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Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve 
Yurtlar Kurumu’nun, “Mehmet Akif ve Genç-
lik” teması çerçevesinde ülke genelinde dü-

zenlediği etkinliklere gençler büyük ilgi gösterdi.

Erzincan Gençlik Merkezi’nin katkılarıyla, 
Ahıska Türkü çocuklar arasında düzenlenen 
İstiklal Marşı’nın Güzel Okuma Yarışması ise 

duygusal ve renkli anların yaşanmasına sahne oldu.

ASIM’IN NESLİ ‘İSTİKLAL ŞAİRİ’Nİ 
RAHMET VE MİNNETLE ANIYOR
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“GENÇLERİMİZ, 
SPORUN GÜCÜNÜN 
TERÖRÜ YENDİĞİ BİR 
ORTAMDA YAŞIYOR”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aş-
kın Bak, AK Parti İl Gençlik Kolları Kong-
resi için gittiği Şırnak’ta sporcularla ve 

gençlerle bir araya geldi. Şırnaklı gençler ile 
basketbol oynayan ve mesire alanında piknik 
yapan, Şırnaklı vatandaşların sofrasına konuk 
olan Bakan Osman Aşkın Bak, Şırnak Gençlik 
Merkezi’ndeki sosyal aktivitelere de katıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Şırnak’ta AK Parti 
İl Gençlik Kolları Kongresi’ne katıldı. Kongre-
nin ardından gençlerle ve sporcularla bir araya 
gelen Bakan Osman Aşkın Bak, Şırnak Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ça-
lışmalarını sürdüren 12 Dev Adam Basketbol Ta-
kımı’nın minik sporcuları ile maç yaptı. Eşofman-

larını giyerek minik sporcular ile basketbol maçı 
yapan Bakan Osman Aşkın Bak, keyifli dakika-
lara sahne olan müsabakanın ardından yaptığı 
açıklamada, sporun gücünün terörü yendiğini, 
birlik ve beraberlik olduğu sürece Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’ne kimsenin zarar veremeyece-
ğini söyledi.

“Cumhurbaşkanımızın Önderliğinde Terörü 
Bitireceğiz”

Basketbol sahasından ayrıldıktan sonra Şır-
nak Belediyesi ve Şırnak Gönüllüleri tarafından 
mesire alanında düzenlenen “Çocuk Şenliği”ne 
katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın 
Bak, piknik yapan vatandaşlar ile sohbet ederek 

sofralarına konuk oldu ve taleplerini dinledi. 
Sohbet ettiği Şırnaklı vatandaşlara yapılan yatı-
rımlar hakkında bilgi veren Bakan Osman Aşkın 
Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde terörle mücadelenin sonuna ka-
dar devam edeceğini ve Türkiye’nin terör konu-
sunu gündeminden çıkaracağını belirtti.

Şırnak’tan ayrılmadan önce Şırnak Gençlik 
Merkezi’ni de ziyaret eden Bakan Osman Aşkın 
Bak, sosyal aktivitelere eşlik ederek gençlerle 
sohbet etti. Gençlik merkezinde faaliyetlerini 
yürüten genç gönüllüler korosunun şarkılarını 
dinleyen ve kendilerine eşlik eden Bakan Os-
man Aşkın Bak, resim atölyesindeki gençlerin 
çizimlerini inceledi.

Şırnak’ta gençler ve sporcular ile buluşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, mesire 
alanında Şırnaklıların sofrasına konuk oldu.
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan, aynı 
zamanda heliski sporunun Türkiye’deki merkezi Kaçkar Dağları’nda tesis projeleriyle ilgili 

inceleme yaptı.
Bakan Osman Aşkın Bak, beraberinde Rize Valisi Erdoğan Bek-
taş, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve heliski 
sporunu Türkiye’de başlatan İsviçreli kayakçı Therry Gasser ile 

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’ndan helikopterle havalanarak 
incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 1,5 saat zirvelerde inceleme yapan, zaman zaman heli-
kopterle yaylalara inerek kar kalitesi ve teleferik yapılabilecek alanlar 
hakkında Gasser’den bilgi alan Bakan Bak, Kaçkar Dağları’nda yaklaşık 
13 yıldır sürdürülen heliski sporunun bölge için çok önemli bir tanıtım 
aracı olduğunu söyledi.

Kaçkar Dağları’nın muhteşem özelliklere sahip olduğunu belirten 
Bakan Osman Aşkın Bak, “Vadileri ve zirveleri beş altı noktaya inerek 
gördük. Uzmanlar bu işin yorumunu yapıyor. Gerekli çalışmaları yürütü-
yor. Kaçkarlar için kayak projesi çalışmamız var. Projenin uygulanabilirliği 
ile alakalı uzmanlarla yerinde bazı incelemelerde bulunduk” dedi.

“Kaçkarlar için kayak projesi çalışmamız var”
Bakan Osman Aşkın Bak, incelemeler sırasında çok büyük keyif aldı-

ğını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
“İnanılmaz bir potansiyel. İnanılmaz bir doğa var yukarıda. Kaçkar-

ların zirvesinde göller, yaylalar inanılmaz bir tablo. Heliski sporu için 
gelenlerden karın kalitesi ile ilgili yorumlarını aldık. Rize’de planladı-
ğımız doğa ve kayak ve kış turizmi eksenindeki değerlendirmeleri 
yerinde görmüş olduk. Bu işin içerisinde yılarca görev yapan kişilerden 
bilgi aldık. Therry Gasser,  2004 yılından bu yana buraya gelerek heliski 
sporu ile ilgileniyor. Tecrübelerini, gözlemlerini bize aktardı. Çok verimli 
bir gezi oldu. ‘Tekrar gitmek ister misin’ deseler hemen gitmek isterim, 
kayak bile yapmak isterim.”

Bir projenin yapılabilmesi için çeşitli kriterler olduğuna dikkati çeken 
Bakan Bak, şöyle devam etti:

“Rüzgar, yağmur, zirve ile alakalı konum ve eğim hakkında uzman-
ların değerlendirmesi çok önemli. Kayağa yeni başlayanlar için bazı 
değerlendirmeler, yükseklik başta olmak üzere pek çok konu var. 
Uzmanların görüşleri önemli. Bir yıldır Rize valimiz, parkurlar üzerinde 
değerlendirme yaparak uzmanlarla görüşüyor. Uzmanların 13 yılda or-
taya koydukları değerlendirmeler var. Biz de buna göre değerlendirme 
yapacağız.” 

Bakan Osman Aşkın Bak, yatırımlar yapılırken etki değeri ve risk 
analizinin ortaya konulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Kayak merkezi yatırımının ekonomik ömrünün ve fizibilitesinin 
müşteri potansiyeli ortada. Bir yatırım yapıyorsunuz. Yatırıma 100 lira 
harcıyorsunuz ama istediğiniz verimi elde edemiyorsunuz. Ülkenin kay-
naklarını israf etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir planlama önemlidir. 
Bir işin planlaması yüzde 50’sidir. Birkaç kez daha yerinde uzmanlarla 
değerlendirme olacak. Rize’nin turizm ekseni etrafında gelişmesi için 
havalimanı da yapılıyor. Kayak merkezi yapılması, Ayder’in dönüşümü 
önemli. Havalimanı dolgusu devam ediyor. Turizm ekseninde yatırımlar 
olacak” şeklinde konuştu.

