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Sevgili Hemşehrilerim
stanbul'un en büyük ilçelerinden

İ

biri olan Bağcılar, Türkiye'nin %1'lik
nüfusunu barındırıyor. Ülkemizin
her yanından gelen insanların
oluşturduğu nüfus yapısıyla

Türkiye'nin küçük bir özeti gibi.
1992 yılında Bağcılar Belediyesi'nin
kurulmasından bugüne yapılan işlere
bakıldığında yerel yönetimlere örnek
olacak bir başarı hikayesini görebiliriz.
Eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma
kadar Bağcılar tam manasıyla modern bir
şehir haline geldi. 8 yıl Belediye Başkan
Yardımcısı olarak, 12 yıl Belediye Başkanı
olarak 20 yıldır Bağcılar'a hizmet
etmenin gururunu yaşıyorum. Her
seçimde bize olan güvenini tazeleyen siz
Bağcılarlı hemşehrilerimize şükranlarımı
arz ediyorum. Sizlerin güveni doğru
yolda ilerlediğimiz konusunda bizleri
yüreklendiren en büyük güç oldu. Yeni
dönemde geçmiş tecrübelerimizden de
ilham alarak Bağcılar'ı daha iyi bir
noktaya getirmenin gayreti içerisinde
olacağız.
Daha önce hayata geçirdiğimiz
projelerimiz Bağcılarlı hemşehrilerimizin
büyük takdirini toplamış projelerdir. Bu
projelerde kadın, çocuk, genç, engelli,
yaşlı, bakıma muhtaç her kesimden
insanın ihtiyaçlarını gözeten bir hizmet
anlayışıyla hareket ettik.
Engelliler Sarayı, Gençlik Merkezi,
Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, 8D
Sinema ve Planetaryum hem kompleks
hem işlev olarak halkımızın büyük ilgisine
mazhar olmuş yatırımlardır. Bu süreçte
toplam 16 Bilgi Evi, 8 adet Yüzme
Havuzu çocuklarımızın ve sizlerin
hizmetine açıldı.

İlçemizdeki her mahalle metroya
kavuşuyor. Bağcılar, artık tüm metroların
birbirine entegre olduğu ulaşımın
kesişme aksı haline geldi. Mevcut hatlarla
birlikte önümüzdeki dönemde toplamda
9 metro ve 2 tramvay hattından istifade
edeceğiz.
Yeni dönemde Bağcıların daha
yaşanılabilir bir ilçe olması için çevresel
projelere ağırlık vereceğiz. 55 bin
metrekarelik alanıyla İstanbul’un en
büyük meydanı olarak 'Bağcılar Meydanı'
projemiz tüm hızıyla devam ediyor.
Nostalji Bahçelerimize ek olarak
Mahmutbey’de 200 bin metrekareye
yakın bir Millet Bahçesi inşa edeceğiz.
Önümüzdeki dönemde inşallah 8 kapalı
yüzme havuzumuza ek olarak toplamda
22 yüzme havuzunu inşa edeceğiz. Yeni
Hizmet Binamız da yakında hizmete
girecek.
Şehir Kütüphanesi yanında Yeni Nikah
Sarayı, Amﬁtiyatro, Uluslararası Okçuluk
Ve Buz Hokeyi Spor Kompleksi en kısa
zamanda faaliyete geçecek
projelerimizden bazıları.
Sürekli gelişen ve büyüyen bir ilçe
olan Bağcılar'ın güvenle geleceğe
yürümesi için yapılması gereken daha
çok işimizin olduğunun farkındayım.
Bağcılar’ı birlikte inşa etmek adına Siz
Bağcılarlıların kadirşinaslığı, şahsıma olan
güveni bundan sonra yapacağımız
hizmetler için bize güç verecektir.
Desteğinize olan inancımla,
“En güzel sözümüz Bağcılar”
diyor, daha güzel bir geleceğe
birlikte yürümek dileğiyle size
ve ailenize huzur ve
mutlulukla dolu günler
dilerim.

