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Rahmet, mağfiret ve bereket ayı mübarek Ramazan-ı 
Şerif’e kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. Manevi dünyamızda müstesna bir yere 
sahip olan bu mübarek aya bizleri kavuşturduğu için 
Rabbime hamd-ü senalar ediyorum. Yardımlaşmanın 
ve dayanışmanın adı olan Ramazan ayında; 
bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz “Bizim Esnaf 
Alışveriş Kartı” projemizin yanı sıra sıcak yemek 
ve erzak yardımlarımızla Ramazan’ın bereketini 
vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bununla birlikte her 
yıl olduğu gibi bu yıl da sohbet programları, söyleşiler, 
tasavvuf dinletileri ve çocuklarımıza yönelik tiyatro 
oyunlarıyla Ramazan ayının maneviyatını hep birlikte 
yaşayacağız.

Ortak sevdamız Gaziosmanpaşa’mızı geleceğe miras 
eserlerle buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde Milli Eğitim 
Bakanımız  Sayın Mahmut Özer’i ilçemizde ağırladık ve 
kentsel dönüşüm projemiz kapsamında inşa ettiğimiz 
Süleyman Şah Anadolu Lisesi’nin resmi açılışını 
gerçekleştirdik. Açılışın ardından Sayın Bakanımızla 
yaptığımız istişarelerde, kendisinden ilçemiz için 
4 yeni okulun sözünü aldık. Belediyemizin kentsel 
dönüşüm kapsamında inşa edeceği yeni okullar ile 
birlikte, Valiliğimizin ve ilçemizdeki hayırseverlerin 
de destekleriyle toplamda 10 yeni okulu önümüzdeki 
süreçte ilçemize kazandırmış olacağız.

Ömrünü tamamlamış, depremde tehlike arz eden 
yapıların ve plansız kentleşmenin olumsuzluklarını 
ortadan kaldırmak için kentsel dönüşüm 
çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu 
kapsamda Sarıgöl Mahallesi 12C Kentsel Dönüşüm 

Projemizde hak sahiplerimizle anlaştık. Bu yıl içinde 
inşaat çalışmalarına başlayarak, okulu, camisi, 
otoparkı, spor sahaları ve çocuk parkı ile modern 
yaşam alanlarının yer alacağı projemizi 2 yıl içinde 
hak sahiplerimize teslim etmiş olacağız.

Genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahip olan 
ilçemizde, bu potansiyeli doğru değerlendirmek ve 
geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, sporcularını 
yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 
“Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye” hedefiyle hayata 
geçirdiğimiz Bilim Gaziosmanpaşa ve Deneyap 
Atölyelerinde eğitimlerimiz başladı. Yılda ortalama 
70 bin öğrencimize, bilim ve teknoloji alanında 
uygulamalı eğitimler vermeyi hedefliyoruz. “Yüzme 
Bilmeyen Kalmasın” projemiz ile ilçemizdeki ortaokul 
öğrencilerine Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’mizde 
yüzme öğretiyoruz. İlçemizdeki yaklaşık 4 bin lise 
son sınıf öğrencimize nakdi destekler ve mezuniyet 
hatırası albümü ile katkı sağlıyoruz. Umutlarımızı 
yeşerten gençlerimizi, geleceğe en güzel imkanlarla 
hazırlamaya ve her zaman yanlarında olmaya devam 
edeceğiz.

Bu vesileyle siz kıymetli hemşehrilerimin mübarek 
Ramazan-ı Şerif ayını tebrik ediyor, maneviyat yüklü 
bu ayın kardeşliğimizi ve gönül köprülerimizi daha 
da güçlendirmesini diliyorum. Sevdiklerimizle bir 
arada sağlık ve sıhhatle bayrama ulaşmamızı, Yüce 
Rabbimden niyaz ediyorum.

En derin saygı ve hürmetlerimle…
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Süleyman Şah 
Anadolu Lisesi’ni, 
Bakan Özer Açtı

Gaziosmanpaşa 
Senfoni Orkestrası, 
İlk Konserini 
‘’Daha Adil Bir 
Dünya’’ Sloganıyla 
Gerçekleştirdi

Gaziosmanpaşa 
Sanat Akademisi’ne 
Bir Ödül de 
Tokyo’dan

Kentsel Dönüşümle 
Gaziosmanpaşa’nın 
Çehresi Hızla 
Değişiyor

Gaziosmanpaşa’da Camiler 
Ramazan’a Hazır
On bir ayın sultanı Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında Gaziosmanpaşa’daki camiler büyük 
bir titizlikle temizlenip, dezenfekte edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan ayında 

vatandaşların ibadetlerini temiz ve ferah bir ortamda 

gerçekleştirebilmesi için camilerdeki temizlik 

çalışmalarına hız kazandırdı. Ekipler, ilçedeki tüm 

camilerde Ramazan öncesi hummalı bir çalışma 

gerçekleştirdi. Camilerin halıları, camları, avlusu ve 

şadırvanları titizlikle temizlenirken, detaylı olarak 

dezenfekte çalışması yapıldı. Gül suyu kullanılarak 

yapılan temizliklerle camilerin, Ramazan ayı boyunca 

gül kokması sağlanacak.

Ramazan ayının maneviyatını en güzel şekilde 

yansıtmak istediklerini dile getiren Gaziosmanpaşa 

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Camilerimizde 

rutin olarak yaptığımız temizlik hizmetine, Ramazan ayı 

dolayısıyla tüm ekiplerimizle hız kazandırdık. Ramazan’ın 

ruhunu yaşatan camilerimizde, vatandaşlarımızın bu 

manevi iklimi doyasıya yaşamalarını istiyoruz. Tüm 

mahallelerimizde Ramazan boyunca bu hizmet devam 

edecek” şeklinde konuştu.
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Ramazan’da Hem Vatandaşın 
Hem de Bakkalların Yüzü Gülecek

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürmek amacıyla 
hayata geçirdiği “Bizim Esnaf Alışveriş Kartı” projesinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında 
ilçedeki İhtiyaç sahiplerine, “sadece mahalle bakkallarında geçerli olacak” alışveriş kartları 
dağıtılıyor.

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın adı olan 

Ramazan ayında Gaziosmanpaşa Belediyesi, 

ilçedeki ihtiyaç sahipleri için “Bizim Esnaf Alışveriş Kartı” 

projesini hayata geçirdi. Projenin tanıtımı, Gaziosmanpaşa 

Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa, 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve ilçedeki çok 

sayıda esnaf katıldı.

“BAKKAL VE VATANDAŞLARIN TİCARİ İLİŞKİLERİNİ 

KUVVETLENDİRMEK İSTEDİK”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 

Usta, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Usta, 

“Bakkallarımızın, vatandaşlarla ticari ilişkilerini 

kuvvetlendirmek istedik. Bir yandan bakkallarımızın 

içinde bulunduğu sıkıntıyı gidermek adına onlara 

katkı sağlamak, onlara bir şekilde bu çalışmada aktör 

olarak sorumluluk vermek, bir yandan da o mahallede, 

o sokakta yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan insanların 

ihtiyaçlarını temin etme imkanına sahip olmayan 

hemşehrilerimizi de bu bakkallarla buluşturmak 

istedik” diye konuştu.

Usta, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu vesileyle ‘Bizim 

Esnaf Alışveriş Kartı’ projesini oluşturduk. Bu 

kapsamdaki birinci dayanağımız bakkallarımızı 

güçlendirmek, destek olmak. Bunu Ramazan Ayı’nda 

bereketle buluşturmak ve etkin hale getirmek istedik.”