KAÇKARLARI HAVADAN İNCELEDİ

Kaçkar Dağları’nın vazgeçilmez sporu 

‘Heliski’



Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, “Mehmet Akif ve Gençlik” teması çerçevesinde 
ülke genelinde bir dizi etkinlik düzenlerken, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

bazı gençlik merkezleri de Mehmet Akif’i anma programlarına katılım sağladı.
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KYK, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıldönümü 
dolayısıyla ülke genelinde “Mehmet Akif ve Genç-
lik” teması çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenledi. 

Etkinliklere gençler büyük ilgi gösterdi.
Halka moral ve cesaret vermesi amacıyla 1921 yılında 

düzenlenen marş yarışmasına para ödülü almamak ko-
şuluyla katılan, kaleme aldığı şiir 12 Mart 1921 günü milli 
marş olarak kabul edilen, ödül olarak verilen parayı ise ka-
dın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Darü’l 
Mesâi Vakfı’na (İş Evi) bağışlayan Mehmet Akif Ersoy, yurt 
genelinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.     

Kurtuluş Savaşı’nın amacı ve ruhunu, milletin bağımsızlık 
istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşı’nın kabul edildi-
ği 12 Mart günü için İstanbul, Karaman, Erzurum, Sivas, 
Yozgat, Aksaray, Yalova, Kilis, Burdur, Bayburt, Uşak, Iğdır, 
Samsun ve daha birçok ildeki KYK yurtlarında çeşitli anma 
etkinlikleri düzenlendi.

“Mehmet Akif ve Gençlik” teması çerçevesinde düzen-
lenen etkinlikler kapsamında İstanbul Vezneciler Yurdu, 
Mehmet Akif Ersoy kara kalem portre çalışması gerçekleşti-
rirken Iğdırlı KYK’lılar ise duygularını el sanatları aracılığıyla 
yansıttı.

KYK’lı gençlerden kısa film
“Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” 

sözlerinin sahibi Mehmet Akif Ersoy için İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 97. yıl dönümü anısına Yozgat Bozok Yurdu 
öğrencileri kısa film hazırladı. 

“12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Er-
soy’u Anma” programlarının ve Mehmet Akif’in hayatının 
anlatıldığı konferansların gerçekleştirildiği illerde, gençler 
de işaret diliyle hazırladıkları İstiklal Marşı videosunu pay-
laştı.

Samsun Münevver Ayaşlı Yurdu öğrencileri ise Muharip 
Gaziler Derneği mensupları ile akşam yemeğinde buluşa-
rak Mehmet Akif Ersoy’u andı.

Ahıska Türkleri’nden İstiklal Marşı’nı güzel okuma 
yarışması

Erzincan Gençlik Merkezi’nin katkılarıyla Ukrayna’dan 
getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska 
Türkü çocuklar arasında İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarış-
ması yapıldı. Üzümlü İlçesi’ne bağlı Geyikli Köyü Şehit Polis 
Hakan Can İlkokulu’nda eğitim ve öğrenimlerine devam 
eden 12 Ahıska Türkü çocuğun katıldığı yarışma, Geyikli 
İlkokulu konferans salonunda düzenlendi. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çocuklar koro ha-
linde “Türkiyem” şarkısını seslendirdiler. Yarışma sonucun-
da, Zeynep Yıldız birinci olurken, Ayşe Muhammed ikinci, 
Büşra Uzun ise üçüncü oldu.

Mehmet Akif kabri başında anıldı
Edirne Gençlik Merkezi ise Milli Eğitim İl Müdürlüğü iş-

birliği ile “Asımın Nesli Akif’in İzinde” projesi gerçekleştirdi. 
Proje kapsamında 80 genç, Mehmet Akif Ersoy’un kabrini 
ziyaret etti.

Vakfıkebir Gençlik Merkezi’nde İstaklal Marşı’nın kabulü 
dolayısıyla tiyatro, şiir okuma ve orotoryo etkinlikleri dü-
zenlenirken, Yalova Çiftlikköy Gençlik Merkezi, Şehit Ömer 
Halisdemir Ortaokulu’nun düzenlediği şiir, tiyatro gösterisi 
ve halk oyunları programına katılım sağladı.
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AMATÖRLERE 120 MİLYON TL’LİK 
DESTEK MÜJDESİ

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman 
Aşkın Bak, bu yıl amatör spor kulüplerine yaklaşık 120 milyon lira yardım yapacaklarını bildirirken, 
Maliye Bakanı Naci Ağbal ile birlikte amatör spor kulüplerine daha fazla nasıl destek olabilecekleri 

konusunda çalıştıklarını söyledi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Vergi 
Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Deği-

şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın 
birinci bölümünün geneli üzerindeki görüş-
melere katılarak, milletvekillerinin sorularını 
yanıtladı.

Milletvekillerinin, amatör spor kulüpleri-
nin sorunlarına ilişkin soruları üzerine Bakan 
Osman Aşkın Bak, bu kulüplerin sıkıntılarını 
yakından bildiklerini ve çözüm getirecekle-
rini söyledi. Sorunların bir spor yasası içinde 
çözülmesini planladıklarını ifade eden 
Bakan Osman Aşkın Bak, gençler ve amatör 
spor kulüplerinin her zaman yanında olduk-
larını vurguladı.

“Yaklaşık 120 milyon TL’lik yardım yapa-
cağız”

Bakan Osman Aşkın Bak, “Şu ana kadar 
2002 yılından bu yana amatör spor kulüple-
ri için yaklaşık 360 milyon lira yardım ettik. 
Sadece 2017 yılında malzeme yardımı ola-
rak 60 milyon lira. Bunları spor kulüplerimi-
ze verdik. Bu yıl da amatör spor kulüplerimi-
ze malzeme ve ayni yardım olarak yaklaşık 
120 milyon lira yardım yapacağız. Amatör 
kulüplerin yanındayız, amatör kulüplerin 
destekçisiyiz. Biz ülke sporunun gelişmesini 
istiyoruz. Her yer saha dolu. Saha taleple-
riniz varsa getirin yapalım. Maliye Bakanı-
mızla beraber de amatör spor kulüplerine 
daha fazla nasıl destek olabiliriz, onun için 

çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sporun gücü sayesinde uyuşturucuyu da 
terörü de yeneceğiz”

Amatör spor kulüplerine yardım ve 
onlara harcanan her kuruşun gençlerin 
geleceğine, onların zararlı alışkanlıklardan 
korunmasına katkı anlamına geldiğini vur-
gulayan Bakan Osman Aşkın Bak, gençleri 
uyuşturucu ve terör çetelerinden korumak 
için çalıştıklarını anlattı. 

Bakan Osman Aşkın Bak, “Terör örgütleri, 
uyuşturucu vasıtasıyla gençlerimizi kendi-
lerine bağlamaya çalışıyorlar. Sporun gücü 
sayesinde uyuşturucuyu da terörü de yene-
ceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.



TBMM PARLAMENTERLER  
FUTBOL TAKIMI BAKÜ’DE

Azerbaycan Milli Meclisi’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla 
Bakü’de düzenlenen parlamentolararası futbol turnu-
vasına TBMM Parlamenterler Futbol Takımı da katıldı. 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da 100. Yıl 
etkinlikleri için Bakü’deydi.