LOKMAN ÇAĞIRICI
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
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Lokman Çağırıcı:

‘Projelerimizin
yüzde 70’e yakını

GENÇLERE
YÖNELİK
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Ustalık” döneminde hizmetlerini
gençlik odaklı projelerle taçlandıracak.

Y

eni dönemde gençleri,
Yeni Gençlik
Merkezi’nden Şehir
Kütüphanesi’ne, Gençlik
ve Spor Parkı’ndan Spor
Kompleksi’ne kadar çok sayıda dev
eser bekliyor. Projelerin yüzde 70’e
yakınının gençlere yönelik olduğunu
söyleyen Çağırıcı, “Onlar hayal
edecek, düşlerini tasarlayacak biz de
hayata geçireceğiz. Bağcılar’ın
geleceğine gençlerin heyecanı ve
kararlılığı yön verecek” dedi.
Bağcılar’da üçüncü kez aday
gösterilen Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Sevdam” dediği Bağcılar’ı
daha iyi yerlere taşımak için kolları
sıvadı. Gayreti ve idealist kişiliğiyle
ilçeyi İstanbul’un cazibe merkezi
haline getiren Çağırıcı, birçoğu
devam eden ve tamamlandığında ses
getirecek projelerde “Yarınımız”
dediği gençliği ön planda tuttu.
Ustalık dönemine yakışır bir
hazırlık yaptığını söyleyen Çağırıcı,
“42 yıllık Bağcılarlı, 32 yıllık siyasetçi
ve 12 yıllık bir belediye başkanı olarak
bütün amacım yarınlara mutlu,
huzurlu ve güvenli Bir Bağcılar
bırakmak. Bütün çalışmalarımızı bu
amaçla yapıyoruz. Toplumun her

kesimine yönelik hizmetlerimiz var
ama önceliğini yarınlarımızın sahibi
olan gençlere verdik. Projelerimizin
yüzde 70’e yakını gençlere yönelik.
Plan ve projelerimizi hazırlarken de Z
kuşağı diye nitelendirilen genç
dinamik kuşağın istek, ihtiyaç ve ilgi
alanlarını dikkate aldık. Çünkü çağı
yakalamak için hızlı değişime ayak
uydurmak zorundayız. Onlar hayal
edecek, düşlerini tasarlayacak biz de
hayata geçireceğiz. Bağcılar’ın
geleceğine gençlerin heyecanı ve
kararlılığı yön verecek. İnanıyorum ki
bizim projelerimizle gençlerin de
çabasıyla Bağcılarımızı, sanattan
spora kadar bütün dallarda bir
Gençlik Şehri haline getireceğiz.
Gelecekte festivallere uluslararası
bilim turnuvalarına ev sahipliği
yapacağız” dedi.
Çocukluğunun ve gençliğinin
geçtiği ilçeye hizmet etmekten dolayı
duyduğu mutluluğu dile getiren
Çağırıcı, yapımı devam eden
çalışmalarla; 2019-2024 dönemine
ilişkin kültür merkezlerinden
havuzlarına ve İstanbul’un en büyük
meydanından millet bahçesine kadar
hayata geçirilmesi planlanan projeleri
anlattı.
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Bağcılar’da
metroyla
ulaşım
çok kolay

Yalnızca İstanbul’un değil Bağcılar’ın da dört bir
yanı metroyla buluşacak. İlçemiz 5 yeni metro
hattıyla hız ve konforu yakalayacak
İstanbul’da yaşayan 7.2 milyon insanımız için her 750 metrede bir, 12 milyon insanımız için
her 1.500 metrede bir mutlaka metro istasyonu olacak.
İstanbul metrosunun hat uzunluğu
518 km’ye çıkarken, yeni hatlarla Bağcılar’da
yaşamanın
ve çalışmanın kalitesi artacak, traﬁkte geçirilen
zaman azalacak. Halkımız daha hızlı ve daha
kolay hale gelen toplu ulaşımla kendilerine ve
ailelerine çok daha fazla zaman ayırabilecek.
Bağcılar’ın ulaşımını kolay, hızlı ve ucuz hale
getirecek yeni metro hatları şu şekilde olacak

Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey
metro hattı
Bu hatla 8 ilçe
birleştirilirken, 24.5 km’lik
mesafedeki 8 ilçe arasındaki
süre 33 dakika olacak.
İstanbullular Kabataş’tan
İstanbul Havalimanı’na 41.5
dakikada ulaşabilecek.

