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Halka Hizmetin, Hakk’a Hizmet olduğu bilinciyle attığımız her adımda siz 
kıymetli komşularımızın yaşam konfor alanını daha ileriye taşımak için gece 
gündüz demeden var gücümüzle çalışıyor, ilçemizi her alanda geleceğe 
taşıyacak hizmet, proje ve yatırımlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz.

Bir yandan tüm çalışmalarımıza ilk günkü aşkla devam ederken diğer yandan 
da siz değerli vatandaşlarımızla bir araya geliyor, istişarelerde bulunuyor 
ve ilçemizi hep birlikte yönetiyoruz. Bu minvalde gerçekleştirdiğimiz “Halk 
Meclisi” ve “Başkanla Çay Saati” programlarımızla komşularımızla buluşuyor, 
gönül köprüleri kuruyoruz.

Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, bizlerin yarınlara umutlu bakmasında, 
ülkemizin daha da gelişerek müreffeh yarınlara ulaşmasında her zaman 
öncelikli konumdadır. İlçemizin göz bebeği evlatlarımızın; eğitimle, bilimle, 
sanatla ve sporla meşgul olabilmeleri, kendilerini her alanda geliştirebilmeleri 
için birçok değerli yatırımı hizmetlerine sunduk. Verdiğimiz desteklerin 
gençlerimizde karşılık bulması ilçemizin geleceğine umutla bakmamızı 
sağlamaktadır. 

Bu manada, TUBİTAK 4007 kodlu projeler kapsamında Türkiye genelinde 
desteklenmeye hak kazanan 49 projeden biri olan ve Gaziosmanpaşa İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte 2.’sini düzenlediğimiz “Küçük Buluşlar 
Büyük Dünyalar Bilim Şenliği“nin gençlerimiz için ufuk açıcı bir çalışma 
olduğunu ifade etmek isterim. 

Gaziosmanpaşa artık bilimin ve eğitimin olduğu kadar sporun da merkezi olma 
konumuna geldi. Birçok başarılı genç sporcunun ilçemizden yetişmesi bizleri 
oldukça gururlandırmaktadır. Bu manada gençlerimizin spor faaliyetlerinden 
daha fazla faydalanabilmeleri adına ilçemiz sınırları dâhilindeki 21 amatör 
spor kulübümüze malzeme desteğinde bulunduk. 

İlk kez gerçekleştirdiğimiz U-11 Futbol Turnuvası’ndaki minik sporcularımızın 
mücadeleleri ise büyük bir heyecana sahne oldu. Ayrıca 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 2.’sini düzenlediğimiz Cumhuriyet Koşumuz 
vatandaşlarımızdan ve profesyonel sporculardan büyük bir ilgi gördü.  Bu 
vesile ile derece alan sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla adeta bir atılım gerçekleştirdiğimiz 
Gaziosmanpaşa’mızda Bağlarbaşı Mahallesi 7B Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nde 813 daireyi hak sahiplerine teslim ediyoruz.  

Sizlerle yeni bir çalışmamızı daha paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. 
Hem vatandaşımıza hem de ilçe esnafımıza destek sağlayacak olan 
GOPKART projemizi hayata geçirdik. GOPKART ile vatandaşlarımız, ilçedeki 
anlaşmalı mağazalardan ve belediyemizin tesislerinden indirimli olarak 
faydalanabilecek.

“Sıfır Atık” ile ilgili çalışmalarımız örnek olmaya devam ediyor. Ahşap ve iri 
hacimli atıkların geri dönüşümü konusunda hayata geçirdiğimiz projeyle 
2022 Altın Karınca Ödül Töreni’nde birincilik ödülüne layık görüldük. 
Kadınlarımıza mesleki eğitim ve istihdam olanağı sağladığımız Kar Taneleri 
Kadın Kooperatifimiz de Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından 
altın küre ödülü ile takdir gördü. Bu gurur Gaziosmanpaşa’mızın, bu gurur 
hepimizin. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli hemşerilerimi en kalbi 
duygularla selamlıyorum. 
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Kar Taneleri Kadın 
Kooperatifimize

Altın Küre Ödülü

GERİ DÖNÜŞÜM 
ÇALIŞMALARIMIZA 
ALTIN KARINCA ÖDÜLÜ

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ahşap ve iri hacimli atıkların geri dönüşümü konusunda hayata geçirdiği 

projeyle 2022 Altın Karınca Ödül Töreni'nde birincilik ödülü aldı. 

Gaziosmanpaşa Belediyesinin kadın istihdamını ve girişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği “Kar 

Taneleri Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi”, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından 

altın küre ödülüne layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 

tarafından düzenlenen “2022 

Altın Karınca Ödülleri” sahiplerini 

buldu. 10 kategoride 375 proje 

başvurusunun değerlendirmeye 

alındığı yarışmada, belediyecilik 

alanındaki başarılı uygulamalar 

ödüllendirildi. Gaziosmanpaşa 

Belediyesi, “Ahşap ve İri Hacimli 

Atıkların Geri Dönüşüm ve Geri 

Kazanım Döngüsünün, İklim 

Değişikliğini Azaltma ve Çevrenin 

Korunması Açısından Katkıları” 

projesiyle “İklim Değişikliği ve Çevre 

Yönetimi” kategorisinde birincilik 

ödülüne layık görüldü. Törene 

katılan Belediye Başkanı Hasan 

Tahsin Usta, Altın Karınca Ödülü’nü 

alarak sıfır atık ve geri dönüşüm 

alanında aldığı ödüllere bir yenisini 

daha eklemenin gururunu yaşadı.

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”, yurt dışında ses getirmeye devam ediyor. Kadınlara yönelik uygulamalı kursları ve kadın girişimini 

kapsayan proje, dünyanın en prestijli ödüllerinden olan IPRA Golden World Awards 2022’de “Topluluk 

Katılımı” kategorisinde en iyi proje ödülü aldı. Belediye Başkanı Usta, projenin elde ettiği başarıdan dolayı 

Gaziosmanpaşalı kadınları tebrik ederek, ailenin temelini oluşturan kadınlara her alanda destek vermeyi 

sürdüreceklerini ifade etti.

“Kar Taneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” projesi kapsamında Türk ve mülteci kadınlara 

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin kadın kültür ve sanat merkezindeki atölyelerde uzman eğitmenler tarafından 

uygulamalı eğitimler verildi. Sosyal uyum çalışmalarına katkı sağlayan projede kadınlar, kurslarda ürettikleri 

ürünleri, belediyenin temin ettiği alanlarda satışa sunarak hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlama 

imkanı elde etti. Aynı zamanda girişimci kadınlar, kendi işletmelerini kurarak istihdama da dahil oldu.

"GERİ DÖNÜŞÜMLE HAYAT DAHA GÜZEL"

Ödül töreni sonrası konuşan Başkan Usta, "Gelişen ve değişen bir 

şehirde sıfır atık önemli diyerek yola çıktık. İklim Değişikliği ve Sıfır 

Atık Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz çalışma ekibiyle 

birçoğumuzun gördüğü, kullanmadığı hatta zaman zaman dışarıya 

bıraktığı ama farkına varmadığı atıkları toplayıp yeniden ekonomiye 

kazandırma projesi kapsamında bir ödül aldık. Geri dönüşüm 

Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde bundan sonra çok daha fazla 

önem kazanacak. Çünkü sıfır atık, hem ekonomik anlamda hem 

sosyal anlamda hem de ekolojik anlamda katma değeri olan bir 

proje. Bu kapsamda kullanılmayan atıkları, yeni bir proje alanı açarak 

geri kazanılmasına yönelik teşvik ediyoruz. Diyoruz ki; gördüğünüz, 

dokunduğunuz veya kullanmadığınız atıklarınızı bize bildirin, geri 

kazandıralım, yeniden kullanılır hale getirelim ve ihtiyaç sahiplerine 

ulaştıralım. Böylece geri dönüşüm kapsamında ekonomik kazanım elde 

ederken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da taleplerini karşılamış olalım. 

