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Gönüllülük ve uzlaşı ekseninde, bilimsel temellerle
ele aldığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımızı bir bir
tamamlayarak, hak sahiplerimizi modern ve güvenli
konutlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu
kapsamda TOKİ ile birlikte yapımını tamamladığımız
813 konutluk Bağlarbaşı Mahallesi 7B Kentsel
Dönüşüm Projesi’nin kura çekimini gerçekleştirecek
olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm hak sahiplerimize
yeni evlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Kentsel dönüşümü sadece binaları yenilemek
olarak görmüyor, ilçemizin bugünkü ve gelecekteki
ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri de hızla hayata
geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda
prensip haline getirdiğimiz, “her bir bağımsız birime
karşılık en az bir otopark alanı oluşturma” anlayışımız
kapsamında bugüne kadar 5.945 araçlık otopark
alanını ilçemize kazandırdık. İstanbul’un ve Türkiye’nin
en büyük sorunlarından birisi haline gelen otopark
sorununu ilçemizde temelden çözmeye yönelik bu
çalışma ile ulaşım sorunları ve düzensiz parklanmanın
da önüne geçmeyi amaçlıyoruz.
Alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla yenilenen ilçemizde
geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize
eğitimde yeni ufuklar açmak, sanatsal farkındalıklarını
artırmak, yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak ve
sportif gelişimlerine katkı sağlamak için birçok hizmet
ve çalışmaya birlikte imza atıyoruz.
Bu yıl 4’üncüsünü düzenlediğimiz Gaziosmanpaşa
Bilim, Spor, Sanat ve Gençlik Festivali’nde her gün
binlerce gencimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşadık.
Konserlerden bilim şenliğine, spor müsabakalarından

sanatsal faaliyetlere kadar etkinliklerimize her
yaştan vatandaşımız yoğun ilgi gösterdi. Özellikle
gençlerimizin heyecanına ve coşkusuna şahitlik
etmek bizleri de oldukça heyecanlandırdı.
Yine geçtiğimiz ay içerisinde Gaziosmanpaşa Dil
Akademisi’nde yabancı dil eğitimi alan gençlerimize ilk
dönem sertifikalarını verdik. YKS hazırlık sürecindeki
lise son sınıf öğrencilerimize moral vermek amacıyla
gençlik kampımızı düzenledik. Gençlerimiz, çeşitli
aktivitelerle oldukça verimli ve güzel bir kamp dönemi
geçirdiler. Gözbebeğimiz olan çocuklarımızı da spor
turnuvaları ve bilgi yarışmalarında buluşturduk.
Bundan 6 yıl önce ilçemizde örnek bir uygulama
olarak başlattığımız ve ardından Gençlik ve Spor
Bakanlığımız tarafından ülke geneline yaygınlaştırılan
“Sporda Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme”
projemiz de tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda
ilçemizdeki 3. ve 4. sınıflarda eğitim gören 10.500
öğrencimizin
becerilerini
tarayarak,
sportif
yeteneklerini erken yaşlarda keşfediyor, profesyonel
anlamda spora yönlendiriyoruz. Bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da ülkemizin güçlü yarınlarını inşa
edecek genç bilim insanlarını, sanatçıları, sporcuları
yetiştirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam
edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli hemşerilerime
sevgilerimi sunuyor, her birinizi en kalbi duygularımla
selamlıyorum.
Kalın sağlıcakla…
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Kentsel Dönüşüm ile
5.945 Araçlık
Otoparkı İlçemize
Kazandırdık

BU SAYIDA

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi’nde bulunan Şehit Sezer Yüksel Parkı, Gaziosmanpaşa
Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenerek, modern haliyle hizmete sunuldu.
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Şehit Sezer Yüksel Parkı açılışına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve
vatandaşlar katıldı. Başkan Usta, parkın açılışını çocuklar ile birlikte gerçekleştirdi. Çocuklar, doyasıya
eğlendikleri yeni parklarına kavuşmanın sevincini yaşadı. 1.156 m² alanlık parka; Gaziosmanpaşa Belediyesi
tarafından 470 m² yeşil alan, 150 m² çocuk oyun alanı, 4 adet piknik masası, mini basketbol ve futbol sahası
ile fitness aletleri yapıldı.
“BU PARKI ÇOCUKLARIMIZA
E D İ YO R U M ”

ARMAĞAN

Parkı, çocuklara armağan ettiklerini ifade eden
Başkan Usta, “Burada bulunan gençlerimiz ve
onların anneleri, çocuklara özel, çocuklarla birlikte
ailelerin vakit geçirebileceği bir mekan haline
dönüşmesini talep etmişlerdi. Ancak pandemi
vesilesiyle bu tür çalışmaları askıya almıştık.
İnşallah bu açılış da bu sıkıntılı sürecin sonu olur.
Ben, bu zamana kadar göstermiş olduğunuz
sabır, destek, duadan dolayı hepinize ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Buranın da tekrardan hayırlı,
uğurlu olmasını diliyorum. Şehit Sezer Yüksel Parkı
olarak yaşatılması noktasında emek sarf eden
herkese bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu parkı
çocuklarımıza armağan ediyorum” dedi.
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HER DAİREYE OTOPARK
Bağlarbaşı Mahallesi 7B Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında; 166 adet 1+1, 378 adet
2+1, 269 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 813 konut üretildi. Projede konutların
yanı sıra 31 dükkan inşa edildi. Her daireye bir otopark alanının oluşturulduğu
kentsel dönüşüm projesinde 813 araçlık kapalı otopark alanı yapıldı

VATANDAŞLAR,
ALANLARINA

“YERİNDE DÖNÜŞÜM”
KAVUŞUYOR

İLE

GÜVENLİ

YAŞAM

Sosyal donatı alanlarının da yer aldığı proje kapsamında peyzaj
düzenlemeleri ile yeşilin hakim olduğu, nefes alan bir yaşam alanı
bölgeye kazandırılmış oldu. Vatandaşlar, deprem riski taşıyan
ve yeterli sosyal donatı olmayan alanda “yerinde dönüşüm” ile
güvenli, konforlu, dayanıklı, yeşil alanları ve sosyal donatıları olan
modern standartlarda bir yaşam alanına sahip olma imkanına
kavuştu.

813 konut, 31
dükkân, 813 araçlık
kapalı
otopark
ve yeşil alanlarla
bölgenin çehresini
değiştiren Bağlarbaşı
Mahallesi 7B Kentsel
Dönüşüm Projesi’nde kura
heyecanı yaşanıyor. Hak
sahipleri, noter huzurunda
yapılacak
kura
çekiminin
ardından
yeni
dairelerine
kavuşuyor.
Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm projeleri
hızla tamamlanarak, hak sahipleriyle buluşmaya
devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum’un Bağlarbaşı Mahallesi’nde temelini attığı
1.739 konutluk projenin ilk etabı olan 813 konutluk 7B kentsel
dönüşüm projesi tamamlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve
Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projede, hak sahiplerinin
daireleri, noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirleniyor.
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Kentsel Dönüşüm ile
Ulaşım ve Otopark Sorunu
Çözüme Kavuşuyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren kentsel dönüşüm çalışmalarıyla
ulaşım ve düzensiz parklanma sorununu da ortadan kaldırıyor. Kentsel dönüşüm projeleri
kapsamında 5.945 araçlık otopark alanı, Gaziosmanpaşalıların hizmetine sunuldu.

