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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bera-
berinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın 
Bak ile sporcular ve sanatçılardan oluşan bir 

heyetle Hatay sınırındaki Oğulpınar Hudut Karako-
lu'nu ziyaret etti.

Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Kara-
kolu ile sınır birliklerini ziyaretlerinde Zeytin 
Dalı Harekatı'na katılan askerlerle bir araya 

gelerek moral veren milli sporcular, birlikte müca-
dele mesajı verdiler.

SPORCULARDAN MEHMETÇİĞE DESTEK
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SPORUN DEVLERİ 
ANKARA’DA BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ülke TV ile Spor ve Spor Dergisi’nin geleneksel 
olarak düzenlediği "4. Sporun Devleri Buluşuyor" ödül törenine katıldı.

Ankara’da düzenlenen  törene, Baş-
bakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aş-

kın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Öznur Çalık, milletvekilleri, federasyon baş-
kanları, sporcular, spor ve siyaset dünyasın-
dan isimler katıldı.

Ödül töreni öncesinde, katılımcılara ge-
leneksel sporlar ve Dünya Motokros Şampi-
yonası'nın tanıtımıyla 15 Temmuz darbe gi-
rişimine ilişkin sinevizyon gösterisi sunuldu. 
Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın 
seslendirdiği "Bil Oğlum" türküsüne katı-
lımcılar Türk bayrakları ile eşlik etti. 

“Dünyada spora en fazla yatırım yapan 
ülke;  Türkiye” 

Bakan Osman Aşkın Bak, törende yap-
tığı konuşmada, Türkiye'nin spora yatırım 

yapan en önemli ülkeler arasında yer aldı-
ğını belirterek, "Sporun birleştirici gücü Tür-
kiye'de önem arz ediyor. Spor yönünden 
şanslı bir ülkeyiz. Sporun tüm kademelerin-
de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan var. 2002 yılından itibaren onun 
sayesinde önemli atılımlar yapıldı. Dünyada 
spora en fazla yatırım yapan ülke, belki de 
birincisi Türkiye" dedi.

Türk sporcuların her alanda önemli başa-
rılar elde ettiğini kaydeden Bakan Bak, "Bu 
başarılar giderek de artıyor. Başarılı spor-
cular ödüllendirilecek. Onlara hak ettikleri 
ödüller verilecek. Sporun kademelerinde 
yer aldık. Türk sporunda geleceğe yönelik 
proje ve planlar için görevlendirildik. Spor 
ortak bir dil. Sporun gücü birçok problemi 
çözebilecek bir enerji ve sinerjiye sahip. 
Sporu önleyici bir güç olarak görüyoruz. Te-

rörün bıraktığı ortamı, gençlerin üzerindeki 
tahribatı giderecek önemli bir güç spordur. 
Sporun gücü orada yansıyor. Bizim genç-
lerimiz 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak 
darbecilere karşı çıktılar" diye konuştu.

“Engelli gençlerimizi spor sayesinde ha-
yata bağladık”

AK Parti hükümetleri döneminde engelli 
sporcu ve vatandaşlar için önemli yatırım-
lar yaptıklarını belirten Bakan Osman Aşkın 
Bak, "Engelliler bir şekilde evlerinde tutulu-
yordu. Engelli gençlerimizi spor sayesinde 
hayata bağladık. Geleceğe yönelik yatırım-
lar yapıyoruz. Özel sporcularımızda sporun 
gücünü görüyorsunuz. Biz iddia ediyoruz, 
sporun gücü terörü yenecektir. Spor, uyuş-
turucunun tahribatını ve uyuşturucuyu ye-
necektir" ifadelerini kullandı.
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Altınordu Kulübünün bu yıl 5. kez 
düzenlediği, 21 ülkeden 56 takımın 
katıldığı İzmir U12 Cup Futbol Tur-

nuvası’nın açılışında konuşma yapan Bakan 
Osman Aşkın Bak, kendisinin de yıllar önce 
bu heyecanları yaşadığını, antrenörlüğünü 
yaptığı bir takımı olduğunu ve turnuvalara 
katıldıklarını anlattı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Altınordu’nun 
Türk futbolu için güzel bir model olduğunu 
belirterek, “Buradan yetişen sporcuların ile-
ride Türk futbolu için büyük işler yapacağı-
na inanıyorum. Buraya özellikle gelip aktivi-
teye katılmak istedim. Türk sporu olarak çok 
şanslıyız sayın Cumhurbaşkanımız buraları 
çok iyi bilir, bu sahalardan, futbolun için-

den yetişmiştir. Futbolu çok iyi bilir, futbo-
lun desteklenmesini istiyor. Böyle tesislere, 
böyle güzel aktivitelere destek vermemizi 
istiyor. Her zaman gençlerimizin, Türk fut-
bolunun, altyapı yatırımlarının yanındayız. 
Gençlik Bakanlığı olarak, Spor Toto olarak 
bu tür aktiviteleri desteklemeye devam 
edeceğiz" dedi.

Daha sonra turnuvanın sembolik baş-
lama vuruşu Bakan Osman Aşkın Bak, Altı-
nordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan 
ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından 
Alex tarafından gerçekleştirildi. Bakan Os-
man Aşkın Bak ve Alex de Souza, turnuva-
ya katılan 56 takımın kaptanıyla bir gösteri 
maçı yaptı.

Metin Oktay Yerleşkesi ve Alsancak Sta-
dı'nda inceleme

Bakan Osman Aşkın Bak, Kulüp Başkanı 
Özkan ile birlikte Torbalı'daki Metin Oktay 
Yerleşkesi'ne geçerek, tesis ve kulübün ya-
pısı hakkında bilgi aldı. Bakan Osman Aşkın 
Bak, yerleşkedeki "Besi Hayvanları Örnek 
Yaşam Alanı"nda tavuk yumurtaları topladı 
ve sahalarda incelemelerde bulundu. Daha 
sonra yıkımının ardından tekrar yapımına 
başlanan Alsancak Stadı'na da giden Bakan 
Osman Aşkın Bak, yüklenici firmadan stat 
inşaatı hakkında bilgi aldı.

İZMİR U12 CUP’IN BAŞLAMA VURUŞU 
BAKAN BAK VE ALEX’TEN

Altınordu tarafından düzenlenen 5. İzmir U12 Cup Futbol Turnuvası’nın açılışına katılan 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, turnuvanın başlama vuruşunu yaptı. Bakan Bak, 
Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile birlikte turnuvaya katılan 56 takımın 

kaptanıyla bir gösteri maçı yaptı.
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Zeytin Dalı Harekatı'na destek ver-
mek amacıyla Hatay'a giden sanat-
çı ve sporcular, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'ın karakol ziyaretine eşlik ederek, 
askerlerle bir araya geldi. Mehmetçiğe 
moral veren sporcular, ziyaretteki duygula-
rını değerlendirdi.

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyo-
nu milli güreşçi Taha Akgül, Mehmetçiğin 
yurt içi ve dışıyla sınır hattında ülke için 
mücadele ettiğini belirterek, "Onlar orada 
olduğu için bizler yurt dışına özgürce çıkıp 
madalya mücadelesi verebiliyoruz" dedi. 
Askerlere destek için Hatay'a gittiklerini 
anımsatan Taha, "Askerlerimizin güler yü-
zünü görmek her şeye değdi. Askerlerimi-
ze moral verip, moral aldık. Bizler de bay-
rağımız için mücadele veriyoruz. Hepimiz 
aynı duyguları yaşıyoruz. Ayrıca askerleri-
mizin dualarını aldık" diye konuştu.

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahi-
ka Ercümen ise Türkiye'de rahatça ant-
renman yaparak, uluslararası başarı elde 
etme ve nefes alıp yaşayabiliyor olmanın, 
askerlerin 24 saat gözünü kırpmadan gö-
rev yapmalarına borçlu olduklarını söyledi. 
Sporcuların da askerlere moral verdiği-
ni vurgulayan Şahika, "Huzur ve güvenle 
yaşayabiliyorsak, Mehmetçiğimizin saye-
sinde. Eşlerinden, sevdiklerinden uzakta, 
canları pahasına vatanımızı koruyorlar. He-
pimizin yüreği onlar için çarpıyor. İşimizde 
daha fazlasını yapmamız gerektiğini bir 

kez daha hissettim” dedi.
Dünya şampiyonu milli atlet Ramil 

Guliyev de askerlerle bir araya geldiği 
için mutluluk duyduğunu, askerlerin sınır 
hattında ülkedeki herkesin huzuru için 
zorlu koşullara karşın mücadele verdiği-
ne dikkati çekerek, birlikte mücadeleyle 
terörün bitirileceğini söyledi. Askerlerin 
sporculara motivasyon, 
kendilerinin de askerlere 
moral verdiğini anlatan 

milli atlet, "Bizler de ken-
di işimizi en iyi şekilde 
yapmalıyız. Askerler sınır 
hattında bizler pistte bay-
rak için mücadele ediyo-
ruz. Mehmetçiklerimizle 
omuz omuza gelerek, bir-
likte mücadele ettiğimizi hissettirdik" diye 
konuştu.