Geri dönüşümle birlikte hayat daha güzel" dedi.
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Dönüşüm Projemizde 813 
Daireyi Teslim Ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi 

iş birliğiyle yapımı tamamlanan Bağlarbaşı Mahallesi 7B Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahipleri dairelerine 

kavuşuyor. Geçtiğimiz aylarda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilen 813 daire, yıl sonuna kadar hak sahiplerine 

teslim edilecek.

VATANDAŞLAR, “YERİNDE DÖNÜŞÜM” İLE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARINA KAVUŞUYOR

Projede 166 adet 1+1, 378 adet 2+1, 269 adet 3+1 daire olmak üzere toplamda 813 konut ve 31 dükkan inşa edildi. 

Her daireye bir kapalı otopark alanının ayrıldığı kentsel dönüşüm projesinde ayrıca 15 bin metrekarelik peyzaj alanı 

oluşturuldu. Hak sahipleri, deprem riski taşıyan ve yeterli sosyal donatı olmayan alanda “yerinde dönüşüm” ile 

güvenli, yeşil alanlara ve sosyal donatılara sahip bir yaşam alanına kavuşma imkanı buldu.

Projenin diğer etabı olan Bağlarbaşı Mahallesi 2.Etap 7A Kentsel Dönüşüm 

Projesi’nde sona yaklaşıldı. 926 konut, 926 araçlık kapalı otopark, yeşil alanlar 

ve sosyal donatıları bünyesinde bulunduran proje teslim tarihi için gün sayıyor.

HER DAİREYE KAPALI OTOPARK

102 bin metrekare alanda inşa edilen Bağlarbaşı 7A Kentsel Dönüşüm 

Projesi’nde 182 adet 1+1, 522 adet 2+1, 222 adet 3+1 daire olmak 

üzere toplam 926 konut üretildi. Sosyal donatılar ve yeşil alanların yer 

aldığı projede, her daire için bir kapalı otopark alanı oluşturuldu.

813 konut, 31 dükkân, 813 araçlık kapalı otopark ve yeşil alanlarla bölgenin çehresini değiştiren 
Bağlarbaşı Mahallesi 7B Kentsel Dönüşüm Projesi’nde konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek.

926 KONUTLUK 
BAĞLARBAŞI 

7A KENTSEL 
DÖNÜŞÜM 

PROJESİNDE 
ÇALIŞMALAR

HIZLANDI

98

Bağlarbaşı 7B Kentsel 
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Başkan Usta
Zabıta Haftası’nı Kutladı

Zabıta Teşkilatının 196. Kuruluş Yılı ve Zabıta Haftası, Gaziosmanpaşa Belediyesinin boğazda düzenlediği 

tekne turu ile kutlandı. Programda, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, belediyede 

görev yapan zabıta personeli ve aileleriyle bir araya geldi. Usta, zabıtaların her birini ayrı ayrı tebrik ederek, 

çalışmalarında başarılar diledi. Zabıta personeline çeşitli ödüllerin verildiği programda, Gaziosmanpaşa Sanat 

Akademisi eğitmenleri de davetlilere müzik ziyafeti sundu.

Öğrencilerin Sağlığı İçin 
Kantinler Denetleniyor

2022-2023 eğitim-öğretim yılının açılmasının 

ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta 

Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetimlere 

başladı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta 

da ekiplerle birlikte kantinleri denetledi. Gıda 

ürünlerini tek tek inceleyen ekipler, ürünlerin “okul 

gıdası” standartlarına uygun olup olmadığına 

baktı. Son tüketim tarihi ve etiket kontrolü de 

yapan zabıta ekipleri, iş yeri açma ve çalışma 

ruhsatı, hijyen, çalışma ortamı gibi konularda 

denetimler gerçekleştirdi. Öğrenci sağlığını tehdit 

eden ürünlerin satışına müsaade etmeyen ekipler, 

yönetmeliğe aykırı hareket eden kantincilere ise 

cezai işlem uyguladı.

Vatandaşların talebi ve Gaziosmanpaşa 

Belediye Başkanı Hasan Tahsin 

Usta’nın talimatları doğrultusunda 

kentsel dönüşüm konutları, fizik tedavi 

hastanesi, millet bahçesi gibi yoğun 

bölgelerin bulunduğu güzergaha 

belediye tarafından ücretsiz ulaşım 

hizmeti başlatıldı. Başkan Usta, “Her 

konuda olduğu gibi ulaşımda da 

vatandaşlarımızın yanındayız. Minibüs 

hattının bulunmadığı güzergahlara 

düzenlemiş olduğumuz ücretsiz ring 

seferlerimiz ile vatandaşlarımıza kolaylık 

sağlıyoruz. İlçemize hayırlı olmasını 

diliyorum” dedi."Türkiye Yüzyılına Nefes"
Milli Ağaçlandırma Günü

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan öncülüğünde hayata 

geçirilen Milli Ağaçlandırma 

Günü’nün 4’üncü yılı kapsamında 

Türkiye’nin dört bir yanında ağaç 

dikim etkinlikleri gerçekleştirildi. 

Gaziosmanpaşa Belediyesinin 

bu yılki etkinlik adresi ise 

Yenimahalle’ye kazandırılan 

Galeri Caddesi Parkı oldu. 

Belediye Başkanı Hasan Tahsin 

Usta; belediye meclis üyeleri, 

yöneticiler ve Park Bahçeler 

Müdürlüğü ekipleri ile yakında 

hizmete açılacak olan parka 

ağaçlar dikti.

Belediyemizden
Ücretsiz Ring Seferlerle 
Ulaşım Kolaylığı
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Gaziosmanpaşalılar, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve ilçe kurum yöneticileri ile 
“Halk Meclisi” toplantılarında bir araya geliyor. Görüş, öneri ve taleplerin dile getirildiği 
toplantılarda yetkililer, ilçede devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler veriyor, 
vatandaşlardan gelen soruları yanıtlıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evi 
öğrencileri anlamlı bir sosyal sorumluluk 
projesine imza attı. “Küçük Şefler 
Büyük Lezzetler” projesi kapsamında 
belediyeye ait Paşa Köşkü Kafe ve 
Restoranda mutfağa girerek kahvaltı 
hazırlayan ve servis yapan öğrenciler, 
topladıkları bahşişleri Kızılay’a bağışladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin, ilçedeki 16 mahallenin 

tamamında gerçekleştirmeyi planladığı Halk Meclisi 

Toplantıları, Karadeniz, Yıldıztabya ve Barbaros 

Hayrettin Paşa Mahallerinde tamamlandı. Belediye 

Başkanı Hasan Tahsin Usta, toplantılar öncesi 

ekibiyle birlikte programların yapılacağı mahalleleri 

ve bu mahallelerdeki okulları gezerek, incelemelerde 

bulundu. Saha ziyaretlerinin ardından Başkan Usta, 

başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı 

sıra Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü, İlçe 

Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma 

Müdürlüğü, Müftülük, Telekom, PTT, İGDAŞ, İSKİ ve 

BEDAŞ temsilcileri ve muhtarların, vatandaşlarla bir 

araya geldiği toplantılar gerçekleştirildi.