Gaziosmanpaşa’ya
4 Yeni Okul Müjdesi
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın girişimleri ve Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer’in destekleriyle Gaziosmanpaşa’ya 136 derslikli 4 yeni okul daha kazandırılıyor.

en büyük sorunlarından birisi haline gelen otopark
sorununu temelden çözmeye yönelik bir çalışma
yapmış oluyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimiz
kapsamında üreteceğimiz 10.761 konuta karşı
12.276 otoparkla aslında İstanbul’un kanayan
yarasına da böyle çözüm bulmuş oluyoruz” dedi.

Gaziosmanpaşa’da ömrünü tamamlayan ve
deprem riski taşıyan binaları güvenli, modern,
sosyal donatılara ve yeşil alanlara sahip yaşam
alanlarına dönüştürme süreci hızla devam ediyor.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm
projelerinde oluşturduğu yeni otopark alanları ile
ulaşım ve düzensiz parklanma sorununu da önemli
ölçüde çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda
bugüne kadar 5.502 kentsel dönüşüm konutunu
hak sahiplerine teslim eden belediye, 5.945 araçlık
otopark alanını da ilçeye kazandırdı.

Gaziosmanpaşa’da, sanat merkezlerinden spor salonlarına, bilim atölyelerinden kitaplı kahvelere, öğrencileri
her türlü imkanla buluşturan Gaziosmanpaşa Belediyesi, eğitim yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda
Milli Eğitim Bakanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle ilçeye 4 yeni okul kazandırılıyor. Bakan Özer
ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde; Sarıgöl
Mahallesi’nde 32 derslikli ilkokul ve 32 derslikli ortaokul, Yıldıztabya Mahallesi’nde 32 derslikli 100. Yıl
Ortaokulu ve We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilecek olan 40 derslikli fen lisesinin
yapımına Milli Eğitim Bakanlığı destek verecek.

“OTOPARK SORUNUNU TEMELDEN ÇÖZMEYE
YÖNELİK BİR ÇALIŞMA”

BAKAN ÖZER’DEN EĞİTİM YATIRIMLARINA DESTEK

Sadece konutları yenilemeyip, modern ve kaliteli
yaşam alanları oluşturduklarının altını çizen
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, “Hem konutları yeniliyor hem de aynı
zamanda bir bağımsız birime düşecek en az bir
otopark inşa ediyoruz. İstanbul’un ve Türkiye’nin

Geçtiğimiz aylarda Gaziosmanpaşa’yı ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziosmanpaşa
Belediyesi’nin önemli eğitim hamleleri yaptığına dikkat çekmiş, “Gaziosmanpaşa Belediyemiz sadece eğitim
binaları yapmıyor, eğitim binaları için arsa tahsisinden mevcut okulların donanımına kadar her türlü alanda
bizim en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi” ifadelerini kullanmıştı. Başkan Usta ise, eğitimin daha güçlü bir
düzeye ulaşması noktasında desteklerinden dolayı Bakan Özer’e teşekkür etmişti.
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Bağlarbaşı Caddesi, “Işıl Işıl”
Bir Görünüme Kavuştu
Gaziosmanpaşa’nın en önemli alışveriş caddelerinden Bağlarbaşı Caddesi’nin aydınlatma
sistemi baştan aşağı yenilendi. Cadde; yüksek ışıklandırma gücüne sahip, enerji tasarruflu
ve dekoratif elektrik direkleriyle daha estetik bir görünüme kavuştu.

estetik anlamda sokaklarımıza, caddelerimize,
mahallelerimize renk katıyoruz. Bağlarbaşı Caddesi,
bizim ilçemizin en merkezi konumdaki caddesi aynı
zamanda bir alışveriş caddesi. Bu caddeyi iyileştirdik
ancak aydınlatma ile ilgili problem yaşanıyordu. Bu
talepleri değerlendirip, burada dekoratif aydınlatma
projesi yaptık. Özellikle de dekoratif aydınlatmanın
caddeye farklı bir güzellik kattığını düşünüyoruz”
dedi.

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi’ndeki mevcut
elektrik direklerinin, eksik durumda olması ve arızalar
oluşturmasından dolayı Gaziosmanpaşa Belediyesi,
caddedeki tüm aydınlatma sistemini yeniledi. Bu
kapsamda 530 metre uzunluğundaki caddeye,
“prestij cadde” konseptine uygun 35 adet dekoratif
tip elektrik direği monte edildi. Yüksek ışıklandırma
gücüyle caddeye daha da aydınlık katan yeni elektrik
direkleri aynı zamanda ayda ortalama 864 kWh enerji
tasarrufu sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan,
Gaziosmanpaşa Bilim Merkezi’ne
4 Milyon TL’lik Destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri Destek
Programı” kapsamında Gaziosmanpaşa Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’ne 4 milyon liralık
destek vereceklerini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri Destek Programı” kapsamında
Gaziosmanpaşa Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nin de aralarında bulunduğu 7 bilim merkezine tahsis
edilecek desteklere yönelik protokol imzalandı. Varank, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bu merkezlerde
gençlere, matematik, astronomi, havacılık, uzay, doğa bilimleri, robotik kodlama ve tasarım eğitimleri verilecek.
Sorgulama, teknolojiyi kullanma, bilimsel, akılcı ve eleştirel düşünme gibi farklı yetenekler kazandırılacak” diye
konuştu.
“GENÇLERİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM”

“ESTETİK ANLAMDA SOKAKLARIMIZA,
CADDELERİMİZE,
MAHALLELERİMİZE
RENK
KATIYORUZ”

Varank sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri Destek Programı kapsamında bundan
sonra inşallah yerel yönetimlerimize 4 milyon lira destek vereceğiz. Programı da burada revize etmiş olduk.
Fatih, Sancaktepe, Arnavutköy, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Yakutiye ve Yunusemre Belediyelerine Türkiye’ye
böylesine modern bilim merkezlerini kazandırdıkları, TÜBİTAK’a da destekleri için şükranlarımı sunuyorum.
Bilim Merkezleri desteklerimizin, ilçe belediyelerimize, ülkemize ve bilhassa gençlerimize hayırlı uğurlu
olmasını diliyorum.”

