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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eği-
tim Bakanlığı arasında imzalanan pro-
tokol çerçevesinde Turkcell'in spon-

sorluğuyla hayata geçirilecek olan Türkiye 
Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendir-
me Projesi'nin tanıtımı İstanbul'da yapıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Türk Sporu’nun gelişmesi, tabana 
yayılması için yoğun bir şeklide çalıştıklarını belirterek, “Bu 
yıl 1 milyon öğrencimizin taraması gerçekleştirilecek. Önü-

müzdeki yıl bu rakam 5 milyona, hatta 7 milyona  çıkacak. Her öğ-
rencimizin en az 2 veya 3 spor dalında aktiviteye katılmasını, lisans 
çıkarmasını ve spor yapmasını arzu ediyoruz”dedi. 

TARİHİN EN BÜYÜK ALTYAPI 
PROJESİ BAŞLADI
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	 3.	Etnospor	Kültür	Festivali	İstanbul'da	düzenlendi.	Festivalin	açılışına																																													
katılan	Gençlik	ve	Spor	Bakanı	Osman	Aşkın	Bak,	Etnospor	Festivali’nin,	geleneksel	
sporlara	değişik	bir	vizyon	ve	enerji	getirdiğine	işaret	ederek,	“Önemli	bir	vizyon	

çizdiler	ve	doğru	bir	yolda	ilerliyorlar"	dedi.
Yenikapı Meydanı'nda 
gerçekleştirilen festiva-
lin ilk gününde Bakan 

Bak, Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi 
Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, 
kurdele keserek Han Çadırı'nın 
açılışını gerçekleştirdi.

Han Çadırı'nın açılışı sonrası 
Bakan Osman Aşkın Bak ve Bilal Er-
doğan, meydanda kurulan çadırları 
gezdi. Bilal Erdoğan, festival kap-
samında İstanbul'a getirilen doğan 
türü kuşlarla basın mensuplarına 
görüntü verdi ve Maraş dondur-
ması kesti. Erdoğan, daha sonra atlı 
cirit müsabakasını izledi.

Festivalin açılışında konuşan 
Bakan Osman Aşkın Bak, bu 
organizasyonla tozlu raflarda kalan 
geleneksel spor dallarının yeniden 
ortaya çıktığını dile getirdi.

Bu yıl "At Binenin Kılıç Kuşa-
nanın" sloganıyla gerçekleştirilen 
festivali, Bakanlık olarak yakından 

takip ettiklerini ve destekledikleri-
nin altını çizen Bakan Osman Aşkın 
Bak, şöyle konuştu:

"Etnospor Festivali, geleneksel 
sporlara değişik bir vizyon ve enerji 
getirdi. Önemli bir vizyon çizdiler 
ve doğru bir yolda ilerliyorlar. Bu yıl 
üçüncüsü yapılan etkinlikte görü-
yoruz, etkinliğin gücü, heyecanı her 
geçen yıl artıyor. Bunun yanında 
yüzyıllardır milletlerimizin özellikle 
Türklerin at üzerinde imparatorluk-
tan imparatorluğa taşıdığı heyecan 
çok farklı bir noktada. Burada tarihi 
bir geçmişi yaşıyorsunuz. Çocuk-
larımız ata binmeden, ata dokun-
madan, günlük yaşam içinde bu 
kültürleri özümsemeden yetişiyor. 
Bu süreçte adeta tozlu raflarda 
kalan geleneksel spor dallarının or-
taya çıkarılması çok farklı bir vizyon. 

Buna öncülük eden federasyonlara 
teşekkür ediyorum."

Geleneksel sporların gelişme-
sine bakanlığın yaptığı tesislerle 
destek verdiğini de aktaran Bakan 
Osman Aşkın Bak, "Bu tip etkin-
liklerin düzenleneceği tesisler 
yapıyoruz. Uşak'ta bitirdik, Kay-
seri, İstanbul, Malazgirt, Ahlat ve 
Erzurum'da da çalışmalar sürüyor. 
Bunların hepsi bir kültürün ortaya 
çıkarılmasıyla alakalı. Bu noktada 
Cumhurbaşkanımızın, tarihten ge-
len değerlerimizin ortaya çıkarılma-
sıyla ilgili verdiği talimat, bağları-
mızın güçlendirilmesi noktasındaki 
teşvikleri çok önemli. Biz tarihini, 
yaşadıklarını, sporla beraber ortaya 
koyduğu bu değerleri ileriye taşı-
yacak kapasitedeyiz" değerlendir-
mesinde bulundu.

Yurt dışından festivale katılan 
misafirlerin de heyecanını gör-
mekten dolayı mutlu olduklarını 
dile getiren Bakan Osman Aşkın 
Bak, "İnanıyorum ki bu festival çok 
daha güçlü bir hale gelecek. Yeni 
yapılacak tesislerle çok daha farklı 
bir heyecan kazanacak” dedi. 

Bakan Osman Aşkın Bak, 
geçmişte Güreş Federasyonunun 
başkanlığını da yaptığını hatırlata-
rak, "Türkiye'de Yörüklerden tutun 
pek çok yerde yağlı güreş ve kara 
kucak güreşleri gelenekleri devam 
ediyor. Etnospor'un bu heyecanı 
arttırarak devam ettireceğini düşü-
nüyoruz. Festivalin hayırlı olmasını 
temenni ediyorum, sporculara 
başarılar diliyorum. Hep bera-
ber burada coşacağız" şeklinde 
konuştu.

3. ETNOSPOR 
KÜLTÜR FESTİVALİ



RİZE'DE GENÇ SANATÇILAR VE 
ŞAMPİYON FUTBOLCULARLA BULUŞMA
Gençlik	ve	Spor	Bakanı	Osman	Aşkın	Bak,	Gençlik	Hizmetleri	Genel	Müdürlüğü	tarafından	
düzenlenen	Gençler	Arası	Kültür	ve	Sanat	Yarışmalarının	Rize'de	düzenlenen	Karadeniz	

bölge	finalini	izledi.	Bakan	Bak,	Rize	ziyareti	kapsamında	Spor	Toto	Süper	Lig'de	şampiyon	
olan	Çaykur	Rizepsor'u	da	ziyaret	etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, memleketi Rize'de genç sanat-
çılarla bir araya geldi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü tarafından ülke çapında organize edilen Gençler 
Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının Karadeniz bölge finali 

Rize'de yapıldı. 18 ilden gelen genç sanatçıların performansını takip 
eden Bakan Bak, yarışmada mücadele eden gençlerin geleceğin 
sanatçıları olacağını söyledi.

"Türk Müziğinin Nesiller Arası Aktarımını Sağlıyoruz"
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 300'e yakın gençlik merke-

zinde sanat, resim, müzik gibi aktivitelerle gençlerin sosyal hayatta 
aktif rol oynadığını dile getiren Bakan Osman Aşkın Bak, "Gençler 
bizim geleceğimiz. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın 
Emre Topoğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Küçükken hep 
bir müzik aletini çalmak isterdim ama yapamadık. Lise dönemimizde 
müzik yarışmaları olurdu ve arkadaşlarımız katılırdı. Türk müziğinin 
nesiller arasında aktarım sağlaması çok güzel. Bütün bölgelere ait 
müzikleri duymak insanı mutlu ediyor" dedi.

Sanatçıların, toplumun ve ülkenin vitrini olduğunu, ülkenin 
değerlerini harmanlayarak halka sunup farklı bir misyon üstlendik-
lerini söyleyen Bakan Bak, "Sanatın içerisinde ülkenin değerlerine 
ve özüne dokunmak çok önemli. Bilgi yarışması, tiyatro ve müzik 
etkinliklerimiz hızla devam ediyor. Gençlik merkezlerimiz ile yaklaşık 
2 milyon gencimize ulaştık. Stres atmanız ve kendinizi geliştirmeniz 
açısından çok önemli kurumlardır burası. Sayın Cumhurbaşkanımız 
gençlerimize çok güveniyor. Sanatçılarla ve sporcularla diyaloğu çok 
iyi. Umarım burada başarılı olacak kardeşlerimiz, kariyerlerinin deva-
mında da üst noktalara gelecektir. Mutlaka buradan Neşet Ertaş gibi 

önemli sanatçılar çıkacaktır. Gençlik merkezlerimizde yapılan çalış-
malardan heyecan duyuyoruz. Gençlerimizin başarılı olması, güçlü 
Türkiye için ve ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli. Bakanlık 
olarak bu tür projelere daha fazla destek vereceğiz"diye konuştu.