Bağcılar
(Kirazlı)Küçükçekmece
(Halkalı)
metro hattı
Bu hat 9.7 km uzaklıktaki 2
ilçeyi 9 istasyonla
birleştirecek. Kirazlı-Halkalı
arasındaki süre 15 dakika
olacak. İstanbullular
Kirazlı’dan Mecidyeköy’e 37.5
dakikada, Mimar Sinan’dan
Sirkeci’ye 30 dakikada
ulaşabilecek.
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Bakırköy
İDO - Bağcılar
(Kirazlı)
metro hattı
Bu hatla 8.9 km’lik mesafedeki 3
ilçe, 8 istasyonla birleştirilecek.

Mahmutbey - Bahçeşehir Esenyurt metro hattı
Bu hat 18.5 km’lik mesafe içindeki 11 istasyondan oluşacak.
Mahmutbey-Esenyurt arası 28 dakika sürecek.

Ataköy-İkitelli metro hattı
13 km’lik bu hat, 12 istasyonu birleştirecek. Çobançeşme-Kirazlı
arası 21 dakika olacak.

Traﬁğe nefes
için tüneller
geliyor
Bağcılarlı vatandaşlarımız E5 ve TEM’e bağlanmadan
İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna yeni tünellerle ulaşacak
Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı)- Güngören-Esenler
(Cincin Deresi Yolu) tüneli ve Bağcılar’da inşa edilecek tünelle
birlikte ulaşım daha hızlı hale gelecek. Toplamda 6 km
uzunluğundaki tünelle Bağcılar’da yaşayan vatandaşlar için
alternatif güzergah oluşacak. Bu tünel sayesinde Bağcılar
sakinleri ailelerine ve sevdiklerine daha kolay ve daha hızlı
ulaşacak, traﬁkte zaman kazanacak.
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“İstanbul’un en büyük
meydanı Bağcılar’da olacak”

İnşaatında sona gelinen Bağcılar meydanı, tamamlandığında 55 bin
metrekarelik alan ile İstanbul’un en büyük meydanı olacak. Meydanda
seyir oturma basamakları, oturma cebi, yeşil bant, kaykay pisti, çocuk
oyun alanı ve miting sahne kurulum alanı bulunuyor. Üzerinde geniş bir
yeşil alanın bulunduğu meydanın altına 1.162 araçlık devasa bir otopark

Bağcılar ikinci
gençlik merkezi
için gün sayıyor

inşa edildi. Ayrıca meydanın etrafında bulunan evlerin siluetleri ve kat
yükseklikleri de aynı olacak. Yakın zamanda yeni meydana kavuşacak
olmanın heyecanı içinde olduklarını söyleyen Çağırıcı, “Meydan ve
otopark projesi Bağcılar’a büyük bir değer katacak. Tamamlandığında
İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olacak.” dedi.

