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TÜRKİYE’NİN ÖRNEK KENTSEL
DÖNÜŞÜM PROJESİNDE HAK
SAHİPLERİ DAİRELERİNE KAVUŞTU
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Büyük bir hassasiyetle sürdürdüğümüz değişim ve
dönüşüm çalışmalarımız kapsamında projelerimizi
hızla tamamlamaya ve hak sahibi komşularımızı
güvenli, modern, sosyal donatılara ve yeşil alanlara
sahip mutlu yuvalarına kavuşturmaya devam
ediyoruz. Sarıgöl Mahallesi 12B 1. Etap Kentsel
Dönüşüm Projemizin ardından TOKİ ile birlikte
yapımını tamamladığımız Yıldıztabya Mahallesi
5/6A 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projemizde de hak
sahiplerimize anahtarlarını teslim ettik. İlk etapta
244 konut, 34 dükkân ve yeşil alanların yer aldığı
projemiz, sadece hak sahibi kadar konut üretilmesi ve
yatay mimarisi ile aynı zamanda ülkemizde örnek bir
kentsel dönüşüm modeli oldu. Gaziosmanpaşa’mıza
ve kıymetli komşularımıza hayırlı olmasını diliyorum.
Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile birlikte tüm
alt yapıları yeniliyor, okul, cami, park, yeşil alan ve
otopark gibi kamusal ihtiyaçları karşılayarak, şehirde
değişim sağlıyoruz. Kütüphaneler, bilim atölyeleri,
kitaplı kahveler, gençlik merkezleri, spor salonları,
yüzme havuzları inşa ederek de kültür, sanat ve spor
hizmetlerimizle sosyal dönüşüme öncülük ediyoruz.
Bu kapsamda ilçemize kazandırdığımız 32 derslikli
Süleyman Şah Anadolu Lisesi’nde eğitim başladı.
Diğer yandan modern mimarisiyle eskisinden çok
daha sağlam şekilde inşa ettiğimiz Çifte Minareli
Camii’mizi AK Parti Genel Başkanvekilimiz Numan
Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş’ın katılımlarıyla ibadete açmanın mutluluğunu
yaşadık. Gaziosmanpaşa Çocuk Kütüphanemizi de
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah
Demircan ile birlikte hizmete açtık.
Yeşil alan seferberliğimiz kapsamında ilçemiz
genelinde park, bahçe ve dinlence alanlarımızın

bakımını yaparken, uygun bulduğumuz tüm noktalara
yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturuyoruz. Gece
gündüz devam eden çalışmalarımız kapsamında üç
parkı daha tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk.
Hem Fevziçakmak Mahallemizde açtığımız Kırçeşme
Parkı ve 788/1 Sokak Parkı hem de Karadeniz
Mahallemizde açtığımız Orman Kahramanları
Parkı ile vatandaşlarımıza ailece dinlenip keyifli
vakit geçirecekleri, çocuklarımıza da huzurla
oynayabilecekleri yeni alanlar sunduk.
Değişim ve dönüşüm hareketimizde büyük önem
verdiğimiz eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında
gençlerimizin geleceğine yaptığımız yatırımların
meyvesini almaya devam ediyoruz. Belediyemizin
Gençlik Merkezi, Spor Akademisi ve Sanat
Akademisi’nde sınavlara hazırlanarak çok büyük
başarı oranlarıyla üniversiteyi kazanan gençlerimiz
bu yıl da göğsümüzü kabarttı. Tüm öğrencilerimize
üniversite hayatlarında başarılar diliyorum.
Diğer yandan bilgi evlerimizde yazılım ve kodlama
eğitimleri verdiğimiz öğrencilerimiz, denizlerimizi
korumak ve çevreyi temiz tutmak adına geliştirdikleri
DEN-TEZ Projesi ile TEKNOFEST’te ilçemizi temsil
etti. Gençlerimizin yerli ve milli teknoloji ruhuyla
geleceğimize sahip çıkması umutlarımızı yeşertiyor.
Pırıl pırıl gençlerimizle birlikte bilimde, teknolojide,
kültürde, sanatta ve sporda yepyeni hikayeler
yazacağımıza yürekten inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli hemşerilerime
sevgilerimi sunuyor, muhabbetle selamlıyorum.
Kalın sağlıcakla…
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Gaziosmanpaşa Afetlere Hazır
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Afet ve acil
durum yönetimini tek çatı altında toplayan merkez, Gaziosmanpaşa’nın sokaklarını
24 saat boyunca gözlemleyerek, olumsuzluklara uzman ekipler ve mahalle
gönüllüleri ile anında müdahale edilmesini sağlayacak.

Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile acil durumlara müdahalenin tek merkezden koordine edilmesi
için kurulan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hizmete açıldı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Faik
Oktay Sözer, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, ilçe protokolü, afet gönüllüleri ve vatandaşlar
katıldı. Düzenlenen programda Gaziosmanpaşa Belediyesi uzman arama kurtarma ekipleri tarafından
eğitim verilen 120 afet gönüllüsü, depremde ağır hasar alan bir binada arama kurtarma tatbikatı da yaptı.
Katılımcılar heyecan dolu tatbikatı kameralardan anbean izledi.
anlamda gerek donanım ve ekipman anlamında,
olası afet durumlarına müdahale etmek, ilçemizde
ya da başka bir yerde gelişen afet durumunda
destek olmak istiyoruz. Sadece yönetmekle değil
ya da afet durumundaki ihtiyaçlarla sınırlı değil,
şehrimizde bulunan bütün binaların depreme
dayanıklılığını tespit etmek, depreme dayanıklı
olmayanlarla ilgili vatandaşlara iletişime geçerek
yıkımlarını sağlamak ve dayanıklı binalar inşa
etmek maksadıyla da burayı aktif hale getirdik.
İnşallah kullanmaya ihtiyaç olmaz diyelim” diye
konuştu.

TEKNOLOJİK ANLAMDA, DONANIM VE EKİPMAN
ANLAMINDA AFETLERE MÜDAHALE EDECEK”
Son zamanlarda deprem ve yangınlar gibi büyük
afetler yaşandığına dikkat çeken Usta, “Hiçbir
zaman unutulmayan, doğal yapıdan kaynaklı
bir deprem söz konusu. İstanbul da bir deprem
kuşağı üzerinde bulunuyor. Bu anlamda deprem,
afet gibi durumlarda müdahale edebilmek,
yönetebilmek adına aynı zamanda dayanıksız
binaları tespit edebilmek düşüncesiyle bir afet
koordinasyon merkezini hizmete açtık. Teknolojik
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TÜRKIYE’NIN ÖRNEK KENTSEL
DÖNÜŞÜM PROJESINDE HAK
SAHIPLERI DAIRELERINE KAVUŞTU
Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan Yıldıztabya 5/6A 1. Etap Kentsel Dönüşüm
Projesi’nde hak sahiplerine anahtarlarını Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta teslim
etti.