Şampiyon Çaykur Rizespor’u ziyaret
Bakan Osman Aşkın Bak, Rize ziyaretinde Spor Toto Süper Lig'de 

şampiyon olarak Süperlig’e yeniden yükselen Çaykur Rizepsor'u da 
ziyaret etti. Bakan Bak’ı Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Kulüp Başkanı 
Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. 

Çaykur Rizespor'u yeniden Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle 
kutlayan Bakan Osman Aşkın Bak, şunları söyledi:

"Biz bütün takımlara eşit mesafede olsak da bu Çaykur Rizespor 
memleketimizin takımı ve bende bu camianın bir ferdiyim. Çaykur 
Rizespor yönetimi, bu sezon taraftarla çok iyi bütünleşti ve takımın 
sorunlarını çok çabuk çözdü. Güzel bir arkadaşlık ortamı oluşturul-
du. Süper Lig'e yükselmek çok önemli bir konu ancak en önemli 
konulardan birisi de altyapıya yapılacak olan yatırımlardır. Biz, Türk 
sporunun gelişimi için altyapıya büyük önem veriyoruz. Bakanlığımız 
olarak bu konuda kulüplerimize ciddi destekler sağlıyoruz. Çaykur 
Rizespor'da bu yönde atılımlar başladı. Çaykur Rizespor'un sürekli 
başarı sağlaması ve Türk futboluna daha çok katkı sağlaması için bu 
tesisler çok önemli. Bu tesisler Süper Lig'e yükselmek kadar önem-
lidir. Buradan yetişecek gençlerimizin büyük takımlara ve Avrupa'ya 
gitmesini hayal ediyoruz. Süper Lig'de kalıcı olmanın en önemli 
koşullarından birisi Çaykur Rizespor'un başlattığı 'Gençlik Eğitim 
Merkezi' projesidir. Bu proje Çaykur Rizespor'un geleceğidir ve Türk 
futbolundaki yerinin güçlenmesini sağlayacak önemli bir atılımdır."
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"TÜRK FUTBOLU DÜNYADA 
ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİP"

Gençlik	ve	Spor	Bakanı	Osman	Aşkın	Bak,	Sabah	Gazetesi	tarafından	İstan-
bul’da	düzenlenen	Uluslararası	Futbol	Ekonomi	Forumu’na	katıldı.
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu İstanbul The Grand 
Tarabya Otel'de düzenlendi. Forumun kapanışında bir 
konuşma yapan Bakan Osman Aşkın Bak, organizasyonun 
Türk futboluna önemli katkılar sağladığına inandığını dile 

getirerek, “Türk futbolu dünyada önemli bir konuma sahip” dedi.
Bakan Osman Aşkın Bak, Türk futbolunun fotoğrafı çekildiğinde, 

tesisleşme noktasında gelinen standartlara bakıldığında, pek çok 
ilerlemelerin söz konusu olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesi ve spora özel 
ilgi göstermesi çok önemli. Yapılan yatırımlarla birlikte Türk futbolu 
dünyada önemli bir konuma sahip. Statlarımızın yaş ortalaması 1,9 
oldu. Yenilerini de devreye alıyoruz. Bunun göstergesi olarak da Tür-
kiye Futbol Federasyonu kanalıyla 2024 Avrupa Şampiyonası Final-
leri'nin ev sahipliğine adayız. En büyük kozumuz da yeni statlarımız. 
Her şeyimizle tesis olarak buna hazırız" diye konuştu.

TBMM’de yakın zamanda geçen bir kanunla, kulüplerin profesyo-
nel faaliyetlerinden dolayı ödeyecekleri vergilerin amatör şubelerin-
de kullanılmak üzere iade edilmesi kararı verildiğini hatırlatan Bakan 
Bak, şöyle konuştu:

"Bu kanun, amatör sporlara destek olunması yönünde bir devrim. 
Buradan sadece amatör branşlara, altyapılara aktarılacak kaynak 
yaklaşık 300 milyon lira. Bu kaynak, vergi üreten kulüplerimize iade 
edilecek. Bu, Türk sporunun amatör branşlarda daha büyük hedef-
lere koşması demek. Büyük kulüplerimiz Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, 
Trabzonspor'un, Medipol Başakşehir'in sporcusunun olimpiyat 

şampiyonu olmasını arzu ediyorum. Bu kaynağın, sporun tabana 
yayılması yönünde çok büyük destek olacağına inanıyoruz. Kulüple-
rimiz bir marka. Olimpik branşlarda uluslararası başarı için, bu marka 
kulüplerimiz de yatırım yaparak Türk sporunun sıçramasına katkı 
verecek. Kulüplerimiz bunu yıllardır talep ediyordu, bu dönemde 
gerçekleştirdik. Türk sporunun ve amatör branşların gelişmesi için 
büyük bir adım atıldı. Şimdi belki farkında değiliz ama 2020 Olim-
piyatları'nın ardından Türkiye'de, 2024 itibarıyla olimpik branşlarda 
sıçrama olacak."

Sporun gücünü, uyuşturucuyla ve terörle mücadelede kullanmak 
istediklerine dikkati çeken Bakan Bak, "Bu gençler bizim. Kulüple-
rimizin, marka değerleriyle beraber rol alacaklarına inanıyorum. Bu 
ekonomiyi büyütmemiz lazım. Yeni gelirler elde etmek, üretmek 
zorundayız. Dışarı sporcu ihraç etmek zorundayız. Altyapı yatırımları 
yapılmalı. Bu yasada önemli bir kaynak var. Hepimizin de üzerine dü-
şen görevler var. Ürünümüzü yurt dışına da pazarlamalıyız" ifadelerini 
kullandı. Bakan Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Kulüp yöneticileri de bu anlamda çaba gösterecekler. Türk futbo-
lunun daha iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz. Şu anda kulüpleri-
mizin borçları yüksek. Zarar eden bir yapı var. Ödenen faizler ortada. 
Bu durumun içinden çıkmak için üretmemiz gerekiyor. Altyapı yatı-
rımı ve sporcu ihracı gerekiyor. Yurt dışında oynayan sporcularımızı 
izlerken gurur duyuyoruz. Bu endüstrinin kurallarını çok iyi okumak 
gerekiyor. Bütün adımların profesyonelce atılması gerekiyor. Artı bir 
endüstri çarkı içindeyiz ve rekabet etmemiz gerekiyor."
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Dumanlı Tabiat Parkı'nda düzenle-
nen festivalde yaptığı konuşmada 
Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı hiç-

bir toplantının, faaliyetin gençlerle olduğu 
kadar yüreğini kabartmadığını, heyecanlan-
dırmadığını dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, gençleri Türkiye'nin 
bugününün, yarınının teminatı olarak nite-
lendirerek, gençlerin bugüne kadar verilen 
özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yer 
aldığını, bunun 15 Temmuz gecesinde de 
görüldüğünü ifade etti. Yıldırım, "O gece, 
'Bu ülkenin sorunlarına ilgisiz, apolitik' deni-
len gençlerimiz meydanlara indiler. Alçakla-
ra göğüsünüzü siper eden, tankların önüne 
duran, kurşunlara 'Vız gelir' diyen gençler 
sizlerdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz" diye 
konuştu. Başbakan Yıldırım, şöyle dedi:

"Birliğimize, kardeşliğimize sımsıkı sarıl-
dıkça Allah’ın izniyle aşamayacağımız hiçbir 
zorluk yok. Ülkemize karşı kurulan tuzakları, 

emperyalist oyunları bozmaya hazır mısınız 
gençler? Ülkemizin refahı için, Cumhuri-
yetin 100’üncü yıl için, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler 
seviyesini hep beraber geçmeye var mısı-
nız? Maşallah gençlik bu. Ölsem de gam 
yemem. Böyle bir gençlik olduktan sonra 
hiçbir alçak girişim bu ülkeye zarar veremez. 
İnançla, kararlıkla büyük Türkiye yürüyüşüne 
devam edeceğiz. Adalet ve özgürlük sevda-
mızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Demokrasi-
mizi, ekonomimizi daha da geliştireceğiz. 
Bu millete ne layıksa, millet neyi hak ediyor-
sa hep beraber başaracağız." 