Milli okçu Mete Gazoz ise karakoldaki 
askerlerle sporcuların aynı ortamda, ortak 
duyguları yaşadıklarını aktardı. Askerlerin 
hangi şartlar altında sınırı korumak için 
mücadele verdiğini yerinde gözlemledik-
lerini dile getiren Mete, "Bir araya gelmek, 
ziyaret ederek moral vermek çok güzeldi. 
Birlikte olmamız gerektiğini bir kez daha 
hissettirdiler. Ülkemiz için sanat, spor ve 
teknik yetenek ve donanımların aynı anda 
büyümesi gerektiği mesajını hep birlikte 
verdik" değerlendirmesini yaptı.

Dünya şampiyonu tekvandocu Nur Ta-
tar Askari ise asker, sporcu, gazeteci ve 
sanatçıların bir araya gelmesinin güzel bir 
ortam oluşturduğunu ifade etti. Askerin 
her zaman destekçisi olduğunu vurgulayan 
milli sporcu, "Hepimizin yetenekleri farklı. 
Bir aya gelince gücümüz ortaya çıkıyor. Sa-
dece görev yerlerimiz farklı" yorumunda 
bulundu.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise spor 
ve sanat camiasının değerli isimleriyle 

Mehmetçiklere moral ziyaretinde bu-
lunduklarını anımsatarak, "Bu topraklar 
için yaptıklarının hakkını ödeyemeyiz. 
Her zaman dualarımızdasınız" mesajını 
paylaştı.

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı 
da yolculuk sırasında çocukların oto-
büsleri bayraklarla karşıladığını ve bu 

tablodan çok mutlu ol-
duklarını anlattı. Askerin 
sınırda mücadele verdi-
ğini dile getiren Göksu, 
"Biz milli forma altın-
dayken ay-yıldızlı bay-
rağımızı yukarı çekmek 
için mücadele ediyoruz. 
Mehmetçik de sınırda 
bayrağımızı dalgalandır-

maya devam ediyor. Sanat ve spor ca-
miasının verdiği bu desteği çok önemli 
buluyorum. Bizi orada görünce askerle-
rimiz de çok mutlu oldu. Mehmetçiğin 
yüzündeki gülümsemeyi görmek zaten 
her şeye bedel" diye konuştu.

Avrupa ve dünya şampiyonu es-
krimci İbrahim Ahmed Acar ise ziyarete 
ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan refakatinde katılmış oldu-
ğumuz askerlere moral ve motivasyon 
için gittiğimiz Hatay'dan güzel hatıralar-
la döndüm. Allah, Mehmetçiğimizin yar 
ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri baş-
pehlivanlarından Recep Kara da başa-
rılı sporcu, sanatçı ve gazetecilerle Ha-
tay'a giderek, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve askerlerin yayında 
yer aldıklarını belirtti. Yıllarca minderde 
bayrak mücadelesi verdiklerini vurgula-
yan Recep, "Başkomutanımızın yanında 
yer aldık. Bayrak için seve seve ölüme 
gidebileceğimizin mesajını dünyaya 
verdik" dedi.

SPORCULAR MEHMETÇİĞE 
MORAL VERDİ

“Bu topraklar için 
yaptıklarının hakkını 

ödeyemeyiz. Her zaman 
dualarımızdasınız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, sınır birlikleri ve 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki 
Oğulpınar Hudut Karakolu 

ziyaretinde bulunan sporcular, 
Mehmetçiğe moral verdi. 
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“SPORUN GÜCÜ 
HEM BAĞIMLILIĞI HEM DE 

TERÖRÜ YENECEKTİR”
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın 

Bak, uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni 
bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın 

nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit 
edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma 

Komisyonu’nda bir sunum yaptı.
Komisyonda bir konuşma yapan Bakan Osman Aşkın 
Bak, bakanlık olarak tüm bağımlılıklara karşı müca-
deleyi önemsediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar 
yaptıklarını söyledi. 

Madde bağımlılığı ile mücadelenin terörle mücadeleyle eş 
değer olduğunu vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, "Mad-
de bağımlılığı toplumumuzun genlerini, değerlerini bozmaya 
çalışıyor, bize düşen görev gençlerimizin maddeye ya da diğer 
bağımlılıklara ulaşmasını önlemek" diye konuştu.

“Sevginin sermayesi yok”
Çocukların madde, internet ya da farklı bağımlılıklara yönel-

memesinin aile içindeki sevgiye ilişkili olduğuna dikkati çeken 
Bakan Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile içinde birbirimize sevgiyi göstermezsek yalnızlık ken-
disini gösteriyor, işte sorun da burada başlıyor. Günümüzde 
çocuğumuz diğer odadan bize mesaj atıyor. Sevginin sermaye-
si yok, anne ve baba olarak çocuklarımıza sevgimizi gösterme-
liyiz, onları dinlemeliyiz ve zaman ayırmalıyız. Onu siz dinlemez-
seniz, dinleyecek internetteki farklı ortamlar, farklı arkadaşlar, 
farklı insanlar olacak."

Madde, internet bağımlılığı mücadelesinde sporun da etkin 
rolü olduğunu belirten Bakan Bak, spor yapan çocuğun, hem 
vücut gelişiminin hem de sosyal yapısının daha sağlıklı oldu-
ğunu dile getirdi. Spora yönelmeyen, aile içinde de çatışmalar 
yaşayan gencin yalnız kalarak madde, internet ya da diğer 
bağımlılıklara yöneldiğine işaret eden Bakan Bak, "Spor ile 
kendisini geliştirmiş, toplum tarafından benimsenmiş, şampi-
yonluklar kazanan genç ile yalnızlaşarak madde bağımlılığına 
yönelen, uyuşturucu kullanan ve bunu almak için annesine, 
babasına eziyet eden genci düşünün. İşin içinde sevgi mutlaka 
olmalı, spor da sevginin en çok yoğunlaştığı alanlardan biri" 
değerlendirmesinde bulundu. 

Bakanlık olarak gençlerin spora yönlenmeleri için çok 
önemli adımlar attıklarını anlatan Bakan Bak, amatör spor ku-
lüplerine destekler verdiklerini, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiy-
le okullarda sporu yaygınlaştırdıklarını, mahalli idareler ile her il 
ve ilçede spor tesisleri yaptıklarını dile getirdi. 

"Sporun gücü terörü de yenecek"
Teknoloji bağımlılığına ilişkin de önemli adımlar attıklarının 

altını çizen Bakan Osman Aşkın Bak, "Çocuklarımız ellerindeki 
telefonlardan ya da bilgisayarlardan oyunlara giriyorlar, bazı 
oyunlarda geleneklerimize, dinimize yönelik saldırılar var. O 
yüzden yeni oyunlar üretmeye ve bu alandaki üretici firmaları 
desteklemeye başladık" dedi.

Terör örgütlerinin de gençleri önce madde bağımlılığına 
yönlendirdiklerini ardından kendi emelleri için kullandıklarını 
söyleyen Bakan Bak, sporun bu açıdan da bir güç olduğunu 
ifade etti. Spora yönlenen gençlerin kendi hedefleri doğrul-
tusunda ilerlediğini kaydeden Bakan Bak, "Terör örgütleri 
gençlerimizi uyuşturucu vasıtasıyla kendilerine militan olarak 
devşiriyor, daha sonra kendi eylemlerinde, hedeflerinde kulla-
nıyor ama spor yapan genç, uyuşturucudan ve terörden uzak 
duruyor. Sporun gücü terörü de yenecektir" şeklinde konuştu.
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FARKINDALIK İÇİN SAHAYA ÇIKTILAR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21 Mart Dünya Down 
Sendromu Farkındalık Günü'nde Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile maç yaptı.

Ankara 19 Mayıs Stadı dış 
sahalarda oynanan, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fat-

ma Betül Sayan Kaya'nın başlama 
vuruşunu yaptığı müsabakada Down 
Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli 
Takımı, bakanlar, bakan yardımcıları, 
milletvekilleri ve basın mensupların-
dan oluşan takımı 9-4 mağlup etti.

Karşılaşmayı Spor Toto Süper Lig 
hakemlerinden Ali Palabıyık yöne-
tirken, Palabıyık'ın yardımcılıklarını 
günün anısına kadın hakemler Kübra 
Çetinkaya ve Havva Nur Demir yaptı. 

Milli takım sporcuları, maçtan önce 
asker selamı vererek, Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölge-
sinde yürüttüğü Zeytin Dalı Hareka-
tı'nda görev yapan güvenlik güçlerine 
destek verdi. 

İki takım da sahaya üzerinde "Kal-
bimizle Dualarımızla Mehmetçiğin Ya-
nındayız" ve "Sporla Hayata +1 Farkla 
21 Mart Dünya Down Sendromlular 
Günü Kutlu Olsun" yazılı pankartlarla 
çıktı. 

Organizasyona Bakanların yanı sıra 
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ab-
durrahim Boynukalın, AK Parti Genel 
Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşka-
nı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ve 
bazı milletvekilleri katıldı. 