Gaziosmanpaşa’da bir kentsel dönüşüm projesi daha tamamlanarak, hak sahipleriyle buluştu. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından
yürütülen Yıldıztabya 5/6A Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabı tamamlanarak hak sahiplerine anahtar
teslimi yapıldı. 244 konut, 34 dükkân ve yeşil alanların yer aldığı proje, sadece hak sahibi kadar konut
üretilmesi ve yatay mimarisi ile aynı zamanda örnek bir kentsel dönüşüm modeli oldu. Vatandaşlar,
depreme dayanıklı, güvenli ve modern evlerine kavuşmanın heyecanını yaşarken, Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da bu sevince ortak oldu.
“PROJENİN DİĞER ETAPLARINI DA TAMAMLADIĞIMIZDA
CAMİSİYLE, OKULUYLA BURASI MİNİ BİR MAHALLE
OLACAK”
Hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Başkan Usta,
“Bakanlığımızın, TOKİ’nin ve belediye olarak bizim birlikte
yaptığımız örnek bir proje bu. Yatay mimari, az katlı ve bütün
dairelerin önü açık, ferah. 244 konutluk ilk etabı bugün
teslim ediyoruz. Hemen arka tarafında 2. Etap çalışmalarımız
da hızla sürüyor. İnşallah 3 etaptan oluşan projenin diğer
etaplarını tamamladığımızda camisiyle, okuluyla burası
aslında mini bir mahalle olacak. Dükkanların da açılmasıyla
bölge hareketlendikçe nezih bir ortama kavuşacak. Tüm hak
sahiplerimize hayırlı, uğurlu olsun. Allah güle güle oturmayı
nasip etsin” dedi.
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“EV OTURULACAK VAZİYETTE, HİÇBİR EKSİĞİ YOK”
Rasim Okur, “Önceden oturduğumuz ev gecekondu bölgesindeki bir yerdi. Tabi bunun sıkıntılarını
yaşadık. Ama şimdi yeni evimize baktığım zaman çok farklı bir ortama geldiğimizi anladık. İnşallah herkes
bu işten memnun olur. Ev oturulacak vaziyette, hiçbir eksiği yok. Sadece temizliğini yapıp oturacağız.
Allah razı olsun yapanlardan, bu işe emek verenlerden. Biz kendi adımıza sevindik” diye konuştu
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Çifte Minare Camii
İbadete Açıldı
Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan Çifte Minare Camii, AK Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla düzenlenen törenle ibadete açıldı.
Çifte Minare Camii açılışına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, İstanbul Milletvekili Hasan Turan,
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreni
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından cuma namazına geçildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, hutbe irad edip ardından cuma namazını kıldırdı.

KURTULMUŞ: AVM YAPILMADI, CAMİ YAPILDI
Açılış töreninde konuşan Kurtulmuş, “Gaziosmanpaşa
Çifte Minare Camii’nin önce bu yöredeki kardeşlerimize
genel olarak Gaziosmanpaşa ve İstanbul’a hayırlı,
uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu caminin
yerindeki eski cami yıkıldığında bazı çevrelerin
ses çıkardıklarını duyduk. ‘O camiyi yıktılar, yerine
AVM, rezidans yapacaklar’ diye kara propaganda
yaptıklarına şahit oldunuz. Cevabı burasıdır, AVM
yapılmadı. Burada bağışçılarının bağışları istikametinde
gayet güzel bir camii yapılarak alan abad edilmiş oldu.
Gaziosmanpaşa için inşallah cemaati bol bir camimiz
olsun” diye konuştu.
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PROF. DR. ERBAŞ: EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise “Camimiz o kadar güzel bir yerde yapılmış ki hemen yanında
iş yerleri, vatandaşların oturduğu evleri, cemaatinin bol olmaması için hiçbir sebep yok. İçinde çocuk
seslerinin çınlamaması, gençlik çalışmalarının yapılmaması için hiçbir sebep yok. Sizleri namazdan önce
veya sonra derse bekliyoruz. Çocuklar, gençler ve vatandaşlarımız için ayrı programlarımız var. Rabbim
hayırlı, mübarek eylesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.
BAŞKAN USTA: “BU CAMİ BAZI KESİMLERE KAPAK OLSUN”
Gaziosmanpaşa’yı değiştirmeye ve dönüştürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Usta, “Her
şeyden önce hayırlı olmasını diliyorum. Caminin tasarımı, mimari çalışmaları ve içinde kapsadığı
özellikleriyle birlikte bir hatırası olsun düşüncesiyle burada inşasına vesile olduk. Özellikle kentsel
dönüşüm çalışmalarında bir şeyleri değiştirmeye, dönüştürmeye çalışırken bazı grupların, kişilerin ya da
kesimlerin dönüşümün yapılmamasıyla ilgili ortaya koymuş olduğu iradeyi biz tüm gücümüzle aşıyoruz.
‘Belediye camiyi yıktı yerine AVM yapıyor’ diyenlere de bu Çifte Minare Camii kapak olsun diyorum”
ifadelerine yer verdi.
466 VATANDAŞ AYNI ANDA
İBADET EDEBİLİYOR
Depreme dayanıksız durumda olan
cami, yeniden inşa edildi. Caminin
14.53 metre kubbe yüksekliği
İstanbul’un fethine, kubbeye ait
alem yüksekliği ise Hz. Muhammed
(SAV) doğumuna atfen 15.71 metre
olarak inşa edildi. Cami avlusuna
210
metrekare
peyzaj
alanı
oluşturuldu. Açık alanlarıyla birlikte
466 vatandaşın aynı anda ibadet
edebileceği camide, 86 kişilik
konferans salonu, 48 metrekare
derslik ve eğitim alanı ile 40
metrekare kütüphane yer alıyor.
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Gaziosmanpaşa’ya İnteraktif
Çocuk Kütüphanesi
Gaziosmanpaşa Çocuk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet
Misbah Demircan’ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Gaziosmanpaşa Tiyatro Binası’nın yanında faaliyet gösterecek olan çocuk kütüphanesinin açılış
törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Gaziosmanpaşa Kaymakamı
Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Kültür ve Turizm
Müdürü Coşkun Yılmaz’ın yanı sıra öğrenciler katıldı. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazanmanın
yanında hayal gücü ve el becerilerini geliştirme imkanı sunacak kütüphanede çocukların zeka
gelişimlerine katkı sağlayacak satranç alanı, psikomotor gelişimlerini destekleyici etkinlik alanları da
bulunuyor.

DEMİRCAN: “KÜLTÜR VE SANAT DEDİĞİNİZDE ÖNCE KÜTÜPHANE GELİR”
Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Çocuklar
evin dışında, okulun dışında, üçüncü bir mekanda sessizce ders çalışmak istiyorlar. Zaten kültür ve
sanat dediğinizde önce kütüphane gelir. Çocuklar ders çalışmaya gelecek, biz onlara yapacağımız
aktivitelerle, orada yapacağımız festivallerle, oradaki sinemayla, oradaki tiyatroyla ve raflara dizdiğimiz
kitaplarla ilgilerini çekeceğiz ve onları bilgiyle, tarihle, geçmişle, kültürle, sanatla kaynaştıracağız” dedi.
USTA: “SİZLERLE BİRLİKTE HER GÜN AÇIK BULUNACAK”
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Burası yaklaşık 250 metrekare alan üzerinde
bir çocuk kütüphanesi ve içinde 8 binin üzerinde eser var. İstediğiniz her kitabı ödünç alabileceğiniz,
istediğiniz kadar okuyabileceğiniz imkanlar mevcut. Burada sizlerle birlikte her gün açık bulunacak. Bu
çok güzel bir müjde. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz ancak bunların içini güzelleştirecek olan,
bunların için renklendirecek olan bunların içine güzellik katacak olan, kitaplarla buluşturacak olan yine
sizlersiniz” ifadelerini kullandı.
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Anne&Çocuk Oyun ve
Sanat Evi Hizmetinizde
Mevlana Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Anne&Çocuk Oyun ve Sanat Evi hizmete
açıldı. Açılış sonrası Başkan Usta, çocuklarla beraber çiçek dikti.

oyunu da bırakmayacağı bir yer yapalım. Burada
hem öğretmenlerimiz, hem çocuk gelişim
uzmanlarımız, hem de aynı zamanda sanat
öğretmenlerimizle güzel bir başarı grafiği ortaya
koyarsak biz bu modeli Gaziosmanpaşa ilçemizin
farklı yerlerinde yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Anne&Çocuk Oyun ve Sanat Evi’nin içerisinde 1
adet oyun atölyesi, 1 adet sanat sınıfı ve 1 adet
de okul öncesi atölyesi bulunuyor. 2-5 yaş arası
çocuklara yönelik anneleriyle birlikte katılacakları
oyun grupları ve okul öncesi programları, 7-10
yaş arası çocuklara yönelik ise sanat atölyeleri
düzenlenecek.