"Güzel bir gün göreceğiz, yağmurda ısla-
nıp beraber yürüyeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın 
Bak da festival öncesi gençlerle sohbet et-
tiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Sayın Başbakanım, Erzincan'a yaptığınız 

bu güzel etkinlik ve doğaya verdiğiniz önem 
nedeniyle teşekkür ediyoruz. Çayın, yağmu-
run başkenti Rize'nin Ayder yaylasından, Er-
zincan'ın Refahiye Dumanlı yaylasına selam 
olsun. Sayın Başbakanım, Rize'yi seviyor-
sunuz, Ayder'e geldiniz, biz de Dumanlı'ya 
geldik. Doğayı sevmek, iç içe olmak güzel. 
Bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyo-
rum. Güzel bir gün göreceğiz, yağmurda ıs-
lanıp beraber yürüyeceğiz. Ülkemizi, sizleri, 
can Erzincan'ı seviyoruz ve ayaklarının altın-
da cennet olan annelerimizi seviyoruz."

Festivale, Erzincan Binali Yıldırım Üniver-
sitesi’nden ve bölge illerinden çok sayıda 
genç katıldı. Dumanlı Yaylası'ndaki yağmur 
ve soğuk havaya rağmen gençler, geceden 
çadır kurarak yaylada sabahladı. Isınmak 
için ateş yakan gençler, halay çekti, çeşitli 
oyunlar oynadı. Festival alanında Kızılay ve 
AFAD tarafından katılımcılara kumanya ik-
ram edildi.

Başbakan	Binali	Yıldırım,	eşi	Semiha	Yıldırım	ve	Başbakan	Yardımcısı	Recep	Akdağ,	Gençlik	ve	Spor	
Bakanı	Osman	Aşkın	Bak,	Milli	Eğitim	Bakanı	İsmet	Yılmaz	ile	Erzincan	Valisi	Ali	Arslantaş,	Dumanlı	

Gençlik	ve	Doğa	Festivali'ne	katıldı.

DUMANLI GENÇLİK VE DOĞA FESTİVALİ



GENÇLİK & SPOR

4

ŞÜHEDANIN İZİNDE 

Gençlik	ve	Spor	Bakanlığı,	Çanakkale	Zaferi'nin	103'üncü	yılı	etkinlikleri	
kapsamında,	"57.	Alaya	Vefa	Yürüyüşü"	düzenledi.	Bakan	Osman	Aşkın	Bak,	
“Ülkemizin	bu	topraklarda	güçlü	olması	için	gençlerimizi	bu	manevi	bilinçle,	

kahramanlık	bilinciyle,	vatan	bilinciyle	yetiştirmemiz	gerekiyor”	dedi.
Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamın-
da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "57. Alaya Vefa 
Yürüyüşü" düzenlendi.

 Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, 
şafak vakti şehitlere saygı için top atışı yapıldı. Alana gelen Gençlik 
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere yarma çorbası ikram 
etti. Bakan Osman Aşkın Bak, burada yaptığı açıklamada, ortamın 
çok duygusal olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çanakkale Türk Milleti’nin yazdığı bir destan. Tüm dünyaya 
Türk’ün gücünü gösterdiği, 'Çanakkale Geçilmez' sloganını yaz-
dırdığı bir mekandayız. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz 
ülkemizin geleceği. Gençlerimize bu toprakların nasıl savunulduğu, 
atalarımızın ne mücadele verdiklerini gördükleri bir ortam. Biz, 

gençlerimize Çanakkale ruhunu vermeye çalışıyoruz. Çünkü bu ruh 
ülkemizin yüzyıllar boyu bu topraklarda kalmasını sağlayacak ruh. 
15 Temmuz hain darbe girişiminde de bu gençlerin ruhunu, bu 
milletin ruhunu gördük. Dolayısıyla bu ruh hiçbir zaman bu toprak-
larda ölmeyecek."

Daha sonra çifte sela ve ezanın okunmasının ardından Bakan 
Bak ve binlerce genç, sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti. Güzergah 
boyunca gençlerin, Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşa-
dıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için 
ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandıran küçük 
gösteriler yaptı. Yürüyüşe, üniversite eğitimi için Türkiye'de bulunan 
Lübnan, Mısır, Suriye, Filistin, Sudan, Yemen, Afganistan ve Irak'tan 
gelen gençler da katıldı. Kocadere köyü kamp alanından başlayan 
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yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş, Conkbayı-
rı'nda sona erdi. 
"Gençlerimizin vatan sevgisinden hiç 
şüphemiz yok"

Bakan Osman Aşkın Bak, yürüyüş sonrası 
yaptığı açıklamada, yürüyüşe Türkiye'nin 
dört bir yanından gençlerin katıldığını hatır-
latarak, şöyle devam etti:

"57. Alay'ın yürüdüğü güzergahtan 
yürüdük. Burası her yanında bir destanın 
yazıldığı ve karşısındaki güçlü ordulara karşı 
göğsünü siper eden askerlerimizin yazdı-
ğı destanın gerçekleştiği yer. Geçtiğimiz 
süreç içinde 15 Temmuz hain darbe girişi-
mini bastıran bir millet var. Ardından Fırat 
Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirmiş bir TSK 
var. Peşinden de Zeytin Dalı Operasyonu ile 
Afrin'e barışı getiren Türk ordusu var. Ordu-
muzun, milletimizin geçmişi kahramanlıklar-
la dolu. Bu topraklarda bin yıldır buradayız, 
burada olacağız. Kim ne oyun yaparsa 
yapsın, bu millet bu planları her zaman 
bozmuştur, bozacaktır. Bu noktada da mille-
timizin, gençlerimizin vatan sevgisinden hiç 
şüphemiz yok. Onlara güveniyoruz."

“Ecdadımızın ölümün üzerine yürüdüğü 
güzergah”

Yürüyüşün ardından Conkbayırı Anıtı'n-
da düzenlenen törende konuşan Bakan 
Bak, yürüyüşün geleneksel hale geldiğini 
belirterek, "Ecdadımızın ölümün üzerine 
yürüdüğü güzergahı bu kez biz yürüyo-
ruz" dedi. Bakan Osman Aşkın Bak, şöyle 
konuştu:

"Onların izini sürmek, onları biraz olsun 
anlamak için yürüyoruz. Bir asır önce Conk-
bayırı'nda yaşananlar, istiklalimiz için bir 
madalya, istikbalimiz için bir pusuladır. O 
gün feda olma ruhuyla ileriye atılan gençler, 
20'nci asrın gördüğü en yiğit destanı bu 
topraklarda yazdılar. Bununla elbet şeref 

duyacağız. Ama Çanakkale yalnız bir hama-
set bayrağı değil aynı zamanda bir hakikat 
kaynağıdır. Çanakkale, ana kuzularının 
aslana, masalların destana dönüştüğü yer-
dir. Bu ruhu çözdüğümüz takdirde, bugün 
ayağımıza düğümlenmeye çalışılan pek çok 
sorunu da çözmüş olacağız. Bize karanlık 
odaklarca dayatılmaya çalışılan bölünme 
senaryolarını, ayrılık yalanlarını elimizin 
tersiyle itmenin ilhamı Çanakkale'dir. Çünkü 
bu topraklarda yan yana yatan Diyarbakırlı 
ile Trabzonlu, Urfalı ile Manisalı aynı toprak-
lar için can vermiştir."

"İşte onlar Asım'ın neslidir"
"Bu toprakları vatan kılan, gencecik 

fidanların hücuma kalkarken de düşmana 
korku salarken de toprağa düşerken de 
omuz omuza durmaktan vazgeçmemeleri-
dir" diyen Bakan  Bak, şöyle devam etti:

"Biz de memleketin dört bir köşesindeki 
vatandaşlarımızla hep beraber omuz omuza 
durursak kazanacağız. Ayrıca bu coğrafyada 
yaşamak uğruna ödenen bedeller, yalnızca 
Çanakkale'de görülebilir. Bu ülke bütün 
dünya Müslümanlarının kalbidir. Bu yüzden 
de Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Türkiye'ye 
dair iyi haberlerin sevinçle, kötü haberlerin 
kederle karşılandığı evler vardır, var olmaya 
devam edecektir. Ayrı coğrafyalardan, ayrı 
etnik kökenden, ayrı inanç gruplarından ge-
len insanların ismini silen, hepsinin manevi 
künyesine tek bir ismi yazan çelikten bir 
kalemdir Çanakkale. Bu cephelerden taar-
ruza kalkıp cemre gibi tohum gibi toprağa 
düşen yiğitlerin her birinin ismi Mehmet-
çik'tir, Mehmet'tir." 