Karşılaşma sonrasındaki ödül töre-
ninde açıklamalarda bulunan Bakan 
Osman Aşkın Bak, milli sporcuların 15 
gün önce kendilerine meydan okudu-
ğunu belirterek, "Bizi maça davet etti-
ler. Maç tekliflerini kabul ettik. Burada 
bizi yendiler. Bizimle antrenman maçı 
yaptılar. Karşımızda çok güçlü bir ra-
kip vardı. Özel sporcular bizi bozguna 
uğrattı diyebiliriz" dedi.
“Sporcularımızın kazanma hırsları, 
ortaya koydukları heyecan, güzel 
bir duygu”

Sporcuların futbola ve spora olan 
aşklarıyla kendilerine güzel bir gün 
yaşattığını aktaran Bakan Osman Aş-
kın Bak, "İnşallah Avrupa Şampiyo-
nası'ndan güzel bir neticeyle gelirler. 
Kazanma hırsları, ortaya koydukları 
heyecan, güzel bir duygu. Sporun bir-
leştirici gücü bu. Sayın Cumhurbaşka-
nı'na teşekkür ediyoruz. Hem engelli-
ler için yaptığı yasalar hem de ortaya 
koyduğu çalışmalar var. Kendisi özel 
sporcularla çok yakın şekilde ilgileni-
yor. Onlar bizim hayatımızın içinde. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 
Bu maçın rövanşını da istiyoruz" diye 
konuştu. 

“Dünya Down Sendromlular Olim-
piyatları 2020 yılında Antalya'da”

Bakan Osman Aşkın Bak, konuş-
masında ayrıca, "Dünya Down Send-
romlular Olimpiyatı diyebileceğimiz 

oyunlar, 2020 yılında Antalya'da ya-
pılacak. 7 spor dalında gençlerimiz 
burada yarışacak" İfadelerini kullandı.

Protokol üyeleri, milli takım sporcu 
ve teknik kadrosuna karşılaşmanın ar-
dından madalyalarını takdim etti. Özel 
Sporcular Spor Federasyonu Başkanı 
Birol Aydın ise günün anısına orga-
nizasyona katılan protokol üyelerine 
özel tişört ve forma verdi.  Madalya ve 
hediye takdiminin ardından milli ta-
kım ve diğer takımın sporcuları, hatıra 
fotoğraf çektirdi. 
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“ZEYTİN DALI İŞGAL DEĞİL 
BARIŞ OPERASYONUDUR”

Bakanı Osman Aşkın Bak, “Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ÖSO ile bir-
likte Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu sonucunda bölgede barışı ve huzuru tesis etmiştir. 

Barışın şefkatini ve Türk milletinin sevgisini götürmüştür”dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman 
Aşkın Bak, Şehit Piyade Sözleşmeli 
Er Kadir Hasan Demiral’ın Cenaze 

Tö-renine katılmak için Hatay’a geldi. 
Hatay’da ilk olarak yapımı devam eden 

Hatay Stadyumu ve Spor Salonu’nda 
incelemelerde bulunan Bakan Osman Bak, 
inşaatlarda gelinen son durum ile ilgili ola-
rak yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin 
ardından İl Jandarma Komutanlığı ve Hatay 
Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Bak, açıklama-
larda bulundu.
“Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 
operasyonla barış ve huzur tesis ettik”

Zeytin Dalı operasyonu ile bölgede 
barışın sağlandığını ve terör örgütlerinin 
yuvalarının dağıtıldığını vur-gulayan Bakan 
Bak, “18 Mart’ta Afrin’i ele geçirdik. Burada-
ki süreci herkes biliyor. YPG ve PKK bütün 
işlerini kalleşçe yürüttükleri için tuzakladık-
ları el yapımı bombalarını kullanıyorlar. Türk 
Silahlı Kuvvetleri-miz, bunları arındırmak 
için gece gündüz çalışıyor. Bu tip olaylarla 
maalesef karşılaşıyoruz. Bu mücade-lemiz 

ile birlikte o bölgeye barışın geldiğini 
görüyoruz. Yaklaşık 6 yıldır terör örgütü-
nün baskısı altında nasıl bir zulme maruz 
kaldıklarını orada yaşayan kardeşlerimizin 
yüzlerinde görüyoruz. TSK, ÖSO ile bir-likte 
yürüttüğü operasyon sonucunda bölgede 
barışı ve huzuru tesis etmiştir. Barışın şefka-
tini ve Türk milletinin sevgisini götürmüştür. 
Milletimizin ve ordumuzun ne kadar büyük 
olduğunu görüyoruz. Allah ayaklarına taş 
değdirmesin, ordumuzu muvaffak etsin, 
Mehmetçiklerimizi korusun. Nasıl ki Ce-
rablus’ta düzeni sağladık, Afrin’de de aynı 
şekilde sosyal dönüşümün ve hayatın 
normale dönmesi için Hatay Vali-liğimize 
büyük rol düşüyor” şeklinde konuştu.

“Bu operasyon işgal değil barış operas-
yonudur”

Operasyon sürecinde TSK’ya verdiği 
destekten ve özverisinden dolayı Hatay 
halkına teşekkür eden Bakan Bak, “Güzel 
bir vatanperverlik örneği gösterdiler. Afrin 
operasyonu devam ettiği sürece Hatay 

Valiliği’ne ve halkına büyük görev düşüyor. 
Bazı ilçelerimiz bu süreçten dolayı mağdur 
oldular. Bakanlar kurulumuz bu konuyla 
gerekli kararları aldı ve uygulamaya koy-
du. Bundan sonraki süreçte her şey daha 
güzel olacak. Bu operasyon işgal değil 
barış operasyonudur. Oradaki baskı be 
zulmü ortadan kaldırmak için yapılan bir 
operasyondur. Tarihte de görüldüğü gibi, 
Türk ordusu gittiği her yere barışı, huzuru 
ve kalkınmayı götürmüştür. Ordumuzla ve 
Mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz. Öz-
gür Suriye Ordusu’nun mensuplarına da 
operasyon sürecinde gösterdikleri kahra-
manlıklar için teşekkür ediyoruz. Onların 
da şehitlerine Allah’tan rahmet diliyorum. 
Türkiye’nin her bölgesinden askerlerimi-
ze destek için gelen va-tandaşlarımız var. 
Ülkemizin üzerine oynanan oyunları bir 
bir bozuyoruz. Başkomutanımız ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen 
bu operasyon şu anda başarılı bir şekilde 
devam ediyor. Gelecek güzel olacak, buna 
yürekten inanıyoruz” dedi.
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamın-
da Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçük-çekmece Bele-
diye Başkanlığı şehit yakınları, gaziler ve ailelerini yemekte 
buluşturdu. Yemeğe Bakan Osman Aşkın Bak da katıldı. 

Şehitler için okunan Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan programda 
şehit aileleri ve gazilere sesle-nen Bakan Osman Aşkın Bak, birlik ve 
beraberlik mesajı verdi.

"Devletimiz, şehit yakınları ve gazilerimizin emrindedir"
Bakan Osman Aşkın Bak, şehitler ve gaziler için Hükümet olarak 

üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini belirterek, “Şe-
hitlerimizi ne kadar ansak az. Onların canının bedeli yok. Bu millet; 15 
Tem-muz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda gözünü kırpmadan canını 
vermiştir. Bize düşen bir ve beraber olmaktır. Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimize uzun ömürler temenni ediyorum. Onların çocuk-
la-rı bize emanettir. Devletimiz, milletimiz şehit ve gazilerimizin emrin-
dedir" diye konuştu.

“İnşallah Afrin’de de zafer yakındır”
Bakan Bak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye'nin Afrin bölgesinde 

terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zey-tin Dalı Harekatı'nın başarılı bir 
şekilde devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi;

“Çetin bir mücadele yürütüyoruz. Etrafımızda bu vatana tuzak kuran 
iç ve dış güçlerle mücadele ediyo-ruz. Suriye sınırında konuşlanmış 
terör yuvalarını dağıtıyoruz. Rabbim ordumuzun ayağına taş değdir-
me-sin. Mehmetçiğimizi korusun. Ordumuz Afrin’i kuşattı ve orada da 

bir destan yazacak. Buna inanıyoruz. Bu zamana kadar yapılan ope-
rasyonlarda özgür Suriye ordusu ile beraber TSK çetin bir mücadele 
yürü-tüyor. Bu ülkenin geleceği için kazılan tünelleri, yapılan mevzileri 
hepiniz görüyorsunuz. ABD 5 bin tır dolusu silah yolladı. Bu ordular 
DEAŞ’la mücadele için mi? Hayır. DEAŞ’la mücadeleyi TSK, Fırat Kalkanı 
operasyonunda yaptı. İnşallah Afrin’de de zafer yakındır. Mehmetçiği-
mize Allah yardım etsin. Orada 7 düvelle savaşıyoruz. Aynısını Çanak-
kale’de, Kurtuluş Savaşı’nda da, 15 Temmuz’da da gördük. O gün tüm 
dünya şunu gördü, halkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. Aziz milletimi-
ze şükranlarımızı sunuyo-ruz.”

18 Mart Mesajı
 “103 yıl önce, yüreği bu toprakların istiklâli ve istikbâli için çarpan 

vatan evlatları, bugün hâlâ Türk Mille-ti'ne ilham olan bir destan yazmış-
tır.

Çanakkale'yi geçilmez kılan bu irade, 15 Temmuz'da vatan müda-
faası uğruna göğsünü tanklara siper eden aziz milletimizde yeniden 
kendini göstermiştir. Aynı ruh bugün Afrin'de bekâ mücadelesi için 
kah-ramanca çarpışan şanlı Mehmetçiğimizde hayat bulmaktadır. 

Bu mücadeleler göstermektedir ki, istiklâl şairimizin "Cihan yıkılsa 
emin ol bu cephe sarsılmaz" diyerek işaret ettiği aziz milletimiz, her 
çağda ve her koşulda vatanın birliğini canı pahasına savunmaya devam 
edecektir. 

