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Devlet Taşra Temsilcilerinin 24. 
Avrupa Günleri Toplantısı, 
Finlandiya’nın Oulu Kenti’n-

de 15-17 Haziran’da gerçekleştiril-
di. Avrupa Devlet Taşra Temsilcileri 
Derneği (EASTR) tarafından tertip 
edilen organizasyonun ev sahipliğini 
bu sene Finlandiya üstlendi.

24. Avrupa Günleri Toplantısının 
ana teması, “güvenlik” olarak be-
lirlenmişti. Avrupa ülkelerinde gü-
venlik konuları, farklı üye ülkelerde 
Devlet Taşra temsilcilerinin güvenlik 
konularındaki görevleri başlıkları 
altında açık oturumlar yapıldı. Yapıl-
makta olan mülki idare reformları 
ve Devlet taşra temsilcileri ve diğer 

güvenlik konuları hakkında yuvarlak 
masa toplantıları yapıldı. İnceleme 
gezileri yapıldı.

AÇILIŞ OTURUMU

Finlandiya’nın Oulu Kentindeki be-
lediye binasında açılış oturumu 
yapıldı. EASTR Dönem Başkanı ve 
Kuzey Finlandiya Bölgesel Devlet 
Ajansı Genel Direktörü Bayan Terttu 
Savolainen tarafından “hoşgeldiniz” 
ifadesi ile açılış konuşması yapıldı. 
Bu toplantıya ev sahipliği yapmak-
tan duyduğu memnuniyeti ifade 
etti. Özellikle Finlandiya’nın bağım-
sızlık kazanmasının 100. Yılında bu 

toplantının yapılmış olmasından 
duyduğu mutluluğa işaret etti.

Bugünlerde Finlandiya’da siyasi be-
lirsizlikler ortaya çıktığından söz etti. 
Oulu’nun Dünyanın bir inovasyon 
merkezi olduğuna işaret etti. No-
kia’nın çıkış yerinin Oulu olduğunu 
belirtti. 24. Avrupa Günleri bağla-
mında, Kuzey Finlandiya’nın olduk-
ça güvenli olduğunu, ancak terörist 
saldırıların her yerde görülebilece-
ğine dikkat çekti. Göçmenlerin Fin-
landiya’ya ulaştığını, entegre olma-
larını umduklarını ifade etti. Siber 
saldırıların oluşturduğu tehditlere 
karşı hazırlıklı olunmasının önemine 
değindi.

24. Avrupa Günleri 
Toplantısı EASTR tarafından tertip 

edilen organizasyon bu sene 
Finlandiya’nın Oulu Kenti’nde  

15-17 Haziran’da gerçekleştirildi
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Açılış Oturumunda ikinci konuşma, 
EASTR Genel Sekreteri Bay P. E. Bis-
ch tarafından yapıldı. 24. Avrupa 
Günlerinde ana tema olarak gü-
venliğin gündeme alındığını belirtti. 
Güvenlik bağlamında terörist saldı-
rıların her yerde görülebileceğine 
dikkat çekti. “Geçmişi konuşurken 
geleceği de öngörmeliyiz,” dedi. 
Teröristlerin demokrasinin temelle-
rini yıkmak, istikrarsızlık oluşturma 
amacında olduğunu ifade etti. Üye 
ülkelerde görev yapan bazılarının 
polis teşkilatlarını yönetmek ve 
yönlendirmek konusunda sorumlu-
lukları varken, diğerlerinin bu yönde 
yetkilerinin olmadığının altını çizdi. 
Ayrıca mafya tipi örgütlerle müca-
delenin de toplumsal güvenlik açı-
sında önemine işaret etti.

Bu toplantıda ülkelerin deneyimle-
rinin paylaşılacağını vurguladı. Fin 
gerçekliğini, yani Finlandiya’nın ta-
rihini, yaşam tarzını ve güvenliğini 
anlama fırsatı olacağını söyledi.

Demokrasinin başarısının, insan 
hakları temelinde terörle mücadele 
etmeyi başarabilmek olduğunu ifa-
de etti. İtalya’daki yoğun göç akımı 
karşısında gösterilen refleksleri ve 
güvenlik önlemleri konusunun da 
toplantıda ele alınacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının üçüncüsü 
Oulu Şehir Kurulu Başkanı Bayan 
Riikka Moilanen tarafından ya-
pıldı. Oulu’ya hoşgeldiniz, dedi. 
Oulu’nun İskandinavya’da en hızlı 
büyüyen bölge olduğunu vurgula-
dı. Kimya sanayii, yüksek teknoloji 
şirketleri ve iki üniversitesi ile canlı 
bir bölge olduğunu belirtti. Kentte 
30.000 üniversite öğrencisinin nü-
fusun üçte birine tekabül ettiğine 
işaret etti. Cep telefonlarının Oulu 
doğumlu olduğunu ifade etti. Genç 
nüfusun bölgede kalmasının sağlan-
masının önemine binaen teşvikler 
uygulandığını ifade etti.