Çalışma hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Değişen,
gelişen
Gaziosmanpaşa’da
sadece
kentsel
dönüşümle şehri geliştirmiyoruz aynı zamanda
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Ücretsiz Servis Hizmeti İle
Millet Bahçesi
Her An Cıvıl Cıvıl

Belediyemizden Tapu Beyan
İşlemlerinde Büyük Kolaylık
Gaziosmanpaşa’da vatandaşlar, emlak beyan bildirimlerini “e-Belediye” online işlem sayfası
üzerinden, belediyeye gelmeden hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebiliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin hizmete sunduğu ücretsiz servisler, Gaziosmanpaşa Millet
Bahçesi’ne ulaşımı kolaylaştırdı.
Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar yeşil alan
ve parklara akın etmeye başladı. Gaziosmanpaşa
Belediyesi de vatandaşların yaz aylarında yoğun
ilgi gösterdiği Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’ne
ulaşımı kolaylaştırmak adına harekete geçti.
Geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve bu yıl da devam
eden ücretsiz servis hizmeti ile Gaziosmanpaşalılar,
Millet Bahçesine kolayca giderek, yeşilin ve
doğanın tadını çıkarıyor. Servis, millet bahçesinin
bakım nedeniyle kapalı olduğu Pazartesi günleri
dışında haftanın 6 günü hizmet veriyor.
E-Belediyecilik hizmetleri ile vatandaşların işlemlerini kolaylaştıran adımlar atmaya devam eden
Gaziosmanpaşa Belediyesi, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Yapılan yeni çalışmaya göre; gayrimenkul
sahibi olan vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin e-Belediye sayfasına tapu üzerindeki bilgilerini girerek,
dakikalar içinde emlak beyanlarını yapabiliyor. Bilgileri ve gerekli evrakları sisteme online olarak yükleyen
vatandaşların başvuruları incelendikten sonra, beyan bildirimleri kendilerine sms yoluyla iletiliyor ve süreç
hızlıca tamamlanıyor.

Sadece Gaziosmanpaşa’nın değil aynı zamanda
İstanbul’un da en önemli açık hava mekanlarından
olan Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi, yeşille maviyi
buluşturan eşsiz manzarası, doğal orman yapısı,
rengarenk çiçekleri ve sosyal alanlarıyla göz
kamaştırıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları,
etkinlik alanı, piknik ve mangal alanları, basketbol
sahası, otoparkı, kafeteryası ve seyir kulesi ile
ziyaretçilerine hizmet veren Gaziosmanpaşa
Millet Bahçesi, vatandaşlara şehrin stresinden
uzaklaşabilecekleri nefes alan mekanlar, çocuklara
ise modern ve güvenli oyun alanları sunuyor.

“EMLAK BEYAN BİLDİRİM” NOKTASI, VATANDAŞLARA YERİNDE HİZMET VERİYOR
Online işlem kolaylığının yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediyesi, İlçe Tapu Müdürlüğü içerisine kurduğu
“Emlak Beyan Bildirim” noktası ile vatandaşlara yerinde hizmet veriyor. Belediye görevlileri, tapu işlemlerini
tamamlayan vatandaşların beyan bildirimlerini, zaman kaybı yaşamadan, pratik şekilde gerçekleştiriyor.
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Gaziosmanpaşalılar, Hem
Çevreyi Koruyor Hem de
Hediyeler Kazanıyor

Asfaltlama Çalışmaları
Aralıksız Sürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yol bakım, onarım ve asfaltlama
çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gaziosmanpaşa’da, GOP Sıfır Atık mobil takip sistemi uygulamasını kullananlar geri dönüşüm
ile çevreyi korurken aynı zamanda çeşitli hediyelerin sahibi oluyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından geliştirilen GOP Sıfır Atık Mobil Takip Sistemi uygulaması ile
vatandaşlar, ev veya iş yerlerinde biriktirdikleri geri dönüşüm atıklarının evlerinden alınması için atık toplama
talebi oluşturuyor. Uygulama üzerinden bildirilen atıklar, belediye ekipleri tarafından adresten teslim alınıyor.
Uygulamayı kullananlar, teslim ettikleri atık miktarına göre kazandıkları puanlarla çeşitli hediyelerin sahibi
olabiliyor. Gaziosmanpaşalılar, mahallelerinin çöp toplama, sokak süpürme, yıkama gibi birçok temizlik
hizmetini de fotoğraflı şekilde uygulama üzerinden takip edebiliyor.
KULLANICILARA HEDİYELERİ ULAŞTIRILIYOR
Vatandaşlar, tercih ettikleri hediyenin puanına ulaştıklarında uygulama üzerinden hediye talebi oluşturabiliyor.
Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, bisiklet, tablet bilgisayar, ateş ölçer, kitap, sokak hayvanları için mama,
kupa bardak, oyuncak çeşitleri ile siteler için kamelya ve piknik masası gibi hediyeleri, kazanan kullanıcılara
ulaştırmaya devam ediyor.
GOP Sıfır Atık mobil takip sistemi uygulamasını Android ve Ios uygulama mağazalarından indirebilirsiniz.
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, ilçe genelinde deforme ve hasarlı durumda
olan yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor.
Program kapsamında tespit edilen aksaklıkları
gideren ekipler, diğer yandan vatandaşlardan
gelen talepler doğrultusunda asfaltlama çalışmaları
yapıyor.
HAFTADA 600 TON ASFALTLAMA YAPILIYOR
Halitpaşa Caddesi Madalyon Sokak, Lise Arkası
Sokak, Kehribarcı Sokak, Aladağı Sokak, Çimentepe
Sokak, 511 Sokak, 514 Sokak, 516 Sokak, 521 Sokak
ve 534 Sokak’ta çalışmalar tamamlanarak toplam 4
bin ton asfalt döküldü. Hamam Caddesi, Dereboyu
Sokak, Papatya Sokak- Mezarlık Sokak kesişiminde
çalışmalar devam ediyor. Aralıksız devam eden
çalışmalarda ekipler, haftada ortalama 600 ton asfalt
serimi yaparak, yolları daha konforlu ve güvenli hale
getiriyor.
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Gaziosmanpaşalı
Gençler, Heyecan Dolu
Festivalde Buluştu

GENÇLER, 6 GÜN SÜREN
FESTİVALDE DOYASIYA EĞLENDİ
Gaziosmanpaşa
Bilim,
Spor,
Sanat ve Gençlik Festivali
kapsamında gençler; İkilem ve
Sakiler konserleri, bilim şenliği,
3X3 basketbol turnuvası, karate,
tekvando, muay thai gösterileri,
espor müsabakaları, okçuluk, dart,
mini golf etkinlikleri, Karizma Show
gösterisi, bisiklet akrobasi show,
sanal gerçeklik ve simülatör
aktiviteleri, yarışmalar ve sürpriz
ikramlarla unutulmaz bir 6 gün
geçirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen
Gaziosmanpaşa Bilim, Spor, Sanat ve Gençlik Festivali, binlerce genci
buluşturdu. Belediye bahçesini açık hava şölenine dönüştüren etkinliğe
katılan gençler, hem yeteneklerini sergiledi hem de eğlendi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziosmanpaşa
Belediyesi tarafından 4. Gaziosmanpaşa Bilim, Spor, Sanat ve Gençlik Festivali düzenlendi.
Belediye bahçesinde kurulan festival alanını 6 günde binlerce genç ziyaret etti. Festivalde
gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerle üretmenin keyfine varan gençler, spor ve sanat
aktiviteleriyle doyasıya eğlendi.

