“SAĞLIK SPORDA, BAĞLAN HAYATA” PROJESİNİN TANITIMI
YAPILDI
“Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” isimli projesiyle Avrupa Birliği’nden (AB) 129 bin 778,70
euro hibe almaya hak kazanan Bayrampaşa Belediyesi, proje ortağı Litvanya’nın Kaunas
Belediyesi ile toplantı yaparak projenin tanıtımını yaptı. Projenin detaylarıyla anlatıldığı
toplantıda bir sonraki aşamada yapılacaklar da ele alındı. Toplantıda konuşan Başkan Atila
Aydıner, “Sporda da marka haline getirdiğimiz Bayrampaşa’da bu projeyi de en güzel
biçimde hayata geçireceğiz.” dedi.

18-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bayrampaşa ve Kaunas Belediyeleri, Bayrampaşa
Gençlik Spor Kulübü Derneği, Bayrampaşa Kaymakamlığı proje temsilcileri ile “Sağlık
Sporda Bağlan Hayata” projesinin tüm detaylarının, faaliyetlerinin ve hedeflerinin
görüşüldüğü açılış toplantısı gerçekleştirildi. Açılış toplantısı kapsamında Türkiye ve Avrupa
Birliği arasında şehir eşleştirme hibe programı kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi
tarafından yürütülen “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” isimli projenin basın toplantısı da
Bayrampaşa’da yapıldı.

Başkan Atila Aydıner’in ev sahipliğinde Bayrampaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda
gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve
Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan
Canbaba, Kaunas Delegesi Başkanı ve Kaunas Belediyesi Sportif Faaliyetler Direktörü
Vyginta Poderyte, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve STK
temsilcileri ile Litvanya heyeti katıldı. Projenin tüm detaylarıyla anlatıldığı toplantıda bir
sonraki aşamada yapılacaklar da ele alındı.

Toplantıda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Halkımız bize 5 yıllığına
daha ilçemize hizmet etme imkânı verdi. Bu zaman zarfında ilçemizin değerine değer katacak
adımlar atacağız. Bugün, Litvanya’nın Kaunas Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz projenin
açılışını yapmanın onurunu yaşıyoruz. Sporda da marka haline getirdiğimiz Bayrampaşa’da
“Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” isimli projemizi en güzel biçimde hayata geçireceğiz. Bu
vesileyle tüm proje ortaklarımıza huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı
sunuyorum.” dedi.
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Bayrampaşa’dan Arda Turan, Necip Uysal, Semih Erden, Hidayet Türkoğlu, Mete Gazoz ve
Burcu Dağ gibi başarılı sporcuların çıktığını vurgulayan Başkan Aydıner, “Spor dendiğinde
ilk akla gelen ilçelerin başında Bayrampaşa geliyor. İlçemizde 6 stadyum, 17 amatör, bir
profesyonel spor kulübü bulunuyor.
Ne mutlu bize ki ay yıldızlı bayrağımızı gururla taşıyan ilçemizin evladı sporcularımız var.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam
edeceğiz. “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” projesi çerçevesinde çocuklarımızı ve gençlerimizi
kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için onları spora yönlendirmeyi sürdüreceğiz.” şeklinde
konuştu.
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PAYLAŞMAK ve İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ
Toplantıda konuşma yapan Kaunas Delegesi Başkanı ve Kaunas Belediyesi Sportif Faaliyetler
Direktörü Vyginta Poderyte, "Litvanya Spor Merkezi olarak görülmektedir. Özellikle kentsel
alanlarda bu spor faaliyetlerin artırılması için elimizden geleni yapıyoruz.

Sosyal lokallerle birlikte spor aktivitelerini özellikle kentsel bölgelerde arttırılmasını
hedeflemekteyiz. Bu girişimin amaçlarından biri şehrimizin tüm insanlarının katılabileceği,
temel spor aktivitelerini tüm halk arasına yaymak.