Oulu’da bu hafta içindeki üçüncü 
uluslararası toplantının icra edildiği-
ne işaret etti. Oulu’nun 2026 yılın-
da Avrupa Kültür Başkenti adaylık 
başvurusu için karar alındığını ifade 
etti.

Açılış konuşmalarından sonra Fin-
landiya’nın 100 yıllık geçmişi ve 
kazanımları konusunda Helsinki 
Üniversitesinden Bayan Prof. Dr. 
Laura Kolbe bir sunum yaptı. Milli 
kimlik kazanımı, uluslaşma sürecini 
hatırlattı. Sınıfları olan bir toplum 
olduğunun altını çizdi. 1918 yılında 
bir iç savaş yaşandığını ifade etti. İki-
lemler arasında Finlandiya tarihinin 
ve gelişiminin şekillendiğine vurgu 
yaptı. Göl ülkesi & deniz ülkesi; İs-
veç kültürü & Fin Kültürü; kasaba-
laşma & kırsal yaşam; sanayileşme 
& ekology; kentsel & kırsal; siyasi 
fokurdamalardan söz etti.

İsveç’in güzel kızları varsa, Finlan-
diya’nın güçlü askerleri vardır, bu 
sebeple askeri tarih ve savaş tari-
hinin ülke üzerinde etkileri olmuş-
tur, dedi. Batı’ya mı, Doğu’ya mı ait 
olma konusu Finlandiya için hep bir 
ikilem olarak var olmuştur. Ayrıca, 
milliyetçilik ve doğa; hukuk ve sa-
dakat; hukukun insanı koruması ve 
hukukun milleti koruması; konuları 
hep birlikte var olmuştur. Finlandiya 
2. Dünya Savaşı’nda Stalin’in ordu-

suna karşı sert bir direniş göstermiş-
tir.

Finlandiya eğitim ile toplumsal eşit-
liği sağlamıştır. Çok başarılı bir eği-
tim tarihi bulunmaktadır. Eğitimi 
halen gelecek için temel almaktadır. 
Yaratıcılık ve kültürü de birlikte dü-
şünmektedir. Hegelizm yanısıra tek 
millet, tek dil ve tek kültürü de öne 
çıkartmaktadır.

Program gereği İçişleri Bakanlığın-
dan bir genel müdür tarafından 
Finlandiya’nın iç güvenlik stratejisi 
anlatılacaktı. Ancak ülkede ortaya 
çıkan siyasi belirsizlik sebebiyle ye-
rine polis teşkilatından bir görevli 
sunumda bulundu. Fin İç Güvenlik 
stratejisinin geniş bir perspektifle 
hazırlandığını belirtti. İlk olarak ida-
relerin reaktif bir tutum ile görev 
yaptıkları tespitini paylaştı. Avru-
pa’da polis sayısının nüfusa oranının 
en düşük olduğu ülkenin Finlandiya 
olduğunu vurguladı. Dünyanın çok 
küçük olduğunu bu sebeple küresel 
düşünmek gerektiği tespitine işaret 
etti. Finlandiya’da yeni strateji ile 
yeni bir döneme girildiğinin altını 
çizdi.

Ülke olarak uzun süreli bir ekono-
mik durgunluk süreci yaşadıklarını 
hatırlattı. Bu sebeple uygun mali-
yetli (cost-effective) polis hizmeti 
sağlamanın önemli olduğunu belirt-
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ti. Bu açıdan “önleyici güvenliğin” 
çok etkili olduğunu ifade etti. Bu 
bağlamda en çok “işbirliğine” daya-
nan bir yaklaşım benimsediklerini 
vurguladı.

Önümüzdeki yıllarda Finlandiya’da 
büyük bir yönetim reformunun 
uygulamaya konulacağını söyledi. 
Devletin sunduğu hizmetlerin çoğu-
nun ulus-altı düzeylere aktarılma-
sı planlanmaktadır. Bu kapsamda, 
yasaların uygulanması ve sosyal 
hizmetler gibi alanlarda önleyici bir 
perspektif belirlenmiştir. suç işlemiş 
gençlerin rehabilitasyonu için yeni 
bir model geliştirilmiştir.

BİRİNCİ OTURUM: AVRUPA 
ÜLKELERİNDE GÜVENLİK 
KONULARI VE BAĞLAMI

Bu oturumun ilk konuşmasını Vali 
Bay Jean Mafart yaptı. Bay Mafart, 
adalet ve içişleri servisinin şefidir. 
Avrupa Birliğinde Fransız Daimi 
Temsilcisidir. Mafart, AB’nin terö-
rizme karşı politikasını ele aldı. Son 

yıllarda gündemde terörle mücade-
lenin olduğunu söyledi. Terörizme 
karşı yeni bir yaklaşım konusunda 
bilgi verdi.