BAKKALLAR, PROJEDEN ÇOK MEMNUN

Projeyi beğendiğini dile getiren Bakkal sahibi Habibe 

Batur şöyle konuştu: “Proje güzel bir proje. Gerçekten 

memnun kalabileceğimiz bir proje. İhtiyaç sahibi 

insanlar için olması gereken projelerden bir tanesiydi. 

Teşekkür ederim her şey için.”

Etkinliğe katılan esnaf Hasan Rüstem, “Başlatılan bu 

kampanyaya biz de destek verdik. Mahallemizde 

durumu olmayan insanlar da var. Zincir marketlere 

karşı da bizi koruduğu için başkanımıza da teşekkür 

ederim. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim” dedi.

5 BİN AİLEYE, “MAHALLE BAKKALLARINDA GEÇERLİ OLACAK” 300 TL’LİK ALIŞVERİŞ KARTI

Proje kapsamında, ilçedeki ihtiyaç sahibi 5 bin aileye, mahalle bakkallarında geçerli olmak üzere 300 TL’lik 

alışveriş kartı veriliyor. Vatandaşlar, alışveriş kartları ile projeye katılan mahalle bakkallarından ücretsiz 

alışveriş yapabilecek. Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediyesi, sıcak yemek ve erzak yardımlarını daha da 

yoğunlaştırarak, Ramazan’ın bereketini vatandaşlarla paylaşacak. 

330 BAKKALA, TOPLAMDA 1,5 MİLYONLUK CİRO DESTEĞİ

İhtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına katkı sağlayacak olan proje aynı zamanda mahalle bakkallarına da 

destek olacak. Proje ile 330 bakkal esnafına toplamda 1,5 milyonluk ciro desteği yapılacak.
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Süleyman Şah Anadolu 
Lisesi’ni, Bakan Özer Açtı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOKİ ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından kentsel 
dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen Süleyman Şah Anadolu Lisesi’nin açılış törenine 
katıldı.

TOKİ ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 

Süleyman Şah Anadolu Lisesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Vali 

Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Gaziosmanpaşa Kaymakamı 

Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü, 

öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, İstiklal Marşı’nın 

okunmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 

eğitim yatırımlarını içeren video gösterildi. Protokol ile 

birlikte kurdele keserek, okulun açılışını gerçekleştiren 

Bakan Özer, daha sonra sınıfları gezdi.

ÖZER: “GAZİOSMANPAŞA BELEDİYEMİZ, EN 

ÖNEMLİ PAYDAŞLARIMIZDAN”

Açılışta konuşan Bakan Özer, İstanbul’u 

çok daha nitelikli eğitim binalarına ve 

eğitime kavuşturmayı hedeflediklerini 

ifade ederek, “İşte bugün buradayız. 

Gaziosmanpaşa Belediyemiz, 

paydaşlarımızdan en önemlisi. Ben sayın 

başkanımıza, bu eğitim binasını, eğitim 

sistemimize kazandırdığı için çok teşekkür 

ediyorum. Gaziosmanpaşa Belediyemiz 

sadece eğitim binaları yapmıyor. Eğitim binaları için 

arsa tahsisinden mevcut okulların donanımına kadar, 

kütüphanelerinin zenginleştirilmesine kadar, her türlü alanda bizim en 

önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Onun için, Gaziosmanpaşa’daki okullarımızda eğitim 

alan tüm çocuklarımız adına, tüm öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz adına, kıymetli başkanımıza teşekkür 

ediyorum” dedi.
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USTA: “HER KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASINDA 

İLÇEMİZE OKUL KAZANDIRMAYA GAYRET 

EDİYORUZ”

Konuşmasına Kadınlar Günü’nü tebrik 

ederek başlayan Gaziosmanpaşa 

Belediye Başkanı Hasan Tahsin 

Usta ise, “Bizler, kentsel dönüşüm 

çalışmaları kapsamında ‘bir proje, 

bir okul, bir yıl’ diyerek, her yıl 

bir projede bir okul inşa etmeyi 

hedefliyoruz. Yaptığımız her kentsel 

dönüşüm çalışmasında şehrimize, 

ilçemize bir okul kazandırmaya gayret 

ederken, eğitimin ilçemizde daha güçlü bir 

düzeye ulaşması noktasında, ilçemizdeki her bir 

gencimizin en az bir spor dalıyla, bir sanatla uğraşmasını 

sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZER: “İSTANBUL’UMUZA 8.9 MİLYARLIK EĞİTİM YATIRIMI YAPACAĞIZ”

Son 19 yılda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak, gençlerimizin okullarla buluşmasını 

güçlendirmek için devasa yatırımlar yapıldığına dikkat çeken Bakan  Özer, “Eğitim yatırımlarını artırma 

noktasında en fazla yatırımın yaptığımız il İstanbul. 2022 yılında İstanbul’umuza 8.9 milyarlık eğitim yatırımı 

yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı’nın en büyük bütçesini İstanbul’a ayırdık. Atamalarda da İstanbul’u merkeze 

aldık” diye konuştu.

8 BİN 500 METREKARE ALANDA İNŞA EDİLDİ

8 bin 500 metrekare alanda inşa edilen 32 derslikli okulda; 700 metrekare alana sahip 200 kişi 

seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarları, bilişim atölyesi, müzik 

atölyesi, tasarım beceri atölyesi, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salon yer alıyor.



Milli Eğitim Bakanı Özer, 
Farika Kitaplı Kahve’de 
Gençlerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziosmanpaşa 

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte 

Farika Kitaplı Kahve’yi ziyaret etti. Burada ders 

çalışmak için gelen öğrencilerle sohbet eden ve 

başarılar dileyen Bakan Özer yaptığı açıklamada, 

“Eğitimin tüm kademelerinden ortaokuldan, 

liseden, üniversiteye hazırlananlardan diğer farklı 

sınavlara hazırlananlara kadar tüm yaş grubundan 

öğrencilerin soluklanabildiği, çalışabildiği, kitaplarla 

temas edebildiği bir mekan olmuş. Gençlerimize 

güzel imkanlar sunulduğu zaman gençlerimizin bu 

imkanları nasıl aktif ve etkin bir şekilde kullanabildiğini 

göstermesi bakımından da çok güzel bir örnek” 

ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH BU TİP ÖRNEKLER İSTANBUL’UMUZUN 

TÜM İLÇELERİNDE YAYGINLAŞIR”

Bakan Özer, “İnşallah bu tip güzel örnekler 

İstanbul’umuzun tüm ilçelerinde, mahallelerinde 

yaygınlaşır. Aslında bu rağbet buradaki açlığı da 

gösteriyor. Kitaba açlığı gösteriyor, bu mekanlara 

açlığı gösteriyor. Onun için bir taraftan biz Milli 

Eğitim Bakanlığı olarak, kütüphane sayısını 

artırırken, tüm okullarımızda kütüphane içeriklerimizi 

zenginleştirirken, belediyelerimizin de bu süreçte aktif 

olması, gençlerimizin yanında yer alması gerçekten 

örnek teşkil edecek bir davranış. Gaziosmanpaşa 

Belediye Başkanımıza, çalışma arkadaşlarına 

böyle güzellikleri vatandaşlarımızla, gençlerimizle 

buluşturduğu için en içten şükranlarımı sunuyorum” 

diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Farika Kitaplı Kahve’yi ziyaret ederek, gençlerle 
bir araya geldi. Özer, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Farika Kitaplı Kahve, 
gençlerimize güzel imkanlar sunulduğu zaman, gençlerimizin bu imkanları nasıl aktif ve 
etkin bir şekilde kullanabildiğini göstermesi bakımından çok güzel bir örnek” dedi.
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Yeni Mahalle Pazartesi Pazarı, Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki kapalı pazar 
alanına taşındı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın da ziyaret ettiği 
kapalı pazar, hem vatandaştan hem de pazar esnafından tam not aldı.

