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Derneğimizin 56. Genel Kurulu 26 Haziran Cumar-
tesi Günü, İçişleri Bakanlığı Konferans Salonunda 
yapıldı. Divan Kurulu (E) Vali Hikmet TAN başkan-

lığında, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin KÖK ve 
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ramazan SEÇİL-
MİŞ’ten oluştu.

Gündeme uygun biçimde Genel Başkan Saffet Arıkan BE-
DÜK, Genel Kurula hitap ederek faaliyet raporunu oku-
du. Kesin hesap ve mali rapor ile denetim kurulu raporu 

okundu. Yönetim ibra edildi. Bütçe tasarısı kabul edildi. 
İki yıl süre ile görev üstlenecek Derneğin yetkili organları, 
aşağıdaki listede belirtilen biçimde Genel Kurul tarafın-
dan seçildi:

TÜRK İDARECİLER DERNEĞİNİN  
56. GENEL KURULU
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GENEL BAŞKAN
Saffet Arıkan BEDÜK

YÖNETİM KURULU (ASİL) YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Ali	ÇALGAN	 Ergün	ALTUNCU
Doç.	Dr.	Selim	ÇAPAR	 Alpaslan	YILMAZ
Mustafa	ÇİT	 Nilüfer	CANAT	SÜREKLİ
Hüdayar	Mete	BUHARA	 Abdülaziz	AYDIN
Kadir	Taner	ESER	 Ahmet	ADANUR
Serdar	KARTAL	 Mehmet	Gökhan	ZENGİN
Ramazan	SEÇİLMİŞ	 Tülay	BAYDAR	BİLGİHAN	
Önder	BOZKURT	 Ali	SIRMALI

DENETİM KURULU (ASİL) DENETİM KURULU (YEDEK) 

Hüseyin	KÖK	 Hasan	GÜNDOĞDU
Yusuf	İzzet	KARAMAN	 Davut	DÜZGÜN
Ferhat	SİNANOĞLU Hatice	BAYAR	ÖZDEMİR

ONUR KURULU (ASİL) ONUR KURULU (YEDEK)

Lütfi	Fikret	TUNCEL	 M.	Bahrettin	DEMİRER
Cengiz	BULUT	 Mustafa	DEMİR
Yusuf	Ziya	GÖKSU Ali	GÜNGÖR

Yeni seçilen üyelerden oluşan yetkili organ-
lar adına, Genel Başkan Saffet Arıkan BEDÜK 
başkanlığındaki temsil heyeti, 7 Temmuz 2021 
tarihinde Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Genel 
Başkan BEDÜK tarafından “Mozoleye” çelenk 
konuldu ve “Şeref Defteri” imzalandı.
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ASTOP Ankara Sivil Toplum Kuru-
luşları Platformu Üstün Hizmet ve 
Başarı Ödülü’nü Türk İdareciler 
Derneğine, Kıymetli Başkan Sayın 
Saffet Arıkan Bedük’e ASTOP Kuru-
cu Başkanı ve TÜSİAV Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sayın Veli SARITOPRAK 
ile birlikte FER BAL Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sayın Selçuk SOLMAZ, 
TÜSİAV Platformlar Koordinatörü, 
Hukuk Platformu Başkanı Sayın Av. 
Celalettin SOLMAZ, TÜSİAV Verim-
lilik Platformu Başkanı Sayın Kutlu 
TAMAY takdim ettiler.

2005 yılında kurulan ASTOP (Ankara 
Sivil Toplum Kuruluşları Platformu) 
Kurucusu ve Onursal Başkanı Veli 
Sarıtoprak öncülüğünde, 2021 yılı 
itibari ile Ankara’nın güçlü ve öncü 
22 sivil toplum kuruluşları ile faali-
yetlerine devam etmektedir.

Yapılan konuşmalarda Genel Başkan 
Bedük’ün Ankara Valiliği görevi es-
nasında başlattığı projelerin Ankara 
için çok önemli gelişmeler sağladığı 
vurgulandı. Özellikle sivil toplumla 
sağlanan başarılı iş birlikleri ile Türk 

İdareciler Derneği Genel Başkanlı-
ğı görevi süresince verdiği başarılı 
hizmetler dolayısıyla bu ödüle layık 
görüldüğü ifade edildi.