VATANDAŞLAR, ÇALIŞMALAR HAKKINDA 

BİLGİLENDİRİLDİ

Başkan Usta’nın mahallede devam eden ve planlanan 

çalışmalar hakkında bilgiler vererek, açılışını yaptığı 

toplantılarda vatandaşlar, görüş, öneri ve taleplerini 

dile getirdi. Birçok konuda merak ettiklerini 

doğrudan konunun muhataplarına iletme fırsatı bulan 

vatandaşlar, birim yetkilileri tarafından ayrıntılı olarak 

bilgilendirildi. Talepleri, ilgili kurumlarla birlikte en kısa 

sürede ele alarak, titizlikle çözüme kavuşturacaklarını 

belirten Başkan Usta, toplantılara katılarak duyarlılık 

gösteren mahalle sakinlerine teşekkür etti.

“2022 Afet Tatbikat Yılı” etkinlikleri 
kapsamında Gaziosmanpaşa Selahaddin 
Eyyubi İlkokulunda deprem tatbikatı yapıldı. 
Öğrenciler, deprem anında hayati önem 
taşıyan “Çök-kapan-tutun” yöntemi ve 
toplanma alanlarına düzenli geçiş konusunda 
uygulamalı olarak bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, ülke genelindeki 

okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 

Gaziosmanpaşa Selahaddin Eyyubi İlkokulunda 

yapılan tatbikat öncesi şiir ve drama etkinlikleriyle 

birlikte deprem anında yapılması gerekenleri anlatan 

video çocuklara izlettirildi. Ardından sınıflarına geçen 

öğrenciler, sirenlerin çalmasıyla birlikte sıraların 

yanında çök-kapan-tutun pozisyonu aldı. Tüm 

öğrenciler ve öğretmenler, sirenler susunca okulu 

planlı şekilde tahliye ederek, bahçedeki toplanma 

alanlarına geçerken, senaryo gereği içeride mahsur 

kalan 3 öğretmen de Gaziosmanpaşa Belediyesi 

Arama Kurtarma (GOP-AR) ekipleri tarafından 

kurtarıldı. Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Yusuf Uzantı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa 

Koral da tatbikatı yerinde takip etti.

Gaziosmanpaşalılar Halk 
Meclisi Toplantılarında 
Buluşuyor

Öğrenciler, “Deprem Anı, Çök- 
Kapan-Tutun Tatbikatı” İle 
Bilinçlendi

Küçük Şeflerden  Kızılay'a Destek

Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evlerinde 

eğitim gören öğrenciler, Kızılay'a destek olmak 

ve farkındalık oluşturmak için kolları sıvadı. 

Belediyeye ait restoranda mutfağa girerek, 

börekten pideye çeşitli yiyeceklerin yapılışını 

yerinde gören ve deneyimleyen öğrenciler, hazırladıkları kahvaltı tabaklarını tesise gelen misafirlere 

servis etti. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da sosyal sorumluluk projesine destek vererek, mutfakta 

yiyecekler hazırlayan çocuklara destek oldu. 



Sıfır Atık Çalışmalarımız İle
Geleceğimizi Koruyoruz

Geleceğimizi tehdit eden iklim krizi ve çevre sorunlarına karşı birçok kurum ve kuruluş 
mücadele ederken, Gaziosmanpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü de 
hayata geçirdiği projelerle sıfır atık ve geri dönüşüm alanında öncü çalışmalar gerçekleştiriyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından geliştirilen 

‘‘GOP Sıfır Atık Mobil Takip Sistemi’’ uygulaması 

ile vatandaşlar, ev veya iş yerlerinde biriktirdikleri 

geri dönüşüm atıklarının, evlerinden alınması 

için atık toplama talebi oluşturuyor. Uygulama 

üzerinden bildirilen atıklar, belediye ekipleri 

tarafından adresten teslim alınıyor. Uygulamayı 

kullananlar, teslim ettikleri atık miktarına göre 

kazandıkları puanlarla çeşitli hediyelerin sahibi 

olabiliyor. Gaziosmanpaşalılar, mahallelerinin 

çöp toplama, sokak süpürme, yıkama gibi birçok 

temizlik hizmetini de fotoğraflı şekilde uygulama 

üzerinden takip edebiliyor.

Uygulamayı, aşağıdaki QR kodu  telefonunuza 

okutarak indirebilirsiniz.

Yılda ortalama 4 bin ton ambalaj 
atığı toplayarak, 44 bin 880 ağacın 
kesilmesi önlüyoruz.

Yılda ortalama 5 ton atık pili toplayarak, 
300 bin m³ toprağın kirlenmesini 
önlüyoruz.

Yılda ortalama 2 bin 500 ton atık cam 
ve plastik toplayarak, 1 milyon litre 
yakıt tasarrufu sağlıyoruz.

Yılda ortalama 50 bin litre bitkisel atık 
yağ toplayarak, milyarlarca temiz suyu 
koruyor ve 50 bin litre biyodizel elde 
ediyoruz.

Yılda ortalama 350 ton kullanılmış giysi 
ve ev tekstil ürününü geri dönüşüme 
kazandırıyoruz.

Yılda ortalama 4 bin 500 ton ahşap 
ve iri hacimli atık toplayarak, 36 bin 
ağacın kesilmesini önlüyoruz.

Yılda ortalama 15 bin ton endüstriyel 
atığı (tekstil, deri, ayakkabı, saya vb.) 
toplayarak, tesislerde yakıt olarak 
kullanılmasını sağlıyoruz.

“Atığını hijyene, emeğini iyiliğe 
dönüştür” projemiz kapsamında 
biriktirdiğiniz 5 lt ve üzeri atık yağları 
evinizden teslim alarak, sizlere hijyen 
seti hediye ediyoruz.

?BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ

Geri dönüşebilir atıkların toplanması ve kaynağında ayrıştırılması amacıyla 800 noktaya toplama üniteleri 

ve kumbaralar  yerleştirirken, ilçe genelinde 10 adet Mobil Atık Getirme Merkezi konumlandırdık.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün çalışmaları kapsamında;
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Merhum Belediye 
Başkanı Mustafa Yeşil, 
Dualarla Anıldı

2002 yılında görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Mustafa Yeşil, vefatının 20. sene-i devriyesinde kabri başında dualarla anıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, merhum Gaziosmanpaşa 

Belediye Başkanı Mustafa Yeşil’in vefatının 20. yılı   

dolayısıyla 500 Evler Mezarlığı’ndaki kabri başında anma 

töreni düzenledi. Törene, İlçe Kaymakamı İskender 

Yönden, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe 

protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende Kuran-ı Kerim 

okunması ve edilen duaların ardından Gaziosmanpaşa 

Belediyesi tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.

Başkan Usta, “Merhum Belediye Başkanımız 

Mustafa Yeşil’i bugün öğrenci kardeşlerimizle ve 

Gaziosmanpaşalılarla birlikte andık. Bu vesileyle 

kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Başkan Usta:
 “Gazilerimize Minnet ve 

Şükranlarımızı Sunuyoruz”
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İlçe 
Kaymakamlığının birlikte düzenlediği program, gazi ve gazi yakınlarını bir araya 
getirdi.

Gaziosmanpaşa’da düzenlenen Gaziler Günü 

programı, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na 

çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, İlçe Kaymakamı 

İskender Yönden, Belediye Başkanı Hasan Tahsin 

Usta, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Turan Ertürk, 

ilçe protokolü, gaziler, gazi yakınları ve vatandaşlar 

katıldı. Çelenk sunumunun ardından tören, saygı 

duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu. Tören sonrası 

Başkan Usta, gaziler ve gazi yakınlarını yemekte 

ağırladı.