Kapalı Pazar Alanına 
Vatandaşlardan Tam Not

Gaziosmanpaşa Belediyesi, trafik sıkışıklığı, 

otopark sorunu ve çevre kirliliği gibi birçok 

olumsuzluğa yol açan sokak pazarlarını, çok 

daha modern ve düzenli şekilde hizmet veren 

kapalı pazar alanlarına taşımaya devam ediyor. Bu 

kapsamda Yeni Mahalle Pazartesi Pazarı, Dr. Kadir 

Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki kapalı 

pazar alanına taşındı. Belediye Başkanı Hasan 

Tahsin Usta, kapalı alanda ilk kez kurulan pazartesi 

pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, 

esnaflara hayırlı kazançlar diledi.

“KIŞ ŞARTLARINDA ÇOK ZORLANIYORDUK”

Pazara alışveriş yapmaya gelen Sevgi Balcı, “Ben 

ilk gördüğümde çok sevindim, pazarcılar adına da 

bizim adımıza da. Gerek karda gerek rüzgar, kış 

şartlarında çok zorlanıyorduk, hem pazarcılar hem 

bizler. Ben olmasını zaten çok tasdik ediyordum 

yani kurulması çok iyi oldu. Biz çok memnun 

kaldık. İnşallah devamı olur, salı pazarımız da olur, 

perşembe pazarımız da. Hepsi inşallah burada 

olur. Hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

PAZAR ESNAFI MEMNUN

Kapalı pazar yerinin, pazarcılar için de rahat 

çalışma ortamı sunduğunu ifade eden pazar esnafı 

Ramazan Yıldız, “Kapalı pazar her zaman daha iyi. 

Yağmur yok, çamur yok, elektriğimiz hazır. Yani 

müşteri de memnun. Temiz, hijyenik yani mescidi 

var, lavaboları var. Her şey güzel, memnunuz” 

şeklinde konuştu.
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Kentsel Dönüşümle 
Gaziosmanpaşa’nın Çehresi 

Hızla Değişiyor
Sarıgöl Mahallesi’nde deprem riski bulunan binaların yıkımını takip eden Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, proje kapsamında depreme dayanıklı, güvenli, yeşil 
alanlara, sosyal imkanlara sahip, yatay mimari konseptli 850 konut inşa edilerek, iki yıl içinde 
hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi

11

Eski ve riskli yapıların dönüşümün acil bir şekilde 

yapılması gerektiğini söyleyen Usta, çalışmalara 

devam ettiklerini dile getirdi. Usta, “İçinde 

bulunduğumuz Sarıgöl Mahallesi sıkıntılı bir bölge. 

Her yağmurda koştuğumuz, nereyi sel bastı? diye 

merak ettiğimiz, hangi katta doğalgaz patlaması 

oldu? diye tereddütle baktığımız bir mahalle. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2013 

yılında kentsel dönüşümün startını buradan vermişti. 

Çevresindeki projeler bitme noktasına geldi ama bu 

bölgede anlaşma konusunda sıkıntılar vardı, uzadı. 

Şimdi anlaşma sağlayarak, hızlı bir şekilde yıkımlara 

başladık. İlçemizde bugüne kadar 4 binden fazla 

kişiye konutlarını teslim ettik. Bu yıl içerisinde de 3 bin 

500 konutun inşaatını tamamlamayı planlıyoruz. 3 bin 

500 konutun yıkımına da en kısa sürede başlamak 

istiyoruz” dedi.

BAŞKAN USTA: “850 KONUT İNŞA EDİLECEK”

Bölgenin önemine vurgu yapan Usta, “Bu projede 

850 konut inşa edilecek. Bunların 720 tanesi hak 

sahibi. Yani proje hak sahiplerine yönelik yapılıyor. 

Müteahhite kar kazandırmak için yapılan proje 

değil. Zor şartlarda, yoğunluğun fazla olduğu bir 

bölgede bu dönüşümü yapmaya çalışıyoruz. Her bir 

hak sahibine anlaştığımız gibi konut teslim etmeyi 

planlıyoruz. Herkesin dairesine daire veriyoruz, ön 

koşulumuz budur. Hak ediş oranında hiçbir ücret 

alınmıyor ancak 10 metrekare eksik veya fazla olursa 

maliyet fiyatı üzerinden bir ödeme yapıyor. Dairesine 

karşı bir ücret ödemesi yok. Apartmanlar 10,11, 12 katlı 

olacak. Bundan sonraki projelerimiz de en fazla 12 

kat olacak, öyle sınırladık” diye konuştu.

BAKANLIĞIN KREDİ DESTEĞİ 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 

desteğinin önemini belirten Hasan Tahsin Usta, 

“Sadece güçlendirme yapılması durumunda, bakanlık 

80 bin lira olan desteği 160 bin liraya çıkardı. Yine 

kentsel dönüşüm yapılması halinde, 200 bin lira olan 

bireysel kredi tutarını 400 bin liraya yükseltti. Bunlar 

kentsel dönüşümün desteklenmesi için önemli bir 

fırsat. Yerel yönetimler olarak bu işe öncülük ederek, 

vatandaşlarımızla birlikte el birliğiyle, devletimizin 

vermiş olduğu kredi desteğiyle dönüşümü 

hızlandırmalıyız. Şehirleri yenilerken, değiştirirken, 

yaşanabilir hale getirirken, tek çıkış yolunun kentsel 

dönüşüm olduğunu ifade etmek istiyorum” ifadelerini 

kullandı. 

HAK SAHİBİ KORKMAZ: “SÜRECİN 

HIZLANMASINDAN MUTLUYUM”

Yıkımı yerinde izleyen hak sahibi Barbaros Korkmaz, 

“Çok uzun zamandır bu mahallede oturuyoruz. Bu 

şartlar altında artık oturmak istemiyoruz. Yerleşim yeri, 

çevresel faktörler ve mimari açından kötüydü. Yeni 

yapılan konutlarla insanların daha konforlu bir hayat 

süreceğine inanıyorum. Çok kısa sürede bitirmelerini 

temenni ediyorum. Sürecin hızlanmasından çok 

mutluyum. Metrekare karşılığında metrekare aldık” 

dedi.



Bİlİm Gazİosmanpaşa ve Deneyap
Atölyelerİnde Heyecan Başladı
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“Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye” hedefiyle hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Bilim 
Merkezi’nde, 6-14 yaş aralığındaki öğrenciler, bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim 
görüyor.

Bilgi evlerinde 6 yıldır sürdürdüğü 

ROBOGOP projesi kapsamında 

öğrencilere yazılım ve kodlama eğitimleri 

veren Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni bir 

projeyi daha hayata geçirdi. Belediye ve 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle 

Bilim Gaziosmanpaşa Atölyeleri hizmete 

sunuldu. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat 

Merkezi’nde oluşturulan atölyelerde 

eğitimlere katılan miniklerin bilime merakı 

ve ilgisi dikkat çekti.