Bağcılar, her yıl üniversite sınavına hazırlıktan tiyatroya kadar 24 ayrı branşta 7 bin kişinin kurs
gördüğü Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi, daha modern ve büyük ikinci binasına kavuşuyor.
İnşaatı büyük oranda tamamlanan Yenimahalle Gençlik Merkezi’nde derslik, sosyal etkinlik
salonları ve 350 kişilik öğrenci yurdu bulunuyor. Gençlik Merkezi’nin çevresinde ise futbol
sahası, dinlenme ve piknik alanları da yer alıyor. Rengarenk bir görünüme sahip olacak yeni
Gençlik Merkezi’nde 504 araçlık zeminaltı otoparkı da var.
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“Bağcılarlılar Millet Bahçesi’yle yeni
yeşil yaşam alanına kavuşuyor”
Nostalji Bahçeleriyle birlikte ilçe sakinlerine
nefes aldıran ve hayat kalitesini artıran yeşil
yaşam alanlarına bir yenisi daha ekleniyor.
Mahmutbey’de yapılacak Millet Bahçesi’yle
Bağcılarlılar, şehrin merkezinde ama
gürültüsünden uzakta; doğa ile iç içe
olacakları huzur dolu yeni bir yaşam
sahasına kavuşacak. Ana ulaşım ağının
ortasında 150 bin metrekare alana yapılacak
Millet Bahçesi’nde; bisiklet yolu, tırmanma
duvarı, ekolojik etkinlik alanları, su-doğal
yaşam alanları, köprüler, oyun alanları,
meydan, sosyal tesisler, millet kıraathanesi,
spor alanları ve yürüyüş parkurları
bulunuyor. Piknik alanlarında aileler
sevdikleriyle keyiﬂi zaman geçirirken
çocuklar da oyun parkurlarında eğlenecek.

“22 mahallemizin tamamına
havuz yapacağız”
“24 saat açık şehir kütüphanesi”
Yeni yapılacak kütüphaneden övgüyle bahseden Çağırıcı, “Türkiye’de bir ilki
daha gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönem Bağcılar meydana büyük bir
kütüphane inşa edeceğiz. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için ayrı bölümleri
olacak kütüphanemiz 24 saat açık olacak” dedi. Kütüphanede kafeterya,
masal odası, multimedya bölümü, interaktif kütüphane, bireysel çalışma
odası, cep sineması, konferans ve söyleşi odası bulunuyor. Ayrıca içerisinde
tiyatro salonu da olacak.

Yüzme sporuna ayrı bir önem veren Çağırıcı, “İlçemizde 8 adet
havuzumuz hizmet verirken 2 adet yüzme havuzu inşaatı ise devam
ediyor. Ayrıca 22 mahallemizin tamamına havuz kazandırmayı
hedeﬂiyoruz. Öğrencilerimiz bu havuzlarımızdan ücretsiz yararlanıyor.
Gelecekte bu havuzlardan yetişen sporcularımızın milli sporcu olarak
ülkemizi temsil edeceklerine inanıyorum. Havuzlarımızda engellilerimize
yüzme ve dalgıçlık eğitimi de veriyoruz. Öğrencilerimiz beden eğitim
derslerini 15 spor kompleksi ve 7 kapalı halı sahasında görüyor. 5 kapalı
halı saha ve 2 basketbol sahası yapmayı da planlıyoruz” dedi.

Bağcılar
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“Gençlik ve Spor
Parkı, sporseverlerin
ikinci adresi olacak”
Sporun yeni adresi olan Bağcılar’ımızda Gençlik ve Spor
Parkı’nı sporseverlerimizin hizmetine sunacağız. 100 bin
metrekare üzerine kurulacak spor kompleksinde tenis kortu,
2 futbol sahası, voleybol sahası, basketbol sahası ve 3 halı
saha yer alacak. Bunun yanında yürüyüş parkurları, bisiklet
ve moto kross parkurları da bulunacak. Sporcularımız
idman sahalarında antrenmanlarını yaparken sosyal
tesislerde de zaman geçirecek. Çok amaçlı tesiste çocuklar
için de eğitici oyun alanları planlandı. Büyük spor
organizasyonlarına ev sahibi yapacak olan Şehir Parkı ve Stat
Projemizde 990 araçlık otopark da mevcut.

“Otopark sayısı 34’e
araç kapasitesi
10 bine çıkacak”
Yeni yapılarda otoparkın zorunlu olduğunu belirten
Çağırıcı, ilçede devam eden ve planlanan otopark
projeleriyle birlikte önümüzdeki dönem ilçede traﬁk
sorununun son bulacağını belirtti. Çağırıcı, “İlçemizde
yapımı tamamlanan 1.874 araçlık 11 otopark bulunuyor.
Yapımı devam eden 7 otopark ile beraber bu sayı 5 bin
427’ye ulaşacak. Yapmayı planladığımız 16 otopark ve
otopark alanına sahip projeyle araç kapasitesini 10 bine
çıkaracağız İnşallah” dedi. Ayrıca yakın zamanda yapımı
tamamlanan 5 camide vatandaşların faydalanabileceği 179
araçlık otopark da bulunuyor.