Bu duygularla, 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünü 
kutluyor, bu topraklar uğruna canını siper eden şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle yâd ediyorum.”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 
Günü dolayısıyla İstanbul’da şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

18 MART’TA ŞEHİT AİLELERİ 
VE GAZİLERLE BULUŞMA
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“2026 KIŞ OLİMPİYATLARI İÇİN
 ERZURUM'UN DİYALOG SÜRECİNİ BAŞLATTIK"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin önemli organizasyonlara talip olduğunu be-

lirtirken, "2026 Kış Olimpiyatları için Erzurum'un diyalog sürecini başlattık" dedi.
Bakan Osman Aşkın Bak, Habertürk Gazetesi’nin düzen-
lediği Türkiye Spor Zirvesi'ne katıldı. Zirve’de bir konuş-
ma yapan Bakan Bak, Türkiye’nin önemli organizasyon-
lara talip olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"EURO 2024'e adayız. Almanya'yla çekişiyoruz. Türkiye, Avrupa 
Futbol Şampiyonası'nı yapmayı hak ediyor. Ülkemize bu yakışır. 
Üzerimize düşeni Türkiye Futbol Federasyonuyla yürütüyoruz. 
2026 Kış Olimpiyatları için Erzurum'un diyalog sürecini başlattık. 
Herkese görevler düşüyor. Oradaki tesislerimizle 6 aday ülkeyle 
yarışıyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz."

"Uyuşturucuyla mücadele, bizde terörle mücadeleyle eş de-
ğer"

Bakan Osman Aşkın Bak, bakanlık olarak uyuşturucuyla müca-
deleye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Spor, bir yaşam tarzı ve kişilerin günlerini, haftalarını planlayan 
bir etkinlik. Bakanlık olarak özellikle toplumumuzu tehdit eden 
uyuşturucuyla mücadeleyle başlamak istiyorum. Uyuşturucuy-

la mücadelede en önemli araç spordur. Bağımlılıkla Mücadele 
Yüksek Kurulu var. Burada yer alan 8 bakanlık var ve bunlardan 
biri biziz. Bakanlık olarak biz önleyici noktadayız. Rehabilitasyon 
sürecinde de etkin rol oynuyoruz. Toplumumuzu tehdit eden ciddi 
bir uyuşturucu konusu var. Uyuşturucu artık gençlerimizi o kadar 
çok tehdit ediyor ki bunun için önlemler almamız lazım. Uyuş-
turucuyla mücadele, bizde terörle mücadeleyle eş değer. Terör 
örgütleri, uyuşturucuyu kullanarak kendilerine militan yetiştiriyor. 
Önce uyuşturucuya alıştırıyorlar, sonra bunu kullanarak her türlü 
eylemi yapıyorlar. Uyuşturucuyla mücadeledeki en önemli argü-
man sporu kullanmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımı-
zın talimatıyla her yere spor tesisi yapmaya devam ediyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığıyla da çalışma içinde olduklarını ve okul-
lardaki sporun harekete geçmesini sağlamayı amaçladıklarını dile 
getiren Bakan Bak, "Okul spor salonlarının hafta sonu ve yazın 
kullanıma açılması için de Milli Eğitim Bakanlığıyla görüşüyoruz. 
Sporun tabana yayılması lazım" diye konuştu.
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PARKEDE YILDIZLAR GEÇİDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 

Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Tur-
nuvası’nın son gününde oynanan gösteri 
maçında forma giydi. Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanları İbrahim Kalın, Hamza 
Yerlikaya ve Hidayet Türkoğlu’nun da 

yeraldığı takım, Medya Karmasını 
38-27 mağlup etti.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan 
Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnu-
vası’na 13 medya kuruluşunun yanı sıra Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığı’nın takımı katılırken, turnuvada 

NTV ile TRT Haber final maçında karşı karşıya geldi. Final 
mücadelesini 21-7 kazanan TRT Haber şampiyon oldu.

Gösteri maçı nefes kesti
Final maçının ardından Bakan Osman Aşkın Bak’ın, Cum-
hurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanları Hamza Yerlikaya ve Hidayet Türkoğlu ile 
birlikte mücadele ettiği takım, Medya Çalışanları Karması 
ile karşı karşıya geldi. Bakan Osman Aşkın Bak’ın takımın-
da, Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Türk Telekom’da 
forma giyen Ender Aslan, Nusret Yıldırım, TJ Campbell da 
yeraldı.
Maç öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı 
Hidayet Türkoğlu son taktikleri soyunma odasında verdi.
Bakan Osman Aşkın Bak’ın yer aldığı takım, İbrahim Kalın, 
Hamza Yerlikaya, Hidayet Türkoğlu ve Ender Arslan ilk be-
şiyle maça başladı. Karşılaşmanın ilk devresi 17-17 berabe-
re tamamlandı. İkinci yarıda daha etkili bir mücadele ortaya 
koyan Bakan Osman Aşkınr Bak’ın takımı sahadan 38-27 
galip ayrıldı. 

Rövanş 3 ay sonra
Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıt

layan Bakan Osman Aşkın Bak, kendilerine meydan 
okununca maça hazırlıklı geldiklerini söyledi. Yönetici ola-
rak takımı iyi organize ettiğini belirten Bakan Osman Aşkın 
Bak, "Ben de dünya çapında sporcuları çağırdım. İbrahim 
Bey, Hidayet Bey, Hamza Yerlikaya'yı ve Türk Telekom'dan 
transferler yaptık. Güzel bir maç oldu. Rakip de iyiydi. On-
ları da tebrik ediyoruz. 21 Mart’ta Down sendromlu spor-
cularla yaptığımız maçı kaybetmiştik ama bu maçı kazan-
mamız lazımdı" dedi. Rövanşa her zaman hazır olduklarını 
ifade eden Bakan Osman Aşkın Bak, rövanş karşılaşmasının 
3 ay sonra olabileceğini söyledi. 

“Güzel ve keyifli bir maç oldu”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da maç sonrasın-
da yaptığı açıklamada, "İyi bir maç oldu. İyi ter attık. Ar-
kadaşlar da antrenmanlıydı. Güzel ve keyifli bir maç oldu. 
Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde 
bulundu.
TBF Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 
Hidayet Türkoğlu ise maçın başının biraz komik 
olduğuna dikkati çekerek, "Arkadaşlar hazır 
gelmişler. Blok yedik, inşallah çekmemişsinizdir. 
Seneye daha güçlü bir ekiple geliriz. Bize zaman
ayırdığınız için teşekkür ederiz. Basketbola 
sahip çıkın. Biz güzel işler yapıyoruz.Bu işleri 
de sizler sayesinde Türkiye'ye 
duyurabiliyoruz" dedi.
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Basketbol ve voleybolda Türk takımları Avrupa ku-
palarında büyük başarılara imza atarak adeta damga 
vurdular. Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı ULEB 
Avrupa Kupası'nda, Eczacıbaşı VitrA ise Voleybol 

Kadınlar CEV Kupası’nda şampiyonluğa ulaşırken, Ziraat Bankası 
ise Erkekler CEV Kupası finalinde Rusya’nın Belogorie takımına 
yenilerek ikinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Kadınlar 
CEV Kupası’nı kazanarak şampiyon olan Eczacıbaşı VitrA’yı teb-
rik etti. Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere 
yer verdi:

 “Voleybol Kadınlar CEV Kupası final serisinde Belarus ekibi 
Minchanka’yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı VitrA’yı 
kutluyorum. Türk voleybolunun ekol kulüplerinden olan Ecza-
cıbaşı VitrA’da bu büyük başarıya imza atan oyuncuları, teknik 
ekibi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Eczacıbaşı 
VitrA’nın uluslararası organizasyonlarda kazandığı bu değerli 
şampiyonlukları, gelecek yıllarda da sık sık tekrarlanmasını ümit 

ediyorum.” 
Bakan Osman Aşkın Bak,  ULEB Avrupa Kupası'nda şampi-

yonluğa ulaşan Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı. 
Bakan Osman Aşkın Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer 
verdi:

"Basketbolda ULEB Avrupa Kupası final serisinde Rus-
ya'nın Lokomotiv Kuban takımını iki maçta da mağlup ederek 
şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol Takımı'nı tebrik 
ediyorum. Ülkemize büyük sevinç ve gurur yaşattınız. Avrupa 
şampiyonluğunda emeği bulunan tüm sporcuları, teknik heyeti 
ve yönetimi kutluyorum. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında 
finalde mücadele eden ve şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka 
Basketbol Takımı'nın başarılarının devamını diliyorum.”

Türk takımları, basketbol ve voleybolda Avrupa kupalarına damga vurdu. Darüşşa-
faka Erkek Basketbol Takımı ULEB Avrupa Kupası'nda, Eczacıbaşı VitrA ise Voleybol 
Kadınlar CEV Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı. Ziraat Bankası ise Erkekler CEV Ku-

pası’nda finalde kaybederek ikinci oldu.

AVRUPA’YA 
TÜRK DAMGASI
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ZONGULDAKLI SPORCULARLA 
HENTBOL OYNADI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıl-
mak, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere üzere gittiği Zonguldak'ta genç sporcularla 

hentbol oynadı.
 AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak için 
Zonguldak'a giden Bakan Osman Aşkın Bak, ilk olarak 
Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti. Zonguldak Valisi Ah-

met Çınar'dan yürütülen faaliyetler ve şehirdeki sportif çalışmalar 
hakkında hakkında bilgi alan Bakan Bak, "Zonguldak, Türk sporu 
yönünden önemli ve tarihi başarılara imza atmış bir şehrimizdir" 
dedi.

