HAZ‹RAN 2015

www.spormeydani.org

SPORT‹F

info@spormeydani.org

9

AK Parti ‹stanbul ‹l Sosyal ‹fller Baflkanl›¤› Spor Komisyonu, amatör spor kulüplerine destek gecesi düzenledi.

Ak Parti ‹stanbul ‹l Baﬂkanl›¤› Sosyal ‹ﬂler Birim Baﬂkanl›¤›
Spor Komisyonu Baﬂkan› Serhat Karada¤, yapt›¤› konuﬂmada,
“Bizler sporun içinden gelen kiﬂileriz. Uzun y›llar amatör spor
kulüpleri ile birlikte olduk. Onlar›n her türlü s›k›nt›lar›na
ortak olmaya çal›ﬂt›k. Amatör kulüplerimize baﬂta Say›n
Cumhurbaﬂkan›m›z olmak üzere, hükümetimiz, Gençlik Spor
Bakanl›¤›m›z ve Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›m›z tüm spor
kulüplerimize sahip ç›kt›lar” dedi.

‹BB Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ, “Amatör ruhla spor yapma anlay›ﬂ›n›
‹stanbul'a taﬂ›d›k. ‹stanbul'un her yerinde spor yap›lmas›n›
sa¤lad›k. Kulüplerimizin özellikle malzeme konusunda
s›k›nt›ya düﬂmemeleri için her türlü deste¤i verece¤iz.
Amatör kulüplerimize bu y›l için 5 milyon lira civar›nda yard›m
paketi haz›rlad›k. Ayr›ca bugüne kadar okullar›m›za 144 tane
spor salonu kazand›rd›k. Say›s› 93'e ulaﬂan spor tesisleriyle
milyonlarca insan ‹stanbul'da spor yapar hale geldi” dedi.

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl ve ekibi, sporcular› yaln›z b›rakmad›lar

MUZAFFER BATUMLU

Baflkan Topbafl, amatör spor kulüplerine yard›mlar›n devam edece¤ini söyledi

Zeytinburnu Belediye Baflkan› Murat Ayd›n, sporcularla birlikte..

Serhat Karada¤ ve Habibe Çiftçio¤lu Bafler, gelen misafirlerle yak›ndan ilgilendiler.

Zonguldak Belediye Baflkan› da, amatör spor kulüplerine destek olduklar›n› söyledi..

AK Parti ‹stanbul ‹l Sosyal ‹ﬂler Baﬂkanl›¤› Spor Komisyonu,
‹stanbul Büyükﬂehir Belediye
(‹BB) Baﬂkan› Topbaﬂ'›n da kat›l›m›yla amatör spor kulüplerine destek gecesi düzenledi.
‹BB Topkap› 1453 Sosyal
Tesisleri’nde bir araya gelen
1.200 dolay›ndaki amatör
spor kulübü idarecisine hitaben bir çok siyasi konuﬂtu. Ak
Parti ‹stanbul ‹l Baﬂkanl›¤› Sosyal ‹ﬂler Birim Baﬂkanl›¤› Spor
Komisyonu Baﬂkan› Serhat Karada¤, yapt›¤› konuﬂmada, “Bizler sporun içinden gelen kiﬂileriz. Uzun y›llar Türk güreﬂine
hizmet verdi¤imi düﬂünüyorum, di¤er spor branﬂlar›n› da
yak›ndan takip ediyorum dedi. Çocuklar›m›za iyi bir gelecek b›rakmak zorunday›z, çocuklar›m›z› kötü al›ﬂkanl›klardan spor yapt›rarak kurtara biliriz. Hangi spor branﬂ› olursa olsun gençlerimize spor yapt›rmal›y›z. spora olan düﬂkünlü¤ü
bizler için büyük bir ﬂanst›r. Ayr›ca hükümetimizin spor yat›r›mlar› çok ciddi anlamdad›r.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan›m›z Kadir Topbaﬂ'›n
ve ilçe belediyelerimizin sporumuza büyük maddi manevi
katk›lar› devam etmektedir.
Amatör Spor Kulüplerimize
her y›l ciddi manada yard›mlar
yap›lmaktad›r. Baﬂkan›m›z Topbaﬂ ve ekibinin 11 y›ll›k dönemimde amatör kulüpler için
yapt›¤› yard›mlar ortadad›r: ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesinin spora yapt›¤› yat›r›mlar›n
toplam› bir milyar 200 milyondur” dedi.
Ak Parti ‹stanbul ‹l Baﬂkanl›¤› taraf›ndan 1453 Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen “Amatör
Spor Kulüpleri Buluﬂmas›”na
‹stanbul Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ, AK Parti
‹stanbul ‹l Baﬂkan› Selim Temurci, Zeytinburnu Belediye
Baﬂkan› Murat Ayd›n, Türkiye
Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Baﬂkan› Ali Düﬂmez,
‹stanbul'un 39 ilçesinden gelen
kulüpleri baﬂkanlar› ve yöneticileriyle çok say›da davetli kat›ld›.
Amatör spor kulüpleri için
düzenlenen program, Erol Aydo¤an'›n “Anahtar” albümünden
seslendirdi¤i ﬂark›larla baﬂlad›.
Amatör kulüplerin buluﬂmas›nda konuﬂma yapan ‹stanbul Bü-
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yükﬂehir Belediye Baﬂkan› Kadir
Topbaﬂ, “‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi olarak benim 11 y›ll›k
dönemimde amatör kulüpler
için yapt›¤›m›z yard›mlar zaten