“HERKESİN GELİP, GÖRMESİNİ İSTERİM”

Eğitimlere katılan öğrenci Salih Akdoğan, 

“Bilim Gaziosmanpaşa’ya geldik ve burada 

bir sürü etkinlik yaptık. Hepsi çok güzeldi. 

Uzay araştırması yaptık, resim yaptık. 

Herkesin gelip, görmesini isterim. Belediye 

Başkanına çok teşekkür ederim” dedi.

Eğitimlerden duyduğu mutluluğu ifade 

eden öğrenci Yağmur İnönü, “Bugün 

Bilim Gaziosmanpaşa’da güneş sistemini 

öğrendik. Değişik, değişik etkinlikler yaptık. 

Çok eğlendik. Hep gelmek istiyorum” diye 

konuştu.
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70 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bilim Atölyeleri bünyesinde; Doğa Bilimleri Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Astronomi, Uzay ve 

Havacılık Atölyesi ve Matematik Atölyesi yer alıyor. 18 kişilik sınıflarda hafta içi okul grupları ile hafta sonu ise 

bireysel çalışmalar yapılıyor. Eğitimlerin yanında gökyüzü gözlemi, doğa gezileri ve bilim söyleşileri gibi farklı 

etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Program dahilinde öğrenciler, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından servislerle 

okullarından alınarak, atölyelere getiriliyor. İlçedeki tüm okulların dahil edildiği çalışma kapsamında yılda 70 

bin öğrenciye bilim ve teknoloji eğitimi verilmesi hedefleniyor.

GELECEĞİN YAZILIMCILARI VE MÜHENDİSLERİ YETİŞECEK

DENEYAP Atölyesi’nde eğitim alacak öğrenciler ise Bilim Atölyeleri’nden farklı olarak, 

elektronik sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalı sınavlar ile belirleniyor.

9-14 yaş aralığındaki öğrencilerin katılacağı DENEYAP Atölyesi’nde öğrencilere, 24 

ay teorik, 12 ay pratik eğitimler verilecek. Son aşamada ise, TEKNOFEST gibi bilim 

festivallerine katılacak takımlar oluşturulacak ve bu takımlara yönelik eğitim programları 

uygulanacak. Gaziosmanpaşa Belediyesi, teknoloji ve bilim alanında gerçekleştirdiği 

eğitimlerle, “Milli Teknoloji Hamlesi” kapsamında geleceğin yazılımcılarını, mühendislerini, 

teknoloji girişimcilerini yetiştirmeyi hedefliyor.
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Lise Son Sınıf Öğrencilerine 
Mezuniyet Albümü ve Eğitim 

Desteği
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki 3.965 lise son sınıf öğrencisine burs desteği ile birlikte 
mezuniyet hatırası albümü ve TYT deneme sınavları armağan ediyor. 

4 yıldır öğrencilere nakdi eğitim desteği sunan Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu yıl da ilçedeki okullarda eğitim 

gören lise son sınıf öğrencilerine katkı sağlamaya devam ediyor. Program kapsamında okulları ziyaret eden 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve ekibi, her bir lise son sınıf öğrencisine 500 lira 

burs desteği veriyor. Ziyaretler sırasında mezuniyet hatırası albümünün çekimleri de yapılıyor. Öğrencilerin; 

arkadaşları, öğretmenleri ve Başkan Usta ile çekilen fotoğrafları daha sonra bir albüm haline getirilerek, 

ileriki yıllarda unutulmaz bir anı olarak, öğrencilere armağan ediliyor. Başkan Usta, ayrıca üniversiteye hazırlık 

sürecindeki adaylara TYT hazırlık seti de hediye ederek, sınavlarda başarı dileklerini iletiyor.

“HEDEFLERİNE ULAŞMALARINI GÖNÜLDEN DİLİYORUM”

Öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olduklarını dile getiren Başkan Usta, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da 

lise son sınıfı öğrencilerimizin mezuniyet fotoğrafı çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizle buluşmak, 

mezuniyet sevinçlerine ortak olmak, bizim için de bambaşka bir heyecan. İnşallah bu pırıl pırıl gençlerimizle 

üniversite sürecinde de beraber olacağız. Hedeflerine ulaşmalarını gönülden diliyorum” dedi.

Lise son sınıf öğrencisi Mehmet Emin, “Belediyemizin böyle bir yardımda bulunması gerçekten çok hoş. Biz 

öğrencileri düşünmesi, böyle bir maddi yardımda bulunması ve burada birlikte fotoğraf çekilmemiz gerçekten 

çok güzel bir anı oldu. Bundan dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Gaziosmanpaşa’da 
Yüzme Bilmeyen Çocuk 

Kalmayacak
Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında öğrencileri 
yüzme eğitimleriyle buluşturmaya devam ediyor. 

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki ortaokul öğrencilerine yüzme eğitimleri vermeyi sürdürüyor. Okullarla 

birlikte yürütülen proje kapsamında öğrenciler, ders saatleri içerisinde belediyeye ait servislerle okullarından 

alınarak, Gaziosmanpaşa Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’ne getiriliyor. Burada öğrenciler, modern 

ve hijyenik yüzme havuzunda, uzman eğitmenlerden temel seviye yüzme eğitimleri alıyor. Bir ay süren 

eğitimlerde her bir öğrenci, haftanın 2 günü olmak üzere, toplamda 8 saat eğitimlerden faydalanıyor. Yüzme 

eğitimlerinin ardından tekrar servislerle okullarına götürülen çocuklar, beden eğitimi derslerini yüzme 

öğrenerek değerlendirmenin sevincini yaşıyor.

EĞLENEREK, YÜZME ÖĞRENİYORLAR

Yüzme eğitimi alan ortaokul öğrencisi Ali Hamza Oral, “Okuldan alıp, bizi buraya getiriyorlar ve yüzme 

öğretiyorlar. Burada yeni stil yüzme becerileri öğretiyorlar, atlamayı öğretiyorlar, ayak çırpmayı öğretiyorlar, 

suya girip, çıkmayı öğretiyorlar. Güzel bir hissiyat. Her geldiğinde bir daha gelmek istiyorsun” dedi.

Öğrenci Mümin Emir Binbir, “Belediyeden bizi servisle okulumuzun kapısından aldılar, havuzumuza getirdiler. 

Havuzda hocalarımız bize yüzme eğitimi verdiler. Bu imkanlardan dolayı Belediye Başkanımız Hasan Tahsin 

Usta’ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu
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GAZIOSMANPAŞA
SENFONI ORKESTRASI,

 ILK KONSERINI
''DAHA ADIL BIR DÜNYA''

SLOGANIYLA 
GERÇEKLEŞTIRDI

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde kurulan Gaziosmanpaşa Senfoni 
Orkestrası, ilk konserini verdi. Konserde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya 
siyasi literatürüne geçen diplomasi mesajlarından oluşan eser, büyük beğeni topladı. 
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 98 kişilik orkestra, 3 

yıllık çalışmanın neticesinde ilk sahne programını gerçekleştirdi. Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirilen konsere Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın yanı sıra çok sayıda davetli 

katıldı. Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası, Türk müziği enstrümanları ve klasik batı müziği enstrümanlarının 

sentezinden oluşan 16 eserle dinleyenlere müzik ziyafeti sundu. 