"Sporculuk Ve Yöneticilik Dönemimde Zonguldak Deplasmanı 
Bizi Mutlu Ederdi"

Zonguldak Valiliği'nde basın mensuplarına açıklamalarda 
bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, Zonguldak'a yapılan yatırımları 
yerinde incelemek için ziyarette bulunduklarını dile getirdi. Zon-
guldak'ın sportif potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Ba-
kan Bak, "Bu kadar genç nüfusun bulunduğu bir şehirden yatırım-
larımız sonucunda birçok branşta şampiyon çıkacaktır. Valimizle, 
milletvekili arkadaşlarımızla ve il başkanımızla istişarelerde buluna-
cağız. Daha öncesinde sporculuk dönemimde deplasman olarak 
birçok defa geldiğim bir şehirdir burası. Özellikle futbol, voleybol 
ve güreş branşlarında Ereğli'ye müsabakalara gelmiştik. Futbolda 
Kozlu, Karadeniz Ereğli ve Çaycuma'ya deplasmana gelmiştik. Özel 
sektörde görev aldığım dönemlerde de gelmiştim ama sportif faa-
liyetler için Zonguldak'a gelmek ayrı bir mutluluk veriyordu bana. 
Çocukluk dönemimde de Zonguldakspor'un maçlarını heyecanla 
takip ederdik ve 1. ligdeki başarılı performansı herkes tarafından 

takdir edilirdi" ifadelerini kullandı.
"Zonguldak'ın Muhteşem Taraftarına Yakışır Bir Stadyum Gün-
demimizde"

Zonguldak Milletvekilleri ile şehre yapılacak yatırımlar hakkında 
görüştüklerini ve Zonguldak için yeni bir stadyumu gündemlerine 
aldıklarını belirten Bakan Bak, "Kendileri bakanlığımızdan talepler-
de bulundular. Plan ve projelerimizi masaya yatırdık. Spor salonu 
ve gençlik merkezi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Stadyum ile 
ilgili talepleri var ve inşallah Zonguldak'a yakışır bir stat gündemi-
mizde. Bunu hep birlikte değerlendireceğiz. Zonguldak'ın muh-
teşem taraftarına inşallah güzel bir tesisi kazandıracağız. Zongul-
dak'a tekrar geleceğiz. Zonguldak'a spor ve başarı çok yakışıyor. 
Özellikle engelli branşında çok fazla başarı var. Amatör kulüpleri-
mizi de desteklemeye devam ediyoruz" dedi. 

Valilik ziyaretinin ardından Zonguldak Stadyumu'nu gezen 
Bakan Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz yıl PKK tarafından Trabzon'da 
şehit edilen Eren Bülbül'ün pankartı önünde fotoğraf çektirdi. 
Zonguldaklı gençlerden büyük ilgi gören sporcu eğitim merkezini 
ziyaret eden Bakan Bak, sosyal ve sportif faaliyetler hakkında yetki-
lilerden bilgi aldı. 

Zonguldak Kapalı Spor Salonu'nda genç sporcularla hentbol 
oynayan ve minik cimnastikçilerin antrenmanını izleyen Bakan 
Osman Aşkın Bak, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Gün-
gör'ün nikah merasiminde şahitlik yaptıktan sonra AK Parti Zongul-
dak İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı.
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 
ülke geneli ve KKTC’de 600 binden fazla 

öğrencisi ile tek yürek tek millet olmak için 
Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’na 

destek veriyor.

KYK’lı gençler, kahraman 
Mehmetçiğimizin ve aziz 
devletimizin yanında 

olduğunu birbirinden farklı, güzel 
etkinliklere imza atarak gösteri-
yor. Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan 
Mehmetçikler için yurt ışıklarıyla 
“Afrin” yazan gençler, bir yandan 
komando marşlarıyla Mehmetçi-
ğe destek verirken diğer yandan 
soğukta askerler üşümesin diye 
onlara atkı, bere, eldiven örüyor.

Devletimizin bekası, milletimi-
zin huzur ve güvenliği, sınırları-
mızın güvenlik ve istikrarının sağ-
lanması için başlatılan harekâtta, 
KYK tüm varlığıyla ve dualarıyla 
Mehmetçiğin yanında yer alıyor.

Yurtlara ‘Afrin’ yazıldı
81 ilde aynı anda gerçekleş-

tirilen etkinlikte KYK’lı gençler, 
Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’na 
destek vermek amacıyla yurt 
binasının ışıklarıyla “Afrin” yazdı. 
Öğrenciler, “Afrin” yazısının oluş-
masının ardından Mehmetçiğe 
selam gönderdi.

Ülke genelinde eş zamanlı 
gerçekleştirilen etkinlik sosyal 
medyada da büyük ilgi gördü. 
Etkinlik, en çok kullanılan sosyal 
paylaşım sitelerinden biri olan 
Twitter’da yükselen konu başlıkla-
rında ilk 5’e girdi.

Öğrenci ve vatandaşlar yurt 
binasına ışıkla yazılan “Afrin”i 

fotoğraflarken İstiklal Marşı’nı 
okudu, “Şehitler Ölmez Vatan Bö-
lünmez” şeklinde sloganlar attı.

Gençler Mehmetçik için pedal 
çevirdi

Tahsin Banguoğlu ve Hüseyin 
Gazi yurtlarında kalan üniversi-
teli gençler, Afrin operasyonuna 
katılan ve sınır boylarında nöbet 
tutan Mehmetçikler için Eymir 
Gölü’nde düzenlenen “Afrin 
Şehitlerine Saygı ve Mehmetçik’e 
Destek Turu”nda 11 kilometre 
pedal çevirdi.

Birlik ve beraberlik uğruna 
göreve hazır olduklarını belirten 
KYK’lı gençler, “Bugün askerimize 
destek olduğumuzu göstermek 
için elimizden geleni yapıyoruz, 
yeri gelince biz de yanlarına git-
meye hazırız” şeklinde konuştu.

Şehit aileleri de unutulmadı
KYK’lı gençler, Afrin Operas-

yonunda gözlerini kırpmadan 
vatan için şehit olan kahraman-
larımızın adını yurt bahçelerine 
diktikleri çınarlar ile yaşatıyor.

Yurtlar şehit ailelerini ziyaret 
ederek acılarına ortak oluyor; 
başsağlığı diliyor.

Şehitlerimize vefa borcunu 
ödemek için gençler kabir ziya-
retinde bulunuyor; Kur’an-ı Kerim 
okuyup dualar ediyor.

AFRİN’E DESTEK

KYK DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLE ARTIK DAHA NET
Hizmet ve işlemlerin tamamını elektronik ortama taşıyan KYK, bürokra-
sinin azaltılması, öğrencilerin işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştire-
bilmesi amacıyla KYKNET projesini hizmete sundu.  

Yirmiye yakın modülün hayata geçirildiği e-dönüşüm projesi KYKNET’in 
e-Devlet entegrasyonu sayesinde yurt ve burs/kredi başvuru döneminde genç-
ler başvurularını hiçbir sorun yaşamadan tamamlayıp yerleştirilme sürecine 
dair bilgi alabiliyor; kayıt, izin ve ödeme işlemleri ile burs/kredi sorgulama gibi 
Kurumun sunduğu tüm hizmetlere bir yerden ulaşabiliyor.

 
Başvuru sonuçları kısa sürede açıklanıyor

Yurt ve burs/kredi başvurularının değerlendirilmesi eskiden aylarca sürebi-
liyorken bu yazılım ile sonuçlar artık birkaç hafta gibi çok kısa bir sürede açıkla-
narak öğrencilerin bir an önce eğitim hayatlarına hazır hale gelmesi sağlanıyor. 
KYKNET’in sunduğu tüm imkanlarla ilgili detaylı bilgiye kyknet.kyk.gov.tr adre-
sinden ulaşılabiliyor. 
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KYK SPOR TURNUVALARINDA FİNAL HEYECANI
KYK’lı gençlerin serbest zamanlarını daha 
verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla 
düzenlenen KYK’nın geleneksel spor tur-

nuvaları Türkiye finalleri başladı. 
Gençlerin spora olan 
ilgilerini artırmak ve 
öğrenciler arasında-

ki iletişimi geliştirmek ama-
cıyla ülke genelinde düzen-
lenen spor turnuvalarında 
binlerce KYK’lı genç futbol, 
basketbol, voleybol, masa 
tenisi, satranç, badminton 
ve geleneksel Türk okçuluğu 
dallarında gerçekleştirilen 
turnuvalarda şampiyonluk 
için ter döküyor. 

09-13 Nisan tarihleri ara-
sında Afyonkarahisar’da sat-
ranç dalında yarışan KYK’lı 
gençler, futbol, basketbol, 
voleybol ve masa tenisi için 
ise 30 Nisan-06 Mayıs tarih-
lerinde yarışıyor.

Her bir spor dalı farklı ilde
Gençlerin şampiyon-

luk için kıyasıya çarpışacağı 
turnuvalar, her bir spor dalı 
için farklı illerde gerçekleşti-

riliyor. KYK Futbol Turnuvası 
Düzce, Basketbol Turnuvası 
Eskişehir, Voleybol Turnuvası 
Denizli, Masa Tenisi Turnuva-
sı ise Çorum’da düzenleni-
yor.