Çanakkale'de şehit düşen ecdadın ara-
sında o dönemde farklı spor kulüplerinde 
forma giyenlerin olduğunun da hatırlatan 
Bakan Bak, "Ama gördüğünüz gibi bu 
farklılık onlar için bir ayrışma meselesi değil 

zenginlik olmuştur. Çünkü onlar 'formamız 
farklı, armamız farklı ama sancağımız aynı' 
diyerek ellerini uzatmışlardır. İşte onlar 
Asım'ın neslidir. Namusunu çiğnetmeyen-
lerdir” dedi.

Sancak devir teslimi 
Daha sonra 57'nci Alay'ın temsili san-

cağının devir teslim töreni yapıldı. Samsun 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri Mu-
hammet Koçhan ve Çağatay Kenan, temsili 
sancağı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversi-
tesinden Recep Tayyip Balıkçılar ve Ahmet 
Civelek'e teslim etti.

 
"Kimse bu millete diz çöktüremez"

Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen 
kapanış töreni ise Bakan Bak’ın anıta çelenk 
koymasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti-
nin ardından, saygı duruşunda bulunuldu 
ve İstiklal Marşı okundu. Bakan Osman 
Aşkın Bak, törendeki konuşmasında, “Biz bu 
topraklarda bin yıldır varız ve her zaman bu 
topraklarda olacağız. Kimse bu millete diz 
çöktüremez. Kimse ezanı susturamaz. Kimse 
Türk milletine operasyon yapamaz. Burası 
yedi düvelin saldırdığı, kat kat güçlü ordu-
ların, donanmaların saldırdığı ama bir türlü 
yıkamadığı, geçemediği Çanakkale. Çünkü 
burada iman var, gençlerimizin siperleri var, 
iman var. Bu imanı hiçbir güç yıkamaz. İşte 
Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda ilelebet 
payidar kalacak” diye konuştu. 

SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti
Konuşmanın ardından Hava Pilot Yüzbaşı 

Erhan Günar komutasında havalanan SO-
LOTÜRK'ün Şehitler Abidesi semalarında 
yaptığı gösteri, törene katılanlar tarafından 
uzun süre alkışlandı. 

Program, şehit mezarlarına karanfil bıra-
kılmasıyla sona erdi. 
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2018 YAZ GENÇLİK KAMPLARI
BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Gençlik	ve	Spor	Bakanlığı	tarafından	her	yıl	düzenlenen	Yaz	Gençlik	Kampları	başvuruları	
devam	ediyor.	Çeşitli	sosyal,	kültürel	ve	sportif	faaliyetle	belirlenen	yaz	kamplarına	katılabil-

mek	için	gençler	15	Temmuz'a	kadar	başvuruları	internet	üzerinden	yapabilir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın her yıl düzen-
lediği Yaz Gençlik Kampları’nın başvuruları 
devam ediyor. Gençlerin çeşitli sosyal, kül-

türel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir 
dönem yaşayacakları kamplar için başvuru tarih-
leri 15 Nisan - 15 Temmuz olarak belirlendi. 2017 
yılı içerisinde yaklaşık 110 bin gencin yararlandığı 
gençlik kamplarında 2018 yılı için 125 bin genç he-
defleniyor. 

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu gençlik 
kampına katılacakların ulaşım dâhil bütün ihti-
yaçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kar-
şılanacak.  Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, 
yolculukları ve kamplarda geçirdikleri günler için 
seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çer-
çevesinde sağlık hizmeti de verilecek.

7 günlük dönemler halinde ve kız ile erkek 
gruplarının ayrı ayrı katılacakları kamplara, başvu-
rular on-line olarak internet üzerinden yapılacak.  
Gençler, yaş şartının uygun olması koşulu ile Mavi(-
Deniz) ve Yeşil(Doğa) kamplarına sadece birer kez 
katılabilecek.

Kamp başvurularının değerlendirilmesinde; 
Aile aylık net geliri 1.603 TL’nin altında olanlara, 
2017 - 2018 eğitim-öğretim döneminde takdir 
belgesi alanlara, Gençlik merkezi üyelerine, Kamp-
larımıza katılmak amacıyla üç yıl başvurduğu hal-
de kampa gitmeye hak kazanamayanlara, yaşadığı 
şehrin köy ve kırsalında ikamet edenlere, kamp 
atamalarında öncelik tanınacak.

Gençlik kamplarına katılacakların kamplara ata-
maları, Kamp Otomasyon Sistemi üzerinden ger-
çekleştirilecek. Gençlik kamplarına katılmaya hak 
kazananların listesi ilk 5 dönem için 08 Haziran 
2018'de, son 5 dönem için ise 20 Temmuz 2018 
tarihinde genclikkamplari.gsb.gov.tr adresinde 
yayınlanacaktır. Listede isimleri bulunanların, kesin 
kayıt yaptırmak için başvuru belgesini gitmeye hak 
kazandığı kamp döneminin başlama tarihinden en 
geç 7 gün öncesine kadar gençlik merkezlerine gi-
derek onaylatması gerekecek. 

Kamplara aşağıda belirtilen yaş gruplarına göre 
başvuru yapılabilecek. 12-13 yaş grubu (2005-
2006 doğumlular) kızlar Mavi(Deniz) kamplara, 
14-22 yaş grubu (1996-2004 doğumlular) kızlar Ye-
şil(Doğa) kamplara, 12-15 yaş grubu (2003-2006 
doğumlular) erkekler Mavi(Deniz) kamplara, 16-22 
yaş grubu (1996-2002 doğumlular) erkekler Yeşil(-
Doğa) kamplara başvuru yapabilir.

12 yaşından küçük ve 22 yaşından büyük genç-
lerin kayıt olamadıkları yaz kampına başvuruda 
eksik ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları 
kabul edilmeyecek. Yaz kamplarına katılmak iste-
yenler, kamp kataloğuna http://kampbasvuru.gsb.
gov.tr/Basvuru.aspx  adresinden ulaşabilirler. 
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NUSRAT’TA TOP ATIŞI YAPTI, 
ROBOTLARLA FUTBOL OYNADI

Gençlik	ve	Spor	Bakanı	Osman	Aşkın	Bak,	Genç	Türkiye	Zirvesi'nde	Gençlik	
ve	Spor	Bakanlığı	tarafından	kurulan	standları	ziyaret	etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin 81 ilindeki üniversite-
lerden stratejik vizyon sahibi gençleri bir araya getiren en 
kapsamlı gençlik organizasyonu olan Genç Türkiye Zirve-
si'nin açılışını yaptı. 

İnovasyon, girişimcilik, bilgi toplumu ve dijital dönüşüm temaları 
ile fikir ve projelerin hayat bulduğu Genç Türkiye Zirvesi İstanbul Lütfi 
Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

Bakan Osman Aşkın Bak, "Büyümek için Milli, Gelişmek için Yerli" 
sloganı ile yapılan Genç Türkiye Zirvesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından kurulan standları da gezdi.

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca Çanakkale ruhunun 
gençlere dijital ortamdan da ulaştırılması amacıyla 2015 yılında gelişti-
rilen mobil oyun NUSRAT standını ziyaret ederek oyun hakkında bilgi 
aldı. 3 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan ve yaklaşık 300 bin geri 
bildirim ve yorum alan NUSRAT oyununa ait simülatörlerin büyük ilgi 
odağı olduğu zirvede Bakan Osman Aşkın Bak, top atışı simülatörlerini 
gençlerle oynadı. 

Bakan Bak, zirvede en çok ilgi gören etkinliklerden biri olan Aksa-
ray Gençlik Merkezinde #KodAdı2023 projesiyle geliştirilen robotların 
sergilendiği standı da ziyaret etti. Gençlerden çalışmaları hakkında 
bilgi alan ve onları tebrik eden Bakan Osman Aşkın Bak, "Robot Futbol 
Ligi'nde" gençlerle mücadele etti. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı standları büyük ilgi gördü
Genç Türkiye Zirvesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı standlarında 

gençler, birbirinden farklı etkinliklere katılma fırsatı yakaladı. Mangala, 
matrak, satranç, top sektirme, evet/hayır yarışması, bilek güreşi yarış-

ması gibi birçok eğlenceli etkinliğe katılan gençler, aynı zamanda ebru 
gösterileri, kaligrafi çalışmaları gibi gösterileri de büyük ilgiyle izledi.