“İSTİKLAL RUHU NEYSE BUGÜNKÜ RUH AYNI”

Gaziler onuruna verilen yemekte konuşan Başkan 

Usta, “Gaziler Günü’nün anılması toplumumuz 

açısından ve ülkemiz açısından son derece önemli. 

Çünkü şuna inanıyoruz; İstiklal ruhu neyse bugünkü 

ruh aynı. Çanakkale ruhu neyse bugünkü ruh aynı. 

Kıbrıs ruhu neyse bugünkü ruh aynı. 15 Temmuz 

ruhu neyse bugünkü ruh yine aynı. O ruhu bizlere 

yaşatanları yâd etmemiz elbette anlamlı. Belki biz o 

günleri görme, yaşama imkanına kavuşmadık ama o 

günleri bize bırakan ve öncüsü olan sizleri görmek, 

bizim için güzel bir fırsat. Her birinize ayrı ayrı minnet 

ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Cenab-ı Allah 

sizlere sağlık ve sıhhat versin. İyi ki varsınız, iyi ki bu 

ülkenin bugüne gelmesinde hiç gözünüzü kırpmadan 

fedakarlık etmişsiniz” dedi.

VATANIMIZ,
AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ

BİZE ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN
EMANETİDİR

,
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Gaziosmanpaşa 
Belediyesinden Aşure 
İkramı

Ahilik Haftası

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında 
vatandaşa aşure ikram etti.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet 

Meydanı’nda düzenlenen 

Aşure Günü etkinliğine 

Gaziosmanpaşa Kaymakamı 

İskender Yönden, 

Gaziosmanpaşa Belediye 

Başkanı Hasan Tahsin Usta, 

Cem Vakfı Gaziosmanpaşa 

Ahmet Yesevi Cemevi Başkanı 

Şahin Çolak, ilçe protokolü 

ve çok sayıda vatandaş 

katıldı. Dev kazanlarda, 

usta eller tarafından 

pişirilen aşureler, gülbenk 

(dua) edilmesinin ardından 

vatandaşlara ikram edildi.

Başkan Usta: “Ahilik; Kardeşliğin, cesaretin, 
yiğitliğin, cömertliğin, bir arada yaşamanın ve 
dayanışmanın karşılığıdır.”

Ahilik Haftası kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi 

ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlama 

programı düzenlendi. Gaziosmanpaşa Mesleki 

Teknik ve Anadolu Lisesinde düzenlenen programda, 

şiir ve tiyatro gösterilerinin ardından öğrencilere usta 

öğreticilik-kalfalık belgesi takdim edildi.

Programda konuşan Başkan Usta, “Kardeşliğin, 

cesaretin, yiğitliğin, cömertliğin, bir arada yaşamanın, 

dayanışmanın karşılığı olan Ahilik Haftası’nı 

tebrik ediyorum. Ahilik kültürüyle yoğrulmuş bir 

neslin, bir medeniyetin bugün tekrar kökleriyle, 

gövdesiyle, dallarıyla yeşerip gelecek nesillere bu 

kültürü aktarması bizim için de önemlidir. Bizim 

medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluk, her 

alanda olduğu gibi ticaretimizi de Ahilik kültürü ile 

geliştirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Geleceğin 

umutları, geleceğin esnafları, tüccarları, iş adamları, 

yöneticileri olacak olan sizlerle bu kültürü daha güçlü 

hale getirmenin mümkün olduğuna inanıyorum” dedi.

Gaziosmanpaşa’da 

ikamet eden ve iş arayan vatandaşlar, 

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 

http://istihdam.gaziosmanpasa.bel.tr 

adresinden ve belediyenin sosyal medya 

hesaplarından özel sektör iş ilanlarını 

takip edip, başvuru yapabiliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Milli İstihdam 

Seferberliği’ne katkı sunmak, vatandaşların doğru 

ve verimli olacakları bir sektörde iş sahibi olmasını 

sağlamak ve işverene aradığı nitelikteki işçiyi 

yönlendirebilmek amacıyla istihdam buluşmalarını 

sürdürüyor. Özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 

gerçekleştirilen toplu mülakatlarda, uygun şartları 

taşıyanlar istihdam edilerek, çeşitli sektörlerde iş başı 

yapıyor.

4.400 VATANDAŞA İSTİHDAM KAPISI OLDU

İstihdam Ofisi’ne başvurarak iş aradığını bildiren 

vatandaşların detaylı özgeçmiş bilgileri, sistemde 

kayıt altına alınıyor. Ardından özel sektörden 

gelen personel talebi doğrultusunda aranan işin 

gerektirdiği niteliklere uygun başvuru sahiplerine 

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından sms 

gönderilerek, görüşmeye davet ediliyor. İşçi ve özel 

sektör temsilcilerinin buluştuğu mülakatların ardından 

işe alımlar gerçekleştiriliyor. Gaziosmanpaşa 

Belediyesi İstihdam Ofisi, çalışmalar kapsamında 

4 bin 400 vatandaşın iş sahibi olmasını sağladı. 

İstihdam buluşmaları, farklı sektör temsilcileriyle  

periyodik olarak devam ediyor.

İş Arayanların Adresi: 
Gaziosmanpaşa Belediyesi
İstihdam Ofisi

İşçi ve işveren 

arasında köprü vazifesi 

gören Gaziosmanpaşa 

Belediyesi İstihdam Ofisi, 

4 bin 400 vatandaşın

özel sektörde 

işe yerleşmesini sağladı.
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TUBİTAK 4007 kodlu projeler kapsamında 

Türkiye genelinde desteklenmeye hak 

kazanan 49 projeden biri olan “2. Küçük 

Buluşlar Büyük Dünyalar Bilim Şenliği“ 

Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesinde 

düzenlendi. 3 gün süren etkinlikte, 35 

atölye çalışmasının yanı sıra, 1 sergi ve 5 

söyleşi programı gerçekleştirildi.  Etkinlik 

boyunca öğrenciler, robotik kodlamadan 

teleskop gözlemine, atık yağlarla sabun 

yapımından el sanatlarına, becerilerini 

geliştirecek birçok etkinlikle buluştu.

“GENÇLERİMİZİN BİLİM VE TEKNOLOJİYE 

İLGİSİNİ ARTIRACAK ÇALIŞMALAR 

YAPIYORUZ”

Açılış programında konuşan Belediye 

Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bilim ve 

teknoloji artık çağımızın en büyük ihtiyacı 

ve en büyük alanı. Bu vesileyle son 2 

yıldır Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de iş 

birliği yaparak, gençlerimizin ısrarla bilim 

ve teknolojiye ilgisini artıracak çalışmalar 

yapıyoruz. Çocuklar aslında burada bir 

proje sunmak veya etkinlik yapmak için 

bulunmuyor. Şunu görüyoruz; her birinin 

heyecanı, geleceğe bakışı, bilim ve 

teknolojiye ilgisi, çocukların geleceğe 

olan hassasiyetini de ortaya koyuyor. 

Matematikten tasarıma, kültür sanattan 

doğaya ve her alana yönelik projeler var. 

Teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle 

açmış olduğumuz Bilim Gaziosmanpaşa 

Merkezimizde sadece 1 yılda 28 bin 

öğrencimize bilim ve teknolojiyle ilgili 

sunumlar yaptık, bilgiler ve eğitimler 

verdik” dedi.

