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"Bu Oldukça Önemli Bir Proje"
İç Güvenlik Sektörü'nün Sivil
Gözetiminin Geliştirilmesi
Projesi II. Aşaması
kapsamında, 'Suç Önleme
Teknikleri Eğitimi' programı,
Ramada Plaza Altın Kayısı
Otel'de yapıldı. Programa;
Malatya Valisi Vasip Şahin,
Malatya Cumhuriyet
Başsavcısı Mustafa Alper, vali
yardımcıları, kaymakamlar,
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Daire Başkanı Alican Bozkurt,
Malatya Emniyet Müdürü Dr.
Ömer Urhal, İl Jandarma
Komutanlığı'nın proje temsilcisi
Binbaşı Cengiz Özel,  bazı

resmi ve sivil kuruluşların temsilcileri katıldı.

Malatya Valisi Vasip Şahin toplantıda yaptığı konuşmada; "Bu oldukça önemli bir
proje.  Sivil denetim, sivil gözetim kavramının aslında üniformalı olmayan, denetim
deyince polis jandarma kolluk kuvvetinin denetimi geliyor akla ama bu arada
bileşenlerden de anlaşıldığı üzere medyanın sivil toplumun ve diğer ilgilerin de
farkındalığının arttırılması yönünde önemli çalışmalar ve önemli hedefler ön görülüyor.
Bir diğer çıktısı inşallah bir kanun tasarısı taslağı  olacaktır. Onunla ilgili
zannediyorum çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bizdeki uygulamalar, bizdeki örnek
çalışmalar da o taslağın oluşmasında önemli katkı sunacaktır."dedi.

'Hekimhan'da Pilot İlçe'

"Yeşilyurt’un yanında  Hekimhan ilçemiz de pilot ilçe olarak kabul edildi." diyen Vali
Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü; " Kendilerine teşekkür ediyorum. Hem
bakanlığımıza hem bileşenleri oluşturan Avrupa Birliği’ne.  Hekimhan’ın şöyle bir
özelliği oldu bizim için teklif ederken. Hekimhan bir ilçe olmaktan öteye bir maden
şehri olma yolunda ilerliyor. Öngörümüz bir 10 yıl vadeyle en geç 15 yıl vadeyle 30 ile
40 bin nüfus bekliyoruz orada. Madenlerimiz işletilmeye başladığı tarihten itibaren
böyle bir beklenti içerisindeyiz.  Şehirleşme ve imarlaşmanın yanında güvenlik
 ihtiyaçlarının da çok farklı ve hızlı gelişeceği öngörüsüyle Hekimhan’ı da pilot ilçe
olarak çalışmalar kapsamına almış oluyoruz. Polisimiz artık, eğitim itibariyle teçhizatı
itibariyle ve yakaladığı standartlar itibariyle dünyadaki meslektaşlarından hiç de geri
değil. Jandarma da aynı şekilde yetiştiriliyor. Yani kolluk kuvvetlerimiz her türlü
imkanlardan ve modern standartlardan istifade ettirilerek eğitiliyor. Hatta dış
ülkelerden de artık biz polis yetiştirmek, kolluk kuvvetleri yetiştirmek üzere talepler
alıyoruz. Ama bir şey var: Bunu henüz daha yakalayamadık. O standartlar, o teçhizat
ve bilginin insan odaklı olarak kullanılması noktasında ideal noktaya henüz varmadık.
Ama o noktada da önemli mesafeler kat ettik. Ama henüz o ideali yakalayamadık. O
noktayı yakalamamız lazım. İnsan odaklı, insanı önceleyen, özgürlük ve güvenlik
dengesini iyi yakalamış, toplumun huzur ve sükûnunu, gerçekten hukuk kuralları
içerisinde hukukun üstünlüğüne inanarak ve bağlı kalarak sağlayan bir eylem tarzı. Bu
projeye ilk başladığımızda inanın gizli saklı, öteye beriye gizlenerek yürüttüğümüz bir