Terörle mücadelede istihbarat, gü-
venlik kuvvetleri (polis) ve ulusla-
rarası işbirliğinin önemine değindi. 
“İstihbarat ve bu bağlamda bilgi 
toplama önemlidir. İstihbarata karşı 
koyma (counter espiyanoj) önem-
lidir. Polis terörizmi etkisiz hale ge-
tirmek için güç kullanır. Bilgi alma 
servislerinin uluslararası işbirliği 
çok önemlidir.” Bu modelin günü-
müz için yeterli olmadığını belirtti. 
Çünkü terörizmin içinde gelişmeler 
olduğundan bunlara uygun yön-

temler geliştirilmesi gerektiğini 
ifade etti. “Terörizm dijital olmaya 
başladı. Böyle olunca karşı koyma 
zorlaşıyor. Ancak dijital kullanımı 
polis için de çok yararlı. Dijitalleşme 
terörizmin kullandığı, ancak teröre 
karşı koymada yararlanılmaktadır.” 
İkinci gelişmenin cihatçı terörizmin 
tespitinin daha zor olması olduğunu 
söyledi. Radikalizmden kaynaklan-
dığını belirtti.

“Yeni gelişmeler teröre karşı koyma 
yöntemlerinin de değişmesini ge-
rektirmektedir. Radikalleşme tespit 
edilebilmelidir. İstihbarat servisleri 
ve güvenlik kuvvetleri (polis) yanın-
da eğitim birimleri de önemli hale 
geldi.” Sınır güvenliği konusunda 
AB’de yatırımlar yapıldığına dikkat 
çekti. Bilgi toplama konusunda iş-
birlikleri ve gelişmeler olduğunu, 
sosyal medyaya ulaşma imkânları 
elde edildiğini belirtti. İnovasyon ve 
koordinasyonun önemli hale geldi-
ğini ifade etti.

“Disiplinlerarası bir yaklaşımla Av-
rupa düzeyi daha etkili bir alan sun-

Yeni gelişmeler 
teröre karşı koyma 
yöntemlerinin 
de değişmesini 
gerektirmektedir. 
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maktadır. Radikalizmle mücadele 
etmek için fırsat sunmaktadır. Fran-
sa, Belçika ve Almanya’daki saldırı-
lar birlikte hareket etmeyi zorunlu 
hale getirmektedir. Geleneksel karşı 
koyma Avrupa’da yetersiz kalıyor. 
Gelişmeler tüm AB ülkelerini birlik-
te hareket etmeye zorluyor.”

Mafart, suçla mücadeledeki gele-
neksel işbirliğinin yetersiz kaldığı 
tespitinden sonra; yasal düzeyde 
etkin olmanın, terörizmin finans-
manı ve para aklama konularının 
etkin olarak takip edilmesinin, göç 
ve terörizm arasındaki bağlantıyı 
gözlemlemenin, sınır güvenliğine 
önem vermenin gerektiğine işaret 
etmiştir.

İkinci konuşma Bay Paul Mahoney 
tarafından yapıldı. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinde hâkim ola-
rak görev yapmıştır. Konuşmasının 
konusu “demokratik bir toplum-
da insan hakları korunarak terörle 
nasıl mücadele edilebilir?” sorusu 
bağlamında şekillenmiştir. Konunun 
genel çerçevesini çizdikten sonra 
“yabancı terörist savaşçı” kavramı-
na dikkat çekti. Terörle mücadelede 
yasal bir çerçeve olmasının gerekli-
liğine işaret etti. AİHM’nin bir terö-
rizm tanımı var mı sorusuna, böyle 
bir tanımın olmadığı cevabını verdi.

Oulu Üniversitesi Ziyareti

16.06.2017 günü sabah Oulu Üni-
versitesi ziyaret edildi. Önce Rektör 
J. J. Niinimaki üniversiteyi tanıtıcı bir 
sunum yaptı. 1958 yılında kurulan 
Üniversitenin 15 bin öğrencisi oldu-
ğunu, Dünya üniversiteler sıralama-
sında 201-250 arasında kendisine 
yer bulduğunu, Finlandiya’nın 2. 
sıradaki üniversitesi olduğunu ifade 
etti. 2016 yılında 2869 bilimsel ya-
yın yapıldığını vurguladı.

Üniversitenin vizyonunun “Kutupsal 
tutum (davranışı) ile bilim” olarak 
belirlendiği belirtildi. Üniversitenin 

2016-2020 stratejisinin uluslarara-
sı beş belirgin araştırma temasına 
(beşeri bilimler, madencilik, bioeko-
nomi gibi) dayandığını vurguladı.