Sanatın dönüştürücü gücünü tüm dünyaya duyurmak 

için 3 yıldır özverili bir çalışma yürüten orkestra, 

konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

“Daha Adil Bir Dünya Mümkün”, “Dünya 5’ten 

Büyüktür” gibi dünya siyasi tarihine geçen diplomasi 

mesajlarından oluşan “Hayal ve Gerçek” eserine de 

yer verdi. Eser, salondaki davetlilerden büyük alkış 

aldı. 10. Yıl Marşı ve Osmanlı dönemi eserlerin de icra 

edildiği konserde, geçmişiyle ve geleceğiyle barışık 

bir Türkiye mesajı verildi.

“SANATIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNE 

İ N A N I Y O R U Z ”

Açılış konuşmasında sanata yönelik çalışmalara 

değinen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 

Tahsin Usta, sanatın dönüştürücü gücüne inandıklarını 

belirterek, “Toplumun her kesiminin ortak paydada 

buluşabildiğini bir kez daha Gaziosmanpaşa Sanat 

Akademimiz, orkestrasıyla bizlere gösterdi. Sanat 

alanında kendini gösteren Gaziosmanpaşa’da, 

imkanlarıyla gençlere yol gösteren bir belediyecilik 

anlayışı ile fark oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

HEDEF, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Başkan Usta, “Tahmin ettiğimin çok ötesinde ama 

çok ötesinde, çok başarılı bir konser ortaya koydular. 

Başta çok değerli Cengiz hocamıza, bütün 

öğrencilerimize, sevgili gençlerimize, yürekten 

teşekkür ediyorum. Gerçekten yapılan çalışmaya, 

verilen emeğe değdi, hepinizin emeklerine sağlık. 

Bu güzel gösterinin çok daha mükemmelini, 

Türkiye’nin ve dünyanın en güzel kültür merkezi olan 

Atatürk Kültür Merkezi’nde sunmak üzere hepsinin 

alınlarından öpüyorum. İyi ki varsınız. Tebrik ediyorum, 

hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Gaziosmanpaşa’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Kadınlar Koşusu” 
düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan koşunun sonunda kadınlara, günün anısına 
karanfil ve madalya takdim edildi.

Gaziosmanpaşa’da 
Dünya Kadınlar Günü Koşusu

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında organize edilen “Gaziosmanpaşa 

Kadınlar Günü Koşusu” öncesi eğitmenler, Valide Sultan Parkı’ndaki etkinlik alanında katılımcılara antrenman 

yaptırdı. Antrenmanın ardından kadınlar başlangıç çizgisine alındı ve koşu yarışması başladı. 2 kilometrelik parkurda 

koşan kadınlar, 15 dakika sonra bitiş çizgisine ulaştı.

“KADINLAR İÇİN YAPILMASI, GERÇEKTEN ÇOK ÖZEL”

Düzenlenen koşuda bitiş çizgisine ilk ulaşan Sümeyye Şahin, “Sonunda baya yoruldum ama güzel bir parkurdu, 

çok fazla yokuş yoktu. 2 kilometrelik zaten, küçük, kısa bir parkur, genel anlamı ile güzeldi. Bizim için, özellikle 

kadınlar için yapılması, gerçekten çok özel. Bunun için Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Başkanımız 

Hasan Tahsin Usta’ya teşekkür ederiz” dedi.

Koşuya katılan Nurcan Akbıyık, “Karantinadan çıktım, koşuya geldim. Parkur çok güzeldi. Beni hiç yormadı. 

Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne bu güzel organizasyon için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla düzenlenen programda Gaziosmanpaşalı kadınları ağırladı.

Başkan Usta: “Kadınlarımızla 
Birlikte Yol Yürümeye 

Devam Edeceğiz”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 

düzenlenen programa, Gaziosmanpaşa Belediye 

Başkanı Hasan Tahsin Usta, eşi Nezihe Usta ile 

birlikte katıldı. Davetlilerin karanfillerle karşılandığı 

programda kadınlar, İstanbul Fasıl Grubu’nun müzik 

ziyafetiyle doyasıyla eğlendi. Programda konuşan 

Başkan Usta, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü 

kutladı.

“SİZLERLE BİRLİKTE YOL YÜRÜMEYE VE SİZLERE 

HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kadınların girişimcilik ruhuna sahip olmaları adına 

birçok hizmeti hayata geçirdiklerine dikkat çeken 

Başkan Usta, “Gaziosmanpaşa’daki sloganımız, güçlü 

kadınlarla güçlü aileleri inşa etmek ve güçlü ailelerle 

birlikte geleceğin Türkiye’sini güçlü toplumlarla 

inşa etmektir. Sanattan spora, bilimden teknolojiye, 

her alanda kadınlarımızla birlikte yürüyerek, 

bu şehrin geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. 

Gaziosmanpaşa’daki kadınlarımızın girişimcilik 

ruhunu geliştirmek, kadınlarımızın hizmetleri, eserleri 

ve yaptıkları ile Gaziosmanpaşa’nın cazibe merkezi 

bir şehir olarak tercih edilmesini sağlayabilmek adına 

el sanatları kursları, sanat ve spor kursları ve her türlü 

hizmetimizle sizlerle birlikte yol yürümeye ve sizlere 

hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
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Zabıta Ekiplerimizden 
Marketlere KDV İndirimi 
Denetimi

Üreten Kadınların Gücü, 
Kooperatife Dönüştü

Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzden 8’den yüzde 1’e indirilmesine yönelik düzenlemenin 
ardından Gaziosmanpaşa’daki marketlerde denetimler gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, zabıta ekipleriyle birlikte marketlerde fiyat etiketi ve 
fişleri inceledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ve 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde kurulan “Kar Taneleri 
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi”nin açılış programı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini 

açıklamasının ardından, Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri ilçedeki marketlerde denetimlerde bulundu. 

Yapılan denetimlerde ürün fiyatlarında uygulanması gereken indirimin etiketlere yansıyıp, yansımadığı ve 

fişlerde KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip, kesilmediği kontrol edildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 

Hasan Tahsin Usta da ekiplerle birlikte denetimlere katıldı. İşletmecilere uyarılarda bulunan Başkan Usta, 

alışverişe gelen vatandaşları dinledi.

BAŞKAN USTA: DENETİMLERİMİZ DÜZENLİ OLARAK DEVAM EDECEK

Başkan Usta, denetimlerin ardından şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 

hayata geçirilen ‘KDV Sistemini Sadeleştirme Programı’ kapsamında denetimlere başladık. Kurallara uyuluyor 

mu? Etiketler değiştiriliyor mu? Yüzde 8’den yüzde 1’e KDV indirimi yapılıyor mu? Bunun denetimini yapıyoruz. 

İlçemiz genelinde market ve gıda firmalarının raflara yansıyan indirimlerini kontrol ediyoruz. Denetimlerimiz 

düzenli olarak devam edecek.”

Açılış programına; İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Milletvekili İffet Polat, Gaziosmanpaşa 

Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta katılım sağladı. 

Kadın istihdamını ve girişimini desteklemek amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türk ve mülteci kadınlara 

belediyenin atölyelerinde, uzman eğitmenler tarafından uygulamalı eğitimler verdi. Kadınlar bu kurslarda 

ürettiği ürünleri, belediyenin temin ettiği alanlarda satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlama imkanı 

elde etti. Projenin elde ettiği başarının ardından “Kar Taneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’” 

kadınların hizmetine sunulmuş oldu.