“Hayallerinizin peşinden koşun”
Genç Türkiye Zirvesi'nin açılışını gerçekleştirerek bir konuşma ya-

pan Bakan Bak, gençlerden hayallerinin peşinden koşmalarını istedi. 
Bakan Bak, şunları söyledi;

"Mücadele etmek zorundayız. Gençler hiçbir şey imkansız değil, 
çok çalışacaksınız. Bunun yanında sosyal olacaksınız, paylaşacaksı-
nız. İnsanlarla dost olacaksınız. Bilginizi ve sevginizi paylaşacaksınız. 
Ülkenizi seveceksiniz. Bunlar önemli. O yüzden işinizi en iyi şekilde 
yapacaksınız. Bunu yapmak için çok çalışmak gerekir. Bir de içinizde 
vicdan olacak. İnsanlara sevginizi göstereceksiniz, büyüklerinize saygılı 
olacaksınız. Ülkemizin böyle gençlere ihtiyacı var. Gençlerimize gü-
veniyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Hayallerinizi asla terk etmeyin, 
hayallerinizin peşinden koşun. Girişimci bir ruhunuz olsun."

“Hep beraber büyüyen gelişen güçlü Türkiye istiyoruz”
Genç Türkiye Zirvesi'nin "milli ve yerli" temasıyla yapıldığını belirten 

Bakan Bak, Türkiye'de son dönemde bu yönde önemli adımların 
atıldığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdi-
ği desteği biliyorum. Ben de onlardan biriyim. Vefalı olmayı, insanı 
sevmeyi ondan öğrendim. O bizim ağabeyimiz, büyüğümüz. Bize yol 
gösterdi ve biz de onunla beraber yürümeye devam ediyoruz. Ülkemi-
zin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere olan desteğini 
ve güvenini biliyoruz. Hep beraber büyüyen gelişen güçlü Türkiye 
istiyoruz " ifadelerini kullandı.
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SPOR TARİHİMİZİN 
EN BÜYÜK ALTYAPI PROJESİ 

START ALDI
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İstanbul Tuzla'da bulunan Taptuk Emre İlkokulu Spor Salo-
nu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Gençlik ve Spor 
Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Akça, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Basket-
bol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu hazır bulundu.

Ayrıca, şampiyon milli sporcular Taha Akgül, Nur Tatar ve Rukiye 
Yıldırım ile Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın oyuncusu 
Barış Telli de etkinliği takip edenler arasında yer aldı. 

"Burada bir devrim var"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tanıtım toplantısında 

yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokolün 
uygulama safhasına geçtiklerini belirterek, "Burada bir devrim var. 
Çocuklarımız, sporla birlikte geleceğe yürüyecekler. Bir seferberlik 
başlıyor" dedi.

Projenin tüm ülkeyi kapsadığını anlatan Bakan Osman Aşkın Bak, 
"Bu yıl 1 milyon öğrencimizin taraması gerçekleştirilecek. Önümüzdeki 
yıl bu rakam 5 milyona, hatta 7 milyona  çıkacak. Her öğrencimizin en 
az 2 veya 3 spor dalında aktiviteye katılmasını, lisans çıkarmasını ve 
spor yapmasını arzu ediyoruz. Sporun tabana yayılmasını istiyoruz" 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türk sporuna hizmet için 
çok sayıda tesis yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyleyen 
Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Sporun gelişmesi, tabana yayılması için yoğun bir şeklide çalışı-
yoruz. Artık olimpiyat oyunlarında daha fazla madalya almak istiyoruz. 
Sağlıklı bir nesil arzu ediyoruz. Yürüyen, koşan, sporu seven gençler 
istiyoruz. Ellerinden tutup çocuklarımızı salonlara götürelim. Tüm genç-
lerimizin spora yönelmesini sağlayacak bu proje. Bununla beraber, 

Gençlik	ve	Spor	Bakanlığı	ile	Milli	Eğitim	
Bakanlığı	arasında	imzalanan	protokol	
çerçevesinde	Turkcell'in	sponsorluğuyla	
hayata	geçirilecek	olan	Türkiye	Sportif	
Yetenek	Taraması	ve	Spora	Yönlendirme	
Projesi'nin	tanıtımı	İstanbul'da	yapıldı.

uyuşturucuyu ve terörü de önleyeceğiz. Sporun birleştirici gücünü kullana-
cağız. Bu proje kapsamında 81 ilde tarama çalışmaları yapılacak. Buradan 
çıkacak sporcular için hocalarımız değerlendirme yapacak. Biz projeyi 
anlatırken, Turkcell yetkilileri de çok heyecanlandılar. İstiyoruz ki bu genç-
lerimizin içinden Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıksın. Ülkemizi 
en iyi şekilde temsil etsinler. Okul sporlarına ciddi yatırım yapıyoruz. Bu yıl 
okul sporlarımız için 100 milyon lira yatırım gerçekleştiriyoruz." 

Bakan Osman Aşkın Bak, her öğrencinin kendileri için değerli oldu-
ğuna değinerek, "Bizim için her biri şampiyon, her biri yetenek. Emeği 
geçen tüm yetkililere, antrenörlere teşekkür ediyoruz. Bu çocuklar bizim 
ve sporun tabana yayılması için hep birlikte çalışmamız lazım. Bugün güzel 
bir olayı başlatıyoruz ve takipçisi olacağız. Birlikte başaracağız" şeklinde 
konuştu.

"Çocuklarımıza sporu sevdirmek istiyoruz" 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayata hazır, sağlıklı ve mutlu birey-

ler yetiştiren bir eğitim sistemi hedeflediklerini vurgulayarak, "Sağlıklı ve 
mutlu bireyler için her bir öğrencimizin kendi yeteneğine göre en az bir 
spor alanına yönlendirilmesi gerekir. Çocuklarımıza sporu sevdirmek ve 
özel eğitimlere tabii tutarak sporu hayatının ayrılmaz bir parçası haline 
getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Yılmaz, her öğrencinin, kendine uygun spor alanında lisans 
alacak düzeyde bir eğitimden geçmesini hedeflediklerinin altını çizerek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün tanıtımını yaptığımız projenin amacı da budur. Yetenek 
taraması tamamlandığında başarıya hazır sporcu öğrencilerimiz olacak-
tır. Ülkemiz sporda da daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır. Bu yıl Milli Eği-
tim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde ilkokul 3. sınıfta 
öğrenim gören yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimizin yetenek taramasını 
yapacağız. Gelecek eğitim öğretim yılında bu proje kapsamında ilkokul 2. 
sınıftan ortaokul 8. sınıf kademesinde yer alan 9 milyon 200 bin öğrencinin 
yetenek tarama testleri gerçekleşecektir. Nihayetinde ilkokul, ortaokul 
sıralarından keşfedilen yeteneklerimiz ülkemizi sporda da başarıyla temsil 
edecektir."

Bakan İsmet Yılmaz, bu yetenek taraması sonrası keşfedilecek yetenekli 
öğrencilerin uygun eğitimle uluslararası arenada Türkiye'yi hakkıyla temsil 
edeceklerine inandığını aktararak, "Büyük Türkiye hedefine giden yolda 
en büyük kılavuzumuz bilimdir, akıldır. Bir toplumun kalkınması için önce-
likle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Yetişmiş insan gücünü de okullar 
yetiştirir. Türkiye en büyük yatırımını beşeri sermayeye yapmaktadır. Tür-
kiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş 
ender ülkelerden biridir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Akça, projeyle ilgili protokole birlikte imza attılar. İmzaların ardından tüm 
katılımcılarla birlikte kurdele kesimi yapılırken, son olarak da iki bakan 
öğrencilere yönelik tarama çalışmalarını inceledi.

Yaklaşık 1 milyon öğrenci taranacak
Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak gösterilen çalışma 

kapsamında, ilk aşamada Türkiye'deki tüm ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin 
taranarak, yaklaşık 1 milyon çocuğun sportif yetenek ve potansiyelleri, 
bilimsel verilerle ortaya çıkartılacak. Kapsamı her yıl daha da genişletilerek 
devamlı hale getirilecek projeyle, yetenekli çocukların geç kalınmadan 
keşfedilmesi ve Türkiye'nin spor altyapısının sağlam temeller üzerinde 
yükselmesi sağlanacak.

Sporcu Tarama Projesi’nde beklenti ise tarama yapılan çocukların 
yüzde 10’u ile temel eğitime devam etmek olacak. Böylece oluşturulacak 
geniş sporcu havuzuyla, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlarının 
çıkacağı elit sporcu sayısı arttırılacak. 