“BURAYA GETİRDİĞİMDEN BERİ ÇOCUĞUM
PAYLAŞMAYI VE KAYNAŞMAYI ÖĞRENDİ”

“BU MODELİ GAZİOSMANPAŞA’DA FARKLI
YERLERDE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çocuğuyla birlikte gelen Pelin Akıllı, “Burayı
öğretmenimiz vesilesi ile bulduk. Daha önce
kültür merkezine gidiyorduk. Ama evimiz buraya
yakın olduğu için burayı tercih ediyoruz. Burada
eğleniyorlar ve öğreniyorlar. Buraya getirdiğimden
beri çocuğum paylaşmayı ve kaynaşmayı öğrendi”
dedi.

Açılışta konuşan Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta: “Bizim çocuklarımız
çok akıllı, çok yetenekli ve çok çalışkan çocuklar.
Onlar bazen annelerini özlüyorlar. Ama bir
yandan da oynamak ve öğrenmek istiyorlar.
Biz de şöyle bir çözüm bulduk. Çocuklarımızın
öğrenebileceği, kendini yetiştirebileceği ama
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Kırçeşme
Parkı
Açıldı

Gaziosmanpaşa Fevziçakmak
Mahallesi’nde bulunan Kırçeşme
Parkı, Gaziosmanpaşa Belediyesi
tarafından yenilenerek daha
fonksiyonlu haliyle hizmete açıldı.

Kırçeşme Parkı açılışına İstanbul
Milletvekili
Şirin
Ünal,
İstanbul
Milletvekili İffet Polat, Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, ilçe protokolü ve vatandaşlar
katıldı. Açılış programı kapsamında
Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat
Akademisi tarafından konser ve
sahne
etkinlikleri
düzenlendi.
23.700 metrekare alana sahip
park; 650 metre yürüyüş ve bisiklet
parkuru, 150 metrekare çocuk oyun
alanı, 8 adet fitness aleti ve 8 adet
pergola yapılarak yenilendi. Parkta atıl
durumda bulunan süs şelalesi de aktif hale
getirildi.
Açılışta konuşan Milletvekili Ünal, “Sayın Belediye Başkanımızın Gaziosmanpaşa’da yükü çok ağır.
Kentsel dönüşüm burada büyük bir proje olarak başladı. Fakat Başkanımız enerjisiyle, ekibiyle,
başarısıyla bu işin altından kalkıyor. Geri kalan zamanlarında da Gaziosmanpaşa’yı güzelleştirmek
ve yeşillendirmek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Biz Başkanımızın çalışmalarından çok
memnunuz” ifadelerini kullandı.
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“FİDAN DİKMEK İSTEYENLERE TOPRAĞI, FİDANI BİZDEN,
DİKMESİ SİZDEN KAMPANYASI YAPIYORUZ”
Kırçeşme Parkı’nın yenilenerek hizmete açıldığını dile getiren Usta,
“Burası atıl vaziyetteydi. Burayı yeniledik, güncel fonksiyonlarla
donattık ve halkımızın hizmetine açtık. Pandemi vesilesiyle çok
fazla kullanılmıyordu. İnşallah bundan sonra bu bölgede, çok
büyük ihtiyaç karşılayacağına inandığımız bir park olarak hizmete
açılmış oldu. Amacımız ve hedefimiz boş bulduğumuz yerleri
yeşillendirmek, yeşil bulduğumuz alanları da ağaçlandırmak.
Bir insan yetiştirmek kadar önemli olduğuna inandığımız
ağaç yetiştirmenin mümkün olan her yerde yapılmasını teşvik
ediyoruz. Hatta fidan dikmek isteyenlere toprağı, fidanı bizden,
dikmesi sizden diye kampanya yapıyoruz. Yeşil alan ihtiyacımızı
karşılayacak alanları artırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

PARK,
VATANDAŞLARDAN
TAM NOT ALDI
Çocuğuyla
birlikte
parka gelen Gülhan
Yaman,
parkın
yeni
halinden
memnun
olduğunu
dile getirerek, "Çok
memnunum
ailelere
uygun,
gelmemiz
gereken yer. Yürüyüş yeri
olduğundan
memnunum.
Gençlerin, çocukların, ailelerin
oturacağı bir ortam" dedi. Parka
ailesiyle birlikte gelen Rüzgar
Saygılı ise eğlenceli vakit geçirdiğini
söyledi. Saygılı "Parkta eğlendim.
Sonra mısır yedim. Kaydık, eğlendik.
Yarışmalara katıldık. Burayı güzel
buldum.
Başkanımıza
teşekkür
ediyorum"
ifadelerini
kullandı.
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Orman
Kahramanlarımızın
Hatırası Bu Parkta
Yaşayacak
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Karadeniz Mahallesi’nde yapımı
tamamlanan parka, ülkemizdeki orman yangınları ile canla başla mücadele eden
kahramanlarımızı anmak için “Orman Kahramanları” ismi verildi.

Orman Kahramanları Parkı’nın açılışına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul
Orman Bölge Müdürü Yardımcısı İlyas Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Çocukların oyunlarıyla başlayan park
açılışında mısır ve pamuk şeker dağıtıldı. Dualarla açılan parkı İstanbul Orman Bölge Müdürü Yardımcısı
İlyas Özdemir ile birlikte gezen Belediye Başkanı Usta, vatandaşlarla spor yaptı. 3 bin 100 metrekare
alana sahip parkta biri 160 metrekare, diğeri 75 metrekare olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik 2 adet
çocuk oyun alanı, 80 metrekare tek pota basketbol sahası, bin 200 metre yürüyüş parkuru, 2 adet fitness
alanı ve 8 adet fitness aleti ile 4 adet pergola oluşturuldu. Ayrıca park içerisinde bulunan duvara “Orman
Kahramanları” temalı kompozisyon resmedildi.
olmuştu, ormanı kurtaranlar olmuştu. Biz de dedik
ki bir daha yangın olmaması adına ormanda
mücadele veren ormancı kardeşlerimizin ismini
şehrimizde yaşatalım. Gelecekte bu parkta
oynayan çocuklarımız güzel bir çevreye kavuşsun,
ağaç dikerek yeşil bitki örtüsüyle çevremizi
güzelleştirsin. Hem ağaçları hem de ormanları
korusun. O yangınlarda şehit olan vatandaşlarımızın
burada anılarını yaşatalım” dedi.

“YANGINLARDA
MÜCADELE
EDEN
KARDEŞLERİMİZİN İSMİNİ BURADA YAŞATALIM
İSTEDİK”
Parkın
açılışında
konuşan
Başkan
Usta,
“Biliyorsunuz birkaç ay öncesinde çok büyük bir
yangın felaketi ile karşı karşıya kalmıştı ülkemiz.
Orada cansiperane çalışan ormancı kardeşlerimiz,
itfaiyeci kardeşlerimiz ve devletimizin bütün
kurumları bu yangını söndürmüştü. Baş aktörlerimiz
bu yangını söndürmede ormanın kahramanları
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Fevziçakmak Mahallesi,
Yeni Parkına Kavuştu
Fevziçakmak Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 788/1 Sokak Parkı açıldı. Kurdele
kesimini çocuklar ile birlikte yapan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, parkı
çocuklara emanet etti.

çocuk oyun alanları, spor alanları ve parklarla
şehrimize kazandırmaya çalışacağız” diye konuştu.