”MOTORA BİNDİM, ARABAYA BİNDİM, RODEOYA BİNDİM”
Etkinlikte çok eğlendiğini ifade eden Eyüpcan Özkanar, “Mükemmel oldu böyle bir yer açmaları, teşekkür
ediyoruz yani. Motora bindim, arabaya bindim, rodeoya bindim, her şeyi denedim. Çok iyi, çok güzeldi,
maceraya tam katılıyorsun gibi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

“DEVAM ETMESİNİ İSTERİM, ÇOK EĞLENCELİ”
Festival kapsamında karate gösterisi sergileyen
Kaan Tüzün, “Çok güzel, dün de gelmiştim.
Eğlendim, rodeoya bindik. Burada kata
yapıyoruz, temel teknik yapıyoruz. Belediyenin
bu etkinliği çok güzel. Devam etmesini isterim,
çok eğlenceli” diye konuştu.
“BURADAKİ ENERJİ ÇOK GÜZEL”
Rabia Akbal, “Hem eğleniyoruz hem
öğreniyoruz. Bazen çok yoruluyoruz ama
işin sonunda başarıya ulaştığımız için mutlu
oluyoruz. Buradaki enerji çok güzel. Biz de
burada çok eğleniyoruz ve buraya geldiğimiz
için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
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Gaziosmanpaşa’da Gökyüzü
Uçurtmalarla Renklendi
FENER ALAYI VE KONSERLE KUTLANDI

Gaziosmanpaşa’da düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu. Şenliğe katılan
çocuklar, aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gaziosmanpaşa’da fener alayı ve İkilem
konseri eşliğinde coşkuyla kutlandı.

gençlere yönelik bir bayram olmadığını biliyoruz.
Tüm halkımızla birlikte bugün gençlerimizin
coşkusuna ortak olmak için Gaziosmanpaşa
Meydanı’ndayız” ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri,
Gaziosmanpaşa
Ortaokulu’ndan
Cumhuriyet
Meydanı’na gerçekleştirilen fener alayı ile başladı.
Yürüyüşe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta’nın yanı sıra ilçe protokolü, sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile yürüyen
kalabalığa evlerindeki vatandaşlar da balkon ve
pencerelerden alkışlarla destek verdi. Ardından
düzenlenen konserde sahne alan İkilem, sevilen
şarkılarını Gaziosmanpaşalılar için seslendirdi.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan İkilem, dinleyenlere
coşkulu anlar yaşattı.

“BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nı kutlamak için konsere gelen İrem
Palabıyık, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı’nda konsere geldiğimiz için
mutluyuz. Bayramı coşkuyla kutluyoruz. Bu
etkinliği düzenleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne
teşekkür ederiz. Bayramımız kutlu olsun” diye
konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen uçurtma şenliğine çok sayıda çocuk, aileleriyle birlikte
katıldı. Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’nde uçurtma uçuran çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu. Gökyüzünü
uçurtmalarla kaplayan çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte uçurtmanın yanı sıra; çocuk oyunları ve resim
boyama etkinliği de yapıldı. Şenliğe katılan vatandaşlara patlamış mısır, içecekler ve pamuk şeker dağıtıldı.
“ÇOK EĞLENİYORUZ”
Kızlarıyla birlikte etkinliğe katılarak, eğlendiklerini dile getiren Emine Çetin, “Kızlarımla birlikte geldim. Çok
eğleniyoruz. Uçurtma uçurduk, piknik yaptık. Şimdi de pamuk şeker alacağız. Çok eğleniyoruz” şeklinde
konuştu.
“ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE GÜZEL VAKİT GEÇİRİYORUZ”
Çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Ali Çıldır ise, “Eşim ve çocuklarımla geldik. Uçurtma
uçurmaya çalışıyoruz açıkçası çok eğleniyoruz, çocuklarımla birlikte güzel bir vakit geçiriyoruz. İlk etapta biraz
uçurduk sonra çok heveslendik ama devamında uçuramadık. Uçurtmayı bir iki denemeden sonra bırakıp,
diğer etkinliklere katılmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZİN COŞKUSUNA ORTAK OLMAK
İÇİN GAZİOSMANPAŞA MEYDANI’NDAYIZ”
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nı Gaziosmanpaşalılarla birlikte coşkuyla
kutladıklarını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Tüm Gaziosmanpaşa
halkımızla birlikte sokaktayız. Fener Alayı yürüyüşü
yapıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde sadece
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Evde Temizlik Hizmetimiz İle
Gönüllere Dokunuyoruz

Kadınların Emeği, El Sanatları
Satış Ofislerinde Değer Buluyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Evde Temizlik Hizmeti” ile 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi, kimsesiz
ve engelli vatandaşların ev temizliklerini ücretsiz gerçekleştiriyor.

Gaziosmanpaşalı kadınların ürettiği el emeği ürünler, Gaziosmanpaşa Belediyesi El Sanatları
Satış Ofisleri’nde görücüye çıkıyor. Satış ofisleri, 3.120 ev hanımına gelir elde etme imkanı
sunuyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla birçok örnek
hizmeti vatandaşlarla buluşturan Gaziosmanpaşa
Belediyesi, 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve
engelli vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.
Bu kapsamda belediye ekipleri, günlük ev işlerini
yapmakta zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşların
evlerine giderek, temizlik hizmeti veriyor. Hanelere
periyodik olarak ziyaretler gerçekleştiren ekipler, evin
temizlik ve düzen işlerini itinayla gerçekleştirerek,
vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Evde Temizlik Hizmetleri´nden yararlanmak isteyen
vatandaşlar, belediyenin ilgili numaralarını arayarak,
talep oluşturabilirler.
hanımefendiler, evlerinde hazırladıkları, tamamı el emeği
göz nuru olan ürünlerin fiyatlarını kendileri belirleyip
getiriyorlar. Biz de satışlarını gerçekleştirmelerine imkan
sağlıyoruz. Bu ürünlerin hizmete sunulması, ailelere
ekonomik anlamda katkı sağlaması bizi de oldukça
mutlu ediyor” dedi.

Gaziosmanpaşa
Belediyesi,
kadın
emeğinin
değerlendirilmesi ve ev hanımlarının istihdamını
desteklemek amacıyla kadınlara yönelik meslek
edindirme ve hobi kurslarını sürdürüyor.
Gaziosmanpaşalı kadınların, kurslardan öğrendikleriyle
ürettiği el emeği, göz nuru ürünler ise kendilerine tahsis
edilen el sanatları satış ofislerinde satışa sunularak,
ev hanımlarına gelir kapısı oluyor. Gaziosmanpaşa
Kültür ve Sanat Merkezi giriş katında ve 500 Evler
Caddesi’nde hizmet veren el sanatları satış ofislerinde;
çeyiz ürünlerinden yöresel el nakışlarına, dekoratif ev
aksesuarlarından takı, süs eşyası ve çantalara kadar
toplam 11 bin parça ürün ziyaretçilerin beğenisine
sunuluyor.

“YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRİYORUZ”
İhtiyaç sahibi ve yaşlıların her an yanlarında olduklarını
ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, “İlçemizde yalnız yaşayan, ihtiyaç
sahibi komşularımızı tespit ederek, ekiplerimiz
aracılığıyla ev temizliklerini gerçekleştiriyoruz. Daha
da önemlisi onları ziyaret ederek, yalnız olmadıklarını
hissettiriyoruz. Özellikle kıymetli büyüklerimizin
ihtiyaçlarını karşılamak, gönüllerine girmek, hepimizin
sorumluluğu ve görevidir” dedi.

“KADINLARIMIZA DESTEK OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”
El sanatları satış ofisleriyle üreten kadınlara her zaman
destek verdiklerini belirten Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Gaziosmanpaşalı
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GAZİOSMANPAŞA

ÜNLÜ YAZARLARI AĞIRLADI
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Gaziosmanpaşa Kitap Fuarı,
birbirinden değerleri yazarları, kitapseverlerle bir araya getirdi. Yaklaşık bir ay ziyarete açık
kalan fuar, adeta bir okuma şölenine dönüştü.

Geleneksel
Şöleni İçin Kayıtlar
Başladı
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği toplu sünnet şöleni için
kayıtlar başladı.

Gaziosmanpaşa Belediye bahçesinde düzenlenen Gaziosmanpaşa Kitap Fuarı, İstanbulluları, kitapların
dünyasında renkli bir yolculuğa çıkardı. 32 yayınevi ve binlerce eserin yer aldığı fuarda kitapseverler,
düzenlenen imza günleri ve söyleşilerde ünlü yazarlarla buluşma imkanı buldu.
Kitap fuarı kapsamında; Serdar Tuncer, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hatice Kübra Tongar, Dursun Ali Erzincanlı
ve Sinan Yağmur hem keyifli söyleşiler gerçekleştirdi hem de sevenlerine imza dağıttı. Fantastik ve gençlik
edebiyatı kategorilerinde yazdığı eserlerle ünlenen Esra Bahadır Cesar ve çocuk kitaplarının sevilen yazarı
Nehir Aydın Gökduman da imza günlerinde okurlarıyla buluştu.
Geleneksel sünnet etkinliği kapsamında çocukların önce muayene
ve tahlilleri yapılacak. Ardından modern cerrahi yöntemlerle, hastane
koşullarında sünnetleri gerçekleştirilecek. Çocuklar daha sonrasında
düzenlenecek olan etkinlikte ise sahne gösterileri, çocuk oyunları,
sürpriz hediyeler ve ikramlarla hep birlikte gönüllerince
eğlenecek. Sünnet kostümleri de şölen kapsamında
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından çocuklara armağan
edilecek.
SON BAŞVURU: 30 HAZİRAN PERŞEMBE
1-12 yaş arası çocuklarını sünnet ettirecek olan aileler,
Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi giriş katında
bulunan Sosyal Yardım Bürosu’na başvurarak,
Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıt yaptırabilirler.
Son Başvuru Tarihi; 30 Haziran Perşembe.
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Gazi Osman Paşa,
Vefatının 122’nci Yılında
Dualarla Anıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın vefatının 122’nci yıl
dönümü nedeniyle kabri başında anma programı düzenledi.

Gazi Osman Paşa’nın Fatih Camii avlusunda bulunan
kabri başında düzenlenen anma programı, Kur’an-ı
Kerim tilavetiyle başladı. Programa Gaziosmanpaşa
Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Plevne
Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Gazi Osman
Paşa’yı rahmetle ve minnetle andığını belirten
Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu,
“İlçemizin adını iftiharla taşıdığı Plevne kahramanını
anmak için bir aradayız. Fedakarlığın timsali olmuş
adeta. Hayatı cepheden cepheye koşturarak geçmiş
olan bir yiğit, büyük komutan” ifadelerine yer verdi.
“BÜYÜK İNSANLAR, BÜYÜK KOMUTANLAR KOLAY
YETİŞMİYOR”
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, “Büyük bir komutanın ismini gururla taşıyan bir
ilçenin sorumlusu olarak, burada her yıl yaptığımız
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gibi büyük komutanı rahmetle yad ediyoruz.
Kahramanlık destanı yazdığı Plevne şehrinin ismini
taşıyan Plevne Okulu öğrencilerimizle birlikte bu
anma geleneğini gelecek nesillere taşımak için
buradayız. Büyük insanlar, büyük komutanlar kolay
yetişmiyor. Ölümünden 122 yıl sonra bile aynı gururla
onu yad etmek Türk milletine yakışır bir davranış. Biz
de onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Gaziosmanpaşa’da Engel
Tanımayan Farkındalık
Etkinlikleri
Engelliler Haftası kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi, engelli bireyleri “Özel Eğitim
Şenliği” ve “Engelsiz Kermes” etkinliklerinde buluşturdu. 1 günlük temsili askerlik yapan
engelli gençler için ise asker uğurlama programı düzenlendi.

ENGELLİ GENÇLERİN ASKERLİK HEYECANI

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla
Gaziosmanpaşa Belediyesi, engellilerin sorunlarına
dikkat çekmek ve sosyal farkındalık oluşturmak
için bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Bu kapsamda
ilk olarak Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’nde
“Özel Eğitim Şenliği” düzenlendi. Programa
katılan engelli çocuklar, kendileri için düzenlenen
spor ve sanat etkinlerinde aileleriyle birlikte
gönüllerince eğlendi. Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta da engelli çocuklarla
birlikte oyunlar oynayarak, sevinçlerine ortak
oldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam
ve Dayanışma Merkezi bahçesinde ise kermes
etkinliği düzenlendi. Kermeste, Engelsiz Yaşam
ve Dayanışma Merkezi’nde eğitim gören görsel
sanatlar sınıfı öğrencilerinin yaptıkları el emeği
ürünler sergilendi.

Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediyesi, Engelliler
Haftası kapsamında Hasdal Kışlası’nda 1 günlük
temsili askerlik yapan engelliler için uğurlama
programı düzenledi. Plevne Toplantı Salonu´nda
gerçekleşen programda Başkan Usta, askere
gidecek gençlere kına yaktı. Programa katılan
engellilerin aileleri, kına töreninde duygu dolu
anların yaşadı. Ardından düzenlenen müzikli
eğlencede gençler doyasıya eğlendi.
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Gaziosmanpaşa Dil
Akademisi’nde İlk Dönem
Mezuniyet Heyecanı