Üniversite olarak etkililiklerini artır-
mak amacıyla sürekli stratejik ortak-
lık arayışı içinde olduklarına işaret 
etti. Özellikle disiplinlerarası araş-
tırmaları desteklediklerini ifade etti.

Daha sonra Oulu Üniversitesinin 
yaptığı çalışmalar konusunda farklı 
çalışma gruplarından açıklamalar 
yapıldı.

Finlandiya Deneyimi

Oulu Kent Yönetimi binasına dönül-
düğünde Yerel Yönetimler ve Kamu 
reformları Bakanı adına planlanan 
konuşmayı, Bakan programa gele-
mediği için (ülkedeki siyasi belirsiz-

lik sebebiyle) Bakanlıktan bir görevli 
yaptı.

Kamuda dengeli bir dağılım olma-
sı gerektiği ifade edildi. Sağlık ve 
sosyal hizmetlerin refom konusu 
olduğu vurgulandı. Ülkenin bölge-
sel bakımdan belirgin farklılıkları 
olduğuna dikkat çekildi. Genel ola-
rak sağlık ve sosyal hizmetlerin ye-
rel yönetimlere devredileceği ifade 
edildi.

Finlandiya’da ülke topraklarının yö-
netiminde belediye düzeyi, bölgesel 
düzey (county-vilayet), ülke düzeyi 
olmak üzere üç düzeyin bulunduğu 
ifade edildi. Merkezi hükümet genel 
politikaların belirlenmesi, izleme 
ve değerlendirme yapılması, insan 
haklarının korunması gibi genel ko-
nulara odaklanmakta, bölgeler böl-
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ge düzeyinde yürütülmesi gerekli 
arama-kurtarma gibi alanlarda gö-
revler almakta, belediye düzeyi ise 
hizmet sunumunun yapıldığı yerler 
olarak öngörülmüştür. Bu anlamda 
ülkenin yönetimsel yapısının yeni-
den biçimlendirildiği görülmektedir.

8 bölge yönetiminin devam edeceği 
ancak, diğer bölgesel ajansların (or-
man gibi) kaldırılacağı ifade edildi.

Gayriresmi Yuvarlak Masa 
Toplantısı: Mülki İdare Reformları

Bayan Minna Karhunen (Güney Fin-
landiya Bölgesel Devlet İdari Ajan-
sının Genel Direktörü), yine aynı 
konuda Finlandiya idari reformları 
üzerinde bir sunum gerçekleştirdi. 
Bu düzenlemelerin ülke tarihindeki 
en büyük reform olduğunu vurgu-
ladı.

Devletin toprağa dayalı ajanslarının 
kaldırılmasının öngörüldüğünü söy-
ledi. Reformların odağında sağlık 
ve sosyal hizmetlerin bulunduğuna 
vurgu yaptı. Finlandiya’nın yaşlanan 
nüfus problemi olduğunu, bu yıl 
yaşlı nüfusun genç nüfusu geçtiğini, 
nüfusun doğum ile değil göç ile art-
tığını, belediyelerin finans problemi 
yaşadığını ifade etti. Bu reform ile 
etkili ve etkin bir yönetim oluşaca-

ğını, tasarruf sağlanacağını, açık ve 
müşteri odaklı bir reform planlandı-
ğını, hangi görevlerin hangi düzey-
de olacağının açıkça belirtileceğine 
işaret etti. Devletin rolünün net ola-
rak belirleneceğini ifade etti.

Devletin misyonunun daha proaktif 
olacağını, denetim-gözetimin daha 
iş yapılırken yapılacağını, çalışanlar, 
işverenler, halk hepsinin kapsama 
alanına alınacağını belirtti.

Bayan Valerie Peneau (Fransa İçişle-
ri Bakanlığı Genel Müfettişi) Fransa 
örneğini anlattı.

2008 yılından bu yana hızlı bir diji-
talleşme (sayısallaşma) eğilimi ol-
duğuna işaret etti. Mevzuatın daha 
iyi uygulanmasını sağlamak amacıy-
la 1500 personelin çalıştığını, diji-
talleşmenin etkinliği artırmasının 
beklendiğini ifade etti. Ancak, diji-

talleşmenin dolandırıcılığı artırma 
potansiyeline de dikkat çekti.

Radikalleşme ile mücadelenin, kriz 
yönetiminin önemine değindi; ille-
gal hareketlerin takibi konusunda 
yasaların yetersiz kalmasından kay-
naklanan sorunlara işaret etti.