KYK’lı gençler gelenek-
sel Türk okçuluğu için An-
kara’da, badminton için de 
Edirne’de 30 Nisan- 06 Mayıs 
tarihleri arasında yarışıyor. 

Centilmence ve başarılı 
bir şekilde tamamlanması 
planlanan geleneksel spor 
turnuvaları ile gençler arasın-
da dostluk, kardeşlik ve ar-
kadaşlık duygularının gelişip 
spor kültürü, takım ruhu ve 
“fair play” (dürüst oyun) anla-
yışının oluşması amaçlanıyor.  

Şehir gezilerinin de yapı-
lacağı turnuvalarda derece-
ye giren öğrenci ve takımlara 
çeşitli ödüller veriliyor.

KYK’LI GENÇLER BALKANLAR’DA 

8-13 Nisan tarihleri ara-
sında düzenlenen gezi 
kapsamında gençler İs-

tanbul, Makedonya, Arnavutluk, 
Karadağ ve Bosna-Hersek’te Os-
manlı’nın tarih ve medeniyet mi-
rasıyla buluştu. 

Gençlere yönelik eğitim, kül-
türel, sosyal ve sportif birçok 
etkinlik düzenleyen KYK, doğa 

gezilerinin yanı sıra kültür ve 
medeniyet tarihinde iz bırakan 
önemli merkezlere yapılan ziya-
retlerle de gençlere tarih bilinci 
kazandırıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Bal-
kanlar gezisine, yurtlarda düzen-
lenen eğitim, sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlere katılanlar ara-
sından kura yoluyla belirlenen 84 

kız, 85 erkek olmak üzere toplam 
169 genç katıldı.
5 ülkede onlarca şehre ziyaret

“Bir Günde Bin Yıl Tarih ve 
Medeniyet Gezileri” kapsamın-
da 8-13 Nisan tarihleri arasında 
gerçekleşen Balkanlar gezisinde 
İstanbul, Makedonya, Arnavutluk, 
Karadağ ve Bosna-Hersek ziyaret 
edildi. 

KYK yetkilileri ve profesyonel 
rehberler eşliğinde Türk tarihinin 
ayrılmaz bir parçası olan Balkan-
lar’ın, Balkan ülkelerinin tarihi, 
kültürel, milli ve manevi değerleri 
ile doğal güzelliklerinin gençlere 
tanıtıldığı gezide, hem gençlerin 
kendine güvenlerini pekiştirmek 
hem de gençlerde tarih bilincini 
oluşturmak amaçlanıyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, “Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezileri” kap-
samında 81 il ve KKTC’den 169 genci Balkanlar’a götürdü.  



GENÇLİK & SPOR

15

KYK 
SALON PROGRAMLARIYLA 
ON BİNLERCE GENCE ULAŞTI
Üniversitelilere barınma ve kredi/burs imkânı 
sağlamasının yanı sıra gençleri geleceğe daha iyi hazır-
layabilmek amacıyla yurtlarda eğitim, sosyal, kültürel 
ve sportif faaliyetler düzenleyen KYK, yarıyıl tatilinin 
ardından ikinci döneme başlayan gençleri mart ayında 
birbirinden değerli birçok isimle buluşturdu.

Her yıl on binlerce öğrencinin ve alanında uzman isimlerin katılımıyla 
gerçekleştirilen programlara mart ayında da KYK’lı gençler yoğun ilgi 
gösterdi. Mart ayı içerisinde 22 il ve KKTC’de, 11 farklı formatta dü-

zenlenen 30 salon programına on binlerce öğrenci katıldı.
 
Nebi’nin Ayak İzleri

Peygamber Efendimizin (SAS) doğru bir şekilde idraki için hayatından ke-
sitlerin anlatıldığı “Nebi’nin Ayak İzleri” programı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 
ve Dursun Ali Erzincanlı’nın katılımı, Necip Karakaya’nın ezgileriyle KKTC’de 
düzenlendi. 

Vefa Günleri
Zeynep Bayramoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Vefa Günleri” 

programı kapsamında yazar Münevver Ayaşlı Konya’da Dursun Gürlek’in ka-
tılımıyla, barış aktivisti Rachel Corrie ve insan hakları savunucusu Rosa Parks 
Bursa’da Halime Kökçe’nin katılımıyla, Türk mütefekkir ve mutasavvıf yazar Sa-
miha Ayverdi Sakarya’da, İslam alimi ve düşünür Bediüzzaman Said Nursi Kas-
tamonu’da anıldı. 

Tiyatro Sporu
Gençlerin doğaçlama yeteneklerini sergileme imkânı bulduğu “Tiyatro 

Sporu” ise Batman, Siirt ve Ordu’da kendine güvenen gençleri sahnede ağır-
ladı.  

Yapay Zeka Nesli
Eğitim ve inovasyon uzmanı Gökhan Yücel, “Yapay Zeka Nesli” programıy-

la gençlerin teknoloji ve yapay zekayla ilgili merak ettiği tüm soruları Kırşehir, 
Afyon ve Uşak’ta cevapladı.

Oyun Bozan Türkiye 
Mehmet Acet, Uğur Işılak, Turgay Güler katılımıyla İzmir ve Balıkesir’de 

düzenlenen “Oyun Bozan Türkiye” programında Türkiye'nin gerçekleştirdiği 
ekonomik, siyasi ve teknolojik atılımlar ile yeniden şekillenen dünya anlatıldı. 

Modern Zamanın Prangaları
Prof. Dr. Sinan Canan tarafından Kocaeli ve Kayseri’de gerçekleştirilen 

“Modern Zamanın Prangaları” programı kapsamında ise modern hayatın zor-
lukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelineceği ele alındı.  

Yaşayan Hazineler 
Ahmet Günbay Yıldız, Prof. Dr. Ümit Me-

riç, Hüseyin Yıldız, Serdar Gökhan, Recep 
Garip, Mehmet Ali Sarı, Prof. Dr. Hüsrev Su-
başı, kanun virtüözü Göksel Baktagir gibi 
televizyon, edebiyat ve sanat dünyasının ef-
sane isimlerini KYK’lı gençlerle buluşturan 
“Yaşayan Hazineler” programı ise İstanbul 
ve Ankara’da gerçekleştirildi.

İşte O An
Erdoğan Arıkan’ın sunumuyla spor dün-

yasının önde gelen isimlerini Ankara’da 
KYK’lı gençlerle buluşturan “İşte O An” 

programında ise spor dünyasının hafızalar-
dan silinmeyen anları, eski Türk futbolcu ve 
teknik direktör Oğuz Çetin, eski futbolcu 
Nihat Kahveci gibi efsane isimler tarafından 
yeniden canlandırıldı.  

Kendine İyi Bak 
Sağlıklı ve dengeli beslenme denince ilk 

akla gelen isimlerden olan Dr. Ender Saraç, 
Doç. Dr. Halit Yerebakan ve Prof. Dr. Canan 
Karatay’ı gençlerle bir araya getiren “Ken-
dine İyi Bak” programı Mersin, Diyarbakır, 
Rize ve Artvin’de gerçekleştirildi.

Eski Vatan ve Abdülhamitsiz Yüzyıl
Kudüs'ten Bosna'ya coğrafyalar farklı 

olsa da gönüllerin birleştiği program “Eski 
Vatan”, araştırmacı-yazar Yavuz Bahadıroğ-
lu’nun katılımıyla Düzce’de düzenlendi.   

Cansu Canan’ın sunumu, Prof. Dr. M. Zeki 
Kuşoğlu, Prof. Dr. Vahdettin Engin, Doç. Dr. 
Teyfur Erdoğdu’nun katılımıyla Bursa’da 
düzenlenen “Adbülhamitsiz Yüzyıl” progra-
mında ise vefatının 100. yıl dönümünde II. 
Abdülhamid Han yad edildi. 



GENÇLİK & SPOR

16

GENÇLİK & SPOR

YURT DIŞINDA YAŞAYAN 
TÜRK GENÇLERİ ANTALYA’DA BULUŞTU

Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıkları ve Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan Türk 
gençlere yönelik "Kimlik ve Kültür" temalı "Yurtdışı Türkler Gençlik 

Kampı" Antalya'da düzenlendi.
Çeşitli ülkelerde yaşayan 
Türk gençlerinin kaynaşma-
larını sağlamak, dostluk ve 

kardeşlik bağlarını güçlendirmek 
amacıyla Alaaddin Keykubat Genç-
lik Kampı'nda düzenlenen etkinliğin 
ilk dönemine, Almanya, Avusturya, 
Belçika, Lübnan, Finlandiya, Fran-
sa, Hollanda, Kanada, Lüksemburg 
ve ABD'de yaşayan 18-25 yaşında-
ki erkekler katıldı. Yurtdışı Türkler 
Gençlik Kampı’nın ikinci etabında 
ise Almanya, Avusturya, Lübnan, 
Finlandiya, Fransa, Hollanda, Kana-
da ve ABD başta olmak 12 ülkeden 
186 kız öğrenci katıldı. Toplam 360 
gencin iştirak ettiği kampın erkek ve 
kız etapları gerçekleşirken, gençler 
hem öğrenemedikleri kültürlerini 
tanıdı hem de birbirleriyle kaynaş-
manın mutluluğunu yaşadı.