Park açılışına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ive vatandaşlar
katıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 2.057
metrekarelik alanda yapılan parkta, 110 metrekare
çocuk oyun alanı, 2 adet fitness alanı ve 5 adet
fitness aleti ile 6 adet pergola alanı oluşturuldu.
“BÖLGENİN TAMAMINI ÇOCUK OYUN ALANLARI,
SPOR ALANLARI VE PARKLARLA ŞEHRİMİZE
KAZANDIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ”
Yeni parklar için çalışma yaptıklarını söyleyen Usta,
“Sizlerden gelen talep doğrultusunda buraya park
yapılması konusunda karar verdik. Burayı da düzenli
bir şekilde kullanacağınızı düşünüyorum. Bu parkı
size emanet ediyorum. Fevziçakmak Mahallemize
ve Gaziosmanpaşa ilçemize yakışan yeni parklar
yapmak istiyoruz. Şimdi onun çalışmalarını başlattık.
İnşallah önümüzdeki yıl bu bölgenin tamamını
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GENÇLERIN GÖZDESI
FARIKA KITAPLI KAHVE
Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler, ders çalışmak, araştırma
yapmak ve sınavlara hazırlanmak için Farika Kitaplı Kahve’ye yoğun ilgi gösteriyor.
Gaziosmanpaşa’da öğrencilere doğa ile iç içe, sessiz ve sakin bir ortamda hem ders çalışma hem
de sosyalleşme fırsatı sunan Farika Kitaplı Kahve’ye gençlerin uğrak yeri olmayı sürdürüyor. Türk
ve dünya edebiyatı, klasikler, çocuk ve genç edebiyatı, şiir, tarih, dini kaynaklar, felsefe, sosyoloji,
psikoloji, kişisel gelişim, bilim, sanat kategorileri ile sınavlara yardımcı kaynaklar olmak üzere toplam
20.000 eserin bulunduğu mekanda, araştırmacılara kaynak niteliğinde birçok güncel yayın da yer
alıyor.

“ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANMAK İÇİN BULAMADIĞIM KAYNAKLARI FARİKA’DA
BULABİLİYORUM”
Güzel sanatlar fakültesine hazırlanan lise son sınıf öğrencisi Muhammed Atabey Eraslan, “Farikaya
gelme sebeplerinden biri, bir sürü eser olması ve gayet sessiz bir ortamda olması. Ben güzel sanatlara
hazırlanan bir öğrenciyim. Benim çizim yapmam için böyle sessiz bir ortam gerekiyor. Farika gayet bunu
bana sağlıyor. Onun dışında üniversite sınavına hazırlanmak için alamadığım, bulamadığım kaynakları
Farika’da bulabiliyorum. Herhangi bir eksiği yok benim için. Haftanın dört, beş günü okul çıkışı burada
vakit geçiriyorum” diye konuştu.
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“TERCİH ETMEMİN ASIL SEBEBİ, İMKÂNLARININ DAHA ZENGİN VE BOL OLMASI”
KPSS’ye hazırlanan Aziz Alpay, “İktisat mezunuyum. Şu an işletme üzerine yüksek lisans yapıyorum
aynı zamanda yabancı dil yeterlik sınavları için İngilizce’ye hazırlanıyorum. Farika’da yaklaşık bir yıldır
Kamu Personeli Seçme Sınavı’na çalışıyorum. Farika’yı tercih etmemin asıl sebebi, diğer çevredeki
kütüphanelere nazaran daha ferah, imkânlarının daha zengin ve bol olması, bir kampüs havasında
olması. Daha çok kaynak zenginliğini içermesi bizim için yeterli olan sebepler. Böyle imkanları sağladığı
için Hasan Başkanımıza ve kurum yetkililerini teşekkür ediyorum” dedi.
ÖĞRENCİLERE REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ
Toplam 1.000 m² alana ve 250 kişilik oturma kapasitesine sahip Farika’da kütüphanenin yanı sıra kafeterya,
sosyal etkinlik alanları ve mescit bulunuyor. Farika’da ziyaretçiler, üyelik sistemi ile kütüphaneden ödünç
kitap temin edebiliyor. Ayrıca öğrencilere ücretsiz internet ve fotokopi hizmeti de veriliyor. Sınavlara
hazırlanan öğrenciler için ise uzman psikologlar tarafından rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.
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Bilal Erdoğan, Farika
Sohbetlerinde Gençlerle Buluştu
Farika Sohbetleri kapsamında Gaziosmanpaşalı gençlerle buluşan Dünya Etnospor
Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, gençlere gelecek adına tavsiyelerde bulundu,
tecrübelerini paylaştı.

“FARİKA, GELECEKLERİNİ DÜŞÜNMELERİ İÇİN
BİR FIRSAT”
Farika Kitaplı Kahve’nin gençler için önemli
bir hizmet olduğunu belirten Bilal Erdoğan,
“Gençlerimizin bir ihtiyacı şu anda bu tür ders
çalışacak alanlar. İstanbul gibi yoğun nüfus
yoğunluğu olan şehirde, Gaziosmanpaşa gibi
bu nüfus yoğunluğunun en üst düzeyde olduğu
yerde özellikle bu daha büyük bir ihtiyaç haline
geliyor. Dolayısıyla bu tür mekanlar gençlerimizin
sınav hazırlık dönemleri için, arkadaşları ile
buluşmaları için, bazen bir kitaba dalıp hayaller
kurmaları için, geleceklerini düşünmeleri için bir
fırsat diye düşünüyorum. Çok da şık hazırlanmış.
Hem manzarası ile hem çevresindeki açık
alanlarıyla güzel bir mekan olmuş. Farika Kitaplı
Kahve çalışmasından dolayı belediyemizi tebrik
ediyorum. Gençlerimize hayırlı olsun diyorum”
ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi nedeniyle
ara verdiği Farika Sohbetleri’ne yeniden başladı.
Yeni sezonun ilk konuğu Dünya Etnospor
Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan oldu.
Farika Kitaplı Kahve’de düzenlenen programda
gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan, kültür,
sanat ve eğitim üzerine sohbet gerçekleştirdi,
gençlerin sorularını cevapladı.
Bilal Erdoğan’ı, program öncesi Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta karşıladı.
Başkan Usta ile birlikte Farika Kitaplı Kahve’yi
gezen Bilal Erdoğan, ders çalışan öğrencilere
başarılar diledi. Daha önce Gaziosmanpaşa
Belediyesi’nin Sanat Akademisini de gezme fırsatı
bulduğunu dile getiren Erdoğan, Farika Kitaplı
Kahve konseptini çok beğendiğini ve tüm ilçelere
örnek olması gerektiğini ifade etti.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan
Gaziosmanpaşa Sanat
Akademisi’ne Tam Not
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi’ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Ahmet Misbah Demircan, akademinin İstanbul için örnek bir hizmet olduğunu ifade
etti.

Demircan, burada verilen eğitimlerin gençlere
yönelik önemli bir hizmet olduğuna dikkat çekti.
Demircan, akademinin İstanbul için örnek bir
proje olduğuna vurgu yaparak, Kültür ve Turizm
Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte her türlü
desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet
Misbah Demircan, Gaziosmanpaşa Kültür ve
Sanat Merkezi’ne ziyarette bulundu. Demircan,
kendisine eşlik eden Gaziosmanpaşa Kaymakamı
Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta ve İstanbul Kültür ve
Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile birlikte kültür
merkezinin birimlerini gezdi, incelemelerde
bulundu. Özellikle sanat akademisinin dersliklerini
ve atölyelerini inceleyen Demircan, akademinin
çalışmaları ve Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin
gençlere yönelik hizmetleri hakkında Başkan
Usta’dan bilgiler aldı.
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi’nin dizaynına
ve eğitim içeriğine hayran kaldığını söyleyen
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Cumhuriyet Koşusu
Heyecana Sahne Oldu
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Koşusu’nda 800 spor
tutkunu birincilik için kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta takdim etti.

kategorilerde yapılan bu yarışlara büyük bir ilgi
ve alaka vardı. Özellikle milli sporcularımızın
diğer sporculara örnek olması onları heyecanlı bir
şekilde koşuya teşvik etti. Buda gösteriyor ki spora
ilgi ve alaka gösteren gençlerimizin yeteneklerini
keşfetmek, onları öne çıkarmak, onları bu ülkeye
en iyi şekilde temsil edecek şekilde yetiştirmek
lazım” dedi.

Gaziosmanpaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kapsamında “Cumhuriyet Koşusu” düzenlendi. Bu
yıl ilki düzenlenen koşuya miniğinden büyüğüne
800 spor tutkunu katıldı. Minikler 1.000 metre,
küçükler 2.000 metre, büyükler 6 bin metre koşu
ve büyükler 6 bin metre paten kategorilerinde
yarışan sporcular dereceye girebilmek için
kıyasıya yarıştı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta’nın startını verdiği yarışmada
dereceye girenlere toplamda 20 Bin TL değerinde
altın ödülü ile madalya ve kupaları takdim edildi.
“SPORA İLGİ GÖSTEREN GENÇLERİMİZİN
YETENEKLERİNİ
KEŞFETMEK
LAZIM”
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, “Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle
ilçemizde ilk kez gerçekleştirdiğimiz koşuda
ödülleri takdim ettik. Miniklerde, orta yaşlarda
ve büyüklerde, kızlarda ve erkeklerde ayrı ayrı
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Gaziosmanpaşalılar,
Cumhuriyet Coşkusunu
Gripin ile Yaşadı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi
tarafından düzenlenen konserde sahne alan müzik grubu Gripin, sevilen parçalarını
Gaziosmanpaşalılar için seslendirdi.

başladığımız, ardından bu yıl ilk kez yaptığımız
Cumhuriyet Koşusu’nun akabinde Türkiye’nin
en büyük kültür merkezi olan Atatürk Kültür
Merkezi’nin açılışından geliyorum. Atatürk Kültür
Merkezi, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2019
senesinde başlayan ve rekor bir sürede, 2 buçuk
yılda bitirilen, dünyanın ilk beşine giren çok büyük
bir hizmet. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 29 Ekim etkinleri
kapsamında ünlü müzik grubu Gripin’i konuk
etti. Konser öncesi Gaziosmanpaşa Kültür
Merkezi’ndeki stüdyoyu gezen grup, ardından
sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir
gece yaşattı. Konseri Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta da izledi.
Konser öncesi vatandaşlara hitap eden Usta, “98
yıl önce bu güzelim vatanı bize emanet eden, canı
pahasına bu ülkeyi koruyan başta Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını
ve tüm şehitlerimizi yad ediyorum. Çok uzun
zamandan beri beklediğimiz buluşmayı 29 Ekim
vesilesiyle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Salgın
vesilesiyle bu etkinlikleri çok uzun zamandır
yapmıyorduk. Sabah bayram kutlaması ile
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Gençler, Üniversite Hayaline
Eğitim Kurslarımız ile Kavuştu

Başkan Usta, Belediyenin Gençlik Merkezi, Spor Akademisi ve Sanat Akademisi’nde
sınavlara hazırlanarak üniversiteyi kazanan gençleri ağırladı. Öğrencileri tek tek
tebrik eden Usta, her zaman gençlerin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Üniversite sınavlarına Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği
hazırlık kurslarında hazırlanan 149 öğrenci üniversiteli olmanın
mutluluğunu yaşadı. Belediyenin Gençlik Merkezi YKS
hazırlık kurslarına katılan 105 öğrenci üniversite hayaline
kavuşurken, Spor Akademisinden 18 öğrenci üniversitelerin
BESYO bölümlerine, Sanat Akademisi’nden 13 öğrenci
de Konservatuvar ve Güzel Sanatlar bölümlerine yerleşti.
Üniversiteyi kazanan öğrenciler için Gaziosmanpaşa Kültür
ve Sanat Merkezi’nde program düzenlendi. Programa
katılan İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, İstanbul Milletvekili
İffet Polat ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, üniversiteye yerleşen gençleri tebrik ederek, başarılar
diledi.
TÜM GENÇLERİMİZİ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM”
Kültürü, sanatı ve sporu eğitim çatısı altında birleştirerek güçlendirdiklerini ifade eden
Başkan Usta, “Hizmetleri, yatırımları yaparken, bu şehrin geleceğinde kültür ve sanatın
önemli olduğunu düşündük ve bu alandaki hizmetlere daha fazla ağırlık vermeye başladık.
Sporun, sanatın bu şehirde karşılık bulduğunu, gençlerimizin ve velilerimizin bu işe
sahip çıktığını gördük. O zaman sanatı ve sporu eğitim çatısı altında birleştirerek gençlik
merkezi, sanat merkezi ve spor akademisi gibi fonksiyonlarla bu yapıyı güçlendirdik.
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Bugün gördüğüm tablo beni o kadar mutlu etti o kadar çok gururlandırdı ki söyleyecek kelime bulamıyorum.
Başta emeği geçen çalışma arkadaşlarıma özellikle öğretmenlerimizi, sanat akademisindeki hocalarımızı
ve ilk kez bu sene yaptığımız spor akademisindeki antrenörlerimizi ve tüm gençlerimizi yürekten tebrik
ediyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

“BURADA GÖRDÜĞÜM EĞİTİMDEN MEMNUNUM”
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisinde hazırlanarak İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik bölümünü kazanan
Hamza Karaman, “Burada gördüğüm eğitimden memnunum. Öğretmen kadrosu ve öğretim şekli de çok
iyi. İlk başladığımda biraz heyecanlıydım. Yapamayacağımı, kazanamayacağımı düşünmüştüm. Sınavlarda
da biraz heyecan yaptım. Ama sonuç olarak verdiğim emekler boşa gitmedi” ifadelerini kullandı.

“HOCALARIMIN EŞLİĞİNDE KONSERVATUARA HAZIRLANDIM”
İlkokul yıllarından beri müzikle uğraştığını söyleyen Turgut Vardi, “Kendimi biraz daha eğitmek, geliştirmek
istiyordum. Bu yüzden Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi’ne başvurdum. Hocalarımın eşliğinde
konservatuara hazırlandım. Aynı zamanda ses eğitimi dersleri aldım. Sakarya Üniversitesi’ni kazandım.
Bize bu imkanı sunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’ya çok teşekkür ediyorum”
şeklinde konuştu
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Gaziosmanpaşa Rüzgarı
Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evi öğrencilerinin hazırladığı DEN-TEZ Projesi,
dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te sergilendi.
Çevre ve enerji teknolojileri kategorisinde üretilen proje, ziyaretçilerin büyük
beğenisini topladı.