Bölge yönetimlerinin önemine 
vurgu yaptı. Eğitim yoluyla profes-
yonelleşmeye geçildiğini, ofis sa-
yılarının daha mobil hale geldiğini 
belirtti.

Bayan Cathy Berx (Anvers Valisi-Bel-
çika), Belçika’da devletin üniter 
yapılanmadan desantralize bir gö-
rünüme geçiş yaptığını ifade etti. 
Bölgelere yetkiler verildiğinden söz 
etti.

6. reform paketinden sonra illerde 
geniş reformlar olduğunu işaret 
etti. Walloon Bölgesinde 10 il vardır. 
İller kendilerini dizayn edebiliyorlar. 
Bu bağlamda valilerin görevleri ile 
ilgili istisna bulunmaktadır. Fede-
ral hükümetin ve Devletin illerde 
temsilcileri valilerdir. İlin iki anlamı 
vardır:

• İl demek, desantralize, kendi 
siyasi yapısı seçimle işbaşına ge-
len yönetimdir.

• İl aynı zamanda toprak üzerinde 
(teritoriyal) bir yapılanmadır.

Flaman Bölgesi (Flemish Region) 
kendi kurumsal reformlarını uygu-
lamıştır.

İller yeni yetki ve görev alanları-
na kavuşmuştur. Bazı görevleri de 
alınmıştır. Ancak, valilerin görevleri 
Anayasa’da yer almaktadır.

Bayan Berx, reformlarda valilere 
daha fazla görev verilmesi gerek-
tiğini ifade etti. Çok katmanlı yö-
netişim ve koordinasyon görevleri 
kapsamında yetkilerinin artırılması 
gerektiği görüşünü ifade etti.

Bayan Berx, 
reformlarda valilere 
daha fazla görev 
verilmesi gerektiğini 
ifade etti. 
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Hollanda, Kuzey Brabant Kral Komi-
seri Bay Win Van de Donk, reform 
yapılırken fark yaratabilmenin öne-
mine değindi. Özellikle siyasi istik-
rarsızlığın reformların sürdürülebi-
lirliğini olumsuz yönde etkilediğine 
işaret etti.

Bay M. Ignazio Portelli (Vali, AN-
FACCI’ Başkan Yardımcısı, İtalya), 
reform sürecinin uzun sürmesin-
den ve karmaşıklığından yakındı. 20 
yıldır reform yapıldığını, 13 kanun 
çıkarıldığını, reform bakımından bu-
nun bir stres yarattığına işaret etti. 
İtalya’da birçok bakanın içişleri ile 
ilgili sorumluluğu bulunmasından 
kaynaklanan dağınıklığa dikkat çek-
ti. Birçok problem yaşandığından 
bahsetti.

Parlamento ile hükümet arasında 
anlaşmazlık olduğunu, bu sebeple 
hükümetin yasa tasarısını geri çek-
tiğini, 2018’de yeniden gündeme 
gelebileceğini, ancak parlamento 
seçimleri sonucunda nasıl bir tablo-

nun ortaya çıkacağının kestirilmesi-
nin zor olduğunu anlattı.

Valilik kurumunun kaldırılması ko-
nusunun konuşulduğunu, ancak 
referandum için yeterli imzaya ula-
şılamadığını belirtti. İllerin kaldırıl-
ması önerisinin ise referandumda 
reddedildiğini vurguladı.

Türk İdareciler Derneği Genel Baş-
kanı Saffet Arıkan Bedük (E. Vali 
ve E. Milletvekili), Türkiye’de son 
dönemde yapılan reformları anlat-
tı. Türkiye’de bu yılın Nisan ayında 
yapılan referandum ile Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemine geçişin 
kabul edildiğini, 2019 yılına kadar 
uyum yasalarının çıkarılacağını be-
lirtti (Bu konuşma ileriki sayfalarda 
ayrıntılı olarak yayımlanmaktadır).

Büyükşehir belediyelerine önem-
li yetkiler devredildiğini ifade etti. 
Ayrıca teröre destek sebebiyle, 
halkın beklediği mahalli, müşterek 
ve medeni hizmetleri yerine getir-
medikleri için görevlerinden alınan 

belediye başkanlarının görevden 
alınmalarına ilişkin düzenlemenin 
yasalaştığını vurguladı. Bu kapsam-
da görevlerinden alınan başkanların 
yerlerine atama ile görevlendirme-
ler yapıldığına işaret etti.