Proje kapsamında 81 ilde 24 bin okulun 135
 uzman birim tarafından tarama 
gerçekleştirilecek.
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33	bin	kapasiteli	Diyarbakır	Stadyumu,	Fenerbahçe	ile	Teleset	Mobilya	
Akhisarspor	arasında	oynanan	Ziraat	Türkiye	Kupası	final	maçı	ile	hizmete	girdi.

Ziraat Türkiye Kupası final maçını izlemek üzere Diyarbakır’a 
giden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşma 
öncesi kentte çeşitli temas ve incelemelerde bulundu.

Bakan Osman Aşkın Bak, 33 bin kapasiteli ve 17 locaya sahip 
stadın 160 milyon liraya mal olduğunu aktarırken, sporun içinden 
gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde bu büyük tesisin yapıldığı-
nı kaydetti.

Türkiye'nin dört bir yanında yapımına başlanan stadyumla-
rın tamamlandığını belirten Bakan Bak, "Bu yıl içerisinde Kocaeli, 
Sakarya, Akhisar stadyumları şimdi de Diyarbakır Stadı tamamlandı. 
Yıl sonuna doğru Ordu'yu, ardından Giresun, Adana, Hatay şeklinde 
devam ediyor. Yaklaşık 34 stadyumu tamamlamış olacağız" ifadeleri-
ni kullandı. Bakan Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'ın da tekrar süper lige dönmesini arzu ediyoruz"
"Ülkemiz, 2024 Avrupa Şampiyonasına aday. Adaylık dosyamızı 

teslim ettik, Nisan sonunda başvuru yaptık. Eylül ayında karar verile-
cek. Türkiye'nin dört bir yanına bu eserleri kazandırmamız, sporun 

gücü açısında çok önemli. Spor ortak bir dil. Spor barışın dili. Spor ki-
şileri kitleleri heyecanlandırıyor ve coşturuyor. İnsanlarımız futboldan 
keyif alıyor. Diyarbakır'ın da tekrar süper lige dönmesini arzu ediyo-
ruz. Onların da bu noktada gayretleri var. İnşallah Diyarbakır süper 
lige çıktığında böylesine harika bir statta müsabakalarını oynayacak."

"Sporun gücü terörü yenecektir"
Stadın Diyarbakır gençlerine ve insanlarına yönelik bir eser 

olduğuna işaret eden Bakan Bak, "Sporun gücü terörü yenecektir. 
Terörün bıraktığı o iklimi dağıtmak, kötü ortamları ortadan kaldırmak 
için burası örnektir. Diyarbakır'ın gençleri bu stadyumda finaller 
oynayacak, şampiyonluklar yaşayacak. Dolayısıyla spor bu yüzden 
çok önemli. Bu yüzden biz Türkiye'nin spordaki bu hamlesini çok 
önemsiyoruz" dedi.

Bölgede stadyum yapmaya devam edeceklerine dikkati çeken 
Bakan Bak, Van'a ve Cizre'ye de yeni stadyumlar yapacaklarını, Bat-
man'daki stadyumun da tamamlandığını, yakında hizmete açılacağı-
nı bildirdi.

DİYARBAKIR STADYUMU 
MUHTEŞEM FİNALLE AÇILDI
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Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuri-
yeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5’İ 
altın, 8’İ bronz 13 madalya kazanan Milli Güreşçiler, Ba-
kan Osman Aşkın Bak ile birlikte Cumhurbaşkanı ve AK 

Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı TBMM’de ziyaret etti.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 
takım halinde serbest stil ve kadınlarda takım halinde üçüncülük 
kupasının sahibi olan Milli Güreşçileri tebrik ederek başarılarının 
devamını diledi.

ŞAMPİYONLAR TBMM’DE
Cumhurbaşkanı	Recep	Tayyip	Erdoğan,	Avrupa	Güreş	Şampiyonası’nda	madalya	kazanan	Milli	
Güreşçileri	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi’nde	kabul	etti.	Kabulde,	Gençlik	ve	Spor	Bakanı	Dr.	

Osman	Aşkın	Bak	da	yer	aldı.

56. TÜRKİYE KUPASI AKHİSARSPOR’UN

Teleset Mobilya Akhisarspor Diyarbakır Stadı'nda oyna-
nan finalde, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek 56. Türki-
ye Kupası'nın sahibi oldu. Bakan Osman Aşkın Bak, tari-
hinde ilk kez Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Teleset 

Mobilya Akhisarspor'u tebrik etti.
Türkiye Kupası'nı kazanan futbolculara şampiyonluk kupası ve 

madalyaları, Bakan Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı Yıldırım De-
mirören tarafından verildi.

Tebrik Mesajı
Bakan Bak ayrıca, Teleset Mobilya Akhisarspor için bir terbim 

mesajı da yayımladı. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi;
‘’Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında mücadele eden Te-

leset Mobilya Akhisarspor ve Fenerbahçe oyuncularını gösterdik-
leri başarılı performanstan dolayı kutluyorum. Mücadelenin sonun-
da mutlu sona ulaşarak tarihinde ilk kez kupanın sahibi olan Teleset 
Mobilya Akhisarspor oyuncularını, teknik ekibi, kulüp yöneticilerini 
ve taraftarlarını tebrik ediyorum." 

Bu	yıl	56'ncısı	düzenlenen	Türkiye	Kupası'nda	mutlu	sona	ulaşan	Teleset	Mobilya	Akhisar-
spor,	kupasını	törenle	aldı.	Akhisarspor’lu	oyuncular	Şampiyonluk	kupasını	Bakan	Osman	

Aşkın	Bak’ın	elinden	aldı.



Bakan Osman Aşkın Bak, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 
düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'nin açılışına katıldı. Bakan 
Osman Aşkın Bak, açılışta yaptığı açıklamada festivalin her yıl geli-
şerek devam ettiğini belirtirken, bakanlık olarak Türkiye çapındaki 

gençlik ve spor merkezlerinde gençlerle bir araya geldiklerini söyledi.
Yaklaşık 2 milyon gençle kültürden sanata, tiyatrodan robot yapımına 

pek çok aktivite gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Osman Aşkın Bak, 
Türkiye'nin gençlerin dinamizmiyle daha da ileriye gideceğini ifade etti. Ba-
kan Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız gençleri hem siyasette hem diğer alanlarda önünün 
açılması için pek çok adım attı. Biz ülkemizi ileriye taşıyacaksak, ilk 10 büyük 
ekonomi arasına sokacaksak ve bu coğrafyada ayakta duracaksak gençleri-
mize çok güveniyoruz. Bakın geçmişte sadece savunma sanayisinin yüzde 
20'sini yapabilen bir Türkiye varken, bugün yüzde 75'ini yapan bir Türkiye 
var. İnsansız hava aracını gerçekleştiren ve yapan bir Türkiye var. Daha önce 
ne yapıyorduk? İsrailliye soruyorsun, 'Yedek parçası gelmedi.', Amerikalıya 
soruyorsun, 'Parçası yok.' deniyordu. Şimdi bunların hiçbiri yok. Yapılan ope-
rasyonları da görüyorsunuz, bu ülkenin coğrafyasında ayakta kalabilmenin 
en büyük gücü, enerjisi gençlerdir."

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin 
(TFMD) düzenlediği "Türk Telekom Yılın 
Basın Fotoğrafları 2018" ödül töreninde, 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde gö-

rev yapan Yunus Aslan, Spor Toto Spor Fotoğrafı kate-
gorisinde üçüncülüğe layık görüldü. Aslan, ödülünü 
Bakan Osman Aşkın Bak’ın elinden aldı.

Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer 
alan ve 33 yıldır aralıksız düzenlenen organizasyona 
bu yıl, 3 bin 200'ün üzerinde fotoğraf katıldı. 8 dalda 
yapılan değerlendirme sonucu, 30 fotoğraf ve 3 fo-
toğraf serisi ödül aldı. Ödül alanlar arasında Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirli-
ği’nde görevli foto muhabiri Yunus Aslan da yer aldı. 
Spor Toto Spor Fotoğrafı kategorisinde üçüncülüğe 
layık görülen Yunus Aslan, ödülünü geceye katılan 
Bakan Osman Aşkın Bak’ın elinden aldı.

“GENÇLERİMİZE 
ÇOK GÜVENİYORUZ” TFMD'DEN 

GSB BASIN’A ÖDÜL
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AMATÖR SPORCULARA ZİYARET

Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu (ASKF) 
ziyaret eden Bakan Osman Aşkın Bak, Başkan Yaşar Zım-
ba'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Osman Aşkın 

Bak, burada yaptığı ko-
nuşmada, gençlerin spor 
yapmasının çok önemli 
olduğunu vurguladı. 

