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Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan 
BEDÜK başkanlığında bir heyet ile Derneğimiz adı-
na, Emniyet Genel Müdürü Mehmet AKTAŞ ziyaret 
edildi. Ziyarette Derneğimiz ve İdarecinin Sesi Der-

gisi hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Ayrıca, 
BEDÜK’ün Emniyet Genel Müdürlüğü görevi yapmış 
olmasından dolayı, görüşülen konular arasında iç gü-
venlik de girdi.

Emniyet Genel 
Müdürü Aktaş 
Ziyaret Edildi

Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan 
BEDÜK, İstanbul Valisi Ali YERLİKAYA’yı ziyaret etti. Zi-
yarette Dernek faaliyetleri ve mesleğimiz ile ilgili ko-
nular görüşüldü.

Genel Başkanın 
İstanbul Ziyareti
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Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 9 Ekim 2019 günü Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır. Fırat Kalkanı ve Zey-
tin Dalı Harekâtında olduğu gibi, bu harekâtın da amacı; DEAŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütleri ile mücadele etmek, 
sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, oluşturulacak güvenli bölge ile toprakla-
rımıza yönelen terör tehdidini ortadan kaldırmak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak, ülkemizde misafir olan 
Suriyeli kardeşlerimizin bir kısmının kendi topraklarına dönebilmelerini sağlamaktır. 
Bilinmelidir ki, her devletin kendisine yönelmiş terör hareketleri ile mücadele etmek uluslararası hukuktan doğan 
hakkı, halkının can ve mal güvenliğini sağlamak da en önemli varlık sebebidir. Uluslararası Hukuktan kaynaklanan 
meşru ve haklı bir harekât olan Barış Pınarı Harekâtı, Türkiye’nin bütün müttefiklerinden tam destek sağlamayı hak 
etmekte iken, ne yazık ki bu terör koridoru Batılı müttefiklerimizin bazıları tarafından görmezden gelinmiş, hatta 
desteklenmiştir. Bu durum devletimizin tek başına harekât yapmasını kaçınılmaz kılmıştır. 
Diğer taraftan, müttefik bazı ülkelerin basın yayın organlarında dünyanın değişik yerlerinde daha önce meydana gel-
miş olaylar ile terör örgütlerinin bizzat gerçekleştirdiği insanlık dışı eylemlerin görüntüleri, bunları Türkiye Cumhu-
riyeti gerçekleştirmiş gibi servis edilerek, ülkemiz aleyhine bir karalama kampanyasına dönüştürülmekte, bu durum 
kamuoyumuzu derinden yaralamaktadır. Bununla ülkemizi uluslararası kamuoyunda zorda bırakmayı hedefleyenler 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekâtında da yerel halkın askerlerimizi özlemle 
bağırlarına bastıklarını unutmamalıdırlar. 
Temsil etmekten onur duyduğumuz bütün mülki idare amirlerimiz ve güvenlik güçlerimiz, bu harekâtın başarıya 
ulaşması için de Mehmetçiğin en büyük destekçisi olacaklardır.
Bu inançla, Türki İdareciler Derneği Yönetim Kurulu olarak, Devletimizin, bütün müttefik ülkelerden harekâta tam 
destek vermelerini beklemeyi hak ettiğine ve harekâtın başarısının bölge ve Dünya barışına büyük katkı sağlayaca-
ğına olan inancımızı kamuoyu ile paylaşırız.

TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ADINA
Saffet Arıkan BEDÜK

TİD Genel Başkanı (E. Vali ve Milletvekili)

Kamu Yararına Çalışan  
Türk İdareciler Derneğinden Duyuru

KARADENİZ GEZİSİ
Son on yıldır geleneksel ve tüzüğümüz amacına yönelik, 
üyelerimiz ve bunların ailelerini kapsayacak şekilde kül-
türel ve sosyal faaliyet olarak düzenlenen gezi programı 
Karadeniz olarak kararlaştırılmıştır.

28 kişilik katılım ile 09-13 Ekim 2019 tarihleri arasında 5 
gün süre ile Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Artvin İlle-
rini kapsayan ve zengin bir program çerçevesinde gerçek-
leştirilmiştir.
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Özellikle sosyal dezavantajlı bireylerin 
yakın zamana kadar seyahat etme 
olanakları engelsiz ulaşım olanakla-

rının yetersiz olması nedeniyle son derece 
kısıtlıydı. O nedenle de yaşlılar ve engelliler 
başta olmak üzere sosyal dezavantajlı birey-
lerimizin seyahat etme istekleri, turizme 
katılma imkanları ve sosyalizasyonları ye-
terli düzeyde karşılanamıyordu. Son yıllarda 
gerek ulusal, gerek ise yerel olarak ulaşım 
imkanlarının yaygınlaşması ile engelsiz ula-
şım olanakları da hızla gelişim göstermiştir 
ve gelişimini sürdürmeye de devam etmek-
tedir. Artık ülkemizdeki sınırları aşan ulusal 

Çocuklarımızı Dinleyelim  
Hayatlarını Değiştirelim

Flavius Sağlık Grubu ve Medikal Turizm 
Derneği Başkanı Uzman Dr.Sinan İbiş 
tarafından ülkemizdeki zihinsel ve fiziksel 
açıdan diğer akranlarına göre şanssız doğan 
özel gereksinimli bireylerimizin seyahat 
olanaklarından faydalanarak ülkemizin 
değerlerini yaşayabilme imkanını bulmalarını, 
sosyal hayata ve turizme katılımlarını sağlamak 
üzere “Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını 
Değiştirelim” projesi planlanmıştır.
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ve yerel; hava, deniz, karayolu ve 
demiryolu ulaşım imkanları engel-
leri de aşacak şekilde yapılandırılma 
sürecini sürdürmektedir.