İKİNCİ OTURUM: FARKLI 
ÜYE ÜLKELERDE GÜVENLİK 
POLİTİKALARINDA DEVLET 
TAŞRA TEMSİLCİLERİNİN 
GÖREVLERİ

Yuvarlak Masa I: Devlet Taşra 
Temsilcileri ve Terörizm

Devlet Taşra Temsilcileri ve Terö-
rizm konulu yuvarlak masa toplan-
tısının moderatörlüğünü Finlandi-
ya’dan Genel Direktör (Güneydoğu 
Finlandiya Bölgesel Devlet Ajansı), 
Mikael Luukanen üstlendi. Konuş-
macı olarak Türk İdareciler Derneği 
Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük, 
Belçikalı Vali Bay Lodewjick de Witte 
ve Fransa’dan Vali Bay Nicolas Des-
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forges (bakanlıklararası büyük spor 
etkinlikleri delegesi) katıldı.

Bedük, Türkiye’nin konumu bağla-
mında çok yönlü ve çok sayıda terör 
örgütü ile mücadele etmek duru-
munda kaldığını vurguladı. Etrafın-
daki karışıklıklar sebebiyle birçok te-
rör olayını önlemek için karşı karşıya 
kaldığını ifade etti. Türkiye’nin tu-
tum ve yaklaşımının Avrupa ülkeleri 
açısından çok önemli olduğunu be-
lirtti (Bu konuşma ileriki sayfalarda 
ayrıntılı olarak yayımlanmaktadır).

Witte, Belçika’da seri terör saldırıları 
yaşandığını ifade etti. “Bu bağlamda 
güvenlik önlemleri alacağız. Toplu-
mu mobilize edip, marjinalizasyonu 
önlemek gerekecek. Yeni acil du-
rum planları hazırlamak gerekecek. 
Havaalanları, kamusal alanlar için 
güvenlik planlarını yenilememiz ge-
rekecek” dedi.

Desforges, Fransa’da düzenlenen 
Avrupa Futbol Şampiyonasında ya-
şanan terör riskleri konusunda tec-
rübelerini paylaştı. Güvenlik stra-
tejileri ve uygulamaları anlattı. Vali 
olarak bakanlıklar arası görevli ola-

rak büyük spor etkinliklerinde görev 
üstlendiğini vurguladı.

Kapalı devre televizyon gözetle-
mesinin önemine işaret etti. Bu 
noktada ortaya çıkan masraflar ko-
nusunda belediyenin sorumluluk 
almadığını, bu sebeple önemli bir 
kısmını Devletin üstlendiğini, bir 
kısmının da UEFA destekleri ile kar-
şılandığına dikkat çekti.

Polis, asker ve sivil güvenlik olmak 
üzere 100 bin güvenlik görevlisinin 
bir ay süreyle görev yaptığını belirt-
ti. Koordinasyon ve uyum iyi sağlan-
dığı için başarılı bir sonuçla organi-
zasyonu tamamladıklarını belirtti.

Yuvarlak Masa II: Devlet Taşra 
Temsilcileri ve Diğer Güvenlik 
Konuları

Devlet Taşra Temsilcileri ve Diğer 
Güvenlik Konuları konusundaki yu-
varlak masa toplantısının modera-
törlüğünü Bay M. Ignazio Portelli 
(Vali, ANFACCI’ Başkan Yardımcısı, 
İtalya) üstlendi. Güvenlik açıklarına 
dikkat çekti. Göç, sosyal güvenlik 
ve ekonomik problemlerin güvenlik 
açısından oluşturduğu risklere işa-
ret etti. Güvenliğin temel bir ihtiyaç 
olduğundan hareketle; güvenlik ol-
madığında insanların temel hak ve 
hürriyetlerinin de engellendiğini ifa-
de etti. Bu durumda demokrasinin 
de zarar gördüğünü belirtti.

Finlandiya’dan Genel Direktör (Gü-
neydoğu Finlandiya Bölgesel Devlet 
Ajansı) Mikael Luukanen, Hollan-
da’dan Kuzey Brabant Kral Komiseri 
Bay Win Van de Donk, İtalya’dan 
Vali (İçişleri Bakanlığı Yasama İşleri 
Birim Başkanı) Bay Marco Valentini, 
İtalya’dan Agrigento Vali Yardımcısı 
Bayan M. Luisa Battaglia, İsviçre’den 
Riviera Pays Kaymakamı Bay Roland 
Berdoz ve İsveç’ten Blekinge Vali-
si Bayan Berit Andnor Bylund birer 
konuşma yaptılar. Ayrıca FRONTEX 
CEO’su Bay Fabrice Leggeri’nin bir 
mesaj gönderdiği ifade edildi.

Luukanen, Finlandiya’da Devlet Taş-
ra Temsilcilerinin rolü konusunda 
bilgi paylaşımında bulundu.

