SPOR PROTOKOLÜNÜ İMZALADILAR
Bayrampaşa’daki spor faaliyetlerini daha etkili ve organize biçimde gerçekleştirmek
amacıyla, Bayrampaşa Kaymakamlığı, Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ile Bayrampaşa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
arasında ‘Bayrampaşa Spor Ligi’ protokolü 04 Mart 2020 tarihinde imzalandı.

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında kabul
edilen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Sağlık Sporda
Bağlan Hayata" projesini başarılı bir koordinasyon ile birlikte yürüten Bayrampaşa
Kaymakamlığı, Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
Bayrampaşa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü yeni bir projeye daha adım attı.

İşbirliği ile okul çağındaki öğrencilere resmi müsabaka ortamı oluşturmak ve aralarındaki
spor disiplinini pekiştirmek için Çetin Emeç Stadı’nda dörtlü protokol imzalandı. İmzalanan
protokolle hayata geçirilecek Bayrampaşa Spor Ligi projesiyle, ilçedeki 50 bin öğrenciye
verilecek spor eğitimlerinin ardından branşlarında başarılı olanlara destek sağlanacak.
Öğrenciler, spor liginde basketbol, voleybol, futbol, atletizm ve sokak basketbolu gibi
branşlarda hünerlerini sergileyebilecek.

"BAYRAMPAŞA SPORUN BAŞKENTİ"
Protokol imza töreninde konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bayrampaşa
sporun ve Balkanlar’ın başkenti, turizmin merkezi. Böylesi cazibe merkezi olan bir ilçede
spor bizim için çok önemli. Arda Turan ve Necip Uysal gibi değerlerin yetiştiği bu yerde hem
futbolcuları hem de basketbolcuları yetiştireceğiz. Voleybolda marka haline geldik. Okçulukta
da aynı şekilde çok ilerideyiz. Dünya şampiyonu Mete Gazoz bizim evladımız. Bugün, çok
önemli bir projenin imza törenine katıldık. Kaymakamlığımız, ilçe milli eğitim
müdürlüğümüz, ilçe spor müdürlüğümüz ve belediyemiz arasında imzaladığımız dörtlü
protokol ile 50 bine yakın öğrencimiz sportif aktivitelerden faydalanacak. Bu vesileyle
öğrencilerimiz

arasındaki

spor

faaliyetlerini

daha

etkili

ve

organize

biçimde

gerçekleştireceğiz. Sağlık Sporda Bağlan Hayata diyerek sporun merkezi Bayrampaşa’mızda
bir projeye daha imza attık. Projemizin ilçemiz ve öğrenci kardeşlerimiz için hayırlı olmasını
temenni ediyorum.” dedi.

İmza törenine Başkan Atila Aydıner’in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel,
Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Bayrampaşa Gençlik
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alabacak ile sporcular ve öğrenciler katıldı.