USTA: “KADINLARIMIZIN YETENEKLERİNİ ORTAYA ÇIKARTMAYI AMAÇLADIK”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Biz bununla kadınlarımızın yeteneklerini ortaya 

çıkartmayı amaçladık. Kendi elleriyle ürettikleri, kozmetikten yiyeceğe bütün ürünleri kamuoyu ile paylaşmak 

istedik. Bizim amacımız; kadınların yeteneklerinin ortaya çıkmasına öncülük etmek, ürettikleri eserleri 

kamuoyuyla paylaşmak, bu ürünleri de istihdama dökmektir. Kadınlarımız ticaretten siyasete, her alanda 

gücünü göstermelidir. Biz de bugün bir nebze de olsa bunu sağlamaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür 

ederiz’ dedi.
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “21 Mart Dünya Down Sendromu 
Farkındalık Günü” kapsamında down sendromlu çocuklar ve ailelerini kahvaltı programında 
ağırladı.

Başkan Usta, Down Sendromlu 
Çocuklarla Farkındalık 
Etkinliğinde Buluştu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, “21 Mart Dünya Down 

Sendromu Farkındalık Günü” dolayısıyla kahvaltı 

etkinliği düzenledi. Gaziosmanpaşa Kültür ve 

Sanat Merkezi Davet Salonu’nda gerçekleştirilen 

programa, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 

down sendromlu bireyler ve aileleri katıldı. Başkan 

Usta’nın, programa katılan down sendromlularla 

yakından ilgilenmesi ve sohbeti, samimi anlara sahne 

oldu. Kahvaltı ile başlayan organizasyon, müzik 

dinletisi ile devam etti. Eğlenceli dakikalar yaşayan 

down sendromlu çocuklar ve gençler, dans ederek, 

gönüllerince eğlendi.

“BİZ, SİZLERLE BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Programda konuşan Başkan Usta, down sendromlu 

vatandaşlarla ve aileleri ile bir arada olmaktan 

duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Biz sizlerle 

birlikte güçlüyüz. Sizlerden aldığımız dua ve destek 

sayesinde bu hizmetleri yapmaya gayret ediyoruz. 

Farklılıklarımızın, hayatımıza zenginlik ve artı değer 

kattığına inanıyoruz. Bu anlamda oluşturmaya 

çalıştığımız farkındalık ile birlikte toplumsal 

entegrasyonu sağlamaya, hayatın her alanında 

sizlerle birlikte hareket etmeye gayret ediyoruz” dedi.

Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz 

Yaşam ve Dayanışma Merkezi, down sendromlu 

çocukları, aileleri ile birlikte öğle yemeği ve oyun 

alanına götürdü. Çocukların oyun alanındaki 

eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.

23

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilere destek 
olmak amacıyla ilçe genelindeki ortaokullarda LGS deneme sınavı düzenledi.

LGS’ye Hazırlanan Öğrenciler 
İçin Okullarda Eş Zamanlı 
Deneme Sınavı Gerçekleştirdik

Öğrencileri sınavlara hazırlık sürecinde de yalnız 

bırakmayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, Liselere 

Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilere yönelik 

deneme sınavı gerçekleştirdi. İlçedeki ortaokullarda 

eş zamanlı gerçekleştirilen sınava, tüm 8. sınıf 

öğrencileri katıldı. Deneme sınavı ile eksiklerini 

görme, kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı 

bulan öğrenciler, 5 Haziran’da gerçekleştirilecek olan 

Liselere Geçiş Sınavı’nda ter dökecek.

“DENEME SINAVI, BİZİM GİBİ SINAVA HAZIRLANAN 

ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Deneme sınavına giren 8. sınıf öğrencisi Ömer 

Yasin Arslan, “Günlük belirlediğim soru sayılarım 

var, o sayıda soru çözerek, LGS’ye hazırlanıyorum. 

LGS’ye kadar kendimi geliştirip, yüksek puan almayı 

hedefliyorum. Bugünkü sorular kaliteliydi, güzel 

sorular vardı, yaptım hepsini. Aslında çok iyi oldu. 

Çünkü deneme sınavı, bizim gibi sınava hazırlanan 

öğrenciler için çok önemli. Belediyemize ve Belediye 

Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“POLİS OLMAK İSTİYORUM”

Öğrencilerden Belinay Su Kara ise, “Sınav gerçekten 

güzel geçti. LGS’ye günde en az 300 soru çözerek 

ve konu çalışarak hazırlanıyorum. Böyle LGS tarzında 

sorularla bilgilerimizi daha iyi pekiştirebiliyoruz. Ben 

basketbol oynuyorum ama bir yandan da polis olmak 

istiyorum” diye konuştu.
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenleri ve öğrencilerinin yazıp, oynadığı 
“7 Kör Adam” filmi, Tokyo Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Ersan Bayraktar’ın yazıp, yönettiği “7 Kör Adam” filminin festival yolculuğu ödülle başladı. 

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi çatısı altında hazırlanan filmin oyuncu kadrosunda akademide 

eğitim gören öğrenciler yer aldı. 

Absürt kara mizah türünde bir kısa film olan “7 Kör Adam” filmi, Ferîdüddin Attâr’ın 

Mantıku’t-Tayr (Kuşların Dili) eserindeki “Acem mülkünde bir kalenderhaneye giren 

Arap” kıssası ile anonim bir halk kıssası olan “Çarşambadır Çarşamba” kıssalarının 

mistik ve otantik estetiğinden ve öykü yapısından esinlenerek oluşturuldu.

Tokyo Uluslararası Kısa Film Festivali’nden ödülle dönen film, Paris Kısa Film 

Festivali, Roma Kısa Film Festivali, Los Angeles Global Kısa Film Festivali, Amerika 

Global Kısa Film Festivali, Hindistan Uluslararası Kısa Film Festivali ve Nice 

Uluslararası Kısa Film Festivali gibi büyük organizasyonlarda finalist olarak yer aldı.
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Saliha Erdim, Aile İçi İletişimin 
Şifrelerini Gaziosmanpaşalılarla 
Paylaştı
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği söyleşiye konuk olan Uzman Aile Danışmanı ve 
Yazar Saliha Erdim, ailede uyum ve güzel geçim için güçlü iletişimin önemine dikkat çekti. 

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde 

gerçekleştirilen “Ailede Uyum ve Güzel Geçim” 

konulu söyleşiye büyük ilgi gösteren vatandaşlar, iki 

salonu da tamamen doldurdu. Programda konuşan 

Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, “Eşler 

arası iletişimin birinci maddesi; eleştiri, şikayet, 

kıyaslama, geçmişi gündeme getirme, başa kakmak 

ve küslük yok. Bunları hayatınızdan çıkardığınızda 

göreceksiniz ki hayatınızdaki iletişim çok daha güzel 

olacak” dedi.

“BİZ, AİLEDE İYİ OLACAĞIZ”

“Bir insanın kalitesi ailede nasıl yaşadığıyla belli 

olur” diyen Erdim, “Bizim ahlakımızın, dindarlığımızın 

evde ortaya çıkması lazım. Sabrımızın, şefkatimizin, 

merhametimizin evde ortaya çıkması lazım. Evde 

ortaya çıkan, bizimle her yere gelir. Ahlak olan, 

benimle her yere gidendir, benimle var olandır. 

Dolayısıyla biz, ailede iyi olacağız. Biz, ailede sabırlı, 

anlayışlı, sevgi dolu, şefkatli, muhabbetli olacağız” 

ifadelerini kullandı.