TEKNOFEST 2021 heyecanı İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaşandı. 35 farklı kategoride finale
kalan projelerin sergilendiği festivalde, Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evi öğrencilerinin
hazırladığı DEN-TEZ Projesi de yer aldı. Binlerce proje arasından finale kalma başarısı gösteren
DEN-TEZ Projesi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. TEKNOFEST alanını ziyaret ederek,
Türkiye’nin geleceğine yön verecek yerli ve milli projeleri inceleyen Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, öğrencilerden DEN-TEZ projesi hakkında bilgi aldı.
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“MARMARA DENİZİ’Nİ TEHDİT EDEN MÜSİLAJA KARŞI
ÇEVREYİ KORUMAYI AMAÇLAYAN BİR PROJE”
Öğrencileri finale kalan proje dolayısıyla tebrik eden Başkan
Usta, “Son zamanlarda Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaja
karşı çevreyi korumak, çevreyi temiz tutmak ve dış etkenlerden
muhafaza etmek amacıyla çevredeki tüm katı atıkları su yüzeyinde
toplayıp, depolayıp, geri dönüşüm noktalarına götürmek suretiyle enerji
üretmesini sağlayan bir proje bu. Geri dönüşümle birlikte ekonomiye de katkı
sağlanıyor. Son zamanlarda ekolojik dengenin bozulması ile birlikte çevreye karşı duyarlılığı, çevre
ile ilgili olan çalışmaları kuşkusuz artırmak gerekiyor. Özellikle sıfır atık projesi kapsamında sadece
doğadaki, yoldaki, parktaki, caddedeki atıkları değil, bu cihazda yaptığınız gibi Marmara Denizi’ni
tehdit eden katı atıkları da toplayıp, yok etmek gerekiyor. Tebrik ederim. İnşallah geliştirmek, daha
güzel katkı sağlayacak projeleri de yapmak size nasip olur” dedi.
“ROBOT, DENİZ YÜZEYİNDE İLERLEYEREK ATIKLARI TOPLUYOR”
Projeyi tanıtan Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evi öğrencisi Ramazan Kaan Kaya, “3
yıldır Gaziosmanpaşa Bilgi Evlerinde robotik ve kodlama dersleri alıyorum. Projemizde
sahil kenarlarında bulunan atıkların toplanmasını ve çevre kirliliğinin azaltılmasını
amaçlamaktayız. Takım arkadaşlarımız ile birlikte hazırladığımız robot, deniz yüzeyinde
ilerleyerek, atıkları topluyor. Otonom veya mobil uygulama ile kontrol edebiliyoruz.
Robot, görüntü işleme ile tespit ettiği atığa yönelmekte ve atığı silindirleri ile ezdikten
sonra haznesinde daha çok biriktirmektedir” diye konuştu.
Üniversiteye hazırlanan Gaziosmanpaşalı Enis Çevik
birlikte tasarladığı sürücüsüz araç ile festivalde dikkat
Çevik, “Yarışmadaki tek benzinli araç bu. Otonom bir
algılayıp, engellerden kaçarak hareket ediyor. Tamamen
olarak kullanılıyor. Bizim için bir hayal olduğu için
koyduk. Bu sene 36 takımın içinde ilk 10’a girdik. Seneye
1. olacağız” ifadelerini kullandı.
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de
arkadaşlarıyla
çekti. Aracı tanıtan
araç.
Mesafeyi
sürücüsüz
ismini ‘Hayal’
inşallah

Kadın Koordinasyon Merkezi’nde
Yeni Eğitim Dönemi Başladı
Gaziosmanpaşalı kadınlar, el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmek ve aile
bütçelerine katkı sağlamak için bu yıl da Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği
kurslarda buluşuyor.

Yaklaşık 250 dalda burada hizmet vermeye
çalışıyoruz. Bu güne kadar 65 bin kadınımıza
bu alanlarda hizmet verdik. Bizim amacımız
kadınların kendi yönettiği, kadınların kendi
hizmet aldığı burada yaz kış, gece gündüz, her
yaşta, her kategoride hizmet vermek. Kendi
öğrendikleri meslekleriyle ürettikleri eserleri de
burada vatandaşlara sunmak suretiyle onlara
bir de pazar oluşturuyoruz. Böylece ürettikleri
eserleri pazarlama noktasında hem de istihdam
noktasında onlara katkı sağlamayı amaçlıyoruz”
diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon
Merkezi, yeni eğitim yılında 13 dalda ve 250
branşta meslek edindirme ve hobi kursları
düzenliyor. Pandemi nedeniyle yüz yüze
eğitime ara verilen merkezde bu yıl tekrardan
yüz yüze eğitime açıldı. Açılış programına
İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta’nın yanı sıra ilçe protokolü ve kursiyerler
katıldı. Kültürden sanata, spordan kişisel gelişime
uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarda
kadınlar, hem sosyalleşme hem de becerilerini
geliştirme imkanı buluyor. Kursları başarıyla
tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
onaylı sertifika veriliyor.
“İSTİHDAM NOKTASINDA KATKI SAĞLAMAYI
AMAÇLIYORUZ”
Açılış
törenine
katılan
Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, pandemi
nedeniyle kursların aktif hizmet veremediğini
söyledi.
Normalleşme
sürecine
geçince
Kadın Koordinasyon Merkezi’ni aktif hale
getirdiklerini dile getiren Usta,”Zat-ı Gül Kadın
Koordinasyon Merkezi içerisinde kültürde,
sanatta ve spor dallarında eğitimlerimiz var.
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Evde Temizlik Hizmetimiz İle
Kimsesiz ve Yaşlılarımızın
Yanındayız

“Evde Temizlik Hizmeti” ile 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve engelli
vatandaşların ev temizlikleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından ücretsiz
olarak yapılıyor.
Özellikle geçmişimizle bugünümüz arasındaki
bağı kuvvetlendiren kıymetli büyüklerimize
en iyi hizmeti sunmak, ihtiyaçlarını karşılamak
hepimizin sorumluluğu ve görevidir. Biz de
belediye olarak ilçemizde yalnız yaşayan ihtiyaç
sahibi insanlarımızı tespit ederek, onların temizlik
işlerini gerçekleştiriyoruz. Onlara moral vererek,
yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. “ dedi.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla birçok alanda
örnek hizmetleri hayata geçiren 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.
Periyodik olarak ziyaretler gerçekleştiren
ekipler, evin temizlik ve düzen işlerini itinayla
gerçekleştiriyor. Yaşlı ve engelli vatandaşların
hayatını kolaylaştıran Gaziosmanpaşa Belediyesi
ekipleri, ihtiyaç sahiplerine yalnız olmadıklarını
hissettiriyor.
“VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇ DUYDUĞU
HER KONUDA YANLARINDAYIZ”
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her
konuda yanlarında olmaya özen gösteriyoruz.
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Gaziosmanpaşalılar,
Sanat Dolu
Akşamlarda Buluştu
Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi, 16 mahallenin tamamında düzenlediği
konser, tiyatro, çocuk etkinlikleri ve atölyelerle her yaştan vatandaşı sanatla
buluşturdu. Programlara Gaziosmanpaşalılar yoğun ilgi gösterdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, her yaştan vatandaşı sanatla buluşturmak için “16 Mahallede 16
Sanat Şenliği” isimli programlar düzenledi. Bu kapsamda ilçede birçok park ve meydan açık hava
sahnesine dönüştürülerek, ücretsiz kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinliklere katılan
vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi tarafından düzenlenen konser, tiyatro ve
sahne etkinlikleriyle mahallelerinde sanat dolu akşamlar geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Çocuklar
ise eğitici atölye çalışmaları, çocuk oyunları ve çeşitli sürprizlerle doyasıya eğlendi.
“KOMŞULUK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN ÇOK KIYMETLİ”
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Tatile gidemeyen, başka etkinlik
yapamayan çocuklarımız bu etkinliklerde eğlenme imkanı buldu. Aynı zamanda bizler de atölye
çalışmalarıyla çocuklarımızın yeteneklerini ve yaptıkları o güzel eserleri gördük. Vatandaşlarımızın
komşularıyla birlikte bu etkinliklere katılması, birlikte keyifli vakit geçirmesi, çok önemsediğimiz
komşuluk kültürü açısından da çok kıymetli. İnşallah kültür-sanat etkinlikleriyle ilçemizdeki her bir
vatandaşımıza ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Muharrem ayı etkinliği kapsamında vatandaşlara 3
ton aşure dağıttı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, dev kazanlarda usta eller
tarafından pişirilen aşureleri vatandaşlara ikram etti.

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda gerçekleştirilen
aşure dağıtımına Gaziosmanpaşa Kaymakamı
Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, Cem Vakfı
Gaziosmanpaşa
Ahmet
Yesevi
Cemevi
Başkanı Şahin Çolak, ilçe protokolü ve çok
sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte protokol
konuşmalarının ardından bağlama dinletisi
yapıldı. Dev kazanlarda, usta eller tarafından
pişirilen 3 ton aşure, gülbenk (dua) edilmesinin
ardından Başkan Usta tarafından vatandaşlara
dağıtıldı.
“KERBELA ORTAK ACIMIZ, ORTAK DERDİMİZ”
Aşure
etkinliğinde
konuşma
yapan
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, “Tüm konuşmacılarımızın ortak paydası;
bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte
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Türkiye olalım mesajıydı. Gönülden katılıyorum.
Kerbela ortak acımız, ortak derdimiz. Meselemiz
hep aynı. Özelde de, temelde de, geçmişte de,
gelecekte de aynı. Biz, Kerbela’nın ne anlama
geldiğini, bize ne mesaj bıraktığını, üzerimize
ne kadar sorumluluk yüklediğini bilenlerdeniz.
Şimdi ki nesil, o acıları Cemevi’nin yapmış
olduğu etkinliklerde daha iyi anlamalı ve
böyle olayların yaşanmaması için hep birlikte
güç birliği yapmalı. Kerbela aslında bir hak
arayışıdır, özgürlüğün destanıdır. Kerbela birlikte
mücadeleinin sembolüdür. Biz, bu mücadelenin
ortak paydasıyız’’ ifadelerini kullandı.