“Modern Yaşlı
Bakım Merkezi
Bağcılar’a değer
katacak”
“Yaşlılarımız geçmişimizden bize kalan en değerli
mirasımız. Onların sağlığı, rahatı, huzuru kısaca her
şeyleri bize emanet” diyen Başkan Çağırıcı, yaşlı,
kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlar için Yaşlı
Bakım Merkezi açılacağı müjdesini verdi. Evden
çıkamayan kimsesizler bu sayede sosyal hayata
karışmış olacak. Bakıma muhtaç kişilerin ise
kuaförden temizliğe kadar kişisel bakımları burada
yapılacak. Yaşlılar da torunlarıyla birlikte el işi, müzik
ve hobi gibi ortak aktiviteler yaparak hem keyiﬂi
hem de faydalı paylaşımlarda bulunacak. Binada
dinlenme, ﬁzik tedavi, egzersiz, kitap okuma,
beslenme ve diyet odaları yer alacak.
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“Hizmet binasının
çevresinde geniş
yaşam alanı
oluşturuldu”
Bağcılar Belediyesi olarak hemşehrilerinin ihtiyaçlarına
öncelik verdiklerini belirten Çağırıcı, belediye hizmet
binasını yenilemeyi sona bıraktıklarını söyledi. Yakın
zamanda açılacak olan hizmet binasının en dikkat çeken
özelliği ise yeşile ayrılan alanın büyüklüğü. 23 bin
metrekare arazi üzerine kurulan binanın çevresinde 19 bin
metrekarelik yeşil alan var. Binayı çevreleyen yeşil yerleşke
içinde vatandaşlarımızın dinlenebileceği oturma grupları,
ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Binada yine 450 kişilik
konferans salonu da hizmet verecek.

“Amﬁtiyatro binası bölgenin
sanat ihtiyacınıkarşılayacak”
Bağcılar’ı kültür sanat alanında zirveye taşıyacak yatırım hamlelerinden birisi de
amﬁtiyatro olacak. Yakın zamanda hayata geçecek olan amﬁtiyatroda 2 bodrum kat,
zemin ve teras katı bulunuyor. İçinde 147 kişilik sinema salonu, 216 kişilik konferans
salonu, 1.500 kişilik amﬁtiyatro salonu, 200 kişilik restoran, sergi, sahne ve fuaye alanı yer
alan amﬁtiyatro, bölgenin bu alandaki ihtiyacını karşılayacak. 340 araçlık otoparkı da
bulunan amﬁtiyatro, mimarisinin güzelliğiyle görenleri büyüleyecek.

“Millet Kıraathaneleri
ilçe sakinlerinin uğrak
yeri haline gelecek”
Bağcılarlıların çay-kahve eşliğinde hoş vakit
geçirecekleri Millet Kıraathaneleri inşa ediliyor. Herkesin
gönül rahatlığıyla gelip oturmak isteyeceği sosyal ve
kültürel amaçlı yapılarda; kütüphane, kafe gibi genel
tesisler bulunuyor. Çağırıcı, “Hemşehrilerimiz Millet
Kıraathanesi’nin müdavimi olacak. Burada çaylarını
içerken hem kaynaşacak hem komşuluk ilişkilerini de
geliştirecekler” dedi.