Bu ödülün kendisi için çok anlamlı ol-
duğunu ifade eden Bedük, bu ödüle 
layık görülmekten onur duyduğunu 
ifade etti. Başta Sarıtoprak olmak 
üzere, ödülde imzası bulunan ASTOP 
yönetiminde yer alan tüm sivil top-
lum kuruluşlarına teşekkür etti.

GENEL BAŞKAN BEDÜK’E ÜSTÜN 
HİZMET VE BAŞARI ÖDÜLÜ
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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla 
İlişkiler Genel Müdürlüğü tara-
fından finanse edilen "Ben Kay-

makam mı Olsam-2" projesi TİAV 

(Türk İdari Araştırmalar Vakfı) ile iş 

birliği içinde Derneğimizce uygu-

lanmaktadır. 

Proje kapsamında planlanan üniver-
sitelerde meslek tanıtım seminerle-
ri yapılmaktadır. Öğrencilerden an-
ket doldurması talep edilmektedir.

8 Temmuz Perşembe günü Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
si’nde online olarak program gerçek-

leştirildi. Türk İdareciler Derneği Ge-
nel Başkanı Saffet Arıkan Bedük, Doç. 
Dr. Selim Çapar, AÜ-SBF mezunu İller 
İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nur-
taç Arslan’ın konuşmacı olarak iştirak 
ettikleri programın ev sahipliğini Si-
yasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Orhan ÇELİK üstlendi. 

BEN KAYMAKAM MI OLSAM-2 PROJESİ
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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür-
lüğü tarafından finanse edilen "Ben Kaymakam mı Ol-
sam-2" projesi TİAV (Türk İdari Araştırmalar Vakfı) ile 

iş birliği içinde Derneğimizce uygulanmaktadır. 

Proje kapsamında planlanan üniversitelerde meslek 
tanıtım seminerleri yapılmıştır. Öte yandan Dernek in-
ternet sitesinde yapılan duyuruya istinaden gelen baş-
vurular arasından çekilen kura ile belirlenen üniversite 
öğrencileri Ankara'ya davet edildi. 29 Temmuz günü An-
kara'ya ulaşan katılımcılarla birlikte kültür gezisi yapıldı. 
Bu gezi kapsamında Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi, Kurtuluş Müzesi ve Millet Kütüphanesi ziyaret 
edildi. Başkent Ankara'nın bünyesinde barındırdığı tari-
hi ve kültürel zenginlikler hakkında bilgi edinildi.

30 Temmuz günü Ankara Valisi Vasip Şahin, Genel Baş-
kan Saffet Arıkan Bedük başkanlığındaki heyeti kabul 
etti. Valilik görev ve sorumlulukları hakkında sohbet 
toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten sonra Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete 
Buhara ziyaret edildi. Kaymakam Buhara katılımcılara 
Kaymakamlık faaliyetleri ve Covid-19 ile mücadele çalış-
maları hakkında bilgilendirme yaptı.

Öğleden sonra program İçişleri Bakanlığında devam 
etti. İçişleri Bakanlığı Konferans Salonunda, Genel Baş-
kan Saffet Arıkan Bedük yaşam ve meslek tecrübeleri 
konusunda bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra İda-
recinin Sesi Dergisi Editörü Doç. Dr. Selim Çapar "Devlet 
ve Mülki İdare" konulu sunum yaptı. 

BEN KAYMAKAM MI OLSAM-2 PROJESİ 
ANKARA PROGRAMI
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30 Temmuz Cuma günü yapılan etkinliklerin tamamın-
da soru-cevap bölümü vardı. katılımcılar merak ettikleri 
her konuda yönelttikleri soruların cevaplarını öğrenme 
şansı buldu.

Katılımcılardan gelen istek üzerine, TBMM ziyareti organi-
ze edildi. Genel Başkan Saffet Arıkan Bedük başkanlığında, 
rehber eşliğinde Gazi Meclis ziyaret edildi. İçişleri Bakan-
lığında düzenlenen akşam yemeği ile program sona erdi.
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Bir şehit çocuğu olmanın yansımalarını bizimle 

paylaşır mısınız? İnsanların yetişkinlik dönemlerinde hatta belki de 

sonraki dönemlerinde tanık olduğu hadiselerin, 

kavramların ve duyarlılık kazandığı konuların 

bizatihi içinde doğup büyüyorsunuz. Bu bağlamda 

küçük yaşta vatan hassasiyeti içinde yetişip, bu 

vatan için ödenmiş bedelleri her an hatırda tutarak 

bu bedellere layık olma çabası gösteriyorsunuz. 