Zabıta Ekiplerimizden Marketlere
Fahiş Fiyat Denetimi
Gaziosmanpaşa Belediyesi, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için ilçe genelindeki
marketlerde denetimler gerçekleştiriyor.

yapıldığı için vatandaşlarımızın şikayetleri oluyor.
Bu şikayetlere istinaden gelip marketlerimizi
yerinde denetliyoruz. Suistimal varsa tespit
etmeye, tespit ettiğimiz suistimaller ile ilgili cezai
işlem uygulamaya ve hem belediyemiz olarak
hem de İlçe Tarım ve Ticaret Müdürlüğü olarak
da tüm hususlarla ilgili yaptırımlar uygulamaya
çalışıyoruz” dedi.

Haksız fiyat artışı yaparak, vatandaşı mağdur
eden işletmelere yönelik Gaziosmanpaşa
Belediyesi
Zabıta
Müdürlüğü
ekipleri,
denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde zincir
marketlerde denetimler gerçekleştiren ekipler,
temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta
olmak üzere ürünlerin alış ve satış fiyatları
üzerinden kar marjlarını inceledi. Fahiş fiyat
artışı veya etiketlerde ihlal yaptığı tespit edilen
işletmelere zabıta ekipleri tarafından cezai işlem
uygulandı. Marketler, fiyat etiketlerinin yanı sıra
ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen yönünden
de denetlendi.
“FAHİŞ
FİYAT
ARTIŞLARINA
KARŞI
MARKETLERİMİZİ YERİNDE DENETLİYORUZ”
Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Aslan
Öztürk, “Fiyatlar sürekli güncellendiği için, bir
hafta içinde, üç gün içinde, fahiş fiyat artışları
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Asfaltlama Çalışmaları İle
Yollarımızı Güvenli Hale
Getiriyoruz
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde yol bakım, onarım ve asfaltlama
çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Asfalt çalışması tamamlanan bölgelerde ise
trafik ve yaya güvenliği açısından yol çizgi çalışması yapılıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki trafik akışının
güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde sağlanması
ve olumsuzlukların en aza indirilmesi için yol bakım,
onarım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu
kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme
olan ve hasar gören yollarda asfaltlama çalışması
gerçekleştiriyor. Saha denetimleri sırasında
gördükleri aksaklıkları gideren ekipler, diğer yandan
vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda
çalışmalar yapıyor.
HAFTADA 1.500 TON ASFALTLAMA YAPILIYOR
Çalışmalar kapsamında son olarak Fatih Caddesi,
Çimen Sokak, Reşadiye Sokak, Hüdaverdi Sokak ve
1029 Sokak’ta asfaltlama çalışmaları tamamlandı.
Kalkandelen Sokak, 561/2 Sokak ve 545 Sokak’ta
ise çalışmalar devam ediyor. Gece gündüz devam
eden çalışmalarda ekipler, haftada ortalama 1.500
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ton bin ton asfalt serimi yaparak yolları daha
konforlu ve güvenli hale getiriyor.
YOL ÇİZGİLERİ YENİLENİYOR
Asfalt çalışması tamamlanan bölgelerde trafik
akışını düzenleyici yol çizgisi ve yaya geçidi çizgi
çalışması yapılıyor. Trafik ve yaya güvenliğine
yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında
ekipler, yeni asfaltlanan yolların yaya geçidi ve yol
çizgilerini çizerken, mevcut yolların da yıpranmış ve
silinmiş durumda olan çizgilerini yeniliyor.

“Hizmet Yerinde Görülür”
Programlarına Yoğun İlgi
Gaziosmanpaşalıların, belediyenin hizmet, proje ve çalışmalarını yerinde görüp,
inceledikleri ve bilgi sahibi oldukları “Hizmet Yerinde Görülür” programları, kapsamı
genişleyerek devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin “Hizmet Yerinde Görülür” programları, belediye meclis üyeleri,
muhtarlar, basın mensupları, okul müdürleri ve ilçedeki kanaat önderlerinin katıldığı gezi programları
ile devam etti. Programlara katılanlar Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hizmete sunulan Farika
Kitaplı Kahve, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi, bilgi evleri, camiler, parklar, otoparklar, spor
kompleksleri, okullar ve semt konağı gibi birçok eseri yerinde görüp inceleme şansı buldu.
ÇALIŞMALAR TAKDİR TOPLADI
Yapımı devam eden Farika Kitaplı Kahve 2, Gaziosmanpaşa Şehir Stadı, Enerji İndirme Merkezi,
Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, kentsel dönüşüm projeleri gibi çok sayıda çalışmayı da
inceleyen her kesimden ziyaretçi, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin çalışmalarını takdir etti. Önümüzdeki
süreçte “Hizmet Yerinde Görülür” programları toplumun tüm kesimini kapsayacak şekilde devam
edecek.
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GAZIOSMANPAŞA’DA
1.300 ÇOCUĞA

MUHTEŞEM SÜNNET ŞÖLENI
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 1.300 çocuk, geleneksel
sünnet şöleninde doyasıya eğlendi.

ailelerinize teşekkür ediyorum. Bugün pandemi
koşullarıyla zamanı kısıtlı tutarak bu coşkuyu
sizlerle paylaşmak istedik. Her yıl yaptığımız
bu sünnet şölenimizin yanında bundan sonra
kültürde, sanatta ve sporda etkinlik yapalım
diyorum.
2021-2022 eğitim öğretim yılının
başarılı geçmesini diliyorum. Sağlıklı, huzurlu
yaşam diliyorum. Sağlıcakla kalın” diye konuştu.

Gaziosmanpaşa
Belediyesi
tarafından
düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde
1.300 çocuk sünnet oldu. Hastanelerde sağlık
kontrollerinden geçirildikten sonra uzman
hekimler tarafından sünnet ettirilen çocuklar,
sünnet şöleninde buluştu. Gaziosmanpaşa
Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa
aileleriyle birlikte katılan minikler gönüllerince
eğlendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta da etkinliğe katılarak, sünnet
olan çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.
“BU
COŞKUYU
İSTEDİK”

SİZLERLE

6 yaşındaki oğlunu sünnet şölenine getiren
Yasemin Özdemir heyecanlı ve mutlu olduğunu
dile getirdi. Özdemir, “ İlk göz ağrım o yüzden çok
heyecanlı ve çok mutluyum. Mısır sırasına girdik,
pamuk şeker aldık. Günümüz güzel geçiyor şu
an. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz
böyle bir etkinlik düzenlediği için” ifadelerini
kullandı.