Azerbaycan Milli Meclisi’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla başkent 
Bakü’de bir dizi etkinlik düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı etkinlikler kapsamında düzenle-

nen parlamentolararası futbol turnuvasına TBMM Parlamenterler Futbol 
Takımı da katıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Bakü’de düzenlenen etkinlikler kapsamında 
mevkidaşı Azad Rahimov’la birlikte Azerbaycan Milli Spor Tıp ve Rehabili-
tasyon Enstitüsü’nü gezdi.

Rahimov’a Milli Takım Forması 
Ziyaret sonrasında Bakan Osman Aşkın Bak, Rahimov’a Türkiye’nin 

EURO 2024 adaylığı logosunun bulunduğu tablo ve üzerinde Rahi-
mov’un isminin yazılı olduğu Milli Takım forması hediye etti.

Titiz bir şekilde sürdürülen adaylık çalışmaları hakkında Azeri Mevki-
daşı Rahimov’a bilgiler veren Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin özellik-
le son yıllardaki hükümet nezdinde yaptığı stadyum yatırımları, ülkemizin 
organizasyon gücü, Türk halkının futbol sevgisi ve Avrupa Şampiyona-
sı’na ev sahipliği yapılması konusundaki güçlü isteğini dile getirdi. 

Parlamenterler yeşil sahada ter döktü
Bakü Inter Arena Stadı’nda düzenlenen Parlamentolararası Futbol 

Turnuvası, heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. TBMM Parlamenterler 
Futbol Takımı, turnuvanın yarı final maçında Ukrayna’ya 4-2 mağlup 
oldu. TBMM Parlamenterler Futbol Takımının gollerini AK Parti İstanbul 
Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya ile Kazım Kırcı kaydetti. Karşılaşmayı, 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Azerbaycan Gençlik ve 
Spor Bakanı Azad Rahimov da izledi. Bakanlar, karşılaşma öncesinde 
sahaya çıkarak TBMM takımı ile fotoğraf çektirdi.

Final Maçı’nın başlama vuruşu Bakan Bak’tan
Finalde ise Ukrayna ile Azerbaycan karşı karşıya geldi. Başlama 

vuruşunu Bakan Osman Aşkın Bak’ın yaptığı final maçını, Ukrayna’yı 2-1 
mağlup ederek Azerbaycan kazandı.

Azerbaycan Milli Meclisi Futbol Takımı’nın şampiyonluğa ulaştığı tur-
nuvaya, Ukrayna, Polonya, Letonya ve Türkiye katıldı. Organizasyondaki 
ilk maçında Polonya’yı 5-1 mağlup eden TBMM Parlamenterler Futbol 
Takımı, yarı finalde ise Ukrayna’ya 4-2 kaybetti.
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Osman Aşkın Bak, Türki-
ye Atletizm Federasyonu 
tarafından İstanbul’da 
düzenlenen “Atletizmde 
2017 Yılının En İyileri” ödül 
törenine katıldı. “Yılın erkek 
atleti” seçilen dünya şampi-
yonu milli sporcu Ramil Guli-
yev’e ödülünü Bakan Osman 
Aşkın Bak verdi.

ATLETİZMDE 
2017’NİN 
EN İYİLERİ

İstanbul’da gerçekleştirilen “Atletizmde 2017 Yılının 
En İyileri” ödül törenine katılan Bakan Osman 
Aşkın bak, Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm 

Şampiyonası’nda 20.09 saniyelik derecesiyle Erkekler 200 
metrede birinci olarak altın madalya kazanan milli atlet 
Ramil Guliyev’e ödülünü takdim etti.

Ödül Töreni’nde konuşan Bakan Bak, 2017 yılında 
atletizmde çok önemli neticeler alındığını hatırlatarak, 
“Federasyonumuz ve yetkilileri tebrik ediyorum. Ramil’in 
200 metredeki dünya şampiyonluğu önemli, Türk atletizmi 
için bir zirve. Yasmani Copello’nun bronzu da çok değerli. 
Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda Mizgin Ay’ın 
100 metredeki şampiyonluğu çok anlamlı. Fenerbahçe 
Kulübüne ve başkanı Aziz Yıldırım Bey’e, ENKA, İstanbul 
Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor ve tüm 
kulüplerimize teşekkür ediyorum. Türk sporuna çok büyük 
yatırımlar yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğin-
de Türk sporu çok önemli tesisler kazandı ve kazanmaya 
devam ediyor. Bütçelerin artışı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Spor Toto Teşkilatı ve Turkcell’e teşekkür ediyorum. Bu 
destekler Türk atletizminin çıtasının yükselmesini sağladı” 
ifadelerini kullandı.

“Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları” 
Türk atletizminin çok iyi bir yolda olduğunu vurgulayan 

Bakan Bak, “Çok çalışmak zorundayız, güçlü rakiplerimiz 
var. Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. İnşallah Tokyo’da Türk 
atletizmine yeni madalyalar gelecek. Türk sporu büyümeye 
devam edecek. Bunlar yeterli değil, çok çalışmalıyız. Her 
şey Türk sporu için, güzel Türkiye için. Türk sporunun başarı-
sı ülkemiz için önemli” dedi.

ÖDÜLLER
“Yılın erkek atleti: Ramil Guliyev, Yılın kadın atleti: Eda 

Tuğsuz, Yılın 23 yaş altı erkek atleti: Osman Can Özdeveci, 
Yılın 23 yaş altı kadın atleti: Yasemin Can, Yılın 20 yaş altı 
erkek atleti: Alperen Acet, Yılın 20 yaş altı kadın atleti: Mer-
yem Bekmez, Yılın 18 yaş altı erkek atleti: Mehmet Çelik, 
Yılın 18 yaş altı kadın atleti: Mizgin Ay, Altyapıya destek 
kulüp özel ödülü: İzmir Atletizm Spor Kulübü, Yılın kulüp-
ler özel ödülü: İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Bursa 
Büyükşehir Belediyespor, Yılın kulübü özel ödülü: ENKA ve 
Fenerbahçe, Atletizmde yılın annesi: Meryem Bekmez’in 
annesi Hevile Bekmez, Performans özel ödülleri: Tuğba Gü-
venç, Yasmani Copello Escobar, Salih Korkmaz, Kaan Kigen 
Özbilen, Basın destek ödülleri: Anadolu Ajansı, Doğan Ha-
ber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, NTVSpor, TRT Spor ve Sports 
TV, Atletizme hizmet ödülleri: Spor İstanbul, Uzun Etap, 
Argeus Travel & Events, Murat Kocakaya, Sponsor ödülleri: 
Milli Takımlar Ana sponsoru - Turkcell, TAF Ana Sponsoru - 
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Fair Play ödülü: Nimet Kara-
kuş, Yılın erkek antrenörü: Oleg Mukhin - Ramil Guliyev’in 
antrenörü, Yılın kadın antrenörü: Güler Yaşar - Sinan Ören 
ve Büşra Yıldırım’ın antrenörü, Onur ödülü: Aziz Yıldırım ve 
Şarık Tara, Yılın basın muhabiri ödülü: Ercan Ata – DHA.”
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 “İNTERNETİN ESİRİ OLAN 
GENÇLİK İSTEMİYORUZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “İnternetin esiri olan bir gençlik istemi-
yoruz. Değerlere bakan, değerlerini düşünen, onun için konuşan bir gençlik istiyoruz. 

