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KAMU YARARINA ÇALIŞAN
TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ

Konu: Afrin Basın Açıklaması                            Ankara, 27.01.2018

TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI 
EMEKLİ VALİ SAFFET ARIKAN BEDÜK’ÜN AFRİN ZEYTİN DALI OPERASYONU İLE İLGİLİ

YÖNETİM KURULU KARARI AÇIKLAMASIDIR

Ülkemizin iç ve dış güvenliğini sağlamak Devletimizin öncelikli görevidir. Ülkemiz son yıllarda farklı kaynaklardan 
beslenen terör tehditleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bu tehdit karşısında PKK/PYD, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör 
örgütleriyle yüksek düzeyde bir toplumsal destekle son derece başarılı bir mücadele verilmektedir.

Ülkemizde başarısızlığa uğratılan terör örgütleri komşu ülkelerdeki istikrarsızlıklar ve vekâletler savaşından da ya-
rarlanmak suretiyle iç güvenliğimiz için tehdit oluşturacak biçimde uluslararası hukuka aykırı olarak sınırlarımızda 
oluşumlar ortaya çıkarmaya çalışmaktadırlar.

Türkiye’nin terörle mücadelesinin devamı olarak, Afrin’i terör ve terörist unsurlardan temizlemek amacıyla Devleti-
miz “Zeytin Dalı Harekâtı”nı başlatmış bulunmaktadır.

Zeytin Dalı Harekâtı, Uluslararası Anlaşmalara ve hukuka uygun olarak meşru bir zeminde yürütülmektedir. Bu Harekât, 
terörist unsurları bölgeden temizlemek amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca, terör örgütünün ağır baskısı ve zulmü altında 
ezilen yerel Suriye halkının can ve mal güvenliğini sağlamak hedefine yöneliktir. Operasyon ile kurtarılan köylerde yerel 
halkın, askerlerimizi kurtarıcı olarak bağırlarına basması ve terör örgütünün baskısı sonucunda evlerini-köylerini terk 
etmek zorunda bırakılan halkın köylerine sevinç içinde dönmeleri, bu insani amacın en somut göstergeleridir.

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekâtı, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstermek suretiyle icra edilmektedir. Suri-
ye'deki istikrarsızlık ve iç savaş ortamından beslenen terör örgütlerinin güney sınırlarımız boyunca ülkemizi kuşatmayı 
amaçlayan gayri-meşru oluşumlarını ortadan kaldıracaktır. Milletimizin ve yerel halkın huzur ve güvenliğini, Devletimi-
zin bekasını sağlamak amacıyla Mehmetçiğimizin bu harekâtı zaferle taçlandıracağına olan inancımız tamdır.

Türk İdareciler Derneği olarak; bu mücadelede bütün kalbimizle Devletimizin yanındayız, dualarımız ise kahraman 
Mehmetçiğimizle birliktedir. Allah yar ve yardımcıları olsun. 

Harekâtın başarıyla taçlanmasını diler, Vatanın bekası uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha 
minnet ve rahmetle yâd ederken, gazilerimize de şükranlarımızı sunarız. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

AFRİN Basın Açıklaması
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İDARECİNİN SESİ / OCAK / ŞUBAT

Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı 
Saffet Arıkan Bedük Başkanlığındaki Türk 
İdareciler Derneği Heyeti 05 Aralık'ta An-

kara Valisi Ercan Topaca'yı ziyaret etti. Ziyarette 
Türk İdareciler Derneği tarafından yakından ta-
kip edilen mesleki konular hakkında görüş alış-
verişinde bulunuldu. 10 Ocak İdareciler Günü 
yapılacak etkinlikler konusu da gündeme geldi. 
Ankara Valisi Topaca, Türk İdareciler Derneği 
etkinliklerine Ankara Valiliği olarak her zaman 
desteğe hazır olduklarını ifade etti.

1981 Yılında Sivas’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta sırasıyla 4 Ey-
lül İlkokulu, Selçuk Ortaokulu ve Atatürk Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. 
2003 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi 

Bölümünden mezun oldu. Mezuniyeti müteakiben Maliye Bakanlığında Gelir Uzman 
Yardımcısı olarak altı ay süreyle görev yaptı. Buradaki görevinden ayrılarak Jandarma 
Genel Komutanlığı bünyesine sözleşmeli subay olarak intisap etti. İki yıla yakın Jandar-
ma Teğmen rütbesinde görev yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığının açmış olduğu 93. 
Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavında başarılı olarak “Tokat Kaymakam Adayı” olarak 
Mülki İdare mesleğine başladı. Sırasıyla Çorum/Uğurludağ ve Bolu/Kıbrısçık ilçelerinde 
kaymakam vekilliği görevinde bulundu.  İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışı eğitimini 
İngiltere’nin Manchester şehrinde tamamladı. 93. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün 
başarı ile tamamladı. Daha sonra sırasıyla Yozgat İli, Kadışehri İlçesi, Diyarbakır İli, Hani 
İlçesi, Diyarbakır İli, Çınar İlçesi ve Rize İli, Pazar İlçesi Kaymakamlığına atanan Şanlı, 
08.12.2017 tarihinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerini yürütmek üzere görevlendirilmiştir. İsmail Şanlı, evli ve bir çocuk babasıdır.