“TEKNOFEST YARIŞMASINDA İKİ 

RROJEMİZ FİNALE KALDI”

Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilge Evleri 

ile Teknofest yarışmasına katıldıklarını 

ve iki projelerinin finale gittiğini söyleyen 

Şuheda Taşkın, “Bu projelerden bir tanesi 

akıllı servis projesi. Bundan 1-2 yıl önce 

okul servisinin içerisinde vefat eden bir 

öğrencinin üzerine bu projeyi geliştirmiştik. 

Projede her öğrenciye birer tane kart 

veriyoruz.  Bu kartı girişte bulunan sensöre 

okutup içeri giriyorlar. Çıktıklarında da 

bu kartı okutup çıkıyorlar yani bu kartı 

okutmadan çıkan biri varsa içeride kapı 

hiçbir zaman kilitlenmiyor. Bu sayede 

servisin içerisinde biri var mı yok mu bunu 

anlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

GAZİOSMANPAŞALI 
ÖĞRENCİLER 
BİLİM ŞENLİĞİNDE 
BULUŞTU

Başkan Usta ‘’Çay Saati’’ 
Programlarında Vatandaşlarla 
Bir Araya Geldi
‘‘Başkanla Çay Saati’’ buluşmaları, Sarıgöl Kent Konutları ve İstanbul 

Vadi Evleri 4. Kısım’da yapılan programlarla başladı. Sıcak ve samimi 

bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda vatandaşlar, talep ve önerilerini 

doğrudan Başkan Usta’ya iletme imkânı buldu. Başkan yardımcıları ve 

birim müdürlerinin de hazır bulunduğu programlarda Başkan Usta, 

taleplerin değerlendirilerek en hızlı şekilde çözüme kavuşması için 

çalışacaklarını söyledi. 

El Emeği Göz Nuru Eserler, 3. Craft İstanbul El 
Sanatları ve Tasarım Fuarı’nda Görücüye Çıktı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi 

başta olmak üzere kadın koordinasyon merkezlerinde üretilen eserlerle 3. 

CRAFT İSTANBUL El Sanatları ve Tasarım Fuarı’nda ziyaretçilerini ağırladı. 

Belediyenin 13 dalda ve 250 branşta verdiği eğitimlerde kadın kursiyerler 

tarafından yapılan yöresel el nakışları, dekoratif ev aksesuarları, takılar, süs 

eşyaları, geri dönüşüm malzemelerinden üretilen çantalar ve çok sayıda el 

emeği göz nuru ürün fuarda sergilendi 

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 
ile Kandil Sohbeti

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla 

düzenlediği programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu ağırladı. 

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda gerçekleştirilen programa 

vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Peygamber Efendimiz 

Hz. Muhammed’in (Sav) dünyaya geldiği gün olan Mevlid 

Kandili’nin, İslam âlemi için önemini anlatan Hatipoğlu,  

Peygamber Efendimizin yaşamından ve örnek ahlakından 

kesitler sundu.

Gaziosmanpaşalıların Açık 
Havada Sinema Keyfi

Gaziosmanpaşa’da vatandaşlar, açık hava sinemasının 

keyfini aileleriyle birlikte doyasıya yaşadı. Gaziosmanpaşa 

Belediyesinin, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerini farklı 

mahallelerde vatandaşlarla buluşturduğu etkinliklerde 

vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Belediye 

Başkanı Hasan Tahsin Usta da etkinliklerde vatandaşlarla bir 

araya geldi.
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Gaziosmanpaşa’da 
Cumhuriyet Koşusu
Heyecanı Yaşandı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Koşusu 

düzenledi. 2 bin kişinin katıldığı ve 3 farklı kategoride düzenlenen koşunun ardından birincilere tam altın, 

ikincilere yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın hediye edildi.

 

Bu yıl ikincisi düzenlenen Gaziosmanpaşa 

Cumhuriyet Koşusu’na miniğinden büyüğüne 

yaklaşık 2 bin spor tutkunu katıldı. 6-11 yaş grubu 

için bin metre, 12-15 yaş grubu için 2 bin metre ve 

16 yaş üstü için 6 bin metrede düzenlenen yarışlara 

katılan sporcular, dereceye girebilmek için ter 

döktü. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 

Tahsin Usta'nın da katıldığı etkinlikte birincilere 

tam, ikinciler yarım ve üçüncülere çeyrek altın ödülü 

ile kupa ve madalya takdim edildi. Öte yandan 

ödül töreninin yapıldığı Sedat Balkanlı Parkı'nda, 

çocuklar için kurulan oyun parkurları, yüz boyama 

ve balon etkinlikleri ile festival havası yaşandı. 

“MİLLETİMİZİN CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU 

OLSUN”

Yarışma öncesi konuşan Gaziosmanpaşa Belediye 

Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Tüm milletimizin 

Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bize bu cennet 

vatanı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi burada 

minnetle yad ediyorum. Bugün tüm ilçelerden 

katılan gençlerimizle, yaşlılarımızla, sporcularımızla 

bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinlik çerçevesinde, 6 

yaştan 75 yaşa kadar 2 bine yakın vatandaşımız 

katıldı. Bu yarışmada profesyonel koşucularımız 

da var. Buradaki maksadımız, Cumhuriyet 

Bayramı vesilesiyle Cumhuriyet Koşusu altında 

vatandaşlarımızı bir araya getirmek. Aynı zamanda 

spora teşvik etmek ve derece alan sporcularımıza 

ödül takdim etmek. Tam, yarım, çeyrek altın 

ödüllerimiz olacak” açıklamasında bulundu.
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Gaziosmanpaşa’da 
29 Ekim 
Coşkusu
29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı, 

Gaziosmanpaşa’da 

Mavi Gri ve Gökhan 

Tepe konserleri 

eşliğinde coşkuyla 

kutlandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü, 

yurdun dört bir yanında düzenlenen 

etkinliklerle kutlandı. Gaziosmanpaşa 

Belediyesi de 29 Ekim kutlamaları 

kapsamında müzik grubu Mavi Gri ve 

sanatçı Gökhan Tepe’yi konuk etti. Dj 

performası ile başlayan etkinliklerde 

ilk olarak Mavi Gri grubu sahne aldı. 

Ardından Gökhan Tepe, sevilen şarkılarını 

Gaziosmanpaşalılar için seslendirdi. 

Müzik ziyafetinin sunulduğu etkinliklerle 

vatandaşlar unutulmaz bir akşam 

yaşadı. Program boyunca ellerindeki 

ay-yıldızlı bayrakları dalgalandıran 

Gaziosmanpaşalıların coşkusu renkli 

görüntüler oluşturdu.

Programda konuşan Belediye 

Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bugün 

Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl dönümü. Bu 

münasebetle tüm ulusumuzun Cumhuriyet 

Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bu güzel vatanı 

bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm 

şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.
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U11 Futbol Turnuvasında 
Kupa Sahibini Buldu

Gaziosmanpaşa 
Belediyesi tarafından bu 

yıl ilk kez düzenlenen 
U11 Futbol Turnuvası’nda 

Gaziosmanpaşaspor 
şampiyon oldu.

“ÇOCUKLARIMIZI, A TAKIMIMIZDA VE PROFESYONEL 

KULÜPLERDE GÖRMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ”

Şampiyonluk kupasını kaldıran Gaziosmanpaşaspor’un Teknik 

Sorumlusu Serdar Ayaz, “Öğrencilerimize, bizi gururlandırdıkları 

için teşekkür ediyoruz. Tribünlere gelenlere çok keyifli maçlar 

seyrettirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu çocuklarımızı A 

takımımızda ve profesyonel kulüplerde görmek en büyük 

hedefimiz” dedi.