"Türk kültürünü yaşama fırsatı 
bulduk"

Kampa Avusturya'dan katılan 
Viyana Teknik Üniversitesi İşletme 
Enformatiği bölümü öğrencisi 21 
yaşındaki Tunahan Oruçoğlu,30 yıl 
önce anne ve babasının Innsburck 
şehrine taşındığını belirterek, ken-
disinin de bu şehirde doğduğunu 
söyledi. Geçen sene üniversite oku-
mak için Viyana'ya taşındığını dile 
getiren Oruçoğlu, şöyle konuştu:

"Ailemin yanında, evimizde biz 
Türk kültürünü yaşıyoruz. Türk dilini 
konuşuyoruz, Türk yemeklerini yiyo-
ruz. Dışarı çıktığımız zaman bambaş-
ka bir hayata çıkmış gibi, bambaşka 
bir dünyaymış gibi hissediyoruz ço-
ğunlukla. Farklı kültür, farklı bir dil, 
farklı bir yemek kültürü gibi. Evden 
dışarı çıkmak ya da dışarıdan eve 

girmek, bu değişim zaman zaman 
zorlayabiliyor."

"Kamp çok güzel geçti"
Ailesiyle 2005 yılında ABD'ye 

yerleşen Binghamton Üniversitesi 
Politika bölümü öğrencisi 22 yaşın-
daki Ömer Faruk Atasever de bu 
ülkedeki ilk yıllarında ailece dil bil-
memeleri ve farklı bir kültür olması 
nedeniyle çok zorlandıklarını be-
lirtti.

Zaman geçtikçe ABD'ye alış-
tıklarını ve arkadaş çevresinin ge-
nişlediğini dile getiren Atasever, 
"Kampı ilk duyduğumda içim-
den 'En sonunda' dedim. Çün-
kü ABD'de Türklerin bir araya 
gelmesi pek olmuyor. Dünya-
nın her yerinden üniversiteli 
farklı arkadaşların geleceği-
ni öğrenince mutlu oldum. 
Kampta şu ana kadar çok 
güzel geçti. Çok güzel akti-
viteler yaptık" dedi.
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YÜKSEK RİSKLİ 18 İLDE 
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SEFERBERLİĞİ

Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı, toplumu, özellikle de 
gençleri her türlü bağım-

lılıktan korumak ve farkındalık 
oluşturmak adına harekete geçti. 
Bu amaçla, Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlerinin katılımıyla 
Ankara’da gerçekleştirilen toplan-
tıda, tüm bağımlılık türlerinin ve 
bağımlılıkla mücadelede önleyici 
ve koruyucu faaliyetlerin enine 
boyuna ele alındı.  27-28 Mart ta-
rihlerinde düzenlenen toplantıda, 
belirlenen strateji ve politikalar 
doğrultusunda önümüzdeki dö-
nemde gerçekleştirilecek olan 
program ve projelerle ilişki bir 
takvim hazırlandı.

Bağımlılıkla Ülke Genelinde 
Mücadele Edilecek

Bağımlılıkla mücadeleyi terör-
le mücadeleyle eş değer göre-
rek seferberlik başlatan Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, çocukların ve 

gençlerin suça sürüklenmesini 
önleme ve engelleme ile konu-
ya ilişkin farkındalık oluşturmayı 
amaçlıyor.

Ankara’da iki gün süren top-
lantıda bağımlılık ile mücadelede 
sporun, farkındalık eğitimlerinin, 
gençlik merkezlerindeki sanatsal, 
sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyet-
lerin aktif rol almasının amaçlana-
rak bu mücadelenin öncelikle 18 il 
başta olmak üzere ülke genelinde 
hayata geçirilmesi hedefleniyor. 

Bağımlılıkla mücadelede özel-
likle sporun gençleri bir arada 
tutma, barışı, hoşgörüyü, sevgiyi 
ve evrenselliği ön plana çıkarmayı 
hedefleyen Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı, başta Milli Eğitim Bakanlı-
ğı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı ve bu alanda fa-
aliyet gösteren sivil toplum kuru-
luşlarıyla da koordineli bir çalışma 
yürütecek. 

Bağımlılıkla mücadele konusunda merkez ve taşra teşkilatlarıyla yeni bir çalışmaya 
başlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, madde kullanımının en yoğun olduğu 18 büyük şehirde 
gerçekleştirilecek çalışma için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlerini Ankara'da topladı.

Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile birlikte 

“Umut Kampı” düzenliyor. 
Kamplarda, katılımcı gençle-
rin, terör örgütlerinin her türlü 
zararlı faaliyetinden uzak tutul-
ması, sosyal ihtiyaçlarının terör 
örgütleri tarafından istismar 
edilmesinin önlenmesi, milli 
birlik beraberlik duygularının 
pekiştirilmesi ve hedef kitlenin 
terör örgütlerinin eleman te-
min etme faaliyetleri hakkında 
bilgilendirilmesi hedefleniyor. 

Gençlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü Terörle Mücadele 

Dairesi Başkanlığı’nca düzen-
lenen proje, terörle mücadele 
kapsamında ‘Bilgilendirme ve 
Önleme Faaliyetleri’ ve ‘Sosyal 
Faaliyetler’ başlıklarında 
hayata geçiriliyor. Bakanlığa 
bağlı gençlik kamplarında 
düzenlenen “Umut Kampı”na 
27 farklı şehirden 12-16 yaş 
aralığındaki toplam 500 genç 
katılacak.

Projenin ilk etabı, 6-9 Nisan 
tarihleri arasında Kırşehir Ahi 
Evran Gençlik Kampı’nda, 
ikinci etabı ise 13-16 Nisan 
tarihleri arasında Mersin 23 
Nisan Gençlik Kampı’nda 
gerçekleştirildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN 
İSTİSMARINA KARŞI 

“UMUT KAMPI”
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin terör 
örgütlerinin her türlü zararlı faaliyetinden 
uzak tutulması, sosyal ihtiyaçlarının terör 
örgütleri tarafından istismar edilmesinin 

önlenmesi ve terör örgütlerinin eleman temin 
etme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi 

için “Umut Kampı” düzenliyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin 
desteklenmesini amaçlayan 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Kakkında Kanun”u onayladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAYLADI:

AMATÖRDE DEVRİM!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Anayasanın 89’uncu 
maddesinin birinci fıkrası ile 
104’üncü maddesinin ikinci 

fıkrasının a bendi uyarınca 7103 sayılı Vergi 
Kanunları ile Bazı Kanın ve Kanun Kümün-
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Kanun’u onaylanarak, yayımlanmak üzere 
Başbakanlığa gönderdi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren düzenleme, Türk sporunun ve 
amatör spor kulüplerinin desteklenmesini 
amaçlıyor. Yasaya göre, Spor Genel Müdür-
lüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve ba-
ğımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş 
olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor 
kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulu-
nan sermaye şirketleri tarafından sporcula-
ra ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili 
vergi dairesine kanuni süresinde beyan 

edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarının 
tamamı, kulüplere ret ve iade edilecek.

Özel hesaba aktarılan bu tutarlar; spor-
cu, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanları-
nın, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, 
seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları 
ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık 
kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, 
federasyon vize, lisans, tescil ve katılım 
harcamalarında kullanılacak.

Özel hesaptan amaç dışı kullanıldığı 
tespit edilen tutarlar için amaç dışı kullanı-
lan döneme gelir (stopaj) vergisi tarhiyatı 
yapılarak vergi cezası kesilecek.

“Yeni yasa amatör branşlarda devrim-
dir”

Bakan Osman Aşkın Bak, düzenlemenin 
amatör sporlar için bir devrim niteliğinde 
olduğunu, bu yasa sayesinde 250-300 

milyon lira gibi bir vergi gelirinin amatör 
branşlara harcanacağını aktararak, şunları 
kaydetti:

“TBMM’den çıkan profesyonel faaliyet-
lerde elde edilen vergilerin, o takımın ama-
tör branşlarına harcamasıyla ilgili kanun 
çok önemli bir konu. Bunun için Cumhur-
başkanımıza, Başbakanımıza ve TBMM’de 
destek olanlara teşekkür ediyorum. Amatör 
branşlarda bu bir devrimdir. Bu Maliye 
Bakanlığı ve bizim tarafımızdan da denetle-
necek. Kulüplerimiz bu yasadan önce ama-
törlerden dolayı bütçede açık yaşadıklarını 
söylüyorlardı. Artık bu da halloldu. Büyük 
kulüplerimiz büyük yatırımlar yapacak. 
Yüzyılı aşmış bu çınarların amatör branşlara 
daha fazla destek vermesini istiyoruz. Gele-
cek olimpiyatta Türkiye çok daha iyi yerlere 
gelecek. Güreşe de bu kulüplerin destek 
vereceğine inanıyorum.”



MİLLİ AMPUTE ATLETE DESTEK
Türkiye’nin ilk bacak amputeli para-milli atleti Nurullah Kart’ın 2018 Avrupa Para-atletizm Şampi-

yonası'na katılması için gerekli olan protez için Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Bakan 
Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın’ın devreye girmesiyle mili sporcu yeni protezine kavuştu.