Flavius Sağlık Grubu ve Medikal 
Turizm Derneği Başkanı Uzman Dr.
Sinan İbiş tarafından ülkemizdeki 
zihinsel ve fiziksel açıdan diğer ak-
ranlarına göre şanssız doğan özel 

gereksinimli bireylerimizin seyahat 
olanaklarından faydalanarak ülke-
mizin değerlerini yaşayabilme im-
kanını bulmalarını, sosyal hayata 
ve turizme katılımlarını sağlamak 
üzere “Çocuklarımızı Dinleyelim Ha-
yatlarını Değiştirelim” projesi plan-
lanmıştır. Bu proje Medikal Turizm 
Derneği Başkanı Uzman Dr.Sinan 

İbiş’in koordinasyonunda; Ulaştır-
ma ve Alt Yapı Bakanı Sayın Mehmet 
Cahit Turhan, Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr.Erkan İbiş, Eskişe-
hir Osmangazi Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr.Kemal Şenocak işbirliği ile 
gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca Halk Bankası Genel Müdü-
rü Osman Arslan, Kültür ve Tu-
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rizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim 
Genel Müdürü Okan İbiş, Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel 
Müdürü Hüseyin İnceöz, Devlet 
Demiryolları Genel Müdürü Ali 
İhsan Uygun, Saray Engelsiz Ya-
şam ve Rehabilitasyon Merkezi 
Müdürü Bekir Demiryılmaz, Öncü 
Medikal Grup Yönetim Kurulu Baş-
kanı Özgür Çağlayan Öncü’de bu 
projenin gerçekleşmesine destek 
sağlamışlardır.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Sayın 
Mehmet Cahit Turhan, sosyal pro-
jelere duyarlılıkları ve ülkemizdeki 
engelsiz ulaşımın geldiği noktayı 
göstermek, sosyal dezavantajlı bi-
reylerin seyahat olanaklarından 
faydalanarak turizme katılımlarını 
teşvik etmek ve sosyal projelere 
gösterdikleri olağanüstü destek ve 
gayretleri nedeniyle; proje işbirlikçi-
lerine ve destekçilerine özel gerek-
sinimli çocuklar ile birlikte hızlı tren 

önünde teşekkür belgeleri takdim 
edilmiş; TCDD, Halkbank, Flavius 
grubunun hediyeleri çocuklara tak-
dim edilmiştir.

Projede ilk adım olarak Aile, Çalışma 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Saray 
Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki özel 
gereksinimli 25 bireyimiz, toplam 
57 kişilik bir ekip ile engelsiz seya-
hat imkanları sunan TCDD hızlı treni 
ile tanışarak, tren ile Ankara’dan Es-
kişehir’e seyahat gerçekleştirmiştir. 
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Hızlı trenin Ankara Eskişehir seyaha-
ti başlangıcında bu özel bireylerimiz 
başta Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan ve Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof Dr.Erkan 
İbiş olmak üzere tüm proje paydaş-
ları tarafından sıcak bir seromoni ile 
tek tek trendeki seyahat edecekleri 
koltuklarına yerleştirilmişler ve ar-

dından uğurlanmışlardır.. Bu seya-
hate bu özel bireylerin yardımcıları 
ve öğretmenleri, kurumsal yönetici-
leri ile projeyi destekleyen kuruluş-
ların temsilcileri de eşlik etmişlerdir.

Hızlı tren ile seyahat edilen Eskişe-
hir’de bu grubu Osmangazi Üniversi-
tesi Rektörü Prof.Dr.Kemal Şenocak, 

Halkbank Bölge Müdürü, Eskişehir 
Aile ve Sosyal Politikalar il müdürü ol-
mak üzere bir çok akademisyen karşı-
lanmıştır. Osmangazi Üniversitesi’nin 
engelli çocuklar için atlar ile terapi ya-
pılan merkezi ziyaret edilerek, bura-
da bu özel çocuklar rehabilitasyonda 
kullanılan atlar ile iletişim sağlamışlar, 
onlarla temas etmişler ve çocuklar 
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büyük sevinç duymuşlardır. Ardından 
ise çocuklar Eskişehir Büyükşehir Be-
lediyesi’nin izni ve katkıları ile; Masal 
şatosu, müzeleri, hayvanat bahçesi, 
akvaryum, park içiren gezisi, oyun 
alanlarını da içinde barındıran Eskişe-
hir’in tematik parkı olan Sazova Parkı 
ile tanışmışlardır. Son olarak ise hızlı 
tren ile Ankara’ya dönüş gerçekleşe-
rek projenin ilk adımı tamamlanmıştır.

Bu projeyi planlayan ve uygulan-
ması için tarafları bir araya getiren 
Flavius Sağlık Grubu sahibi Uzman 
Dr.Sinan İbiş; bu projenin 2019 yılı 
içerisinde 6 farklı grup ile 3 defa 
Eskişehir, 3 defa Konya olmak üze-
re 6 defa gerçekleştirileceğini; bu-
rada toplumdan, yaşamdan, sos-
yal içeriklerden, üretkenlikten ve 
dünyanın nimetlerinden genellikle 

uzak kalan özel gereksinimli birey-
lerimizin her yönüyle yaşama dahil 
edilmelerinin çok önemli olduğunu, 
bu bireylere sahip ailelerin ve ülke-
mizde yaşayan tüm insanların bu 
bireylere destek olmaları için el ele 
vermeleri gerektiğini, bunun içinde 
farkındalık projeleri oluşturmaya 
devam edeceklerini belirtti.
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