Şehadet makamının ulviliğinin de getirdiği bilinci 

taşıyarak gerek seçtiğim meslekte gerekse 

yaşamımda karşılığını bulmuş değerlerimde bir 

şehit çocuğunun yansımalarını görmek mümkün. 

Mehmetçik Vakfıyla nasıl tanıştınız? 

Aslında bu sorunun cevabı bende yok… Çünkü 

taşradaki şehit kızına ulaşan, onu bulan Mehmetçik 

Vakfının ta kendisiydi bu vesileyle vakfımıza 

şükranlarımı sunuyorum. 
Bundan sonrası için hedeflerinizden bahseder 

misiniz? 
Gelecek ile ilgili hedeflerim mesleğim etrafında 

şekilleniyor. Kaymakamlık mesleği temelde 

insanımıza ulaşmaya ve hayatlarına güzel 

dokunuşlar yapmaya imkan sağlayabilecek 

bir meslek. Bunu da bir fırsat bilerek vatandaş 

odaklı çalışmak gayelerimden biri… Bunları 

gerçekleştirirken terörün sadece dağlardan 

değil zihinlerden silinmesi için gereken çabayı 

göstermek ana hedefim olacaktır.

Mehmetçik Vakfı Dergisi aracılığıyla 

okuyucularımıza, şehit ve gazi çocuklarına neler 

söylemek istersiniz? Yaşadıklarınıza duygudaş biri olarak anne 

babalarımıza layık evlat olmak ve onların 

gurur duyacağı amaçlar peşinde koşmak bizim 

en büyük sorumluluğumuzdur. Bu noktada 

yaşamımıza daha da anlam katacak hedefler 

edinmeli, gerek devletimizin gerekse Vakfımızın 

üzerimizdeki emeklerinin karşılığını verebilmek 

için imkânlarımızı en güzel şekilde kullanarak 

ülkemize hizmet için çalışmalıyız. Unutmamalıyız 

ki şehitlerimizin kanlarıyla bezenmiş bu topraklara 

sahip çıkmak vatanımıza en büyük borcumuzdur.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Özlem KILIÇTÜRK, 1995 doğumlu. Gazi 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

bölümü mezunu. Şu an Senirkent/Isparta’da 

kaymakam vekili olarak görev yapıyor. Özlem 

Hanım henüz çok küçükken, babası vatani 

görevi sırasında şehit olmuş. “Unutmamalıyız 

ki şehitlerimizin kanlarıyla bezenmiş bu 

topraklara sahip çıkmak vatanımıza en 

büyük borcumuzdur.” diyen Özlem Hanımla, 

hedeflerinden, bir şehit evladı olarak bizlerle 

paylaştığı duygu ve düşüncelerine kadar 

gururla okuyacağınızı düşündüğümüz bir 

söyleşi gerçekleştirdik.

Özlem Hanım okuyucularımız için kendinizden 

bahseder misiniz? 

Ben Özlem Kılıçtürk, 1995 Erzincan doğumluyum. 

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Erzincan’da 

tamamladıktan sonra 2013 yılında Gazi Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde lisans 

eğitimime başladım. 2017 yılında Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. 2019 

yılında girdiğim kaymakamlık sınavında elde ettiğim 

başarı neticesinde Erzincan Valiliğinde kaymakam 

adayı olarak görevime başladım. Sırasıyla Denizli ve 

Kırıkkale illerinde mülkiye müfettişleri refakatinde 

teftiş stajımı, Trabzon ve Muğla illerinde kaymakam 

refikliği stajımı tamamladıktan sonra şu an 

hâlihazırda Isparta Senirkent ilçesinde kaymakam 

vekilliği görevimi ifa etmekteyim. 

Şehit Kızı Kaymakam

Özlem KILIÇTÜRK’le Söyleşi

Şehit Kızı Kaymakam Özlem KILIÇTÜRK
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