Milli sporcu Kart’ın, sosyal medya 
hesaplarından yaptığı çağrıyı ise 
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı 
Abdurrahim Boynukalın yanıt-

sız bırakmadı. Boynukalın’ın desteği ve 
Turkcell’in sponsorluğunda yeni protezine 
kavuşan milli sporcu Kart, Ankara 19 Mayıs 
Kompleksi’ndeki Naili Moran Atletizm 
Sahası'nda Boynukalın ile bir araya geldi. 
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Boynu-
kalın, sporcunun ilk antrenmanını takip 
ederek Kart’a destek verdi. 

Antrenman öncesi Nurullah Kart ile 
yakından ilgilenen Boynukalın, milli sporcu 
Kart’ın spora olan sevgisinin herkese örnek 
olması gerektiğini belirtirken, “Düşünün ki; 
kendinize ait olmayan bir ayakkabı numa-
rasıyla antrenman yapıyorsunuz ve Avrupa 
dördüncüsü oluyorsunuz. Bu bizi inanılmaz 
duygulandıran bir hikayeydi. Biz bakanlık 
olarak bu konuda destekçi olacağımıza söz 
verdik. Sonrasında Turkcell sponsorluğun-
da bu sürece girmiş olduk. Allah’a şükür 
bugün de en mutlu günümüz‘’ ifadelerini 
kullandı.

‘’Sayın Bakanımız’ın verdiği motivasyon 
olmasa bunları yapamazdık’’

Yaşadığı mutluluğu, ‘Göreve geldiğim-
den bu yana en mutlu günlerimden birisini 

yaşıyorum’’ sözleriyle dile getiren Gençlik 
ve Spor Bakan Yardımcısı Boynukalın, “Te-
şekkür edecek çok isim var. Birincisi Sayın 
bakanımız Osman Aşkın Bak. Sayın Baka-
nımızın bize verdiği motivasyon olmasa 
bunları yapamazdık. İkincisi sponsorlukla-
rından dolayı Turkcell ailesine çok teşekkür 
etmek istiyorum. Bu güzel günü bizlere 
yaşattıkları için özellikle Kaan Terzioğlu, 
İbrahim Bayram, Taha Özalp’e teşekkür 
borçluyuz’’ diye konuştu

‘’Bizdeki bütün paradigmayı değiştiren 
kişi Cumhurbaşkanımızdır’’

Engelli sporunun gelişimine yönelik 
yapılan önemli çalışmaların mimarının 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
olduğunu vurgulayan Boynukalın, sözlerini 
şöyle tamamladı:

‘’Bu hedef, fikir, paradigma değişiminin 
mimarı; Siyasi bağlamda bizim üstümüz, 
Cumhurbaşkanımız olduğu için söyle-
miyorum, bir insan olarak Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. Nerede engelli sporcu varsa 
hepsine karşı inanılmaz şekilde ikili ilişkiler 
yürütür ve yürekten ilgilenir. Engelli sporcu 
kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderme 
noktasında bizlerle sürekli iletişimde olur. 
Bizdeki bütün paradigmayı değiştiren kişi 
liderimiz olarak  Cumhurbaşkanımızdır” 

ifadelerini kullandı. 
“Bakan Yardımcımızın bana arkadaş gibi 
davranması motivasyon kaynağım oldu”

Koşmanın tek hayali olduğunu ve ilk 
protezini ABD’den bir firmanın hediye 
etmesiyle aldığını kaydeden Milli Atlet 
Nurullah Kart, “2013 yılının Aralık ayında 
koşmaya başladım.  Belirli bir yol kat ettim. 
Almanya’ya gidip geldim. Daha iyi nasıl 
koşabilirim diye oradaki atletlerle çalıştım 
ve sonunda öğrendim. Orada da olimpiyat 
ve dünya şampiyonu olan rakibim var. Aynı 
klasmanda yarışıyoruz. O da kendi eski 
yaylarından birini  bana verdi. O şekilde 
devam ediyordum ama tabii ki bu protez-
de bir alet olduğu için belli bir ömrü var. 
Ben ikinci el protezlerle koşuya başlamış-
tım” diye konuştu. 

Açıklamaların ardından milli sporcu 
Kart, yeni protezlerini ilk kez denedi ve ilk 
antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanı 
takip eden ve milli sporcu ile yakından 
ilgilenen Boynukalın ise Nurullah Kart ile 
koşmayı da ihmal etmedi. 

Milli atlet Nurullah Kart, yeni protezi ile 
Ağustos ayında Almanya'nın Berlin şeh-
rinde düzenlenecek Avrupa Para-Atletizm 
Şampiyonası'nda 100  metrede ülkemizi 
temsil edecek.
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GENÇLİK & SPOR BÜLTEN’de yer alan tüm haber ve fotoğrafların 
telif hakkı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na aittir.

NESRİN BEYNAM

BÜLTEN KOORDİNATÖRÜ

LİSELİ VE ÜNİVERSİTELİ GENÇLER İÇİN ÖZEL PROJE ÇAĞRISI

Gençlerin sanal gündemlerin, sanal dünyaların esaretinden çıkarı-
larak, sağlıklı, verimli ve üretken bir hayata katılımının sağlanması 
amaçlan ve “Genç Fikirler Genç Projeler” sloganıyla yürütülen Genç-
lik Projeleri Destek Programı 2018-I Özel Çağrısında, gençlerin üç 
başlıktaki projelerine “Sağlıklı Yaşam ve Spor”, “Kültür ve Sanat” ve 
“Yenilikçi Fikirler” maddi destek verilecek.

Sağlıklı Yaşam ve Spor başlığında, öğretim kurumları bünyesin-
de gerçekleştirilecek sportif faaliyetleri içeren, Sporun günlük ya-
şamın bir parçası haline gelmesine katkı verecek, sporda şiddetin 
engellenmesine yönelik katkı verecek, gençlerin geleneksel spor 
dalları ile tanışmasını sağlayacak, dezavantajlı gençlerin sportif ak-
tiviteler yoluyla sosyal hayata katılımlarını artırmayı amaçlayan ya da 
rol model niteliğinde başarılı sporcularla bir araya gelmesini sağla-
yacak projelere öncelik verilecek. Böylece, hem sporun birleştirici 
gücü ön plana çıkarılmış olacak hem de bedenen ve ruhen sağlıklı 
bir nesil yetişmesine katkıda bulunulacak.

Kültür ve Sanat alanında, gençlerin bu alandaki faaliyetlere ilgi-
sini ve erişim imkânlarını arttırmayı, kültür ile sanatı günlük hayata 
ve dezavantajlı bölge ve gençlere taşımayı amaçlayan, alanında rol 
model olarak kabul edilen sembol isimleri, fikir adamlarını ya da 
eserlerini merkeze alan projeler desteklenecek. Unutulmaya yüz 
tutmuş ya da yaşayan geleneksel sanatların tanıtılmasını amaçlayan, 
gençlerin kısa film, tiyatro gösterisi gibi sanatsal üretim yapmalarını 
ve ürünlerini akranlarıyla birlikte sergilemelerini ya da yarışmalarını 
sağlayacak projelere de öncelik verilecek.  

Son dönemde daha fazla ön plana çıkan bir konu olan “Yenilik-
çi Fikirler” başlığı da program kapsamına alındı. Gençlerin bilimsel 

gelişmelere ve teknolojik değişimlere kolay adaptasyon sağlama-
sından yola çıkarak, programda gençlerin değişim ve gelişime açık 
niteliklerinin Türkiye’nin kalkınma sürecine kanalize edilmesinin ha-
yati önemi vurgulanıyor. Bu çerçevede, gençlerin yenilikçi fikirlere 
ilgisini ve fikirlerini hayata geçirme imkânlarını arttırmayı ve hayata 
geçirdiği yenilikçi fikirlerle üretime, teknolojiye, ekonomiye vb. katkı 
sağlamış rol model kişilerle gençleri bir araya getirerek deneyim ak-
tarımını amaçlayan projeler öncelikli olacak. Yine, gençlere yönelik 
kodlama, programlama, robotik vb. eğitimler verilerek bu alanda 
ürün oluşturmalarını amaçlayan ve yenilikçi fikirlerin hayata geçi-
rilmesinde geri dönüşüm malzemelerinin kullanımı yoluyla sağlıklı 
çevre bilincine katkı sağlayan projelere de öncelik verilecek.

Proje destek programına katılım şartları
Proje destek programına, Üniversitelerdeki Gençlik Toplulukları 

ve Resmi Ortaöğretim Kurumlarındaki (Lise) Gençlik Grupları proje 
teklifinde bulunabilecek. Gençlik Toplulukları ve Gençlik Grupları 
en az 5, en fazla 10 öğrenciden oluşacak. Başvuru Üniversite ve Lise 
yetkilileri tarafından yetkilendirilen bir genç tarafından yapılabilece-
ği gibi bir öğretmen ya da öğretim üyesi tarafından da yapılabile-
cek.

Program kapsamında “Sağlıklı Yaşam ve Spor”, “Kültür ve Sanat” 
ve “Yenilikçi Fikirler” alanlarında sunulan projelere 5.000 TL - 20.000 
TL arasında mali destek verilmesi planlanıyor.

Proje başvurularının alınmasına 09 Nisan 2018 tarihinde saat 
09.00’da başlanacak ve başvuru süreci 23 Nisan 2018 tarihi saat 
24.00’e kadar devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek programı çerçevesinde Lise ve Üniversite’de okuyan 
gençlere yönelik özel bir proje çağrısına çıktı. 