Bayrampaşa Belediyesi ile deneyimlerimizi paylaşmak ve spor ve gençlik üzerine
ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.” dedi. Özellikle son yıllarda Zalgiris Kaunas ile Anadolu
Efes ve Fenerbahçe’nin Euroleague karşılaşmalarına değinen PODERYTE; Türkiye ile
sporda güçlü birliktelikler kurmak istediklerini ifade etti.
CANBABA: BAYRAMPAŞA’NIN SEÇİLMİŞ OLMASI GURUR VERİCİ BİR OLAY
Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ise yaptığı konuşmasında, “Bayrampaşa
Belediyesi ve Kaunas Belediyesi arasında sporu kullanarak çocuklarımızı hem spora
yönlendirmek hem de sağlıklı nesiller yetişmesi anlamında çok önemli ve güzel bir proje.
Özellikle Avrupa Birliği olarak böyle bir proje yapılıyor olması ve İstanbul’dan sadece
Bayrampaşa'nın seçilmiş olması biz Bayrampaşalılar olarak da çok sevindirici bir olay. Bu
projenin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür
Vekili Bülent Özcan ise Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı
kapsamında çeşitli temalarda ortaklıklar kuran 23 yerel yönetim kuruluşu yaklaşık 2.6 Milyon
Avro hibe desteği almaya hak kazandığını belirterek bu hibe programı kapsamında
İstanbul’dan hibe almaya hak kazanan tek yerel yönetimin Bayrampaşa Belediyesi olduğunu
ifade etti. “Bayrampaşa Belediyesi ve Kaunas Belediyeleri arasındaki diyalogu
güçlendireceğimiz, spor alanında şehir eşleşme ilişkilerini geliştirdiğimiz ve kardeş şehir iş
birliğine katkı sağlayacağımız projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Proje Direktörü Sinan Kara; Sporu yaşam biçimi haline getirmek için tabana yaymayı
planlıyoruz.
Sağlık Sporda Bağlan Hayata projesinin Direktörü Sinan Kara; “bizler bu proje ile
olimpiyatlara yıldız sporcu yetiştirmeyi hedeflemiyoruz; kötü alışkanlıklarla mücadele için bir
araç olarak sporu kullanmak, bu kapsamda sporu yaşam biçimi haline getirmek için tabana
yaymayı planlıyoruz.” dedi. Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe
Programı’nın paydaşlarını ve hedeflerini anlatarak, “Sağlık Sporda Bağlan Hayata” projesinin
detaylarını, faaliyetlerini açıkladı. Bayrampaşa Belediyesi ile birlikte Litvanya’dan Kaunas
Belediyesi ve Bayrampaşa Spor Kulübü ile ortaklaşa yürütecekleri proje ile sağlıklı yaşam ve
spor alanında şehir eşleştirme ilişkilerinin geliştirilmesi ve dezavantajlı grupların sportif
faaliyetler ile sosyal hayata dâhil edilmesi amaçladıklarını ifade eden Sinan Kara; Proje
sürecinde sağlıklı yaşam ve spor alanında geliştirilen yararlı uygulamaların Bayrampaşa ve
Kaunas Belediyeleri arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı ile değişimi için kardeş
şehir işbirliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında gençlerin
aileleri ile katılacağı haftasonu spor etkinlikleri gerçekleştirilecek; ayrıca Kaunas’da “Şehir
Olimpiyatları” ve Bayrampaşa’da “Uluslararası Şehir Olimpiyat” oyunları çerçevesinde
turnuvalar düzenlenecektir. Her iki kentten farklı paydaşların katılımlarıyla bilgi ve deneyim
paylaşımına olanak sağlayacak karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir.” dedi.

PROJE İLE NE AMAÇLANIYOR?
Proje kapsamında, Bayrampaşa ile Kaunas belediyeleri arasında sağlıklı yaşam ve spor
alanında şehir eşleştirme ilişkisinin geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde vatandaşların
sağlığını korumak ve dezavantajlı grupların sosyal hayata dâhil edilmesi planlanıyor.

Sporu gençlerin yaşamının merkezine konumlandırmak ve konuyla ilgili farkındalık
oluşturmak amacıyla Bayrampaşa’daki liselerden 14-16 yaş aralığındaki toplam 400 öğrenci
ve 32 öğretmen seçilerek onlara gençlerin sporla güçlendirilmesi ve sosyalleştirilmesi
hakkında eğitim verilecek.
Diğer taraftan Kaunas’ta farklı gençlik merkezlerinden 200 genç daha bu projeyle
buluşturulacak. Proje ile uzun vadede ise Litvanya ve Türkiye’de kamuoyuna yönelik
farkındalık kampanyaları ile gençlerin büyük bir bölümünün madde bağımlılığı konusunda
bilincinin ve duyarlılığının arttırılması amaçlanıyor.

