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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler  
Genel Müdürünün Ziyareti

Sayıştay’dan Emekliye Ayrılan Meslektaşlarımız

13 Mart 2020 günü İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla 
İlişkiler Genel Müdürü Erkan KILIÇ ve beraberinde-
ki heyet, Derneğimiz Genel Başkanı Saffet Arıkan 

BEDÜK'e taziye ve iade-i ziyarette bulunmuştur.  Ziya-
rette meslek ve derneğimiz hakkında bilgi alış verişinde 
bulunulmuştur.

Yakup Güneri ve Cavit Erdoğan İçişleri Bakanlığı 
Mülkiye Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuş 
olup, Sayıştay Başkanlığına geçerek Daire Başkan-

lığı Kadrosuna kadar yükselmişler ve bu görevlerinde 
iken yaş haddinden emekli olmuşlardır. Cavit Erdoğan 
bir dönem Derneğimiz yönetim Kurulu üyeliği görevin-
de de bulunmuştur.

Emeklilik Plaketleri Derneğimizce düzenlenen 10 Ocak 
2020 İdareciler gününde Sayın İçişleri Bakanımız Süley-
man Soylu tarafından verilmiştir. Kendilerine bundan 
sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluklar dileriz.
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HABERLER

Bir gün çevrenizdeki insanlarda 
davranış değişiklikleri, hafı-
za-yer ve uyum kayıpları, ha-

tırlayamamak, tanıyamamak ve ne 
yapacağını bilmemek, belki komik 
belki de acı sanrılarla karşılaşmak, 
konuşmayı-yemeyi-içmeyi ya da ya-
şamla ilgili neler var ise onları unut-
maya başlamak gibi daha niceleri. 
İşte bunun adı Demans veya Alzhei-
mer Hastalığı olabilir.

SON DERECE YIKICI OLAN 
ALZHEİMER HASTALIĞI

Bunların tümü demans veya de-
mansın bir çeşidi olan Alzheimer 
hastalığının bir parçası. Alzheimer 
ve Demans unutmak ile ne yapaca-
ğını bilmemek arasındaki tutsaklığın 
adıdır. Bu saydıklarımızla karşılaşmak 
yakınlarımız ve bizler için kaçınılmaz-
dır. Bizler bile bu saydıklarımızı az 
veya çok hissedilir veya hissedilme-
yebilir düzeyde yaşayabiliriz.

Bu insanları ilaç kutularına ba-
ğımlı hale getirmek, elleri veya 
kollarından iple bağlanmış halde 
yataklarına bağlanmasına, demir 
parmaklıklarla çevrilmiş ev odaları-
na hapsedilmelerine, sosyal izolas-
yona maruz bırakılmalarına ve tek 
kelime ile yaşamdan uzaklaşmala-
rına seyirci kalmamalıyız. Bu hasta-
ları ve bu hastalığı tanımalıyız ki bu 
insanlara yardım edebilelim. Yada 
bu hastalığın oluşma sürecini gecik-
tirebilelim.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA TİYATRO 
İLE KÜLTÜR SANAT TERAPİSİ

Medikal Turizm Derneği olarak bu 
hastalıklar konusunda bilgilenmek 
ve farkındalık oluşturmak için yak-
laşık 10 yıldır çalışıyor. Tiyatro; gör-
sel, fiziksel, işitsel, duysal etkileri de 
kullanarak etkili öğrenme yoludur. 
O nedenle 2016 yılında bu konuyu 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
ile çalıştık ve 2016 yılında Alzheimer 
ile yaşamın konu edildiği bu oyunun 
sahneye inmesine önayak olduk. Alz-
heimer Hastalığı ile ilgili yaşamın an-
latıldığı “Annemin Son Çılgınlıkları” 
adlı tiyatro oyunu 2016 yılında An-
kara Devlet Tiyatrosu sahnelerinde 
oynandı, tiyatro oyunlarının değer-
lendirildiği birçok ödülü almaya hak 
kazandı ve bu sene Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü’nün üst düzeyde 
hassasiyeti ile İzmir’de sahnelendi. 

Şu an bu oyunun yaşlılar haftası ne-
deniyle Medikal Turizm Derneği ve 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlü-
ğü’nün işbirliği ile 6 özel gösterim 
için Ankara’ya gelmesi sağlandı. 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü’ne 
hassasiyeti için teşekkür ediyoruz.

ALZHEİMER VE DEMANS 
PLATFORMU

Medikal Turizm Derneği tarafından 
Alzheimer ve Demans konularında 
sosyal amaçlı çalışan herkesin bir 
çatıda buluşacağı Alzheimer ve De-
mans Platformu oluşturulmuştur. Bu 
platformun ilk farkındalık icraatı ise 
“Tiyatro İle Kültür Sanat Terapisi” kap-
samında yapılan Alzheimer ile yaşam 
ve huzurevine yolculuğun hikâyesinin 
anlatıldığı “Annemin Son Çılgınlıkları” 
adlı oyunun Ankara’da yaklaşık 2.700 
kişiye gösterimi sağlanmıştır.