İlçedeki 16 amatör futbol takımının 

katıldığı U11 Futbol Turnuvası, 

Gaziosmanpaşaspor ile Albayrakspor 

arasında oynanan final müsabakasıyla 

tamamlandı. Sedat Balkanlı Spor 

Tesisleri’nde oynanan ve büyük 

heyecana sahne olan maçta rakibini 

4-1’lik skorla mağlup etmeyi başaran 

Gaziosmanpaşaspor şampiyon 

oldu. Finalin ardından şampiyon 

Gaziosmanpaşaspor’a, 2’nci 

Albayrakspor’a ve 3’üncülük maçının 

galibi Karadenizspor’a kupa ve 

madalyaları takdim edildi.
 “AMACIMIZ, BURADA İLÇEMİZİN ÇOCUKLARININ BÖYLE 

GÜZEL BİR ORGANİZASYONDA BULUŞMASIYDI”

Takımını finale taşıma başarısı gösteren Albayrakspor Teknik 

Sorumlusu Emrah Yılmaz, “Amacımız, burada ilçemizin 

çocuklarının hepsinin böyle güzel bir organizasyonda 

buluşmasıydı. Belediyemize, Belediye Başkanımıza, bu 

güzel organizasyondaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” 

ifadelerini kullandı.

Bağlarbaşı Caddesi’nin Yeni Aydınlatma 
Sistemine Vatandaştan Tam Not 

Hamam Caddesi’ne Modern Işıklandırma 
Hamam Caddesi, led aydınlatma sağlayan elektrik direkleri ile ışıl ışıl bir görünüme 
kavuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenen Bağlarbaşı 
Caddesi’nin aydınlatma sistemi, hem vatandaştan hem de esnaftan tam not aldı.

Bağlarbaşı Caddesi’nin ardından Hamam Caddesi’nin aydınlatma sistemi de ekipler tarafından yenilenerek, 

modern hale getirildi. 750 metre uzunluğundaki caddede orta refüje;  29 adet 9 metrelik, çift kol üzerinde 

led aydınlatma sağlayan elektrik direkleri dikildi. Cadde üzerine dikilen ağaçlar da amber ve yeşil renkte led 

armatürler ile aydınlatıldı.

Gaziosmanpaşa’nın en önemli alışveriş caddelerinden olan Bağlarbaşı Caddesi’nin aydınlatma sistemi, 

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yenilenmiş, 530 metre uzunluğundaki caddeye, yüksek ışıklandırma 

gücüne sahip 35 adet dekoratif elektrik direği monte edilmişti. Aynı zamanda ayda ortalama 864 kWh enerji 

tasarrufu sağlayan yeni aydınlatma sistemi, hem vatandaşı hem de esnafı oldukça memnun etti. Caddenin, 

günün her saatinde ışıl ışıl bir görünüme kavuştuğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

 Hamam Caddesi
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Gaziosmanpaşa’da Bin 612 
Çocuğa Muhteşem Sünnet Şöleni
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından sünnet ettirilen bin 612 çocuk, belediye bahçesinde 
düzenlenen eğlence dolu sünnet şöleninde buluştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında bin 612 çocuk sünnet oldu. 

İlçede bulunan 5 hastanede, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uzman hekimler tarafından sünnet ettirilen 

çocuklar için belediye bahçesinde sünnet şöleni organize edildi. Programa İlçe Kaymakamı İskender Yönden, 

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı. Birbirinden renkli etkinliklerde 

gönüllerince eğlenen çocuklar, uçurtma ve satranç takımı için düzenlenen yarışmalarda kıyasıya mücadele 

etti. Etkinliğin sonunda Belediye Başkanı Usta, sünnet çocukları ve aileleri ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından çocuklara fotoğrafları ile birlikte yapboz hediye edildi.

“BİN 612 ÇOCUĞUMUZU İLÇEMİZDE SÜNNET 

ETTİRDİK”

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bugün 

geleneksel sünnet şölenimizi yapıyoruz. Bin 612 

çocuğumuzu ilçemizde sünnet ettirdik. Hem onlarla 

birlikte burada eğleniyoruz hem de onlara hatıra 

amaçlı küçük hediyelerimiz oluyor. Okul döneminin 

hemen başlangıcında aslında bir motivasyon sağlamış 

oluyoruz. Çocuklarımızın bu vesile ile erkekliğe atmış 

olduğu ilk adımda, aileleri ile birlikte onların yanında 

olmaya gayret ediyoruz” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZ HASAN TAHSİN USTA’YA 

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Sünnet şöleninde 2 oğlunu birden sünnet ettiren 

Vedat Bilen, “Öncellikle sevgili Belediye Başkanımız 

Hasan Tahsin Usta’ya çok teşekkür ederim. Biz çok 

mutlu olduk, böyle güzel bir ortamda olmaktan çok 

keyif aldık. Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkür 

ediyorum” diye konuştu.

M
aşallah
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Gaziosmanpaşa’da Camiler 
Her Daim Pırıl Pırıl

Kaybımız Bir, Kalbimiz Bir

Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda 
gerçekleştirebilmesi için ilçedeki tüm camileri düzenli olarak temizleyip, dezenfekte ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yakınını kaybeden vatandaşlara cenaze hizmetleri kapsamında 
ücretsiz ulaşım ve sıcak yemek hizmeti veriyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki cami ve 

ibadethaneleri teknolojik temizleme cihazları 

ve profesyonel ekiplerle hijyenik hale getiriyor. 

Çalışmalar kapsamında camilerin halılarını temizleme 

makineleri ile tozdan ve kirden arındıran ekipler, tüm 

yüzeyleri de pırıl pırıl hale getiriyor. Pandemi tedbirleri 

kapsamında camilerdeki pencereler, kapılar, duvarlar 

gibi temasın olabileceği yerler dezenfekte edilerek, 

virüsten ve kirden arındırılıyor. Camilerin avlusu, 

şadırvan ve tuvaletlerinde de yıkama ve dezenfekte 

işlemi gerçekleştiriliyor. İlçe genelinde bulunan tüm 

camilerde periyodik olarak çalışmalar devam ediyor.

İyi günde olduğu gibi acılı günlerinde de vatandaşları yalnız bırakmayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, hayatını 

kaybeden Gaziosmanpaşalıların yakınlarına defin işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla ücretsiz araç 

hizmeti sağlıyor. Cenaze yakınları, belediyenin 444 0 467 numaralı çağrı merkezini arayarak, yaz-kış demeden 

Türkiye’nin dört bir yanına ulaşım hizmeti talep edebiliyor. 

TAZİYE EVLERİNE SICAK YEMEK HİZMETİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi araç desteğinin yanı sıra taziye evlerine sıcak yemek ulaştırıyor. Belediyenin 

aşevinde hazırlanan yemekler, tek kullanımlık kaplarda özenle paketlenerek, ekipler tarafından vatandaşların 

kapısına kadar götürülüyor.

İstanbul’un En Genç Muhtarı 
Muharrem Polat Gençlerin 
Yanında
Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Polat ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

İstanbul’un en genç muhtarı unvanını taşıyan Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Polat, mahallesinde 

gençler için hayata geçirdiği çalışmayı anlattı. 21 yaşında muhtar seçilen Polat, gençlere hayallerinden ve 

hedeflerinden asla vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

“GENÇLİK LİMANI PROJESİYLE GENÇLERİMİZE HER ANLAMDA DESTEK OLUYORUZ”

Kazım Karabekir Mahallesi’nde “Gençlik Limanı” adında bir platform oluşturduklarını söyleyen Polat, 

“Gençlerimizle ayda bir kere veya iki kere toplantı yaparak, bir araya geliyoruz. Burada gençlerin sıkıntılarını, 

dertlerini dinleyip, onlara bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maddi, manevi her anlamda birbirimize 

destek olarak, gençlerin sıkıntılarını çözmekle alakalı çalışmalarımız oluyor. Gençlik Limanı’mızın kuruluş amacı 

da zaten bu. İnşallah bir gün Sayın Belediye Başkanımızı da oraya davet edeceğiz” dedi.