Geleneklerimizi, köklerimizi yaşatmalıyız, yeşertmeliyiz” dedi.
Bakan Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonun-
ca, 56 ülkeden 200 katılımcıyla Antalya’da düzenlenen “Gele-
neksel Sporların İhyası Forumu”na katıldı.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Geleneksel Spor Dalları 
Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 8 branşa bakanlık 
olarak destek verdiklerini aktararak, “Bu yeterli değil. Gördüğümüz 
tablo, buradaki heyecan, coşku bizlere yeni hedefler çiziyor” diye 
konuştu.

Özellikle güreşin içerisinden gelen birisi olarak Antalya’da pek çok 
yağlı güreş organizasyonuna katıldığını vurgulayan Bakan Bak, Elmalı 
güreşlerinin 665 yıldır devam eden bir gelenek olduğunu hatırlattı.

“Kendi özümüzü, fertlerimizi, köklerimizi bilmeliyiz”
Federasyon başkanı seçildiği dönemde Elmalı güreşlerine geldi-

ğini anlatan Bakan Osman Aşkın bak, tribünlerde yaklaşık 15 bin kişi 
olduğunu, sıcağın altında insanların güreşe ilgi gösterdiğini kaydetti. 
Kırkpınar’da aynı coşkunun olduğuna değinen Bakan Bak, şöyle 
konuştu:

“Biz böylesine bir geleneğe sahibiz. Bunun yanında okçuluk, 
güreşteki o coşkuyu, heyecanı gördüğümüzde insan mutlu oluyor. 
Yeni bir nefes.  Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Bey’i, 
Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız Bey’i ve bu süreçte yol alan 
değerli arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yeni bir yol açtılar, yeni bir 
heyecan getirdiler. Buraya katılan 56 ülkenin temsilcilerinin, buraya 
kendi ülkelerinden, kendi geleneklerinden veya bizlerin ortak ge-
leneklerinden koyacakları bilgiler ve katkılar var. Kendi özümüzü, 
fertlerimizi, köklerimizi bilmeliyiz. Köklerimiz nereden geliyor? Bizim 
şu anda ‘spor endüstrisi’ dediğimiz vahşi bir yapı var. Bunun karşısın-

da değerleri, kökleri olan bir yapıyı inşa etmek için bir toplantı, bakış 
açısı, strateji geliştiriliyor. Çok değerli. Çünkü şu anki gençlerimizin 
gerçekten sporla bağlarını sağlayan başka bir mekanizma var.” 

Sporun endüstrileştikçe mekanik olmaya başladığına değinen Ba-
kan Bak, insanın makine gibi davranmaya, yarışmacının makine gibi 
davranmaya başladığını ve bunun değişmesi gerektiğini söyledi.

İnsanlara, kültürlere, saygı olması gerektiğini vurgulayan Bakan 
Osman Aşkın Bak, “Neticede birbirini seven, birbirine değer veren 
insanlar topluluğu olmalı. Bunu yakalamalıyız. Burada herkes sözünü 
söylemeli, fikirlerini ortaya koymalı, fikirler yarışmalı. Değerimizi ortaya 
çıkarmalıyız, kenarda durmamalıyız” diye konuştu.

“İnternetin esiri olan bir gençlik istemiyoruz”
Modern spordaki yatırımların, firmaların reklam bütçelerinin 

korkunç rakamlar olduğuna dikkati çeken Bakan Osman Aşkın Bak, 
şunları kaydetti:

“Ama baktığınız zaman yerdeki rakibine yumruk atan değil, onu 
ayağa kaldıran fair-play denilen yapıyı, içimizdeki gerçek insanı, de-
ğeri olan insanı kucaklamalıyız. Bunları örneklendirmeliyiz. Okçuluk, 
ata binmek, güreş. Pek çok ilave edilecek geleneksel sporlarımız var. 
İnternetin esiri olan bir gençlik istemiyoruz. Değerlere bakan, değer-
lerini düşünen, onun için konuşan bir gençlik istiyoruz. Gelenekleri-
mizi, köklerimizi yaşatmalıyız, yeşertmeliyiz. Onlara destek olmalıyız. 
Bakanlığımız bünyesinde Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzu 
destekleyeceğiz. Daha da bütçesi noktasında katkı sağlayacağız. Bu-
rada bize bir görev düşüyor. Bu güzel birlikteliği, yeni bir bakış açısını, 
yeni bir yolu beraber yürümek noktasında sizlere destek olacağız.”

GELENEKSEL SPORLARIN İHYASI FORUMU



Bakan Osman Aşkın Bak, ilk olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürleri ile Bakanlık merkez binada bir araya geldi. Genç-
lik, spor alanındaki çalışmalar ile projelerin değerlendirildiği 

toplantıda, illerdeki sportif alt yapı ve gençlik çalışmaları hakkında 
bilgi alan Bakan Bak, İl Müdürleriyle ayrı ayrı konuşarak devam eden 
ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yatırımlara dair değer-
lendirmelerde bulundu.

İl Müdürlerinin sürekli sahada gençler ve sporcularla iç içe olma-
larının büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Bakan Osman Aşkın 
Bak, tesislerin ihtiyaçlarının ve yatırımların hassas bir şekilde takip 
edilmesi talimatını verdi.  

GENÇLİK HİZMETLERİ 
VE SPOR İL MÜDÜRLERİ 
İLE DEĞERLENDİRME VE 
PLANLAMA TOPLANTISI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 

geçtiğimiz ay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürleri ile Ankara’da bir araya geldi. 

Bakan Osman Aşkın Bak, KYK’nın Ankara’daki 
Eğitim Merkezi’nde yapılan KYK İl Müdürleri 

İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.
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Toplantıda il müdürlerine hitap eden Bakan Osman Aşkın 
Bak, üç ay önce de bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Bu 
toplantıları düzenlemek önemli. Öğrencilerimizin büyük 

bölümü verilen hizmetlerden mem-nun. Bu memnuniyeti artı-
rarak sürdürmeliyiz. Sorumlu olduğunuz yurtları sürekli dolaşın. 
Öğrencilerle sohbet edin. Sorunları yerinde görüp sıkıntıları 
çözün. Hizmetlerde aksama olmamasına özen gösterin. Yurt içi 
eğitim programlarına ağırlık verelim. Türkiye genelinde yurt ka-
pasitemizi artırıyoruz. İllerinizde inşaat halindeki yurtları yakın 
takibe alın, bunların bir an evvel bitirilmesi için çaba içerisinde 
olun. Gelecek eğitim-öğretim döneminin planlamasının şimdi-
den yapılması gerekir” dedi.

İl Müdürlerinden bulundukları illerdeki vali, belediye 
başkanı ve üniversitelerin rektörleriyle, dekanlarıy-la sürekli 
iletişim halinde olmalarını isteyen Bakan Bak, “İllerinizdeki 
valiler,  üniversitelerin rektörleri ve dekanları ile diyaloğu çok 
güçlü tutmamız lazım. Onları yurtlara davet edin. Öğrencilerin 
hangi ortamlar-da olduklarını görsünler. Öğrencilerin rektör ve 
dekanları yurtlarında görmeleri onları mutlu edecektir, onların öz 
güvenini artıracaktır. Bunun çok büyük faydası var. Valiyi, belediye 
başkanını karşısında gören öğrenci onlara şehir içinde yaşadığı 
varsa ulaşım gibi sıkıntılarını iletebilir” diye konuştu. 