Donk, Devlet Taşra Temsilcilerinin 
organize suçlarla mücadele ko-
nusundaki işlevlerinden söz etti. 
Uyuşturucu suçları, motorlu suç çe-
telerine karşı yapılan mücadeleden 
örnekler verdi. Avrupa’da her sını-
rın suçlulara yeni fırsatlar sunduğu 
gerçeğini dile getirdi. Çünkü gerek 
devletlerarası gerekse devlet için-
deki kurumlar arasında bilgi payla-
şımının yetersiz olduğunu belirtti. 
Araba kiralama sektörünün suçlula-
ra kolaylaştırıcı bir sistem olduğunu 
vurguladı. Emlak kiralama sektörü-
nün de benzer kolaylıkları sağladığı-
na işaret etti. Bu konularda bilgiler 
toplanıp, değerlendirilebilirse orga-
nize suçlarla daha etkin mücadele 
olabileceğini ifade etti.

Valentini, göç akımları ve bu akım-
lardan kaynaklanan güvenliğe yö-
nelik tehditleri anlattı. “Bu akımlar 
insan hayatına yönelik tehditler 
oluşturuyor.” Aralarında bir bağlan-
tıdan söz etti. “Terörizm ve organize 
suçlar, toplumsal güvenliğe tehdit 
oluşturuyor.”

“Belki göç ve terörizm arasında doğ-
rudan bir bağlantı yok. Ancak terö-
ristler göç yolunu izleyerek ülkeye 
girebiliyor. İnsan ticareti, kadınların 
istismarı, organize suçlarla bağlan-
tısı açısından önemli hale geliyor.” 
Göçmenlerin organize suç örgütle-
rinin etkisinde bırakılmaması gerek-
tiğini ifade etti.

Radikalizmin önlenebilmesine de-
ğindi. Bu konuda İtalya’da Parla-
mentonun önünde bir düzenleme 
hazırlığı olduğuna işaret etti. Suçla 
mücadelede bilgi ve istihbaratın 
önemini belirtti.

Battaglia, İtalya’nın yoğun göç akım-
larına karşı verdiği hizmetleri, karşı-
laştıkları zorlukları anlattı. “Kabul 
merkezinde kayıtlar tutuluyor. Şah-

Valentini, göç akımları 
ve bu akımlardan 
kaynaklanan güvenliğe 
yönelik tehditleri 
anlattı. “Bu akımlar 
insan hayatına yönelik 
tehditler oluşturuyor.” 
Aralarında bir 
bağlantıdan söz etti. 
“Terörizm ve organize 
suçlar, toplumsal 
güvenliğe tehdit 
oluşturuyor.”



21

İDARECİNİN SESİ / TEMMUZ / AĞUSTOS

sa bağlı eşyalar belirleniyor. Elekt-
ronik kayıtlar İnterpol ve Europol ile 
paylaşılıyor. Barınma ve beslenme 
ihtiyaçları karşılanıyor.”

Berdoz, polis ve adli mercilerle iliş-
kiler konusunda bir konuşma yaptı. 
Kantonların her türlü güvenlikten 
sorumlu olduğunu belirtti. Bazen 
bazı görevlerin belediyelere devre-
dildiğinden söz etti. Hem kantonun, 
hem de belediyenin kolluk gücü ol-
duğuna işaret etti. Federal ve kan-
ton yasalarının uygulanmasından 
valinin sorumlu olduğunu anlattı.

Bylund, toplumsal güvenlik ve kriz 
yönetimi konusunda bir konuşma 
yaptı. İsveç’te sivil savunma konu-
sunda valilerin görev alanının, bele-
diyeleri, kamu kurumlarını, özel sek-
törü ve STK’ları kapsadığını belirtti. 
Hükümetin sivil savunmayı güçlen-
dirmek için “emir” verdiğini ifade 
etti. İsveç’te 21 vilayetin (county) 
kriz yönetimi ve sivil savunma için 
önemli görev ve sorumlulukları ol-
duğunun altını çizdi. Yerel düzey ile 
merkezi hükümet arasında bir köp-
rü rolü üstlendiklerini söyledi.

Kapanış Oturumu

Reims Champagne Ardennes Üni-
versitesinden Prof. Dr. J-M. Bricault, 
Devlet Taşra Temsilcilerin görüşle-
rinden bir sentez yapmak üzere kür-
süye geldi.

“Güvenlik bağlamında bakış açısının 
küresel olması gerekmektedir.”

“Toplantıda konuşma yapan ülke-
lerde genel olarak temel düzeyin 
bölgesel olduğu anlaşılmaktadır.”

“Terörizme karşı pro-aktif bir yakla-
şım içinde olmak gerekmektedir.”

“Genel olarak, Devlet Taşra Tem-
silcilerinin güvenlik konusunda so-
rumlulukları bulunmaktadır. Devlet 
Taşra Temsilcilerinin önleme ve ko-
ordine etme bağlamında temel gö-
revleri vardır.

“Liberal demokrasiye bağlılık ve 
toplumsal güvenliğin sağlanması 
birlikte ele alınması gereken konu-
lardır.”