ortada bulunuyor. Spora yapt›¤›m›z yat›r›mlar toplam› ise bir
milyar 200 milyon yat›r›m yapt›k. Biz bu yat›r›mlar› yapmaya
devam ediyoruz” dedi.

“144 OKULUMUZA
SPOR SALONU YAPTIK”
Okullar›m›zda spor salonu
eksikli¤ini gidermek için çal›ﬂt›k ve yapt›¤›m›z salonlar
sayesinde çocuklar›m›z salon sporlar›nda büyük baﬂar›lar elde etti¤ini ifade eden
Topbaﬂ, “Bugüne kadar yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarda bahçeleri müsait olan okullar›m›za
144 tane spor salonu kazand›rd›k. Salon yapt›¤›m›z okullarda salon sporlar›nda dereceler
baﬂlad›. Göreve geldi¤imiz zaman 28 olan spor tesisi ﬂu an
93'e ulaﬂt›. Milyonlarca insan
‹stanbul'da spor yapar hale
geldi” ﬂeklinde konuﬂtu.
“AMATÖR KULÜPLERE
5 M‹LYON TL MALZEME
DESTE⁄‹ YAPACA⁄IZ”
“Her y›l bine yak›n spor kulübümüze maddi malzeme
yard›m› yapmaktay›z” diyen
Baﬂkan Kadir Topbaﬂ, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü: “Bu
y›lda çal›ﬂmalar›m›z var. Zannediyorum 5 milyon lira civar›nda yard›m paketi haz›rlan›yor. Yine biz amatör kulüplerimize malzeme yard›m› yapaca¤›z. Arzu ediyoruz
ki bu yard›m sonucunda
amatör kulüplerimiz baﬂka bir
yerlerden malzeme bulmaya
çal›ﬂmas›nlar. Büyükﬂehir olarak onlara bu deste¤i biz verelim istiyoruz.”
“AK PART‹ ‹KT‹DARA
GEÇT‹⁄‹ 12 YIL ‹ÇER‹S‹NDE
SPORA YAPILAN YATIRIM
15 KAT ARTTI”
AK Parti Hükümeti döneminde spora yap›lan yat›r›mlar›n artt›¤›n› dile getiren AK
Parti ‹stanbul ‹l Baﬂkan› Selim
Temurci, “Hangi siyasi görüﬂe
mensup olursak olal›m Gençlik
ve Spor Bakanl›¤›'n›n geçen 12
y›l içerisinde yat›r›m bütçesini
15 kat art›rd›¤›n› biliyoruz. Biraz önce konuﬂmas›nda Kadir
Topbaﬂ baﬂkan›m dedi ki 'biz
‹stanbul'da amatör spor kulüplerine 5 milyon yat›r›m için bir
paket haz›rlad›k' dedi. Ben bunu gerçekten yürekten alk›ﬂl›yorum. Çünkü 2002 y›l›nda
spor kulüplerimize yapt›¤› yat›r›m 315 bin Türk liras›yd›.
Biz böyle bir yoldan buraya kadar geldik” diye konuﬂtu.