Konuşmanın ardından KYK İl Müdürleri tek tek söz alarak sorun-
larını Bakan Osman Aşkın Bak’a iletti. İl Müdürlerinin taleplerini tek 
tek not alan Bakan Bak, daha sonra Ocak ayında 12 İlde düzenle-
nen KYK Kış Kamplarına ev sahipliği yapan İl Müdürlerine Teşekkür 
Belgesi verdi.

KYK İL MÜDÜRLERİ İLE 
İSTİŞARE TOPLANTISI



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, devam eden proje ve yatırımlarla ilgili 
incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği Mardin’de gençlerle buluştu.

Mardin’de spor tesislerini ve yapılacak yatırımlarla ilgili ince-
lemelerde bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, Gençlik Merke-
zindeki gençlerle basketbol da oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, partisinin Gençlik 
Kolları Başkanlığı kongresine katılmak ve bakanlığına bağlı kuru-
luşlardaki hizmet ve yatırımları yerinde görmek amacıyla Mardin’i 
ziyaret etti.

Mardin’de devam eden yatırımları da yerinde inceleyen Bakan 
Osman Aşkın Bak, Mardin’in Yeşilli ilçesinde inşaatı devam eden 
Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Ziyaretleri esnasında Mardin Gençlik Merkezi’ne giden Bakan 
Bak, gençlerle buluşarak basketbol oynadı. Gençlik Merkezi bün-
yesindeki Bilişim Atölyesi’nde eğitim gören öğrenciler ise katılım 

belgelerini Bakan Osman Aşkın Bak’ın elinden aldı.

Bakan Bak’tan Genç Çifte Sürpriz
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, şehirdeki tarihi ve 

turistik mekanlarını da ziyaret etti. Kasımiye Medresesinde, düğün 
öncesi fotoğraf çektiren Sevda Aksan ve Hasan Çetin’i gören Bakan 
Bak, genç çiftle hatıra fotoğrafı çektirerek mutluluklar diledi. 

Diyarbakır Stadyumu’nu Havadan İnceledi
Mardin’den helikopterle Diyarbakır’a geçen Bakan Osman Aşkın 

Bak, Diyarbakır’da yapımı son aşamaya gelen stadyumu da hava-
dan inceledi. Bakan Bak, stadyumla ilgili yapılan çalışmaların son 
durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

MARDİNLİ GENÇLERLE 
BULUŞMA
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“UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE 
TERÖRLE MÜCADELEYE EŞ DEĞERDİR”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, terör örgütlerinin uyuşturucu vasıtasıyla gençleri 
devşirmesini, esir etmesini ve onları kullanacak şekilde yönlendirmesini önlemek gerektiğine 
işaret ederek, “Uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadeleye eş değerdir. Sporun birleştirici 

gücü hem terörü hem de uyuşturucuyu yenecektir” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “Terör örgütlerinin 
uyuşturucu vasıtasıyla gençleri devşirmesini, esir etmesini ve on-
ları kullanacak şekilde yönlendirmesini önlememiz lazım. Uyuş-

turucuyla mücadele, terörle mücadeleye eş değerdir. Sporun birleştirici 
gücü hem terörü hem de uyuşturucuyu yenecektir” diye konuştu.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin’e giden Ba-
kan Osman Aşkın Bak, beraberinde AK Parti Mardin milletvekilleri Ceyda 
Bölünmez Çankırı ve Orhan Miroğlu ile Mardin Valisi Mustafa Yaman’ı 
makamında ziyaret etti.

Daha sonra geçtiği AK Parti İl Başkanlığında bir açıklama yapan Bakan 
Bak, gençleri uyuşturucu ve terör belasından uzak tutmak ve spora yö-
nelmelerini sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürütüldüğüne dikkat 
çekerek, şöyle konuştu:

“Terör örgütlerinin uyuşturucu vasıtasıyla gençleri devşirmesini, esir 
etmesini ve onları kullanacak şekilde yönlendirmesini önlememiz lazım. 
Uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadeleye eş değerdir. Sporun bir-
leştirici gücü hem terörü hem de uyuşturucuyu yenecektir. Bu yöndeki 
çalışmalarımız sürecek. Gençlerimiz bizim geleceğimiz.”

Bakan Bak, gençlerin spor yapmasına imkan sağlamak üzere Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok sayıda mahalle ve köye semt 
sahaları yaptıklarını işaret ederek, bu tesislere yakında yenilerinin ekle-
neceğini aktardı.

“Aslan parçalarını yürekten kutluyoruz”
Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Bakan Bak, güvenlik güçlerinin Af-

rin merkezine ilerleyişinin başarılı şekilde sürdüğünü vurguladı. Mehmet-
çik’in hilal şeklinde Afrin’e doğru ilerlediğini dile getiren Bakan Osman 
Aşkın Bak, şunları kaydetti:

“Harekatı, sınır boyumuzda yuvalanan, ülkeye saldırı hazırlığı içerisin-
de olan terör örgütlerine karşı yapıyoruz. Ordumuz operasyonu tamam-
lar tamamlamaz, oraları gerçek sahiplerine bırakacak ve geri dönecek. 
BM’nin 51. maddesine göre sınırlarımızı korumak için bu hakka sahibiz. 
Bir terör örgütünün sınırımızda yuvalanmasına, oradan bize roket at-
masına müsaade edemeyiz. Bu bizim en doğal hakkımız.  Mehmetçik’e 
dua ediyoruz. Allah ordumuzu muzaffer kılsın, aslan parçalarını yürekten 
kutluyoruz.”
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk 
Telekom Stadı’ndaki Galatasaray Stadyum Müzesi’nin açılışına katıldı. Bakan 
Bak, Galatasaray’ın, ortaya koyduğu başarılarla Türk sporunun gururlarından 

biri olduğunu söyledi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’ndaki 
Galatasaray Stadyum Müzesi’nin resmi açılışı yapıldı.

Müzenin açılış kurdelesini, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve 

sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek ile birlikte 
kesen Bakan Osman Aşkın Bak, yaptığı konuşmada, Galata-
saray’ın Türk sporunda çok önemli bir yere sahip olduğu-
nu belirterek, müzenin açılışında bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade etti.

Sporun birleştirici bir güç olduğunu aktaran Bakan 
Osman Aşkın Bak, şöyle konuştu:

“Burada Galatasaray’ın Türk sporuna yaptığı hizmetler 
sergileniyor. Güzide rakipleriyle birlikte pek çok branştaki rekabeti 
ve tarihi sergileniyor. Aynı zamanda Türk sporunun da tarihi sergile-
niyor. Çünkü 1905’te kurulan kulübümüz, başta futbol olmak üzere 

pek çok branşta Türk sporuna büyük hizmetler sağlamıştır. Yurt 
dışında statların içinde müzeleri görüyorsunuz. Böyle bir müzenin 
Türk Telekom Stadyumu’nda olması; gençlerin, çocukların Galatasa-

ray’ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu görmesi, turistlerin 
burayı ziyareti önemli. Diğer kulüplerimiz de bu çalışmalarını 
yürütüyorlar. Galatasaray, ortaya koyduğu başarılarla Türk 
sporunun gururlarından biridir. Olimpik branşlarda da önemli 
başarılar elde etmiştir. Bunun devamını diliyorum. Galatasa-
ray camiasının önemli gününde sizlerle birlikte olduğum için 
mutluyum. Galatasaray ailesi ve Türk sporuna hayırlı olmasını 
diliyorum.”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Galatasaray adına 
önemli bir an yaşadıklarını dile getirerek, Galatasaray tarihinden 
eserler ile kazanılan kupaların sergilendiği müzenin yapılmasında 
emekleri olanlara teşekkür etti.