PAYLAŞMAK

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Usta, pandemi
koşullarında zamanı kısıtlı tutarak sünnet şöleni
coşkusunu paylaştıklarını söyledi. Usta, “Bu
gün sizlerle birlikte Gaziosmanpaşa’nın Millet
Bahçesi olan bu güzel mekan, güzelliğine
güzellik kattı. Sizleri bizlerle buluşturan
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, ENTECH Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık
Fuarı’nda ziyaretçilerini ağırladı. Ödüllü projelerin sergilendiği fuarda, belediyenin
“Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta Üretimi” ile “Çevre Elçileri” projeleri büyük
ilgi gördü.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul’da düzenlenen ENTECH Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve
Sıfır Atık Fuarı’nda stant açtı. Sektördeki güncel gelişmeler ile çevreye duyarlı ürün ve projelerin
sergilendiği fuarda Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sıfır Atık ve Belediyeler Fikir ve Projesi Yarışması
kapsamında ödüle layık görülen “Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta Üretimi” ve Altın Karınca
ödüllerinde 1.’lik elde eden “Çevre Elçileri Projesi”nin tanıtımını gerçekleştirdi.
“SAHADA KULLANABİLECEĞİMİZ FARKLI TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI TANIMIŞ OLUYORUZ”
Gaziosmanpaşa Belediyesi Sıfır Atık Müdürü Mustafa Kütük, “Sıfır atık konusu, tüm insanlığı
ilgilendiren ve sorumluluk gerektiren bir konu. Bizler de Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak bu
alanda birçok örnek proje ve uygulamayı hayata geçirdik. Fuarda ödüllü sıfır atık projelerimizin
tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yeni atılımları, sıfır atık teknolojisiyle ilgili yenilikleri
bire bir inceleme ve bilgi edinme fırsatı buluyoruz. Sahada kullanabileceğimiz farklı teknolojileri ve
uygulamaları tanımış oluyoruz” dedi.
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Atık Pil Toplayan Okullar
Ödüllendirildi
Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Okullar Arası Ödüllü
Atık Pil Toplama Yarışması” düzenledi. Öğrencilerin ve velilerin topladığı atık piller,
okullarına spor seti, müzik seti, top ve satranç olarak geri döndü.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hayata geçirilen “Sıfır Atık Projesi”ne tam destek veren
Gaziosmanpaşa Belediyesi, okullarda düzenlediği yarışma, etkinlik ve kampanyalarla hem çocuklarda
sıfır atık bilinci oluşturuyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa
Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü, okullarda atık pil toplama yarışması düzenledi. Öğrenci ve velilere
çevrimiçi platformlarda yapılan duyurularla gerçekleştirilen yarışmada okullar, topladıkları her 50 kg
atık pile karşılık 3’lü top seti(futbol, basketbol, voleybol topu), her 250 kg atık pile karşılık ise müzik
seti, spor seti ve santranç ile ödüllendirildi.

“GAZİOSMANPAŞA GENELİNDE 400’DEN FAZLA NOKTADA ATIK PİL TOPLUYORUZ”
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin USTA, atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemine
vurgu yaparak, “Çevremizin ve doğal kaynaklarımızın korunması için ‘Sıfır Atık’ bilincinin artırılması
hayati önem taşıyor. Herkesin bu konuda sorumluluk alması, duyarlılık göstermesi gerekiyor. Atık pil
toplama kumbaraları aracılığıyla Gaziosmanpaşa genelinde 400’den fazla noktada atık pil toplamaya
devam ediyoruz. Bu yarışmalar vesilesi ile de okullarımızı ve öğrencilerimizi hem ödüllendiriyoruz
hem de bilinçlendiriyoruz” diye konuştu.
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Panik Butonu İle Kimsesiz ve
Yaşlılarımızın Yanındayız
Panik Butonu hizmeti ile Gaziosmanpaşa’da yalnız yaşayan hasta ve engelli
vatandaşlar, acil durumlarda tek bir tuşa basarak belediyeden 7/24 yardım talep
edebiliyor.

Panik Butonu hizmeti kapsamında yalnız yaşayan yaşlı bireylerin evlerine akıllı takip ve çağrı
sistemi kuruluyor. Acil durumlarda yanında taşıdıkları butona basan vatandaşların adres ve
konum bilgileri belediye çağrı merkezine ulaşıyor. Kablosuz bağlantı teknolojisiyle telefon
çevirme zahmetini ortadan kaldıran uygulamada, çağrı merkezine ulaşan yardım ikazı sonucu
belediye ekipleri, ambulans ile birlikte harekete geçerek ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu eve
gidiyor. Bu sistem ile vatandaşlar, belediyeden 7/24 hizmet alabiliyor.
SİSTEM DAHA AKTİF VE VERİMLİ HALE GELDİ
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin hizmete aldığı yeni cihazlarla vatandaşlar, elektrik kesintisi
durumunda 48 saate kadar arama yapabiliyor. Ayrıca olası afet ve acil durumlarda belediye
personeli de sistem üzerinden vatandaşımızı arayıp, ulaşabiliyor.
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Engelli Çocuklarımızı
Özel Servisle Okullarına
Ulaştırıyoruz
Gaziosmanpaşa’da engelli öğrenciler, evlerinden okullarına, okullarından evlerine,
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin tahsis ettiği özel servis aracıyla ulaşmanın mutluluğunu
yaşıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki engelli öğrencilerin okula ulaşımını kolaylaştırmak ve
eğitimlerine destek olmak için servis hizmeti sunuyor. Bu kapsamda her gün 28 öğrenci,
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından erişilebilirlik standartlarına uygun, otomatik asansör
sistemli servis araçlarıyla ulaştırılıyor. Sabahın erken saatlerinde öğrencileri okullarına ulaştıran
araç, dönüşte yine öğrencileri okullarından alarak evlerine götürüyor.
“BİZİM GİBİ ANNELER, BABALAR ÇOK RAHATLADI”
Engelli oğlunu servis ile okula gönderen Sündüz Himmetoğlu, “Zorluklarımız çok oldu. Sürücüler
bile saygı göstermedi bize. Yoldan geçerken biz bekledik, onlar geçti. Yürüyerek gidip, geldik.
Belediyemizden Allah razı olsun çok rahatladık. Bizim gibi anneler, babalar çok rahatladı yani
ulaşım olarak. Hizmetten çok memnunuz” dedi.
Cevdet Aydoğan, “Engelli diğer gençlerimiz için de çocuklarımız için de okula gitmesine çok büyük
yardımcı oldu. Belediye Başkanımız sağ olsun. İyi bir hizmet takdir ediyoruz” diye konuştu.
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Öğrencilerimizin Güvenliği İçin
Zabıta Ekiplerimiz Görev Başında
2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta
ekipleri, okul önlerinde öğrencilere iyi dersler dileyerek, çocuk maskesi hediye etti.
Ekipler, eğitim yılı boyunca okullarda Covid-19 tedbirleri, yaya güvenliği ve okul
kantinlere yönelik denetimlerini sürdürecek.

Ekipler kantinlerdeki ürünlerin “okul gıdası”
standartlarına uygun olup olmadığı, son
tüketim tarihi, fiyat etiketleri ve hijyen kuralları
birçok konuda kontroller gerçekleştiriyor.
Gaziosmanpaşa
Belediyesi’nin
kantin
denetimleri eğitim yılı boyunca ilçe genelindeki
tüm okullarda olarak devam edecek.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte
Gaziosmanpaşa Belediyesi, okul önlerinde sağlık
ve güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. Uzun bir
aranın ardından uygulanan yüz yüze eğitimin
tedbirli şekilde yapılması için okul girişlerinde
maske ve sosyal mesafe kontrolleri yapan Zabıta
ekipleri, okulun ilk gününde çocuklara maske
hediye etti. Öğrencilerin güvenli şekilde okullara
gidip gelmesini sağlamak üzere okul önlerinde
gerekli trafik düzenlemeleri ve kontroller
gerçekleştiren
Zabıta
ekipleri,
güvenlik
önlemlerini sıkılaştırdı. Ekipler, özellikle okul giriş
çıkış noktalarında yayalara öncelik verilmesine
yönelik sürücülere bilgilendirmelerde bulunuyor.
KANTİNLER DENETİM ALTINDA
Öğrencilerin okullarda sağlıklı beslenmesi
adına
Gaziosmanpaşa
Belediyesi
Zabıta
ekipleri, okul kantinlerinde denetimler yapıyor.
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