“ANLAYIŞLI OLMAKTIR ASLOLAN, ANLAYIŞ 

BEKLEMEK DEĞİL”

İyilik ve mutluluk için tavsiyelerde bulunan Erdim, 

“Kendiniz için bir iyilik yapmak istiyorsanız eşinizle 

iyi geçinin, eşiniz için bir iyilik yapmak istiyorsanız 

eşinizle iyi geçinin, çocuklarınız için bir iyilik yapmak 

istiyorsanız eşinizle iyi geçinin, dünyanız ve ahiretiniz 

için bir iyilik yapmak istiyorsanız eşinizle iyi geçinin. 

Biz hanımefendiler, iyilikte önde gitmeyi hak ediyoruz. 

Ben iyilik yaptıkça kendimi güçlendiriyorum. Ben 

adım atmayı neden terk edeyim? Şunu zihninize 

kodlamanızı tavsiye ediyorum: Sevmektir aslolan, 

sevilmek değil. Anlayışlı olmaktır aslolan, anlayış 

beklemek değil. Adım atmaktır aslolan, adım 

atılmasını beklemek değil” diye konuştu.
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Engelli Memur Adayları İçin 
EKPSS Hazırlık Kursu
Gaziosmanpaşa Belediyesi, engelli vatandaşların kamuda istihdamına katkı sağlamak 
amacıyla Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursu düzenliyor. Kurslara 
katılan engelli memur adayları, zengin bir müfredat ile sınava hazırlanıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, engelli bireylerin sosyal 

hayata entegrasyonunu sağlamak ve istihdam 

edilmelerine katkı sunmak için çalışmalarını 

sürdürüyor. Bu kapsamda Engelli Kamu Personeli 

Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanmak isteyen engelli 

memur adayları, belediyenin hazırlık kurslarında 

buluşuyor.

EĞİTİMLER, ÖZEL EĞİTİM MÜFREDATI, ARAÇ VE 

GEREÇLERLE DESTEKLENİYOR

EKPSS hazırlık kursu, 2 lise ve 1 ön lisans-lisans grubu 

olmak üzere 3 grup halinde düzenleniyor. Uzman 

eğitimciler tarafından verilen eğitimler, özel eğitim 

müfredatı, araç ve gereçlerle destekleniyor. Hafta içi 4 

gün düzenlenen EKPSS hazırlık kursunda, engellilere 

toplamda 80 saat Türkçe, 68 saat Matematik ve 68 

saat Sosyal Bilgiler dersleri verilecek. Kursa katılan 

engelli memur adayları, 2 aylık eğitim sürecinin 

ardından, 24 Nisan’da yapılacak olan Engelli Kamu 

Personeli Seçme Sınavı’nda ter dökecek.

Gaziosmanpaşa’da yalnız yaşayan hasta ve yaşlı vatandaşlar, acil sağlık sorunu 
yaşadıklarında, “Panik Butonu” hizmeti ile tek bir tuşa basarak, belediyeden 7/24 yardım 
talep edebiliyor. Yaşlılar, sistem üzerinden belediyenin evde temizlik, evde berber, sıcak 
yemek servisi gibi birçok hizmetine de başvuru yapabiliyor.

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ilçedeki 

yaşlı, hasta, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine yönelik 

evde temizlik, evde berber, sıcak yemek ve sağlık 

hizmetleri sunan Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Panik 

Butonu” hizmetiyle de yaşlı ve hasta vatandaşları 

adeta hayata bağlıyor.

TEK DOKUNUŞLA ACİL SAĞLIK HİZMETİ

Panik Butonu hizmeti kapsamında bakıma muhtaç 

yaşlı bireylerin evlerine akıllı takip ve çağrı sistemi 

kuruluyor. Evde sağlık sorunu yaşayan yaşlı 

vatandaşlar, cihaz sayesinde, numara çevirme derdi 

olmadan, sadece bir butona basarak, belediyeden 

7/24 yardım talep edebiliyor. Ev kazası, tansiyon 

sorunları, nefes zorluğu çekme, yaralanma ve 

benzeri acil durumlarda, yanında taşıdıkları panik 

butonuna basan vatandaşlar, doğrudan belediyenin 

çağrı merkezine bağlanarak, ihtiyaçlarını dile 

getirebiliyor. Çağrı merkezi görevlisi, hattın ucundaki 

vatandaşı dinledikten sonra, adres bilgilerini anında 

görüntüleyerek, ambulans ve sağlık ekiplerini 

hastanın evine yönlendiriyor.

BELEDİYENİN ÇAĞRI MERKEZİNE 7/24 BAĞLANTI

Son teknolojik imkanların kullanıldığı cihazlar, elektrik 

kesintisi durumunda dahi 48 saate kadar çalışarak, 

vatandaşın olası bir acil durumda belediyeden 

yardım talep etmesine imkan sağlıyor. Ayrıca olası 

afet ve acil durumlarda, belediye personeli de sistem 

üzerinden vatandaşı geri arayıp, ulaşabiliyor. Sistemi 

kullanan vatandaşlar, sağlık sorunlarına ilişkin yardım 

taleplerinin dışında belediyenin diğer hizmetleri 

hakkında bilgi alıp, talep oluşturabiliyorlar.

Yaşlı ve Hastalar, 
“Panik Butonu” Hizmeti İle 

Hayata Bağlanıyor
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Gaziosmanpaşalılar, 
Sağlıklı Yaşam İçin Doğa 
Yürüyüşlerinde Buluşuyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek için “Doğa Yürüyüşü” 
etkinlikleri gerçekleştiriyor. Her ayın son pazar günü gerçekleştirilen etkinliklere, spor ve 
doğa tutkunları yoğun ilgi gösteriyor. 

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenli olarak 

gerçekleştirdiği doğa yürüyüşleri, Gaziosmanpaşa 

Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlik ile devam etti. 

3 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşe, 120 

spor ve doğa tutkunu katıldı. Etkinlikte vatandaşlar, 

millet bahçesinin eşsiz doğası ve muhteşem kış 

atmosferi eşliğinde, sağlıklı yaşam için yürüdü.

Yürüyüş programı kapsamında Gaziosmanpaşa 

Belediyesi ekipleri, parkurun yarısında katılımcılara 

çay ve simit ikram etti. Vatandaşlar, Alibey Baraj Gölü 

manzarasında hem dinlenme hem de belediyenin 

ikramlarıyla kahvaltılarını yaptı. Katılımcılar, 

millet bahçesinde bol bol fotoğraf çekilerek, anı 

ölümsüzleştirdi.

Her ay ilginin daha da arttığı doğa yürüyüşlerine 

katılmak isteyen vatandaşlar, Gaziosmanpaşa 

Belediyesi’nin ve Goptaspor’un sosyal medya 

hesapları üzerinden kayıtlar ile yapılacak duyuruları 

takip edebilirler. Etkinlik tarihinde katılımcılar için 

belediye önünden ücretsiz servis hizmeti de veriliyor. 
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Öğrenciler, Okullardaki Tatbikatla 
Deprem Bilincini Öğrendi
Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda eş zamanlı yapılan tatbikatta öğrencilere 
“Çök, kapan, tutun” yöntemi ve toplanma alanlarına düzenli geçiş öğretildi.

AFAD koordinesinde ülke genelindeki tüm okullarda, eş zamanlı “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” yapıldı. 