GALATASARAY 
STADYUM MÜZESİ AÇILDI
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın 
Bak, Down Sendromlular Futsal Milli 
Takımı oyuncularının maç davetine 

olumlu yanıt verdi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federas-

yonu bünyesinde Türkiye’de ilk kez oluş-
turulan Down Sendromlular Futsal Milli 
Takımı’nın oyuncuları, çektikleri videolarla 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın 
Bak’a maç davetinde bulundu.

Milli futsalcıların davetini haberleştiren 
Anadolu Ajansının (AA), sosyal medya plat-
formu Twitter’daki “@aa_spor” hesabından 
yapılan paylaşımı alıntılayan Bakan Osman 
Aşkın Bak, “Güzel yürekli kardeşlerim be-
nim. Sizlerle maç yapmak için sabırsızlanı-
yorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK, 
DOWN SENDROMLU
FUTSALCILARIN 
MAÇ DAVETİNİ 
KABUL ETTİ 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Osman Aşkın Bak, Down Sen-
dromlular Futsal Milli Takımı 
oyuncularının maç davetine 

olumlu yanıt verdi.

SPORDA 
HAK İHLALLERİ VE 

DENETİM ÇALIŞTAYI

Kamu Denetçiliği 
Kurumunca, başta TFF 
olmak üzere spor fe-

derasyonları hakkında yapılan 
başvurularda artış gözlenmesi 
üzerine, konunun taraflarını 
dinlemek, KDK tarafından 
verilecek kararlara esas teşkil 
etmek, mevcut spor teşkilat-
lanması ve yargılamalara ilişkin 
değerlendirmelerde bulun-
mak amacıyla “Sporda Hak 
İhlalleri ve Denetim Çalıştayı” 
düzenlendi.  

Çalıştaya katılan Bakan 
Osman Aşkın Bak, sporun 
bilinen amatör vasfından 
çıktığını anlatarak, “Endüstri 
haline gelen bir yapıyla karşı 
karşıyayız. Bunun başında da 
tüm dünyayı etkileyen, futbol 
başta olmak üzere sporlarda-
ki tartışmaları hepimiz takip 
ediyoruz. Sporcu yetiştirme 
konusunu da işin içine kattığı-
mızda pek çok konu karşımıza 
çıkıyor. Camia içinde antrenör, 

doktor, masör, sporcusu ve ça-
lışanları var. Bu iş bir endüstri 
ve kuralları da gitgide sert bir 
şekilde gelişecek, gerçek bu” 
dedi. Bakan Bak, genel hukuk 
dışında özel bir spor hukukuna 
ihtiyaç olduğunu vurgularken, 
“Sporun tüm tarafları haklarını 
en iyi şekilde bilirse o zaman 
aradaki itilaflar azalır” dedi. 

Spor Genel Müdürü Meh-
met Baykan ise devletin spor-
da etkinliğinin hep tartışılan bir 
konu olduğunu belirterek, “Bu 
çalıştayın tartışmalara son ver-
meyeceği muhakkak. Bundan 
sonrasında çözümler için yol 
gösterecektir” diye konuştu.

Çalıştaya, Bakan Osman 
Aşkın Bak ve Mehmet Bay-
kan’ın yanı sıra Spor Genel 
Genel Müdür Yardımcısı Murat 
Kocakaya, Kamu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç, bazı federasyon 
başkanları, teşkilat çalışanları 
ve spor camiasından isimler 
katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sporun 
dünyanın ilk 10 endüstrisi arasında yer aldığına işaret 

ederken, bundan dolayı hak ihlallerinden denetime kadar 
pek çok konunun gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
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MADALYA
Milli sporcularımız, Şubat 
ve Mart aylarında uluslar-

arası şampiyonalarda 
önemli başarılara imza 

attılar. Milli eskrimci Deniz 
Selin Ünlüdağ, Rusya’nın 

Sochi kentinde düzenlenen 
Yıldızlar ve Gençler Avrupa 
Eskrim Şampiyonası’nda 

yıldız kadınlar kılıç katego-
risinde Avrupa şampiyonu 

oldu. Ünlüdağ bu başarısıy-
la, 95 yıllık eskrimin Türkiye 

tarihinde İbrahim Ahmed 
Acar’dan sonra ikinci, 

kadınlar kategorisinde ise 
ilk kez bu başarıyı elde 

eden sporcu olarak tarihe 
geçti.
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YAĞMURU
ESKRİM

Rusya’da düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim 
Şampiyonası’nda, yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Deniz Selin 
Ünlüdağ Avrupa Şampiyonu oldu. Gençlerde Kılıç kategorisin-
de Aylin Çakır bronz madalya kazanırken, Yıldız Kadın Kılıç Milli 
Takımı Avrupa üçüncüsü oldu. 

OKÇULUK
Amerika Birleşik Devletleri’nin Yankton kentinde düzenlenen 

2018 Salon Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda mücadele eden 
milli sporcularımızdan Klasik Yay Genç Erkeklerde Mete Gazoz 
ve Makaralı Yay Kadınlarda Yeşim Bostan Dünya İkincisi oldu. 

ATLETİZM 
Portekiz’de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası’nda U23 ka-

tegorisinde kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz altın madalya ka-
zanırken, Özkan Baltacı çekiç atmada bronz madalyanın sahibi 
oldu. 

ATICILIK 
Macaristan’da yapılan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’n-

da ülkemizi temsil eden milli atıcı Yusuf Dikeç, 10 metre havalı 
tabanca büyük erkekler kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. 

ÖZEL SPORCULAR - ATLETİZM
Türkiye, Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) 

tarafından Fransa’da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampi-
yonası’nda, Milli sporculardan Muhsine Gezer 1500 metrede 
altın, 800 metrede gümüş, Esra Bayrak 60 metrede altın, yük-
sek atlamada bronz, Sevim Demircan 400 metrede altın, Onur 
Kopuzlu 3 adım atlamada bronz, Yasemin Keskinsoy ise 400 
metrede bronz madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 
1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlarken, kadınlarda takım 
halinde Portekiz ve Fransa’nın ardından 3’üncülüğü elde etti.

MASA TENİSİ
Belarusun başkenti Minsk’de düzenlenen Masa Tenisi U21 

Avrupa Şampiyonasında Çift Erkeklerde İbrahim Gündüz ve Tal-
ha Yiğenler Avrupa Şampiyonu oldu. 

MODERN PENTATLON
Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Modern Pentatlon 

Dünya Kupası 1. Ayak yarışlarında İlke Özyüksel bronz madalya 
kazandı. 



“KİTAPLAR YAKILMASIN OKUNSUN” 
DİYEN MURAT’A ANLAMLI HEDİYE

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kastamonu’nun Tosya İlçesinde, kaldırımda hikaye kitabı 
satarak okul ihtiyaçlarını karşılayan Murat Sökük’e anlamlı bir hediye gönderdi.