Gaziosmanpaşalı Öğrenciler,
Şehir Kültürü Konusunda
Bilgilerini Yarıştırdı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Dil Akademisi’nin 6 branşta düzenlediği eğitimlerin ilk kurunu
başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği “Şehir Hayatında Haklarım, Kentim ve
Geleceğim” temalı liseler arası bilgi yarışmasının finali gerçekleştirildi. Dereceye girenlere
kupalarını, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Dil Akademisi, 2021-2022 eğitim yılının ilk kur mezunlarını verdi. İngilizce A1, İngilizce
A2, Almanca, Fransızca, Arapça ve Korece branşlarında verilen ilk kur eğitimlerinde kursiyerler, 4 aylık eğitim
programına alındı. Bu 4 aylık periyotta kursiyerler, ara sınav, konuşma sınavı, dinleme sınavı ve bitirme sınavına girdi.
Sınavların ardından A1 seviyesini başarıyla tamamlayan 45 kursiyere MEB onaylı sertifikaları verildi.
“SERTİFİKAYI ALMAYA HAK KAZANDIM VE BUNDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM”
İngilizce kursunu birincilikle tamamlayan Nimet Göze, “Çocuklarımın İngilizce derslerinde onlara yardımcı olmak
amacıyla araştırma içerisindeyken Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin dil akademisi bünyesinde İngilizce kursları açmış
olduğunu öğrendim ve kursa kaydı yaparak başladım. İlk zamanlar tedirginlik içerisindeydim. Ama hocamızın
teşvikiyle sınıf arkadaşlarımın desteği, ailemin de desteğiyle bu sertifikayı almaya hak kazandım ve bundan dolayı
çok mutluyum” dedi.
“BAŞARILI BİR SÜREÇ OLDU”
Arapça kursunda sertifika alan Fatma Aydeniz, “Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Dönem içerisinde derslere
devam ederken böyle bir kursun açıldığını öğrendim. Üniversiteden beri merakım vardı, katılmak istiyordum.
Gündüz derslerimi yaptıktan sonra akşam da hocamızla birlikte Arapça derslerimize devam ettik. Başarılı bir süreç
oldu. Bu imkanları sunduğu için belediyemize buradan teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.
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öğrencilere kupalarını Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta takdim etti. Yarışmada
emeği geçen herkesi tebrik eden Usta, ardından
öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konu ve içerik bakımından Türkiye´de ilk olma
özelliği taşıyan “Şehir Hayatında Haklarım, Kentim
ve Geleceğim” yarışmasının finali, Gaziosmanpaşa
Hükümet Konağı Plevne Salonu’nda gerçekleştirildi.
26 okulun katıldığı yarışmanın eleme turlarında
rakiplerini geride bırakan Vefa Poyraz Anadolu Lisesi,
Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi, Özel
Şefkat Fen Lisesi, Özel Mavigün Fen Lisesi ve Behçet
Canbaz Anadolu Lisesi finalde karşı karşıya geldi.
FİNAL HEYECANA SAHNE OLDU
İdari birimlerin görevleri, zabıtanın görevleri, tüketici
hakları, hayvan hakları, çevre bilinci, genel kültür
gibi konularda 20 sorunun sorulduğu yarışmada
öğrenciler, doğru yanıtları bulmak için ter döktü. Büyük
heyecana sahne olan finalin ardından 180 puan alan
Özel Şefkat Fen Lisesi birinciliği elde etti. Vefa Poyraz
Anadolu Lisesi 160 puanla ikinci, Özel Mavigün Fen
Lisesi 150 puanla üçüncü oldu. Dereceye giren
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Lise Son Sınıf Öğrencilerine
Mezuniyet Öncesi Gençlik Kampı
Gaziosmanpaşa Belediyesi, lise son sınıf öğrencilerini gençlik kampında buluşturdu.
Üniversite sınavına hazırlık sürecindeki gençler, spor ve eğlence dolu aktivitelere moral
depoladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, sınava hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine moral vermek, doğa ve sporla buluşturup,
sosyalleşmelerine imkan sağlamak amacıyla gençlik kampı düzenledi. Kurna Kamp Alanı’nda gerçekleştirilen kamp
programına 100 öğrenci katıldı. 2 gece 3 gün süren kampta gençler, okçuluktan plaj voleyboluna, basketboldan masa
tenisine, halat çekmeden çadır kurma tekniklerine çok sayıda etkinlikle eğlenceli zaman geçirdi. Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da kampın son gününde öğrencilerle bir araya geldi.
“DONANIMLI, DÜRÜST, DİNAMİK VE DEĞERLERE BAĞLI OLMANIZ EN BÜYÜK TAVSİYEMİZ OLSUN”
Gençlere, “4D formülü” olarak adlandırdığı tavsiyelerde bulunan Başkan Usta “Birincisi, donanımlı olmak. Yani bilgi
sahibi olmak, teknolojiyi, ilmi, gelişmeleri iyi bilmek. İkincisi, dürüst olmak. Üçüncüsü dinç ve dinamik bir yapıya
sahip olmak. Dördüncüsü de değerlerine bağlı bir gençlik olmak. Bunda aile bağları var, vatan, millet, bayrak sevgisi
var, dini değeler var, gelenekler var. Yani kısacası donanımlı, dürüst, dinamik ve değerlere bağlı olmanız en büyük
tavsiyemiz olsun sizlere” dedi.
“BURADA SICAK BİR AİLE ORTAMI KURULDU”
Kampa katılan öğrenci Emirhan Terzi, “Burada
sıcak bir aile ortamı kuruldu diyebiliriz. Sabah
kahvaltı olsun, öğlen yemeğimiz olsun, akşam
yemeğinden sonra ateş başında toplamamız olsun,
her şey güzel ilerliyor. Burada çeşitli faaliyetler
yapabiliyoruz. Top oynuyoruz, basketbol sahamız
var, plaj voleybolumuz var. Bugün de Başkanımız
Hasan Tahsin Usta’nın katılımıyla güzel bir yürüyüş
gerçekleştirdik” diye konuştu.

Çocukların Sportif Yeteneklerini
Erken Yaşlarda Keşfediyoruz
“Sporda Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme” projesi kapsamında Gaziosmanpaşa’da
10 bin 500 ilkokul öğrencisinin sportif becerileri taranıyor. Uzman spor eğitmenleri tarafından
uygulanan testlerin sonucunda öğrenciler, yetenekli oldukları spor branşına yönlendiriliyor.

ortalamadan da öğrencinin hangi branşa yatkın olduğu
bulunuyor. Bunlar velilere belli bir süre sonra veri
olarak aktarılıyor. Öğrenciniz hentbolda başarılı olabilir,
yüzmede başarılı olabilir ya da futbolda başarılı olabilir
diye bilgilendirme mesajı gidiyor. Veliler de istiyorsa
öğrenciler, projenin devamı olarak bir yıl boyunca
eğitim sürecine alınıyor, bu eğitim sürecinden sonra da
branşlaşmaya gidiliyor” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 6 yıl önce başlattığı
“Sporda Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme”
projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından örnek
proje olarak görülmüş ve ülke genelinde uygulamaya
konulmuştu.
Çocukların
sportif
yeteneklerini
keşfetmeyi ve spora yönlendirmeyi amaçlayan proje,
Gaziosmanpaşa’da bu yıl da devam ediyor. Proje
kapsamında ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencisi 10 bin 500
öğrenciye yönelik spor testleri yapılıyor. Program
dahilinde okullarından servislerle alınan öğrenciler,
Gaziosmanpaşa Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde
ve ilçedeki okulların spor salonlarında uzman
eğitmenler tarafından hız, çeviklik, ağırlık kaldırma ve
kuvvet, sıçrama, top fırlatma gibi testlere tabi tutuluyor.
Çocukların boy, kol ve bacak ölçümleri de yapılarak,
oluşturulan ortalama değerlerle çocuğun yatkın olduğu
spor dalı tespit ediliyor.
ÇOCUKLARIN SPORTİF
BİLDİRİLİYOR

