlar
Kürtleri Birbirine
Düşürdü

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi" Projesi

Son Dakika Ana Sayfa Manşetler Ekonomi Spor Magazin Yerel Gazeteler Tümü

http://tra.minireklam.com/click.aspx?s_id=95&b_id=27300&u_id=98098610299049812541019989970999915951988100599&url=http%3a%2f%2fad.reklamport.com%2frpclk2.ashx%3fc%3d4211522%26t%3d9910154%26URL%3dhttp%3a%2f%2fnghotels.com.tr%2fFirsatlar%2fNG-Afyon_2%2f4-Gece-Kal-3-Gece-ode_22%2f%3frpt%3d1%26utm_source%3dAdmath%26utm_medium%3dAdmath_banner%26utm_campaign%3dGural_Afyon_Ekim_14_2_Admath
http://tra.minireklam.com/click.aspx?s_id=95&b_id=26375&u_id=9810143992102991029998140101100988300608100601005&url=http%3a%2f%2fwww.dogumcatlagi.info%2f
http://tra.minireklam.com/click.aspx?s_id=9&b_id=27102&u_id=971019910103364410024977993974089998542297412&url=http%3a%2f%2fad.reklamport.com%2frpclk2.ashx%3fc%3d4758284%26t%3d9487794%26URL%3dhttp%3a%2f%2fwww.dumankaya.com%2fDumankayaMozaik%2fSayfalar%2fDefault.aspx%3futm_source%3dhaberler.com%26utm_medium%3dpageskin%26utm_content%3d1x1%26utm_campaign%3dMozaik_Lansman_Eylul14%26utm_term%3dhaberler.com%2f_pageskin%2fhaber%26refid%3d603
http://tra.minireklam.com/click.aspx?s_id=9&b_id=26993&u_id=8100310253102380597445589910210149710167010263991&url=http%3a%2f%2fad.reklamport.com%2frpclk2.ashx%3fc%3d4703274%26t%3d9910154%26URL%3dhttp%3a%2f%2ftracking.surveycheck.com%2faff_c%3foffer_id%3d1260%26aff_id%3d2609%26aff_sub%3d%5bqapel_id%5d
http://tra.minireklam.com/click.aspx?s_id=9&b_id=25384&u_id=9933110059858799974100569879910010267910199969101&url=http%3a%2f%2fwww.dukanmucizesi.com
http://tra.minireklam.com/click.aspx?s_id=9&b_id=27217&u_id=2096101100598101398974102189848541026991029946859&url=http%3a%2f%2fgo.cz.bbelements.com%2fplease%2ftrack%2fadClick%2fcampaign%2f133940%2fplan%2f493698%2fbanner%2f535667%2fbannerType%2f1%2f
http://tra.minireklam.com/click.aspx?s_id=9&b_id=26624&u_id=0251023102111017874910129100971102597951611022999&url=http%3a%2f%2fwww.hesapkurdu.com%2fihtiyac-kredisi-hizli-basvuru%3fkey%3dP9Y8Iz4gptc1%26utm_source%3dyenimedya%26utm_medium%3dcpa%26utm_content%3dtext_116%26utm_campaign%3dcpc
http://www.haberler.com/icisleri-bakanligi/
http://www.haberler.com/ab/
http://www.haberler.com/bm/
http://www.haberler.com/trabzon/
http://www.haberler.com/trabzon/
http://www.haberler.com/abdil-celil-oz/
http://www.haberler.com/trabzon/
http://www.haberler.com/orhan-fevzi-gumrukcuoglu/
http://www.haberler.com/trabzon/
http://www.haberler.com/cemil-ozgur-onegi/
http://www.haberler.com/turgay-aras/
http://www.haberler.com/bm/
http://www.haberler.com/turkiye/
http://www.haberler.com/ab/
http://www.haberler.com/turkiye/
http://www.haberler.com/trabzon/
http://www.haberler.com/ankara-da-yasa-disi-dinleme-operasyonu-6609897-haberi/
http://www.haberler.com/kobani-ye-yapilan-yardimlar-kurtleri-birbirine-6609893-haberi/
http://www.haberler.com/
http://sondakika.haberler.com/
http://www.haberler.com/
http://www.haberler.com/gunun-mansetleri/
http://www.haberler.com/ekonomi/
http://spor.haberler.com/
http://www.haberler.com/magazin/
http://www.haberler.com/yerel_haberler.asp
http://www.haberler.com/gazete_mansetleri.asp
http://www.haberler.com/tumu/
http://www.haberler.com/ankara-da-yasa-disi-dinleme-operasyonu-6609897-haberi/
http://www.haberler.com/kobani-ye-yapilan-yardimlar-kurtleri-birbirine-6609893-haberi/