Babasına yakılması için verilen kitapları ‘Kitaplar okunmak 
içindir, yakmak için değil’ diyerek yakmayan ve onları 
satmaya karar veren Murat Sökük, bu şekilde hem okul ihti-

yaçlarını gideriyor hem de ailesine destek 
oluyordu.

Bu durumu medyaya yansıyan Murat’ın 
davranışından etkilenen Bakan Osman 
Aşkın Bak, Murat Sökük’e iletilmek üzere 
Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdür-
lüğü’nce yayımlanan eserlerden oluşan bir 
kitap seti hazırlanması talimatı verdi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Ba-
kan Osman Aşkın Bak’ın Murat’a hitaben 
kaleme aldığı 33 kitaptan oluşan seti Murat 
Sökük’e teslim etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, Murak Sö-
kük’e hitaben kaleme aldığı mektubunda 
ise şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Kardeşim Murat; 
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve tüm Türkiye’yi etkileyen gö-

rüntülerini ben de seyrettim. Kitaplara dair kurduğun güzel cümle-
lere ve gayretine hayran kaldım. Geleceğe giden yolları 
aydınlatacak yegâne meşale kitaplardır. Senin sobalarda 
kül olmasına engel olduğun kitaplar şimdi sayende yeni 
ellerle buluşacak. Seni seyreden herkese unutulmaması 
gereken çok kıymetli değerleri hatırlattın. Biz de böyle 
güzelliklere vesile olduğun ve kitapları çok sevdiğini 
bildiğimiz için sana küçük bir armağan gönderiyoruz. 
O kutuda, sayelerinde bambaşka dünyaların kapılarını 
aralayacağın pek çok dost bulacaksın. Hayatın boyunca 
bu sadık dostlardan uzaklaşmamanı diler, gözlerinden 
öperim.”

Öte yandan Tosya Kaymakamlığı tarafından dü-
zenlenen “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” kampanyası 
kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve 

Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından her biri 33 kitaptan oluşan 
9 set gönderildi.
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Cevizlibağ Atatürk 
Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Bakan Yardımcısı 

Abdurrahim Boynukalın, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünü-
var, GSB Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, 
RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, televizyon programcısı Müge Anlı, 
dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, serbest dalışçı Şahika 
Ercümen, müzisyen Ferman Akgül ve eşi yönetim danışmanı Bettina 
Kuperman ile spor yorumcusu Ersin Düzen hazır bulundu.

Çok sayıda katılımcının yer aldığı organizasyonda konuşan 
Abdurrahim Boynukalın, uyuşturucuyla mücadelede önleyici ve 
koruyucu çalışmalar kapsamında neler yapılabileceği konusundaki 
bir program çerçevesinde birlikte olduklarını belirterek, “Sürekli 
uyuşturucu konusunda bilinçlendirme çalışmalarından bahsediyo-
ruz. Bu çalışmalar sayesinde uyuşturucu madde ile ilgili koruyucu 
ve önleyici zeminin sağlamlaşacağına inanıyoruz” dedi.

Uyuşturucu madde bağımlısı gençlerin buz hokeyi ile tanışması 
ve Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı içinde uluslararası 
düzeyde sporcu olmalarını örnek gösteren Boynukalın, “Bu du-
rum Oscarlık bir hikayedir. Bir tane bilinçli adam gelir ve her şeyi 
değiştirir. Gerçekten uyuşturucuyla mücadele eder ve bu arkadaş-
larımızın hayatını kurtarır. Bir tane bilinçli adam bunu yaptı. Biz genç 
kardeşlerimizin geleceğini yitirmesini istemiyoruz. Biz uyuşturucu-
yu, çocuğa istismarı, terörü yok edeceğiz. Bunu sizinle yapacağız” 
diye konuştu.

“Terörün en büyük finansörü uyuşturucu”
Konuşmasında, 2017 BM Uyuşturucu Raporu ve Avrupa Uyuş-

turucu Raporu’ndan istatistiki bilgiler paylaşan Eğitim Kültür ve 
Araştırma Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, şunları kaydetti:

“Dünyada uyuşturucudan elde edilen rant 2016 yılında 1,3 
trilyon dolara çıkmış. Petrol ve silah rantından sonra en büyük 
üçüncü rant. Terörün en büyük finansörü de maalesef uyuşturucu. 
Avrupa’da yüzde 30 seviyesinde en az bir kez uyuşturucu kullanım 
oranı var. Türkiye’de 2011 yılı oranı ise yüzde 2,7. Türkiye maalesef 
küresel uyuşturucu trafiğinin tam ortasında. Bağımlılıkla mücade-
lede üç ana yol var. İlk olarak bizim bunun satışını önlememiz la-
zım. İkincisi, gençlerimizin boş vakitlerini sporla, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerle destekliyor olmamız lazım. Üçüncüsü de medyanın 
uyuşturucu ile ilgili farkındalığı artırıyor olması lazım. Hep birlikte 
mücadele gerekiyor.”

Etkinlik kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire 
Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim 
köpekleriyle gösteri sunarken, Ersin Düzen’in moderatörlüğün-
de, Şahika Ercümen, Rıza Kayaalp, Bettina Kuperman ve Ferman 
Akgül’ün yer aldığı bir oturum da yapıldı. Katılımcılar, spora 
yönelmenin kendilerine kattığı artıları anlatıp, yöneltilen soruları 
yanıtladı.

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından İçişleri Bakanlığı ile 
Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, bağımlılıkla mücadeleye katkı vermek 

amacıyla düzenlenen “Sporla Kal Güvende Kal” projesinin ikinci programı 
İstanbul’da yapıldı.

“SPORLA KAL GÜVENDE KAL” 
PROJESİ İSTANBUL’DA
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KYK’LI
GENÇLERLE 
BULUŞMALAR

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun hayata geçirdiği ‘Bir Asrın 
Belleği’ projesi ve “Bilgiden Bilince Konferansları”nın  Şubat ayındaki 

konukları Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Eski Bakan 
Prof. Dr. Nabi Avcı oldu.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) 
hayata geçirdiği ‘Bir Asrın Belleği’ projesi, ünlü isimleri 
gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Eski Milli Eğitim 

ve Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı “Yaşayan Hazineler 
- Bir Asrın Belleği” programında gençlerle bir araya geldi.

Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gençlerle TRT 
Sevgi Stüdyolarında buluşan Nabi Avcı, gazetecilik yaptığı dö-
nemlerden bakanlık dönemine kadar tecrübelerini, birikimlerini 
anlatarak gençlere tavsiyelerde bulundu.

Nabi Avcı, iyi şeylere çabuk alışıldığını vurgulayarak “Herkes 
çok çabuk alışır ve hep böyle zanneder.  Gençler, mesela sizler 
15 yıldır belli bir iktidar döneminde büyüdünüz. 2002’de çocuk-
tunuz. Bu hızlı tren hep vardı, kitaplar, yurtlar, üç kişilik odalar, 
bu imkânlar hep böyleydi zannediyorsunuz. Ama öyle değildi. 
Bizim üniversite dönemimizde yurtlarda yer bulunamazdı. Oda-
lar 12 kişilikti. Güvenlik sorunu vardı, çatışmalar vardı. İyi şeylere 
alışmak da iyidir ama nereden nereye ve nasıl geldiğimizi bil-
mekte fayda vardır” dedi.