Ankara Valisi 
Ziyareti

Kaymakam İsmail Şanlı 
TİGEM Genel Müdürü Oldu

Rize Pazar Kaymakamı İsmail 
Şanlı, Genel Müdür ve Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak atandı. 
Türk İdareciler Derneği olarak 
meslektaşımıza başarılar dileriz.
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Zile Kaymakamı Adnan TEZCAN 
ve eşi Tuğba TEZCAN, ilçede 
yaşayan şehit ve gazi ailelerini 

evinde ağırladı. Kaymakam konutu 
kapısında şehit ve gazi ailelerini eşi 
ile birlikte karşılayan TEZCAN Ailesi 
misafirleriyle yakından ilgilendi. 

Zile Kaymakamı Adnan TEZCAN; 
“Zile Kaymakamı olarak göreve 
başladığım günden bugüne kadar 
mümkün oldukça her an sizlerle 
birlikte olmaya gayret ettim ve bu 
böyle devam edecek. Bu benim için 
onurdur, gururdur, çok büyük mut-
luluktur. Siz şehit yakını ve gazi ai-
lelerimiz bizler için çok değerlisiniz, 
çok önemlisiniz, baş tacımızsınız. 
Devlet olarak da her zaman sizlerin 
yanındayız. Çünkü biz biriz, berabe-
riz, çok büyük bir aileyiz. Bu aziz va-
tan bize şehitlerimiz ve gazilerimizin 
armağanıdır. Sizler de bizlere şehit-
lerimizin emanetisiniz. Vatanımızın 
ve milletimizin bekası için Afrin’de 
vatan ve bayrak aşkıyla vatan savun-
ması yapan kahraman Mehmetçik-
lerimizle gurur duyuyoruz. Duaları-
mız ve desteğimiz onlarla birlikte, 

Allah yar ve yardımcıları olsun. Al-
lah kahraman ordumuzu muzaffer 
etsin. Bu vesileyle, kutsal vatan top-
rakları uğruna şahadet mertebesine 
erişen tüm şehitlerimizi ALLAH’dan 
rahmet diliyor,  gazilerimize şükran-
larımı sunarken sağlık ve afiyet dili-
yorum.” dedi.

Kaymakam Adnan TEZCAN’ın eşi 
Tuğba TEZCAN ise; “Bugün evimiz 
ayrı güzeldi, ayrı vurdu bugün gü-
neş ışıkları evimize, ŞEHİT VE GAZİ 
AİLELERİMİZ hoş sedalarla sefalar 
getirdiler. Evimizin en güzel misafir-
leri ile beraberce Kuran-ı Kerim’le 
andık şehitlerimizi, dualarımızda da 
Afrin’deki Mehmetçiklerimiz vardı. 
Rabbim kabul eylesin” dedi. 

Zile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Dernek Başkanı Gazi 
Himmet ATAKOL; “Bugün Zile Kay-
makamımız Adnan TEZCAN ve de-
ğerli eşi Tuğba hanım evlerinde 
şehit ve gazi ailelerimizi misafir etti. 
Kaymakamımıza ve eşlerine bu gü-
zel davetlerinden dolayı ve bizleri 
hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları 

için, devletimizin varlığını bizlere 
daima hissettirdikleri için tüm şehit 
ve gazi aileleri adına teşekkür ede-
rim” dedi.

Şehit ve Gazi aileleri de; “İlk defa 
bir Kaymakamın evine davet edil-
mekten dolayı çok mutlu olduk. 
Kaymakamımız Adnan beye ve eşi 
Tuğba hanıma bu nazik davetle-
rinden dolayı çok teşekkür ederiz. 
Şehit ve Gazi aileleri olarak bizleri 
evine davet etmesi, bizlerle ilgilen-
mesi, bizzat ikramlarda bulunarak 
bir evladımız gibi davranması bizi 
çok duygulandırdı ve mutlu etti. Ha-
tırlanmak, davet edilmek ve unutul-
mamak çok güzel, teşekkürlerimizi 
sunuyoruz” ifadesini kullandılar. 

Kaymakam TEZCAN; Şehitlerimiz, Ga-
zilerimiz ve değerli aileleri; sizler her 
zaman bizim baş tacımızsınız, hoş gel-
diniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. 
Sizleri konutumuzda, evimizde mi-
safir etmek bizler için onur ve gurur 
kaynağıdır. Allah sizlerden razı olsun. 
Dualarınıza bizleri de katmanız bizim 
için en büyük ödüldür” dedi. 

Kaymakam Tezcan

Şehit ve Gazi 
Ailelerini Evinde 
Ağırladı 