Toplumu tehdit eden 
uyuşturucu, alkol, sigara 
gibi zararlı alışkanlık-
lardan kurtarmanın en 
önemli alanlarından biri-
nin amatör spor kulüpleri 
olduğunu belirten Bakan 
Osman Aşkın Bak, "Bana 
göre amatör spor kulüp-
lerinde yöneticilik yapan 
ağabeylerimiz, başkanla-
rımız birer kahramandır 
çünkü onlar mahallenin 
çocuklarını kötü alışkan-
lıklardan sıyırıp antre-
nörlerle beraber sporla, 
güzel ahlak, centilmenlik 
ve sporun gücüyle karşı-
laştırıyorlar" diye konuştu. 

Bakan Osman Aşkın 
Bak, amatör ruhun önem-
li olduğunu aktararak, 
"Sahaya getirdiğiniz her 

çocuk, sporcu kardeşimiz bizim için çok önemli. Burada güzel bir 
ortam oluşmuş, emeği geçenlere teşekkür ediyorum, inşallah biz 
de daha çok destek vereceğiz. Amatör spor kulüplerine, Bakanlık 
olarak ciddi yardımda bu-
lunuyoruz, yardımlarımıza 
devam edeceğiz" ifadele-
rini kullandı. 

Sakarya'nın spordaki 
yeri, disiplini, arkadaşlığı 
ve dostluğunun eskiden 
beri güçlü olduğuna işaret 
eden Bakan Osman Aşkın 
Bak, Sakarya'da dostluk-
lar kurduğunu sözlerine 
ekledi. 

Bakan Osman Aşkın 
Bak, daha sonra progra-
mı kapsamında, Arifiye 
ilçesindeki Mollaköy 
Kano Kürek Parkuru Proje 
Alanı'nı ziyaret ederek, 
incelemelerde bulundu. 

Yeni Sakarya Atatürk 
Stadyumu'nda incele-
melerde de bulunan 
Bakan Osman Aşkın Bak'a, 
isminin yazılı olduğu Sa-
karyaspor forması hediye 
edildi.

Bakan	Osman	Aşkın	Bak,	amatör	spor	kulüplerinde	yöneticilik	yapanları	kahraman	olarak	nitelendirerek,	
“Çünkü	onlar	mahallenin	çocuklarını	kötü	alışkanlıklardan	sıyırıp	antrenörlerle	beraber	sporla,	güzel	ahlak,	

centilmenlik	ve	sporun	gücüyle	karşılaştırıyorlar"	dedi.
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KYK’LI GENÇLER ŞÜHEDANIN İZİNDE
Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu, gençleri, tarih 
ve medeniyet mirasımızla bu-

luşturmak, yerli ve milli bir tarih şuuru 
kazandırmak, gençlerin aralarındaki 
birlik, beraberlik ve kardeşlik duygula-
rını geliştirecek ortamı hazırlamak, asır-
larca dünyaya barış ve adalet dağıtmış 
Osmanlı Devleti’ne ait tarihi ve kültürel 
mekânları tanıtmak için “Kuruluş’tan 
Çanakkale’ye Tarih ve Medeniyet Gezi-
si” düzenledi.

“Kuruluştan Kurtuluşa Çanakkale” 
adı altında bu yıl dördüncüsü düzen-
lenen ve 3 gün süren gezi sırasında 
KYK’lı gençler; vatan topraklarını ko-
rumak, düşman işgaline geçit verme-
mek adına ülkenin farklı yerlerinden 
Çanakkale’ye gelen kahraman şehitleri 
ziyaret ettiler, kabirleri başında dualar 
okudular.

81 il ve KKTC’deki yurtlarda ger-
çekleştirilen eğitim, sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlere katılanlar arasından 
kurayla belirlenen yaklaşık 1100 öğ-
rencinin katıldığı gezi, 4–6 Mayıs tarih-
leri arasında düzenlendi ve Kütahya, Bi-
lecik, Bursa ve Çanakkale ziyaret edildi. 
Gençlere gezi boyunca KYK yetkilileri-
nin yanı sıra profesyonel rehberler ve 
uzman konuklar da eşlik etti.

KYK’LI GENÇLER OSMANLICA YARIŞTI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt-
lar Kurumu bir ilke daha imza 
attı. 18 bine yakın genç, Osman-

lıca bilgilerini tescil etmek için kıyasıya 
yarıştı. 

Yarışmaya, Hayrat Vakfı ile imzalanan 
protokol çerçevesinde yurtlarda açılan 
kurslarda Osmanlı Türkçesi öğrenen 
KYK'lı gençler katıldı. Yarışmaya başvu-
ran tüm adaylara 24 saatlik kurs da ve-
rildi. 81 il ve KKTC olmak üzere 82 mer-
kezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 
sınava 17 bin 650 öğrenci katıldı. 81 il ve 
KKTC birincileri Ankara’da düzenlene-
cek büyük finalde illerini temsil edecek. 

Yarışmanın il finalinde il birincilerine 
tablet, ilk üçe giren öğrencilere alanın-
da ilk ve tek Osmanlıca Eğitim ve Kültür 
dergisine bir yıllık abonelik, Türkiye fina-
linde ise ilk 5'e giren öğrencilere Kudüs 
ve Balkanlar gezisine kurasız katılma 
hakkı verilecek. 

Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 4 
bin ve üçüncüye 3 bin lira para ödülü 
verilecek. Ayrıca sınava katılan tüm öğ-
rencilere, Hayrat Neşriyat’tan Osmanlıca 
mealli Kur’an-ı Kerim hediye edilecek.

Yüksek	Öğrenim	Kredi	ve	Yurtlar	Kurumu	yurtlarında	Osmanlıca	kurslarına	katılan	gençler,	
81	il	ve	KKTC’de	düzenlenen	Osmanlıca	Türkçesi	Yarışmasına	büyük	ilgi	gösterdi.
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KYK’LI GENÇLER BALKANLAR’DA KÜLTÜR 
VE MEDENİYET MİRASIYLA BULUŞTU

Yüksek	Öğrenim	Kredi	ve	Yurtlar	Kurumu’nun	“Bir	Günde	Bin	Yıl	Tarih	ve	Medeniyet	Gezileri”	kap-
samında	Balkanlar’a	giden	KYK’lı	gençler,	Osmanlı	mirası	ve	ata	yadigârı	topraklarla	buluştu.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’nun “Bir Günde Bin Yıl Tarih 
ve Medeniyet Gezileri” kapsamında 

Balkanlar’a giden KYK’lı gençler, Osmanlı 
mirası ve ata yadigârı topraklarla buluştu. 
8-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 
geziye, 81 il ve KKTC’den 162 genç, KYK 
yetkilileri ve profesyonel rehberler katıldı. 

Gezi kapsamında Makedonya, Arnavut-
luk, Karadağ, Bosna-Hersek ve Kosova’yı 
gezen öğrenciler, Osmanlının Balkanlar’da-
ki tarih, kültür ve medeniyet mirasını yerin-
de görme fırsatı buldu. 

Binlerce genç için yurt içi ve yurt dışı 
gezileri düzenleyen KYK; yurtlarda yapılan 
eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere 
en çok katılan öğrenciler arasından kura 
yolu ile belirlenen 162 genci Balkanlar’ın 
tarihi mekânları ve doğal güzellikleriyle 

buluşturdu.  
Gezinin en önemli durağı Saraybosna’da 

bilge kral Aliya İzzetbegoviç’in ve Bosnalı 
şehitlerin kabirlerinin bulunduğu Kovaçi 
Şehitliği’nin yanı sıra Başçarşı, Mostar ve 
Blagaj Alperenler Tekkesi başta olmak 
üzere Kurşunlu Medrese; Gazi Hüsrev Bey 
Müzesi ve Kütüphanesi; Hünkar, Bakır Baba, 
Ferhadiye ve Koski Mehmet Paşa Camileri 
ve Ali Paşa Türbesi ve daha birçok eser 
ziyaret edildi.

Aliya İzetbegoviç’in anıt mezarının bu-
lunduğu şehitlik ziyaretinde duygusal anlar 
yaşayan KYK’lı gençler İzzetbegoviç ve tüm 
şehitler için Kur’an okudu; dua etti.