Gençliğin önemini anlattı
“Bilgiden Bilince Konferansları”nın konuğu olan Diyanet İşleri 

Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile KYK’lı gençlere ‘Gençliğin Önemi’ni 
anlattı.

“Milletleri geleceğe taşıyacak heyecan, ancak gençlerde var-
dır. Bu yüzden genci olan ülkeler ne kadar övünse azdır ama 
önemli olan, gençleri iyi bir şekilde yetiştirmektir” diyen Erbaş, 

“Gençlik, milletler için en büyük zenginlik ve imkândır. Özellikle 
bizim için çok önemli. Ülkemizde nüfusun yarısı neredeyse 32 
yaşın altında, böyle bir zenginliğimiz var. Bizim böyle bir genç 
nüfusumuz var. Bu, büyük bir imkândır” diye konuştu.

Gençlerin Allah katında özel değere sahip olduğunu dile 
getiren Başkan Erbaş, “Kıyamet günü dehşetli bir zamanda Pey-
gamber efendimizin yanında ve güvende olacak 7 grup insan-
dan birisi de, Allah’a kulluk yapan gençtir” ifadelerini kullandı. 
Gençlerden 5 şeyi ihmal etmemelerini isteyen Başkan Erbaş, şu 
tavsiyelerde bulundu:

“Birincisi, sağlam bir inanca sahip olmalısınız. İnancı olma-
yanın geleceği de yoktur. İnancınızı sahih bilgiler üzerine bina 
etmelisiniz. İbadetleri asla ihmal etmeyin. İkincisi, büyük bir ide-
ale sahip olmalısınız. İdealiniz sadece kendinizle ilgili olmasın. 
Milletimize ve insanlığa hizmet etmeyi de idealinize dâhil ediniz. 
Çünkü insanlık bizden çok şey bekliyor. Üçüncüsü, köklü bir bil-
giye ve mefkûreye, geniş bir ufka sahip olmalısınız. Dördüncüsü, 
güzel bir ahlak; sahip olmamız gereken hususlardan biridir. Gen-
cin süsü, güzel ahlakıdır. En küçük davranışlarınızda bile, edep, 
nezaket ve zarafet olsun. Beşincisi, asil bir duruşa ve aksiyona 
sahip olmalısınız. Bütün imkânlarınızla bildiğiniz ve yaşadığınız 
güzelliklerin hayata taşınması için gayret edin. İyiliklerin çoğal-
ması ve kötülüklerin azalması için gayret edin. Faydalı çalışmala-
ra katılın ve destek olun.”
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TBMM’de gerçekleşen kabulde, 
TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper 
Bakırcıgil, asbaşkanlar Nihat Uçar 

ve Hüseyin Doğru, şube sekreteri Metiner 
Erdem ile yönetim kurulu üyesi İbrahim 
Ateşoğlu yer aldı. 

Bakan Osman Aşkın Bak, bağımlılıkla mü-
cadelede spor yazarlarına önemli görevler 
düştüğünü belirterek, “Bu konuda hepimize 
görev düşüyor. Bu sadece bakanlık olarak 
bizim yapabileceğimiz, üstlenebileceğimiz 
bir konu değil. Mutlaka herkesin bu konuda 
duyarlı olması, söz söylemesi lazım” dedi.

Sokakların uyuşturucu çeteleri ve terör 
örgütlerine bırakılmaması gerektiğinin 
altını çizen Bakan Osman Aşkın Bak, “Terör 
örgütleri gençleri uyuşturucuya alıştırarak, 
onları kendilerine militan olarak kullanıyor. 
Bu metotla gençleri bir nevi kendilerinin kö-
lesi haline getiriyorlar. Toplumun genleriyle, 
huzuruyla, asayişiyle oynuyorlar. Bu konuda 
duyarlı olmamız lazım” diye konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak, Bağımlılıkla 
Mücadele Yüksek Kurulu’nun oluşturulduğu-
na değinerek, “8 bakanlıktan oluşan kurulun 
başkanlığını Başbakan Yardımcımız Sayın Re-
cep Akdağ yapıyor. Bizim kuruldaki rolümüz 
önleyici olmak” ifadelerini kullandı.

TSYD ANKARA ŞUBESİ YÖNETİMİNDEN 
BAKAN BAK’A ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nin 
yeni yönetimiyle bir araya geldi.

TUNUS İLE GENÇLİK VE SPOR ALANINDA 
İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

Türkiye Cumhuriyeti ile 
Tunus Cumhuriyeti ara-
sında 28 Kasım 2012 

tarihinde Ankara’da imzalanan 
ve 2013 yılında yürürlüğe gi-
ren “Gençlik ve Spor Alanında 
İşbirliği Anlaşması”nın 5 inci 
maddesi uyarınca, Türkiye - Tu-
nus Gençlik ve Spor Alanında 
Ortak Komite 4. Dönem Top-
lantısı, Gençlik ve Spor Bakan-
lığı Dış İlişkiler Dairesi Başkan-
lığı’nın koordinasyonunda 12 
- 14 Mart 2018 tarihlerlerinde 
Ankara’da yapıldı.

Ortak Komite Toplantısında, 
iki ülkenin halkları arasındaki 
tarihi ve kültürel bağların güç-
lendirilmesi yönündeki istek 
ifade edildi. 

Toplantının açılış Oturu-
munda, Türk ve Tunus Heyet 
Başkanları daha önceki yıllarda 
yapılan işbirliği programların-
dan dolayı birbirlerine tebrik-
lerini sunarken, bu işbirliğinin 
daha üst seviyelere çıkarılması 
benimsendi. 

4. Ortak Komite Toplantısın-
da, iki ülkenin Bakanlık yetkilile-
ri, gençlik heyetleri, milli takım-
ları, hakem ve antrenörlerinin 
değişimlerini içeren “Türkiye 
- Tunus Gençlik ve Spor Alanın-
da 2018 Yılı İçin İşbirliği Progra-
mı” üzerinde mutabakata varıl-
dı. Buna göre, iki ülke arasında 
gençlik alanında 8, spor ala-
nında ise 19 değişim programı 
gerçekleştirilmesi planlandı.

Türkiye ile Tunus arasındaki Gençlik ve Spor Alanında işbirliği Anlaşması kapsamında, 
“Gençlik ve Spor Alanında Ortak Komite 4. Dönem Toplantısı” 12-14 Mart 2018 tarihlerinde 

Ankara’da gerçekleştirildi.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Ankara yurtlarında 
kalan gençler, Afrin operasyonuna ve Mehmetçik’e destek için Eymir 

Gölü’nde bir araya gelerek, pedal çevirdi.

Tahsin Banguoğlu ve Hüseyin Gazi yurtlarında kalan gençlerin katıl-
dığı bisiklet turunda, Afrin kırsalında yer alan teröristleri etkisiz hale 
getirmek amacıyla gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit 

düşen askerlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okundu, operasyona katılan Meh-
metçikler için dua edildi. 

Birlik ve beraberlik uğruna göreve hazır olduklarını belirten KYK’lı genç-
ler, “Bugün askerimize destek olduğumuzu göstermek için elimizden ge-
leni yapıyoruz, yeri gelince biz de yanlarına gitmeye hazırız” diye konuştu.
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