Yaşlılar Haftasında 
Tiyatro ile Kültür 
Sanat Terapisi
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KURUMSAL ÇALIŞMADA 
ÖRNEK İŞBİRLİĞİ VE 
DAYANIŞMA

Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr.
Sinan İbiş Alzheimer Hastalığı ve de-
mans konusunda; ulusal, kamusal, 
toplumsal, bireysel alanlarda farkın-
dalık oluşturmak konusunda olağa-
nüstü gayret gösteriyoruz. Bu tiyatro 
oyunu ile farkındalık yaratılması ko-
nusunda tiyatro oyunlarının değişik 
çevrelere gösterimi konusunda Da-
nıştay Başkanlığı ailesi ve Danıştay 
Başkanı Sayın Zerrin Güngör, Ankara 
Üniversitesi ailesi ve Ankara Üniver-
sitesi Rektörü Prof.Dr. Sayın Erkan 
İbiş , Halkbank Genel Müdürlüğü 
ailesi ve Halkbank Genel Müdürü Sa-
yın Osman Arslan, Özel Flavius Polik-
liniği ve Özel Flavius Polikliniği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Sayın 
Sinan İbiş, Medikal Turizm Derneği, 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
ailesi ve Devlet Tiyatroları Genel Mü-
dürü Sayın Mustafa Kurt ile işbirliği 
yapmıştır. Son derece önemli olan 
bu hayati konu ile ilgili özel tiyatro 
gösterimleri ile farkındalık oluştu-
rulmasında üst düzeyde hassasiyet 
gösteren tüm paydaşlara teşekkür 
ve şükranlarını sundu.

ALZHEİMER ÇARESİZLİK 
DEĞİL, YARDIM GEREKTİRİR

Tiyatro ile Kültür Sanat Terapisi Orga-
nizasyonunu gerçekleştiren Uzman 
Dr.Sinan İbiş; bu hassas insanlarımız 
arttıkça biz Demans ve Alzheimer 
Hastalığı konusunda insanlarımıza 
daha fazla yardım edeceğiz. Lütfen 
bugünden zihninize ve yetenekleri-
nize yatırım yapın ki bu süreçleri ha-
yatınızdan uzaklaştırın dedi.

Aynı zamanda Özel Flavius Polikli-
niği’nin de kurucusu olan ve yaş-
lanma ile özel gereksinimli bireyler 
konusunda Türkiye’nin en güçlü 

sosyal projelerini yürüten Uzman 
Dr.İbiş; biz bireyler ve el ele verdi-
ğimiz insanların tümü Alzheimer ve 
demans konusunda gönüllülerdir. 
Bugün bu tiyatrodan evinize üzü-
lerek değil mutlu olarak gidin. Bu 
hastalıkla mücadele ve hastalığın 
sürecini yönetme ile ilgili bilginin ilk 
tohumları hayatınıza ekildi ve sizler 
bunu geliştirerek insanlığa ve yaşa-
ma katkı sağlayacaksınız dedi.

ANLAMLI HEDİYELER 
HALKBANK’TAN

“Annemin Son Çılgınlıkları” adlı özel 
gösterim tiyatro oyununun sahne-
lenmesinden sonra Alzheimer ve 
Demans Platformu ile Halkbank 
işbirliği ile geliştirilen hediye çan-
tasında; Halkbank tüm misafirlere 
doğada çözülebilen %100 pamuk-
lu,   üzerinde “Emeklerinizle Büyü-

dük, Hizmetimizle Yaşayın” ve “Her 
Zaman Yanınızdayız”  mesajlarının 
yazılı olduğu bez bir alışveriş çantası 
verdi. Bu çanta içerisinde Alzheimer 
Hastalığına karşı koruyucu faydaları 
olan bir top ile “Ağacınız İle Gele-
ceğiniz Yaşasın” mesajının yer aldı-
ğı Kara Çam ağacı tohumu hediye 
edildi.

MEDYA DESTEĞİ

Bu projenin desteklenmesinde Ana-
dolu Ajansı ile dağıtım yaptığı yazı-
lı ve görsel basın kuruluşları başta 
olmak üzere; Ankara Üniversitesi, 
Halkbank, Flavius Polikliniği medya 
iletişim kanalları; Tourmag Dergisi, 
İdarecinin Sesi Dergisi ile, www.turiz-
mhaberleri.com ve www.saglikaktu-
el.com, www.kadikoylife.com haber 
portalları projeyi değerli habercilik 
hassasiyetleriyle desteklemişlerdir. 