Bağcılar tanıtım Oﬁsi
Bağcılar Tanıtım Oﬁsi Projesi; zemin ve 3 normal kattan
oluşuyor. Zemin katında 255 araçlık otopark alanı ile teknik
hacimler, birinci normal katında 246 araçlık otopark ve teknik
hacimler bulunuyor. 2. normal katında tanıtım oﬁsi,
görüntüleme odası, toplantı odaları, dinlenme alanları,
kafeterya, idari ve teknik hacimler, 3. normal katında ise 650
kişilik salon ile teknik hacimler yer alıyor.
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“Evlenecek çiftler
yeni nikah sarayında
mutluluklarına
Evet diyecek”
İlçede evlenen çiftlerin nikahı,
Halk Sarayı binası içerisinde
kıyılmaktaydı. İlçe sakinlerinin
evlilik törenlerini nezih bir
ortamda gerçekleştirecekleri
yeni nikah sarayı inşa ediliyor.
İçerisinde 2.050 kişilik çok
amaçlı düğün salonu, 3 adet
nikah salonu ve fuayeler
bulunacak. Çevresinde
yeşilliğe ağırlık verilen binada
295 araçlık otopark yer alıyor.
Bina, çiftlerin nikah öncesi
fotoğraf ve kamera çekimi
yaptırabileceği farklı çekim
alanlarını da barındırıyor.

Aile Sağlığı Merkezleri
Hemşehrilerimizin herbirinin yürüme
mesafesinde ulaşabileceği şekilde uygun
aralıklarda her mahalleye Aile Sağlığı Merkezi
(ASM) ya da Sağlıklı Yaşam Merkezleri (SYM)
yapılmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda 24 adet
ASM ve SYM binası projelendirilmiş olup, ilçe
sakinlerimizin hizmetine sunulacaktır.

“26 okul ve 14
caminin yapımı ve
yenilenmesi yapılacak”
Eğitimin sürekli desteklendiği Bağcılar’da son dönemde 26
okul yapıldı. 7 okulun inşaatının devam ettiği ilçede 26
okulun yapım ve yenilenmesi de planlanıyor. 11 caminin
inşaatının tamamlandığını belirten Çağırıcı: ’’17 caminin
inşaatı devam ederken 14 caminin de yapım ve
yenilenmesinin planlandığını belirtti. Bu süreçte modern
ve kullanışlı 5 kapalı pazar alanı hizmete açılırken bir pazar
alanı inşaatı da devam ediyor. Ayrıca 45 Aile Sağlığı
Merkezi, 12 Acil Yardım İstasyonu, 1 adet Kızılay Kan
Merkezi yapıldı. Farklı kategorilerde 24 tane de planlanan
proje bulunuyor.’’

Bağcılar

“Çocuklar, yaşına ve
yeteneğine göre eğitim alacak”

“Eskrim, buz pisti, jimnastik ve okçuluk
Uluslararası bir merkezde toplanıyor”
Sporun her geçen gün yükselerek ivme kazandığı Bağcılar’da uluslararası
müsabakaların yapılabileceği 516 seyirci kapasiteli buz hokeyi ve 352
seyirci kapasiteli okçuluk salonu açılıyor. Çağırıcı, “Buz hokeyi salonunun
kış sporu yarışmalarının yapılabildiği bir merkeze dönüşmesini istiyoruz.
İnşallah bittiğinde şehirde hem patende hem de buz hokeyinde yeni
takımlar oluşacak” dedi. Ayrıca aynı binada fitness salonu, judo-karate
salonu, güreş eğitim salonu, eskrim eğitim salonu, buz pisti ve jimnastik
salonu da bulunacak.
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Çocuk Kulübü Merkezi’nde yaş ve gelişimsel durumlarına göre,
bilim olimpiyatları, proje çalışmaları, güzel sanatlar, beden eğitimi
ve spor çalışmaları, halk oyunları, geleneksel çocuk oyunları,
yabancı dil gibi konularda yeteneklerinin desteklenmesi ve
geliştirilmesi sağlanacak.