“Avrupa’nın terörizme karşı birlikte 
hareket etme perspektifi oluştur-
ması düşünülmelidir. Kamu düze-
nini korumaktan vazgeçmeden, 
güvenliğin sağlanması konusunda 
karar vermek gerekmektedir.”

EASTR Genel Sekreteri P-E. Bisch 
yaptığı konuşmada; toplantının ge-
nel bir değerlendirmesini yaptı.

EASTR Dönem Başkanı ve Kuzey 
Finlandiya Bölgesel Devlet Ajansı 
Genel Direktörü Bayan Terttu Sa-
volainen ev sahibi olarak kapanış 
oturumunda genel bir değerlendir-
me konuşması yaptı. 2018 yılında 
Fransa’da (Lyon) yapılacak 25. Av-
rupa Günleri Toplantısının ev sahi-
bi olacak Fransa heyetinden Lyon 
Valisi tarafından kenti tanıtıcı bir 
konuşma yapıldı. Bir video gösteri-
si sunuldu.

Türk İdareciler Derneği Genel Baş-
kanı Saffet Arıkan Bedük, AİHM ha-
kimi Bay Paul Mahoney ile yaptığı 
görüşmelerde Türkiye’nin uygula-
maları konusunda aydınlatıcı bilgiler 
verdi. “Mahkemenin kurulması için 
imza vermiş devletlerin beyanına 
itibar etmek yerine, terör örgütleri-
nin beyanını esas alan bir yaklaşım-
da bulunmanızın doğru olmadığını 
belirtmek isterim.”

“Kürt halkının hakları için kuruldu-
ğunu iddia eden bu terör örgütü 
(PKK/KCK) en çok yerel Kürt halkına 
zulüm yapmaktadır. Köyleri basan 
ve büyük katliamlar yapan örgütün 
baskısından kaçmak için insanlar 
köylerini terk etmiş ve şehirlere yer-
leşmiştir. Devlet de bu süreçte yar-
dımlar yapmış, kolaylıklar sağlamış-
tır. Devlet vatandaşının can ve mal 
emniyetini sağlamak için destek 
olmuştur. İlk katliamlar olduğunda 
Kürt kökenli olduğunu açıklayan 
zamanın Başbakan Turgut Özal ile 

yerinde incelemeler yapılmış ve gü-
venlik sağlanması için çareler aran-
mıştır. Köylerin, güvenlik kuvvetleri 
ile birlikte, kendi güvenliklerini sağ-
layabilmeleri için köy koruculuğu 
sistemi kurulmuştur. Ayrıca Alman-
ya gibi Avrupa ülkelerinde örneği 
bulunan, terörle mücadeleye odak-
lanmış özel harekât birlikleri oluştu-
rulmuştur.

15 Temmuz ile ilgili bilgiler de veril-
miştir. “Sizin ülkenizde Cumhurbaş-
kanı veya Hükümeti devirmeye yö-
nelik bir kalkışma olsa ne yapardınız? 
Biz 15 Temmuz’da böyle bir kalkışma 
ile karşılaştık. Biz halk ile birlikte de-
mokrasiye sahip çıkarak, kalkışmacı-
lara gerekli cevabı verdik. Yargılanma 
süreçleri devam ediyor. Ancak Avru-
pa’da kimi ülkeler, bu darbecilerden 
ülkelerine gelenlere barınma ve sı-
ğınma hakkı tanıyorlar.”

Bu şekilde Türkiye’nin terörle müca-
delesi ve 15 Temmuz darbe girişimi 
hakkında açıklayıcı bilgiler verilmiştir.

Toplantı sonrasında, 101 göçmenin 
barındığı göçmen kabul merkezine 
bir inceleme gezisi yapıldı. Göç-
menlerin koşulları ve ülkeye kabul 
konusundaki prosedürler konusun-
da bilgi verildi.

Finlandiya’nın eğitim konusundaki 
başarılı durumu konusunda olduk-
ça yararlı bir okul gezisi yapıldı. 
Yaklaşık 8 bin nüfuslu bir vilayetin 
tüm öğrencilerinin öğrenim gör-
düğü 800 öğrencili bir okul ziya-
ret edildi. Okula 85 Km uzaklıktan 
öğrenci geldiği anlatıldı. İlkokul, 
ortaokul, lise ve meslek lisesinin 
aynı binada olduğu görüldü. Ayrıca 
akşamları yetişkin eğitimi için de 
kullanıldığı belirtildi. Okuldaki ge-
nel yaklaşımlardan, eğitime verilen 
önemden söz edildi. Bu büyüklük-
teki bir okulun, dünyada ilk defa 
kütük kullanılarak ve ahşaptan inşa 
edildiği ifade edildi.


