İÇ GÜVENLİK SEKTÖRÜNÜN SİVİL GÖZETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AŞAMA-III
AÇILIŞ TOPLANTISI BASIN BÜLTENİ
Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı kamu güvenliği hedefiyle yola çıkan projenin açılışı için
iç güvenlik kuvvetleri de dahil olmak üzere merkezi ve yerel yönetim aktörleri, TBMM
temsilcileri, STK’lar ve akademisyenler Ankara’da bir araya geliyor!
Değerli Basın mensubu,
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen “İç
Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi III. Aşaması” Projesinin “Açılış Toplantısı” 28 Kasım 2019
tarihinde Ankara Sheraton Otel’de 09:30 – 15:00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.
Açılış toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisi, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonundan üst düzey yöneticiler katılarak konuşma yapacaklar. Ayrıca, Avrupa Birliği üye ülkelerinden iç
güvenlik sektörü konusunda çalışmalar yapan kurumlarının yöneticileri ile Türkiye’den alanında uzman
akademisyenler teknik sunumları ile yer alacaklar. Açılış toplantısının hedef grubu İçişleri Bakanlığı merkez ve
taşra teşkilatı çalışanları, vali ve kaymakamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı gibi kurumlardan kolluk kuvvetleri iç güvenlik güçleri ile ilgili STK temsilcileri ve kamu
kurumu çalışanları ve basındır.
İlk aşaması 2008 – 2010, ikinci aşaması 2012 – 2014 yılları arasında uygulanan Proje temel olarak toplumun
özellikle kırılgan ve dezavantajlı kesimlerinin ihtiyaç, talep ve beklentilerini hassasiyetle dikkate alan, yalnızca
güvenlik değil “güven” de sağlayan çift-taraflı ve nitelikli bir güvenlik yönetişim modelini hedefliyor. Bu
doğrultuda, iyi yönetişim ilkelerine ve insan odaklı güvenlik ve toplumsal asayiş anlayışına dayalı, sivil ve
demokratik bir iç güvenlik gözetimi sistemine geçişi sağlamak Projenin genel amacını oluşturuyor.
Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı kamu güvenliğini amaçlayan Proje 24 ay sürecek. Projenin ana faydalanıcı
kurumu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve eş faydalanıcı kurumu ise Türkiye Büyük Millet
Meclisi’dir.
Proje faaliyetlerinin hedef grupları İçişleri Bakanlığı, Valilikler, Kaymakamlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil
Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Bununla beraber Projenin
temel çıktı ve başarılarının nihai faydalanıcıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kolluk kuvvetleri ile yerel yönetimler ve ilgili sivil
toplum kuruluşlarıdır.
Projenin III. Aşaması; Yasal ve Kurumsal Çerçeve, Meclis Gözetimi, Pilot Güvenlik Yönetişim Yapılarının
Yaygınlaştırılması ile Bireysel ve Kurumsal Kapasite olmak üzere 4 bileşenden oluyor.
Bu bağlamda, Açılış Toplantısını izlemek üzere bünyenizde görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızın etkinliğe
katılımı hususunda gereğini rica ederiz.
Açılış Toplantısının gündemini ve “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi III. Aşaması”
hakkında bilgi notunu e-postanın ekinde bulabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için: Didem Oflaz, İletişim Uzmanı / didem.oflaz@undp.org
Sosyal medya hesapları: facebook; twitter; instagram/sivilgozetim