“Tema Parkı ve Kelebek Evi
önümüzdeki dönem
çalışmaları arasında”
163 parkın bulunduğu Bağcılar’da önümüzdeki dönemde aralarında
tematik parkların da yer aldığı 14 park projesi hayata geçirilecek.
Mahmutbey’de yapılacak Tema (Bilim) Parkı’nda ise; her yaş grubuna
hitap eden çocuk oyun alanı, bisiklet parkuru, kaykay parkuru haricinde
çayır alanı, uçurtma alanı, mini koru, yeşil amﬁ ve doğa-matematik
alanı bulunuyor. Yeni yapılacak Kelebek Evi ve Parkı’nın, yılın belirli
dönemlerinde halka açık kelebek gözlem alanı olarak kullanılması
planlanıyor. Mahmut Bey Mahallesi Köyiçi Parkı ve Sosyal Tesisi Projesi
ve Yavuz Selim Mahallesi’nde Değirmen Kafe projesi de önümüzdeki
dönem çalışmaları arasında yer alıyor.
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“Güneşli Kültür Merkezi’nin her
katında farklı etkinlik olacak”
Hürriyet Mahallesi’nde yapılacak Güneşli Kültür Merkezi,
3 bodrum kat, zemin ve 2 normal kattan oluşuyor. Bina
zemin kattan çatı katına kadar etkinlik alanlarıyla
donatıldı. Sergi ve fuaye alanları zemin katta bulunurken
normal katlarda ise 403 kişilik çok amaçlı salon,
konferans salonu ve kütüphane yer alacak. Fitness
salonu ve çocuk oyun alanı da bulunan Kültür
Merkezi’nin çatı katında açık amﬁ salon da bulunuyor.
Ayrıca 208 araçlık otopark da hizmete sunuluyor.

Kapalı Spor
Salonları

İlçemize 17 adet kapalı spor salonu ve
7 adet kapalı halı saha bulunuyor.
Ayrıca, 5 adet kapalı spor salonu ve 3
adet kapalı halı saha yapımı planlanıyor.

“Sıfır atık parkıyla
geri dönüşüm bilinci artacak”
2015 yılında hizmete açtığımız Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
Tesisimizde camdan metale kağıttan plastiğe kadar binlerce ton
atığın geri dönüşümünü sağlıyoruz. Yeni dönemde bu
çalışmalarımızı Sıfır Atık Parkı’yla daha ileriye taşıyacağız. Özellikle
yarınımız olan çocuklar geri dönüşüm bilinci kazanacak. Bu parkta
atık kağıt alanı, atik pil alanı, atık cam alanı, yeşil atık alanı, plastik
atık alanı ve rüzgar enerjisi tribünleri alanı da bulunuyor.

Mahmutbey Mahallesi Köyiçi
Parkı ve Sosyal Tesisi
Mahmutbey Mahallesi
Köyiçi Parkı ve Sosyal
Tesis Projesimiz; kafe,
çay bahçesi, çocuk
oyun alanları, süs
havuzları, kütüphane,
dinlenme alanları,
peyzaj alanları ve
oturma birimlerinden
oluşmaktadır.
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Kongre ve
Turizm Merkezi

Değirmen Kafe Parkı

“Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
Kültür Merkezi yenileniyor”

İlçemizin merkezi bir
noktada olması ve
alternatiﬂi ulaşım
( Metro, tramvay,
karayolu vb.)
yöntemlerinin olması
dolayısıyla hem ulusal
hem de uluslararası;
bilimsel , akademik,
ulusal, beynelminel
ve yerel konular
üzerine toplantıların,
sempozyumların,
konferansların
düzenlenebileceği
çok uluslu ölçekte,
fayda sağlayabilecek
bir Kongre ve Turizm
Merkezi yapılacak.

Yavuzselim
Mahallemizde
hizmete açmayı
planladığımız
Değirmen Kafe
Projemiz 340
metrekare kafeterya,
294 metrekare çocuk
oyun alanı, yürüyüş
yolu, açık ﬁtness
alanı, oturma alanları
ve yeşil alanlardan
oluşmaktadır.

27 bin 990 üye
sayısıyla İstanbul’da
üye sayısı bakımından
3. sırada yer alan
kütüphanenin de
bulunduğu Şehit Savcı
Mehmet Selim Kiraz
Kültür Merkezi
yenileniyor. Bu
projede; 85 araçlık
otopark, kafeterya,
400 kişilik çok amaçlı
salon, restoran, 582
kişilik konferans
salonu ile 760 kişilik
okuma salonu
yapılması planlanıyor.
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