KYK’lı gençler Karadağ’da Aziz Trifun Ka-
tedrali, Tulumba Çeşmeleri, Utanç Sütunu, 
Budva Kalesi, Katolik ve Ortodoks Kiliseleri; 
Arnavutluk’ta İşkodra Gölü, Ethem Bey 

Camii, Ulusal Müze, Opera ve Bale bina-
sı; Makedonya’da Antik Tiyatro, Ayasofya 
Kilisesi, Zeynel Abidin Paşa Tekkesi, Sinan 
Çelebi Türbesi, Harabati Baba Tekkesi, Ali 
Paşa, Alaca, Yahya Paşa, Mustafa Paşa, Aras-
ta ve Murat Paşa Camileri, Türk ve Yahudi 
Mahallesi, Davut Paşa ve Çifte Hamamları, 
Sulu, Kapan ve Kurşunlu Hanları, Direniş 
Müzesi, Aziz Spas Kilisesi, Rahibe Teresa 
Müzesi; Kosova’da ise Halveti Tekkesi, Gazi 
Mehmet Paşa Hamamı, Bayraklı, Emin Paşa, 
Sinan Paşa, Yaşar Paşa ve Çarşı Camileri, 
Aziz Gorgi ve Katolik Kiliseleri, Sırp Mahalle-
si, Kosova Müzesi ve Fatih Sultan Mehmed 
Külliyesi ziyaret edildi. 

Gençlerin, Balkanlar’ın yakın tarihini 
tanıma fırsatı bulduğu gezi profesyonel 
rehberler ve kurum personelleri eşliğinde 
tamamlandı.
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GÜREŞ
Dağıstan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 5 
altın ve 8 bronz olmak üzere 13 madalya kazandı. Türkiye, takım ha-
linde erkekler serbest stil ve kadınlarda üçüncü oldu.

TEKVANDO
Tataristan’da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonasında Türki-
ye, 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı. 

KARATE
Türkiye, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde düzenlenen 53. Avrupa Bü-
yükler Karate Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya 
ile tamamladı.

JUDO
İsrail’de yapılan Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nda 73 kiloda 
Bilal Çiloğlu bronz madalya kazandı.

DÜNYA YÜRÜYÜŞ KUPASI
Çin'de düzenlenen IAAF Dünya Yürüyüş Kupası’nda Meryem Bek-
mez, Ayşe Tekdal ve Kader Dost'tan oluşan U20 Kadın Atletizm Yü-
rüyüş Milli Takımı, 10 km yarışında dünya üçüncüsü oldu.
 
VOLEYBOL
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 2018 CEV U17 Avrupa 
Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Bayan Milli 
Takımımız Avrupa üçüncüsü oldu. 

ATICILIK
Milli Sporcu Yavuz İlnam, Güney Kore'nin Changwon kentinde dü-
zenlenen Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu Bütün Dallar 
Dünya Kupası'nda trap erkekler kategorisinde bronz madalya ka-
zandı. 

PARALİMPİK ATICILIK
Güney Kore’de düzenlenen Paralimpik Atıcılık Dünya Şampiyona-
sı'nda milli sporcumuz Hakan Çevik,  10 metre yatarak tüfek atışla-
rında dünya üçüncüsü oldu. 

PARALİMPİK YÜZME DÜNYA SERİSİ
Brezilya’da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nde milli 
sporcularımız, 8 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalya alma başarısı 
gösterdi. 

GYMNASIADE
Fas'ta düzenlenen dünyanın en büyük okul sporları şampiyonası 
olan Gymnasiade'de sporcularımız atletizm, yüzme, bocce, aerobik 
jimnastik ve ritmik jimnastik dallarında 27 madalya kazandı.

MADALYA YAĞMURU
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VAKIFBANK VE GALATASARAY 
AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE

Türkiye,	kadın	voleybol	ve	basketbolunda	Avrupa’ya	damgasını	vurdu.	Vakıfbank	Kadın	Voleybol	
Takımı	CEV	Şampiyonlar	Ligi’nde,	Galatasaray	Kadın	Basketbol	takımı	ise	FIBA	Avrupa	Kupası'nda	

mutlu	sona	ulaştı.

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü 
Final'inde, Romen ekibi CSM Volei 
Alba'yı 3-0 yenen VakıfBank Kadın 

Voleybol Takımı, şampiyonluğa ulaştı. FIBA 
Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Kadın 
Basketbol Takımı, finalde İtalya'nın Reyer 
takımını eleyerek mutlu sona ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın 
Bak, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı ile 
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nı, 
yayımladığı mesajlarla ayrı ayrı kutladı.

Vakıfbank’a kutlama
Bakan Osman Aşkın Bak, Vakıfbank için 

yayımladığı mesajında şu ifadelere yer 
verdi: 

“CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in 
final maçında Romen ekibi CSM Volei Al-
ba'yı 3-0 yenerek şampiyon olan VakıfBank 
Kadın Voleybol Takımı’nı yürekten kutluyo-
rum. 4. Kez Avrupa şampiyonu olarak ülke-
mizi tekrar sevince boğan kulübümüz bu 
alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı. 
Bu önemli başarıda emeği geçen sporcu-
larımızı, kulüp yöneticilerini, antrenörlerini 
ve tüm camiayı tebrik ediyorum.’’

Bakan Bak, 2009 yılından sonra bir kez 
daha Eurocup'u kazanarak bu kupayı ikinci 

kez müzesine götüren Galatasaray Kadın 
Basketbol Takımı için de bir tebrik mesajı 
yayımladı. 

“FIBA Avrupa Kupası şampiyonu olarak 
ülkemize uluslararası arenada bir başarı 
daha kazandıran Galatasaray Kadın Basket-
bol Takımı’nı yürekten kutluyorum.  Gala-
tasaray Kadın Basketbol Takımı’nın başarısı 
bizleri gururlandırdı ve büyük bir sevinç 
yaşattı. Şampiyonlukta emeği bulunan 
tüm sporcuları, teknik heyeti ve yönetimi 
kutluyorum.”
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STK’LARA PROJE DESTEĞİ
Gençlik	ve	Spor	Bakanlığı,	Gençlik	Projeleri	Destek	Programı	kapsamında	Sivil	Toplum	Kuru-
luşlarına	yönelik	Proje	Teklif	Çağrısına	çıktı.	“Sağlıklı	Yaşam	ve	Spor”,	“Bağımlılıkla	Mücadele”,	
“Kültür	ve	Sanat”,	“Yenilikçi	Fikir”,	“Sosyal	Uyum”,	“Kitap	Kahve”	ve	“Mobil	Gençlik	Merkezi”	

alanlarında	sunulan	projelere	maddi	destek	verilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, genç-
lerin kişisel, sosyal gelişimlerini 
desteklemek, onları zararlı alışkan-

lıklardan uzak tutmak ve potansiyellerini 
açığa çıkarmak amacıyla üretilen projelere 
destek vermeye devam ediyor. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca, Gençlik 
Projeleri Destek Programı kapsamında Sivil 
Toplum Kuruluşlarına (STK) yönelik Proje 
Teklif Çağrısında bulunuldu.

Gençlere daha iyi hayat şartları ve yeni 
fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve 
sosyal gelişimlerini desteklemek, potan-

siyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân 
sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin 
katılımlarını artırmak amacıyla Gençlik Pro-
jeleri Destek Programı çerçevesinde proje 
teklif çağrısına (2018 – II Genel Çağrı) çıkıl-
dı. 

“Sağlıklı Yaşam ve Spor”, “Bağımlılıkla 
Mücadele”, “Kültür ve Sanat”, “Yenilikçi Fi-
kir”, “Sosyal Uyum”, “Kitap Kahve” ve “Mobil 
Gençlik Merkezi” alanlarında sunulan pro-
jelere 10 bin - 150 bin TL arasında maddi 
destek verilecek.

Mobil Gençlik Merkezi projeleri için Ba-

kanlığa bağlı bir Gençlik Merkezi ile işbirli-
ği protokolü imzalayan STK proje teklifinde 
bulunabilecek. 

Proje teklifleri, başvuruların Proje Baş-
vuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden 
elektronik ortamda tamamlanması ve baş-
vuruyu yapan koordinatör tarafından onay-
lanması halinde değerlendirmeye alınacak.

Bakanlık tarafından projenin destek-
lenmesinin uygun bulunması durumunda 
proje yürütücüsüne bilgi verilecek ve Proje 
Destek Sözleşmesinin imzalanması için ge-
rekli belgeler talep edilecek.