ANA SAYFA MALATYA TÜRKİYE DÜNYA ASAYİŞ EKONOMİ KULİS SPOR

KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK KÜNYE YAZARLAR İLETİŞİM

http://www.malatyahaber.com/
http://www.malatyahaber.com/sites/malatyahaber.com/files/haberler/2014/06/12/pano23f.jpg
http://www.malatyahaber.com/sites/malatyahaber.com/files/haberler/2014/06/12/pano25f.jpg
http://www.malatyahaber.com/sites/malatyahaber.com/files/haberler/2014/06/12/pano26f.jpg
http://www.malatyahaber.com/
http://www.malatyahaber.com/kategori/Malatya
http://www.malatyahaber.com/kategori/turkiye
http://www.malatyahaber.com/kategori/dunya
http://www.malatyahaber.com/kategori/asayis
http://www.malatyahaber.com/kategori/ekonomi
http://www.malatyahaber.com/kategori/kulis
http://www.malatyahaber.com/kategori/spor
http://www.malatyahaber.com/kategori/kultur
http://www.malatyahaber.com/kategori/yasam
http://www.malatyahaber.com/kategori/saglik
http://www.malatyahaber.com/kunye
http://www.malatyahaber.com/yazarlar
http://www.malatyahaber.com/contact


6/16/2014 "Bu Oldukça Önemli Bir Proje" |  MalatyaHaber

http://www.malatyahaber.com/haber/bu-oldukca-onemli-bir-proje 2/4

projeydi.  Bazı arkadaşlarımız en başından beri bu projenin içinde.  Ama ikinci fazda
bunun böyle olmadığı, çok daha iyi anlaşıldı. Bu gücü kullanan ve bu gücü kullanırken
diğer kamu görevlileri ve hizmetlerinden farklı olarak gerektiğinde zor da kullanabilen
gerektiğinde silah da kullanabilen bir gücün sivil otorite tarafından nasıl daha iyi
denetlenebileceğini ve kontrol edilebileceğini de ihmal etmemek gerekiyordu. Ve asıl
hedef te bu kontrol ve denetim mekanizmasına sahip olan kurumların ve yetkililerin bu
konudaki farkındalıklarını da arttırmaktı. Bundan da müspet neticeler elde ediliyor. "

Toplantıda Konuşulanlar

Toplantıda konuşma yapan kişiler ve konuları şöyle; 

NDP Demokratik Yönetişim Program Yöneticisi Dr. Leyla Şen,' Birleşmiş Milletler
Perspektifinden Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları'

İçişleri Bakanlığı iller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu,
'Projenin hedefleri'

Proje Baş Teknik Danışmanı Prof. Dr. Sebastian Roche, "Projenin başarısı olarak
Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları, Konferansın Amaçları'

Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, ' Pilot Yerel Önleme ve Güvenlik
Kurulu’nun oluşturulması ve Yerel Önleme ve Güvenlik Planı’nın hazırlanması'

Grenoble Üniversitesi Laurent Begue, 'Gençlerde Uyuşturucu Kullanımının Önlenmesi'

Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Polis Akademisi, 'Suç Önleme Teknik ve Modelleri'

Fransa Jandarma Genel Müdürlüğü  Pierre Bourdelin, 'Suç Önleme Teknik ve
Modelleri'

Panel Düzenlendi

Toplantıda ayrıca Pilot Uygulamalar Ulusal Koordinatörü Sevcan Akıncı
moderatörlüğünde 'Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu Paydaşlarının katkıları 'konulu
panel düzenlendi. Panelde şunlar konuştu;

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu

Proje Baş Teknik Danışman Prof. Dr. Sebastian Roche

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Özel 

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürü  Fatih Çetin

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Oktay Taş

Girişimci Kadınlar Demeği Başkanı Refika Uçar
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