“HER YERDE, HER SOKAKTA DİKİLİ BİR AĞACIMIZ VAR”

Genç Muhtar Polat, “Mahallemizin karış karış her yerindeyiz. Mesela 1992 ağaç projemiz var. Her yerde, her 

sokakta dikili bir ağacımız var. Belediyemizin destekleriyle bugüne kadar 625 tane ağaç diktik, yenilerini 

dikmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



2022-2023 Neşet Ertaş
Kültür-Sanat Sezonu, Zara Konseriyle Açıldı

Gaziosmanpaşa’da “2022-2023 Neşet Ertaş Kültür Sanat Sezonu” Zara’nın sahne aldığı 
konserle açıldı. Vefatının 10. yılında merhum halk ozanı Neşet Ertaş, halk müziğinin güçlü 
sesi Zara’nın seslendirdiği unutulmaz türküleriyle anıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 2022-2023 Kültür Sanat Sezonu’nu, “Bozkırın Tezenesi” merhum halk ozanı 

Neşet Ertaş’a ithaf etti. Bu kapsamda düzenlenen “Neşet Ertaş Kültür-Sanat Sezonu” açılış programında, 

belediyenin sanat akademisinde yetiştirdiği bağlama öğrencileri ve çok sesli korosu, Ertaş’ın türkülerini 

seslendirdi. Ardından programda, halk müziği sanatçısı Zara sahne aldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği 

konserde Zara, türkülerini her yaştan Gaziosmanpaşalı ile birlikte seslendirdi.

“GAZİOSMANPAŞA’DA KÜLTÜR RÜZGARI ESMEYE DEVAM EDİYOR”

Programın açılış konuşmasını yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “2022-2023’de 

de Gaziosmanpaşa’da kültür rüzgarı esmeye devam ediyor. 2014’den bu yana kültürün ve sanatın her dalında 

olmaya, Gaziosmanpaşalı hemşehrilerimizi kültür ve sanatla sadece buluşturmaya değil, bizzat kültürü, sanatı 

yaşayan, anlatan ve o geleneği sürdüren bir yapıda yetiştirmeye gayret ediyoruz dedi.
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“NEŞET ERTAŞ, MİLLETİN KENDİ 

BENLİĞİNDEKİ DUYGULARI DİLE 

GETİREN BÜYÜK BİR SANATÇI”

Başkan Usta, “Türkiye’nin yerli ve milli 

sanatçılarından biri olan Neşet Ertaş’ı, 

2022-2023 kültür yılına adını vererek, 

anmak istedik. İnsanlar kolay yetişmiyor. 

Sanatçılar hiç kolay yetişmiyor. Büyük bir 

Türk ozanı ve türküleriyle aslında Anadolu’nun 

ezgilerini, milletin kendi benliğindeki duyguları 

dile getiren büyük bir sanatçı” diye konuştu. 
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, 2021-2022 yılları arasında ulusal ve uluslararası alanda 
gerçekleşen turnuvalarda ödül alan sporcular ile antrenörleri ödüllendirdi. 

Ödül törenine Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sporcular ve aileleri ile antrenörler katıldı. Programda; 

boks, karate, vücut geliştirme, güreş, okçuluk ve diğer alanlarda milli takım adına uluslararası arenada derece 

elde etmiş sporcuların yanı sıra ilçenin başarılı sporcularına da  ödülleri takdim edildi.
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“BURADAKİ MAKSADIMIZ, SADECE ÖDÜL 

VERMEKTEN ÖTE GENÇLERİMİZE ÖRNEK 

OLACAK BAŞARILARI ANLATMAKTIR”

Belediye olarak spora ve sporcuya her zaman destek 

verdiklerini söyleyen Başkan Usta, “Buradaki maksadımız 

sadece ödül vermekten öte hem sporcularımıza 

teşekkür etmek hem de onlarla birlikte spor yapan tüm 

gençlerimize örnek olacak başarıları anlatmaktır. Gerek 

ulusal gerekse uluslararası alanda ödül alan dereceye 

giren tüm sporcularımızı takdim ettik ve ödül verdik. Aynı 

zamanda onların bu başarıya ulaşmasında katkıları olan 

antrenörleri de ödüllendirdik” dedi.

“HER BİR VATANDAŞIMIZLA SPORDA BULUŞMAK 

İSTİYORUZ”

Gaziosmanpaşa’yı sporla buluşturmak istediklerini 

söyleyen Başkan Usta, “Amacımız, aynı zamanda 

farkındalık oluşturmak ve spor yapmak isteyen, spora 

ilgi duyan bütün gençlerimize bu farkındalığı yansıtmaktı. 

Böylece her bir vatandaşımızla sporda buluşmak 

istiyoruz. Spora ve sporcuya destek veren herkesi de 

takdir ediyoruz. Gaziosmanpaşa’da spor yapmayan, 

sporla ilgilenmeyen, spora duyarlılık göstermeyen 

kimse kalmasın diye bu çalışmayı yaptık. Bundan sonra  

uluslararası arenada hem ülkemizi hem de şehrimizi farklı 

braşlarda temsil edecek sporcuları yetiştirmenin gayreti 

içerisinde olacağız“ şeklinde konuştu.

“METE’NİN SELAMLARI VAR”

Programa katılan Milli Okçu Mete Gazoz’un Babası Antrenör Metin Gazoz, “Olimpiyat düzeyinde derece

almak, Avrupa ve dünya derecesinde ödül almak inanın çok zor. Başkanımızın da haklı gururu. Mete’nin 

selamları var. Dün sabah geldi, Kolombiya’dan dünya kupasından ama akşam Tokyo’ya gitti. Olimpiyatın sene-i 

devriyesi olması ile ilgili bir yarışma var. Yaklaşık 3 aydır ben de göremiyorum. İstiklal Marşımızı okutmak ve 

bayrağımızı göndere çektirmek, burada gördüğüm velilerimizin de yaşayacağı en büyük duygu” ifadelerini 

kullandı.

Konuşmaların ardından boks, karate, vücut geliştirme, güreş, okçuluk ve diğer alanlarda derece yapan 

sporculara ve antrenörler ödülleri takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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Gaziosmanpaşalıların Kartı 
GOPKART, Avantajlarıyla 
Birlikte Hizmetinizde

GOPKART’IN
AVANTAJLARI
NELER?

Gaziosmanpaşa Belediyesi, hem vatandaşa hem 
de ilçe esnafına destek sağlayacak olan GOPKART 
projesini hayata geçirdi. GOPKART ile vatandaşlar, 
ilçedeki anlaşmalı mağazalardan ve belediyenin 
tesislerinden indirimli olarak faydalanabiliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşalıların ilçedeki 

anlaşmalı iş yerlerinden indirimli alışveriş yapmasına ve 

belediyenin sunduğu sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerden 

indirimli faydalanmalarına imkan sağlayan GOPKART’ı 

hayata geçirdi. Vatandaşların, ilçeye aidiyet duygusunu, 

esnafla komşuluk ve ticari ilişkilerini güçlendiren kart ile 

aynı zamanda yerel işletmelere ekonomik yönden destek 

olunması amaçlanıyor.