YATKINLIĞI

VELİLERE

Proje hakkında bilgi veren Beden Eğitimi Öğretmeni
Hasan Güzel, “Öğrencilerimizin vücut yapılarına göre,
kullandıkları ağırlık topunu uzağa atmasına göre, 20
saniyede 20 metreyi ne kadar sürede koştuğuna,
çeviklikte iki arada ne kadar sürede hareket ettiğine
bakılarak bunların bir ortalaması alınıyor ve bu
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Gaziosmanpaşa
Belediyesi Espor Takımı
Kupaya Doymuyor

Gaziosmanpaşalı Karateci
Zehra Kaya’dan Milli Formayla
Bronz Madalya

Katıldığı turnuvalarda kupalara adeta ambargo koyan Gaziosmanpaşa Belediyesi
Espor Takımı, bu kez Başakşehir’de düzenlenen ve 504 takımın yarıştığı Espor Valorant
Turnuvası’ndan şampiyonlukla döndü.

Avrupa Karate 3’üncüsü olan Kadın Kata Milli Takımı’nın yıldız isimlerinden Gaziosmanpaşa
Belediye Spor Kulübü sporcusu Zehra Kaya, “Ülkemize bu madalyayı kazandırdığımız için
çok mutluyuz” dedi.

Başakşehir Belediyesi’nin İstanbul Gençlik Oyunları
kapsamında düzenlediği espor valorant turnuvasında
25 ilçeden 504 takım kozlarını paylaştı. Başakşehir
Living Lab’te yapılan organizasyonun final müsabakaları,
büyük çekişmeye sahne oldu. Turnuva boyunca
muhteşem bir performans sergileyen Gaziosmanpaşa
Belediyesi Espor Takımı, finalde Bahçeşehir Espor
Takımı’nı 13-7 ve 13-9’luk skorlarla 2-0 yenerek, kupayı
Gaziosmanpaşa’ya getirdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi
Espor Takımı, Sultangazi’de düzenlenen espor valorant
turnuvasından da şampiyonlukla dönmüştü.

şampiyonluklar kazanan espor takımımızı tebrik
ediyorum, emeği geçenleri kutluyorum, başarılarının
devamını diliyorum” dedi.

Gaziantep’te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate
Şampiyonası’nda milli takımımız, 7 altın, 2 gümüş, 2 bronz
madalya ile rekor kırarak, bir ilke imza atmış oldu. Şahinbey
Spor Salonu’ndaki şampiyonada Karate Milli Takımımız,
tarihindeki en başarılı turnuvasını yaşarken, Kadın Kata Milli
Takımımız da ev sahibi olduğumuz şampiyonayı üçüncülükle
tamamlayarak, yüzümüzü güldürdü.

BAŞKAN USTA’DAN TEBRİK
Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü’nün milli sporcusu
Zehra Kaya ile milli sporcular Damla Su Türemen ve
Damla Pelit’ten oluşan Ay-yıldızlı ekibimiz, şampiyonanın
final gününde üçüncülük için tatamiye çıktı. Kadın Kata
Milli Takımımız, Karadağ Kadın Kata Milli Takımı karşısında
gösterdiği performans ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Espor takımını şampiyonluktan dolayı tebrik eden
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,
“Espor ile ilgili olarak çalışmalarımıza son dönemde
hız verdik. Önce ülkemizde sonra da tüm dünyada
başarılı işler yapmak istiyoruz. Turnuvalarda üst üste
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Hedefi 12’den

Vurmak İçin Kıyasıya
Yarıştılar

Geleceğin Satranç Dehaları
Turnuvada Yarıştı
Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Okullar Arası Satranç Turnuvası” düzenledi. Dereceye girenlere
kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta takdim etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Okçuluk Turnuvası’na katılan 12 kulüpten
204 sporcu, kıyasıya mücadele etti.

Ata sporumuz okçuluğu yaygınlaştırmak ve gençlere sevdirmek amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Okçuluk
Turnuvası” düzenledi. Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda, 15
kulüpten 204 sporcu mücadele etti. Sporcular; 9-10 yaş klasik yay kadın-erkek, 11-12 yaş klasik ve makaralı yay
kadın-erkek ve 13-14 yaş klasik ve makaralı yay kadın-erkek kategorilerinde bireysel ve takım olarak yarıştılar.
Heyecan dolu turnuvanın ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi.
Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Ata sporumuz okçuluk, aslında
unutulmaya yüz tutmuş bir spordu. Ama Sayın Bilal Erdoğan’ın
öncülüğünde, Okçuluk Federasyonu’nun başlatmış olduğu
çalışmayla birlikte, biz de ilçemizde dört yıldır okçuluk sporuna
destek vermeye, sizleri bu anlamda birleştirmeye, geliştirmeye
gayret ediyoruz. Sporun her alanında bu etkinliklerin devam
etmesi için ilçemizde ve İstanbul genelinde bu tür faaliyetlerin
içinde olmaya, önde olmaya devam edeceğiz” dedi.
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Gaziosmanpaşa Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde
gerçekleştirilen turnuvaya, 30 okuldan 180 sporcu
katıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye
Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen turnuva,
zorlu müsabakalara sahne oldu. Okullar, 4 asıl ve 2
yedek sporcudan oluşan okul takımlarıyla kıyasıya
mücadele etti. 5 kategoride düzenlenen ve 2 gün süren
turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödüllerini,
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta
takdim etti.
“İLK DEFA TURNUVAYA KATILDIM”
Turnuvaya katılan 4. sınıf öğrencisi Berra Hayta,
“Yaklaşık 4 yıldır satranç oynuyorum. Satranç oynamayı
seviyorum. İlk defa turnuvaya katıldım. Çok güzel bir
duygu, burada olmak. Bu turnuvayı düzenleyenlere
gerçekten çok teşekkür ederim. Diğer takım
arkadaşlarımı ve diğer herkesi de tebrik ediyorum” dedi.
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“BÖYLE TURNUVALARIN AYRI BİR HAVASI OLUYOR
ZATEN”
Kerem Zahit Özyılmaz, “İlkokulda satranca başladım.
Satranca başlamamın asıl sebebi; çok sevdiğim bir
alandı, bir de hocalarım sağ olsun teşvik etti. Böyle
turnuvaların ayrı bir havası oluyor zaten. Çok güzel
eğleniyoruz, güzel vakit geçiyoruz. İnşallah böyle
programlar daha fazla olur. Rakiplerimiz de iyiydi, güzel
rakiplerdi” diye konuştu.

