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1SSS? Gencay Eroğlu:
Gençler geleceğimizdir
J

merkezlerini yeniliyor

w

Bisikletle Yolculuk Projesi
Yakup SARICA

Eroğlu, BRT'de bisikletle
yolculuğu konu alan bir
program yapıldığını, bu
programla köylerin ziyaret
edilerek çekimler
yapıldığını söyledi. Eroğlu,
“Biz de o köydeki
kültürümüzün ileride
yaşatılması adına
incelemelerde bulunacak
bir gezi programı
yapacağız. Bu projeyi
başlattık ve Mayıs ayında
sona erecek. Bu programda
bize Taçam Gökbörü
yardımcı olacak” dedi.

Milli Eğitim, Gençlik ve
Spor Bakanhğı'na bağlı
Gençlik Dairesi'Müdürü
Gencay Eroğlu.
“Gençlerimiz bizim
geleceğimizdir" diyerek,
gençleri eğilmek ve
geliştirmek amacıyla
kollan sıvadı.
Gençlik Dairesi Müdürü
Gencay Eroğlu. ada
çapındaki gençlik
merkezlerini daha çağdaş
hale getirmeyi ve gençlere
spor hizmetlerinin yanı sıra
sosyal ve kültürel
faaliyetler sunmayı
hedeflediklerini
Öncelikle

Karpaz'da gençlik
merkezi açılacak

"Gençleri sürol
konusunda eğilmeliyiz"

eğlenme imkanı yaratmaya
çalışıyoruz. Burada da
başarılı olduğumuza
inanıyorum. Çünkü
gençlerimize sorduğumda
kendilerinin karting
festivalinde çok güzel bir
hafta sonu geçirdiklerini

G eııcav E roğlu, g ençlerin
sü rat y ap m am ası için
eğ itilm esi g erektiğini ifade
ed erek , şöyle konuştu:

sö y le d ile r.“

“ Yurtdışı etkinliklerine
hız vereceğiz"

“Geçtiğimiz haftalarda
bir karting festivali
düzenledik. Tiim Gençlik
Mcrkczleri’ndcki
gençlerimizi de oraya
getirdik. Çok güzel bir
hafta sonu geçirdik. Ancak
belirli kesimlerden tepki de
aldık. Bizim.buradaki
hedefimiz, gençlerin
yollarda sürat yapmalarını
engellemektir. Gençler
sürat hevesini karting
yaparak alıyor. Böylccc
yollarda daha az sürat
yapıyor. Gençlere, yollarda
sürat yapmanın çok
tehlikeli olduğunu
anlatarak, hem kontrollü
sürat yapıp, hem de

Vadili ve Turunçlu
merkezlerini Türkiye’deki
festivallere gönderdiklerini
ifade eden Eroğlu, Vadili
Gençlik Merkezi büyükler
gurubunun AydınNazıllt’deki Uluslararası
Festival'e katıldığını,
Vadili Gençlik Merkezi
orta gurubun ise TrabzonAkçabat Uluslararası
Fcstivali’ne, Turunçlu
Gençlik Mcrkezi’nin de
Edime-İpsala’daki
festivale katıldığını
kaydetti.
Eroğlu, “Önümüzdeki yıl
daha kapsamlı ve
programlı bir şekilde
gençlik merkezlerimizin bu

gençlerin
yaşlılann bilgilerini ve
deneyimlerini
aktarabileccklcnni anlattı.
Bölgesi'ndeki
başlandığım ifade ederek,
önümüzdeki günlerde
Iskclfc ve Karpaz
Bölgeleri'nde de gençlik
merkezi oluşturmayı
hedeflediklerini söyledi.
Gençlerin kötü
alışkanlıklardan
uzaklaşması için gençlik
merkezlerinin sürekli
faaliyet göstermesi
gerektiğini ifade eden
Eroğlu, gençlerin sosyo
kültürel etkinliklere
katılmasının önemine
dikkat çekti.
Gençlik Daircsi’niıı
birçok projesi olduğuna
değinen Eroğlu, bu
projelerden en önemlisinin
Gençlik Gönüllülen
Projesi olduğunu, bu
kapsamda gençlerle
çalışmak isteyenlerin

tür kültürel alışveriş
yapmalarına olanak
sağlayacağız. Diğer
ülkedeki gençlerle iletişim
ve arkadaşlık kurmalarını,
sevinci ve üzüntüyü
paylaşmalarım
sağlayacağız. Gençlere,
hayatlarında
yaşayamadıkları günlen
yaşamalan için olanak
sağlayacağız" diye
konuştu.

15 Kasım
Cumhuriyet Şöleni
Gençlik Dairesi olarak 15
Kasım Cumhuriyet Şöleni
düzenleyeceklerini de
belirten Gencay Eroğlu,
İskele, Gazimağusa,
Lcfkoşa ve Güzclyurt'ta
halk dansları şöleni
yapacaklannı kaydetti.
Eroğlu. şölene Slovenya
ve Türkiye’den de birer
ekibin katılacağını,
bunların haricinde KKTC
genelindeki halk dansları
demeklerinin ve belediye
ekiplerinin de davet
edildiğini söyledi.

Eroğlu, geçtiğimiz hafta
Mcsarya ve Karpaz bölgesi
izcilerini Kantaraya
Kamp’a gönderdiklenni
ifade ederek, şöyle
konuştu: “Mesarya ve
Karpaz’dakı gençlerimiz,
yıllardır ihmal edilmiştir.
Gençlik Dairesi’nin bu tür
organizasyonlar yapması
için talepler olmuştur.
Gençlerimizin bu
taleplerini yerine getirmek
zorunda olduğumuzu
düşünüyorum çünkü bizim
asli görevimiz gençlere
hizmettir.
Bu tür hizmetlerimiz
artarak devam edecektir.
Hedefimiz, merkezlerimizi
çoğaltarak bu etkinlikleri
uzaktaki gençlerin ayağına
götürmektir.
Özellikle Karpaz
Bölgesi’ndeki gençlerin
sosyal ve kültürel
aktivitelere ihtiyacı var.
Karpaz'da da gençlik
merkezi açacağız.”
Eroğlu, Güney Mesarya
Bölgesi'ndeki belediye
başkanları ile yapılan
toplantıda, buradaki
belediyelerin Gençlik
Dairesi’ne tam destek
belirttiklerini de sözlerine
ekledi.