Gaziosmanpaşa Mithatpaşa İlkokulu’nda gerçekleştirilen tatbikatta çocuklara önce deprem anında yapmaları 

gerekenler anlatıldı, ardından tatbikata geçildi. Alarmların çalmasıyla öğrenciler, sınıflardaki sıraların altına 

girerek, çök-kapan-tutun pozisyonu aldı. 45 saniyelik alarm sesinin durmasının ardından tüm öğrenciler ve 

öğretmenler, okulu planlı şekilde tahliye ederek, bahçedeki toplanma alanlarına geçti. Toplanma alanlarında 

ise öğrencilere adı, soyadı, kan grubu, sağlık bilgileri, acil durumlarda ulaşılabilecek yakınlarının iletişim 

bilgilerinin yazılı olduğu “Çocuk Acil Durum Bilgi Kartı” dağıtıldı. Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu 

ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koral da tatbikatı yerinde takip etti.

“GAZİOSMANPAŞA’YI DEPREM VE AFETLERE HAZIR HALE GETİRMEK İÇİN TÜM KURUMLARIMIZ BÜYÜK 

BİR FEDAKÂRLIK İÇİNDE”

Gaziosmanpaşa’yı deprem ve afetlere hazırladıklarını dile getiren Kaymakam Numan Hatipoğlu, 

“Gaziosmanpaşa’yı deprem ve benzeri afetlere hazır hale getirmek için belediyemiz, ilgili kuruluşlar, 

emniyetimiz, sağlık müdürlüğümüz, tamamı büyük bir fedakarlık içinde. Aynı zamanda ilçe afet merkezini 

de oluşturduk. Bu noktada belediyemiz de büyük bir özveri içerisinde, fedakarlık içerisinde çalışmakta. 

Gaziosmanpaşa’mıza, İstanbul’umuza, hizmet noktasında elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz” dedi.
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Geleneksel Çocuk Oyunları, 
Gaziosmanpaşa’da Yaşatılmaya 
Devam Ediyor
Gaziosmanpaşa’da öğrencilerin internet ortamında zaman geçirmeleri yerine geleneksel 
oyunları oynaması ve bu oyunların günümüzde yaşatılması amacıyla düzenlenen “Geleneksel 
Çocuk Oyunları Şenliği”nin kazananlarına madalyaları verildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği”nin ödül töreni 

Gaziosmanpaşa Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Törene, Gaziosmanpaşa Belediye 

Başkanı Hasan Tahsin Usta, İlçe Kaymakamı Numan Hatipoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, 

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, oyunlara katılan okulların yönetici 

ve öğretmenleri ile ilkokul ve ortaokullardan 2.100 öğrenci katıldı. Mendil kapmaca, sek sek ve yakan top 

kategorilerinde dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği programda gösteri müsabakaları yapıldı. Ardından 

Karizma Show, adrenalin dolu basketbol ve akrobasi gösterisi ile çocuklara heyecan dolu anlar yaşattı.

“BU GÜZEL OYUNLARI, GELECEK NESİLLERE TAŞIMANIN SORUMLULUĞUNU ÇOCUKLARIMIZA 

YÜKLEMİŞ OLUYORUZ”

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nde konuşan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Unutulmaya yüz 

tutmuş, birçoğumuzun ismini bile hatırlamadığı geleneksel çocuk oyunlarımızı yeniden tanıtmak, çocuklarımıza 

bu sorumluluğu yüklemek, bunların spor gibi bir yarışma halinde burada sergilemesini izlemek gerçekten 

olağanüstü bir duygu. Dijital dünya bize hepsini unutturdu. Bu vesileyle çocuklarımıza bu sporları tanıtıyor, bu 

oyunları onlara öğretiyor, onlarla birlikte dereceye koşan bir spor kültürü geliştiriyor ama çok daha önemlisi bu 

güzel oyunları, gelecek nesillere taşımanın sorumluluğunu da çocuklarımıza yüklemiş oluyoruz” açıklamasında 

bulundu.
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Karate İl Müsabakalarında 
Gaziosmanpaşalı 
Sporculardan 
8 Madalya

Gaziosmanpaşa’nın ev sahiplinde düzenlenen “İstanbul Okullar Arası Minikler, Küçükler, 
Yıldızlar Karate İl Birinciliği Müsabakaları”nda Gaziosmanpaşalı karateciler, 4 altın, 2 gümüş 
ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonu ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen “İstanbul Okullar Arası 

Minikler, Küçükler, Yıldızlar Karate İl Birinciliği Müsabakaları” sona erdi. Gaziosmanpaşa Yüzme Havuzu ve 

Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen turnuvaya İstanbul’da bulunan 479 okuldan 1.320 sporcu katıldı. 2 gün 

süren turnuvanın ilk gününde kız ve erkeklerde Minikler Ferdi Kata, Küçükler Ferdi Kata, Yıldızlar Ferdi Kata 

müsabakaları ile Yıldızlar 12-13 Yaş Kız Ferdi Kümite müsabakaları yapıldı. İkinci gün ise Yıldızlar 12-13 Yaş 

Erkek Ferdi Kümite Müsabakaları gerçekleştirildi.

Turnuvalarda, Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcuları olan ve okulları 

adına tatamiye çıkan sporculardan; Ata Bıyıklı minik erkeklerde, Nilsu Topyıldız 

küçük kızlarda, Melih Sezgin yıldız erkeklerde, Saliha Hacer Akbulut yıldız 

bayanlarda altın madalyanın sahibi oldu. Beray Selçukcan küçük bayanlarda, 

İkbal Meryem Ayvallı minik bayanlarda gümüş madalya elde ederken, Nisa Dağ küçük 

bayanlarda, Arda Okur yıldız erkeklerde bronz madalya kazandı.



Yeşil Sahada Dostluk 
Köprüsü Kuruldu
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Gaziosmanpaşa, Beşyüzevler Spor Kulübü ve İsrail’in Abu Goch Mevssert takımları arasında 
oynanan dostluk maçına ev sahipliği yaptı. Heyecan dolu maç, 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

İsrail’den İstanbul’a gelen Abu Goch Mevssert Spor Kulübü, Gaziosmanpaşa Beşyüzevler Spor Kulübü 

takımıyla dostluk maçı yaptı. Beşyüzevler Stadı’nda oynanan maç, 1-1 sonuçlandı. Kardeşliğin pekişmesi 

amacıyla yapılan maçta, takımlar kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmayı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan 

Yardımcısı ve Beşyüzevler Spor Kulübü Başkanı Mustafa Koral ile birlikte çok sayıda futbolsever takip etti.

“ÖNEMLİ OLAN DOSTLUK VE KARDEŞLİK”

Dostluk ve kardeşliğin önemine dikkat çeken Koral şöyle konuştu: “Bundan 15 gün önce Kudüs’te bir Türk 

dostumuz dedi ki; ‘İsrail’de, Arapların ve Musevilerin oluşturduğu bir kulüp var. İstanbul’a gelecekler, saha 

ve maç yapacak takım istiyoruz.’ Biz de memnuniyetle kendi tesislerimizi açacağımızı, misafir edeceğimizi 

söyledik. Geldiler, burada servisle aldırdık. İdman yaptılar. Bugün de bizim takımımızın genç takımıyla bir maç 

yaptılar. Önemli olan dostluk ve kardeşlik. Bütün ülkedeki gençlerin birbiriyle kaynaşması yani bizim buradaki 

amacımız. Gençliğe hizmet ediyoruz. Dostluklar pekişsin, savaş olmasın, barış olsun istiyoruz. O yüzden en 

güzel barış köprüsü, spora hizmet.”
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