Can Dostlarımızın Beslenmesi
İçin Mesafeleri Kısalttık
Gaziosmanpaşa Belediyesi, güneş enerji panelli ve mobil uygulama destekli yeni mamamatik
cihazlarını hizmete sundu. Vatandaşlar, yeni sistemle “Sokaktaki Dostlarım” mobil
uygulaması üzerinden, diledikleri yerde ve saatte, anlık olarak, sokak hayvanlarının mama
ile buluşmasına destek oluyor.

GAZİ
OSMAN
PAȘA’DA
HAZİRAN’22

SEMİNER

SPOR

Y E T İ Ş K İ N T İ YAT RO

DİNLETİ

REHBERLİK VE MOTİVASYON
SEMİNERİ

DOĞA
YÜRÜYÜŞÜ

SENİ UNUTMAK İSTEMEDİM Kİ

PİYANO DİNLETİSİ

Eğitim Danışmanı İpek Dinçer

KÜLTÜR VE SANAT MERKEZI, 3. KAT, KONFERANS SALONU
02 HAZIRAN'22
14:00
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KÜLTÜR VE SANAT MERKEZI, 2. KAT, SANAT AKADEMISI
06-07 HAZIRAN'22
19:00

ETKİNLİK

SPOR

ETKİNLİK

AYAK TENİSİ TURNUVASI

SANAT AKADEMİSİ
YIL SONU ŞENLİĞİ

GAZİOSMANPAŞA
MEZUNİYET FESTİVALİ

Toplam 5 Bin TL Ödül
Kayıt ve Detaylı Bilgi için: www.goptaspor.com

Dj Performansı KONSER; Yaşlı Amca ve Kolpa

GAZIOSMANPAŞA BELEDIYE BAHÇESI
10 HAZIRAN'22
19:30

SEDAT BALKANLI SPOR TESISLERI • FINAL - BELEDIYE BAHÇESI
11 HAZIRAN'22
12:00

GAZIOSMANPAŞA ȘEHIR TIYATROLARI SAHNESI
11-12 HAZIRAN'22
14:00 - 21:00

SPOR

ETKİNLİK

ETKİNLİK

SPOR

BABA ÇOCUK
YÜZME ȘENLİĞİ

DÜNYA MÜZİK GÜNÜ
ÖZEL ETKİNLİĞİ

MAHALLE ŞENLİKLERİ

GOP SPOR
ÖDÜLLERİ TÖRENİ

Tesisimize kayıtlı üyelere yönelik bir etkinliktir

YÜZME HAVUZU VE SPOR KOMPLEKSI
19 HAZIRAN'22
10:00

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konserleri

GAZIOSMANPAŞA BELEDIYE BAHÇESI
21 HAZIRAN'22
21:00

Çocuk animasyonları, Sürpriz yarışmalar ve hediyeler,
Maskotlu çocuk tiyatrosu, Resim ve oyun atölyeleri,
Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları.

FEVZI ÇAKMAK MAHALLESI VALIDESUYU PARKI
23 HAZIRAN'22
18:00 - 20:30

PAŞA KÖŞKÜ, DAVET SALONU
25 HAZIRAN'22
13:00

SPOR

ETKİNLİK

ETKİNLİK

ETKİNLİK

DOĞA
YÜRÜYÜŞÜ

GENÇLİK KAMPI

MAHALLE ŞENLİKLERİ

MAHALLE ŞENLİKLERİ

KURTKEMERI PIKNIK ALANI / KEMERBURGAZ
26 HAZIRAN'22
09:45

Yeni mamamatikler hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa
Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Özlem Demirel, “İlçemiz

GAZIOSMANPAŞA ȘEHIR TIYATROLARI SAHNESI
06 HAZIRAN'22
20:00

Lise Son Sınıflarımıza Özel

* Bilgi ve Kayıt İçin: www.goptaspor.com

“EVDEN, İŞ YERİNDEN VE BULUNDUKLARI BÜTÜN
ORTAMLARDAN MAMA BESLEMESİ YAPABİLİRLER”

KURTKEMERI PIKNIK ALANI / KEMERBURGAZ
05 HAZIRAN'22
09:45

Sanat Akademisi Öğrencileri

+14
YAŞ

ETKİNLİK

GAZIOSMANPAŞA MEYDANI
09 HAZIRAN'22
12:00

genelinde 10 adet mamamatik cihazımız var, bunlara
yeni sürümlüleri ekliyoruz. Tamamen güneş enerjisi
ile çalışan, uzaktan aplikasyonla besleme yapabilen
yeni sürümler. Vatandaşlarımız, mobil uygulamayı
cep telefonlarına indirerek, evden, iş yerinden ve
bulundukları bütün ortamlardan mama beslemesi
yapabilirler” dedi.

* Bilet Fiyatı: 5-TL
* Biletler Sanat Akademisinden temin edilebilir.

01-07 HAZİRAN TÜRKİYE ÇEVRE HAFTASI

GAZİOSMANPAŞA
GELENEKSEL ÇEVRE ŞENLİĞİ

Sokak
hayvanlarının
beslenme
ihtiyaçlarının
sürdürülebilir ve hijyenik bir şekilde karşılanmasını
amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki 10 adet
mamamatik istasyonuna ek olarak güneş enerji panelli
yeni mamamatik istasyonlarını hizmete sundu. Herhangi
bir elektrik ve internet bağlantısına gerek duyulmadan,
enerjisini kendi karşılayan doğa dostu yeni cihazlar,
vatandaşların istedikleri yerden, diledikleri bölgedeki
sokak hayvanlarını beslemesine olanak sunuyor. Mobil
uygulama mağazalarından “Sokaktaki Dostlarım”
uygulamasını indirenler, 2 TL ve katlarında yaptıkları
yardımlarla cihaza komut verebiliyor. Uygulamadan
gelen komut doğrultusunda mekanizma harekete
geçiyor ve öndeki hazneye mama döküyor. Böylece
sokak hayvanlarının mamaya ulaşması kolaylaşıyor.

* Bilgi ve Kayıt İçin: www.goptaspor.com

Kocaeli Aytepe Diriliş Kampı • Son Başvuru: 25 Haziran'22
Müracaat: Okul İdareleri
Katılımlar kontenjanla sınırlıdır. Lise 11. ve 12.Sınıflara yöneliktir. Kız ve
Erkek kampları ayrı olacaktır.

KOCAELI AYTEPE DIRILIŞ KAMPI
27-30 HAZIRAN'22

Çocuk animasyonları, Sürpriz yarışmalar ve hediyeler,
Maskotlu çocuk tiyatrosu, Resim ve oyun atölyeleri,
Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları.

MEVLANA MAHALLLESI MUHSIN YAZICIOĞLU PARKI
28 HAZIRAN'22
18:00 - 20:30

Çocuk animasyonları, Sürpriz yarışmalar ve hediyeler,
Maskotlu çocuk tiyatrosu, Resim ve oyun atölyeleri,
Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları.

KARAYOLLARI MAHALLESI SPOR PARKI
30 HAZIRAN'22
18:00 - 20:30

Güzeltepe,
Alibey Barajı Yolu Üzeri