GOPKART sahipleri, projeye dahil olan ilçe esnaflarından, belirli 

oranlarda indirimli alışveriş yapabiliyor. Vatandaşlar, alışverişini 

yaptıktan sonra ödeme aşamasında kartı veya mobil uygulama 

üzerinden sanal kart numarasını iş yerine veriyor. Bilgiler mağaza 

tarafından sisteme girildiğinde kart sahibine sms ile doğrulama 

kodu gidiyor. Kart sahibi, doğrulama kodunu mağaza yetkilisine 

söylediğinde anında indirim uygulanıyor. Vatandaşlar, GOPKART 

ile belediyenin spor salonları, yüzme havuzu, sanat akademisi gibi 

birçok hizmetinden indirimli faydalanıyor.
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ESNAFA CİRO DESTEĞİ 
SAĞLANIYOR

GOPKART’ın geçerli olduğu işletme 

sahipleri, vatandaşlarla hem komşuluk 

hem de ticaret ilişkilerini güçlendirerek, 

müşteri portföyünü genişletmiş oluyor. 

Aynı zamanda esnaflar, uygulamaya 

reklamlarını ve kampanya bilgilerini 

ekleyerek, tanınırlığını artırma imkanına 

kavuşuyor. Kampanyalar, uygulama 

üzerinden uygulamayı kullanan tüm 

vatandaşlara iletiliyor.

GOPKART‘A 
NASIL 

BAŞVURU 
YAPILIR?

GOPKART’a başvuru yapmak isteyen vatandaşların, 

gopkart.gaziosmanpasa.bel.tr web sitesindeki 

başvuru sekmesine tıklayarak, formu doldurmaları 

yeterli oluyor. Vatandaşlar, gerekli bilgileri 

girdikten sonra GOPKART’ı, kendi seçtikleri teslim 

noktasından alabiliyor. GOPKART başvurusu için 

Gaziosmanpaşa’da ikamet şartı gerekiyor.
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Gaziosmanpaşa Kızılay Ailesi 
Hızla Büyüyor
Gaziosmanpaşa Kızılay Şube Başkanı İsmail Yamak, ilçede hayata geçirdikleri çalışmalar ve 
gönüllere dokunan sosyal projeleri hakkında GOPBÜLTEN’e konuştu

2019 yılından bu yana Gaziosmanpaşa Kızılay Şube Başkanlığı görevini yürüten İsmail Yamak, ilçede hayata 

geçirdiği sosyal projeler ve gençlere yönelik çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Okullarda yürüttükleri 

üye çalışmalarıyla İstanbul’da, Genç Kızılay gönüllü üye sayısında birincilik elde eden Gaziosmanpaşa 

Kızılay Şubesi’nin sosyal yardım kampanyaları ve kan bağışı organizasyonları da vatandaşlardan büyük 

destek görüyor.

“ESNAF ELİNİ UZATIYOR PROJEMİZ İLE ESNAF VE 

İHTİYAÇ SAHİPLERİ ARASINDA GÖNÜL KÖPRÜSÜ 

KURDUK”

“Esnaf Elini Uzatıyor” projesini sorduğumuz Başkan 

Yamak, esnaf ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül 

köprüsü kurduklarını ifade ederek, “Gaziosmanpaşa 

Kızılay şubesi olarak bize talepte bulunan ihtiyaç 

sahibi ailelerimizi mahalle mahalle ayırdık. Diğer 

yandan 16 mahallemizdeki esnafımızı ziyaret ederek, 

hazırlattığımız broşürlerle Kızılay’ın çalışmalarını 

anlattık. Sonrasında  esnafımıza ‘Hayrınızı gelin Kızılay 

üzerinden ulaştırın, mahallenizdeki ihtiyaç sahibine 

siz de destek verin’ dedik. 4 bin 500 esnafımızı ziyaret 

ettik bu süreçte. “Esnaf Elini Uzatıyor” sloganıyla 

biz bu yola çıktık ve bu slogana da cevap bulduk. 

Esnafımızdan aldık,  kendi mahallesinde bulunan 

ihtiyaç sahibine ulaştırdık, Kızılay eliyle. Aynı zamanda 

esnaf ile ihtiyaç sahibi vatandaşımız arasında bir 

kaynaşma oluyor. Bu noktada bize destek veren 

esnafımıza teşekkür ediyorum. Bu açıdan bu proje 

gerçekten çok etkili oldu” dedi.

“İSTANBUL’DA GENÇ KIZILAY GÖNÜLLÜ ÜYE SAYISI OLARAK BİRİNCİYİZ”

Gençlerin Kızılaya büyük bir ilgisi ve güveni olduğundan bahseden Yamak, “2022-2023 eğitim ve öğretim 

yılının açılması ile birlikte hızlı bir şekilde ilçemizde bulunan liselerimizde gönüllü üye çalışmasına başladık. 

İlk 4 günde bin 500’e yakın gönüllü genç Kızılay üyesini daha aramıza kattık. Amacımız, ilçemizde bulunan 

tüm liselilerimizin tamamını gönüllü yapmak. Çünkü böyle bir çalışmanın içerisinde tüm gençlerimizin olması 

gerektiğini düşünüyoruz. Aslında biz bir okulda 300 öğrenciyi gönüllü yapıyorsak, 300 aileyi de gönüllü 

yapmış oluyoruz. 4 senedir görevdeyiz ve bu 4 senede Genç Kızılay gönüllü sayımız bugün itibarıyla 6 bin 

700’e ulaştı. İstanbul’da Genç Kızılay gönüllü üyesi olarak birinciyiz. Bize bu noktada İstanbul İl Genç Kızılay 

Başkanlığı da plaket verdi. Hedefimiz Genç Kızılayda 16 bin gönüllü üyeye ulaşmak” diye konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZIN, KIZILAY ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN GELMESİNİN AVANTAJINI YAŞIYORUZ”

Başkan Yamak, “Biz, göreve başladığımızda 39 şube arasında şöyle bir şansımız vardı; Belediye 

Başkanımızın da bir Kızılay Şube Başkanlığından gelmesi. Biz, bunun avantajını diğer şubelerden daha 

fazla yaşadık. Sayın Hasan Tahsin Usta’nın bize vermiş olduğu destekle beraber diğer şubelerden daha 

aktif, daha etkin çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Kızılaya çok önem veriyor. Yetim ve öksüz çocuklarımıza 

kıyafet yardımlarından gıda yardımlarına, ulaşım desteğinden kan bağışı organizasyonlarına kadar 

çalışmalarımıza destek noktasında her zaman yanımızda. 6 bin 700 Genç Kızılaya ulaşmamızdaki en 

büyük faydalardan bir tanesi de burada Belediye Başkanımızın gençlere verdiği önem, Kızılay’a verdiği 

önem ve bizlere vermiş olduğu desteklerdir. Bu noktada toplamda 11 bin 300 gönüllü üyesi olan 

Gaziosmanpaşa Kızılay Şube Başkanı olarak Belediye Başkanımıza son derece teşekkür ediyor, minnet ve 

şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Genç Kızılayda Hedef 16 Bin 
Yeni Gönüllü Üye”



       Plevne 
Kahramanı
Gazi Osman Paşa

Gazi Osman Paşa, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda kahramanlıklarıyla şöhret olan, 

adına marşlar yazılan ve günümüze kadar sevgiyle anılan Osmanlı kumandanlarındandır. 

145 gün boyunca büyük bir kahramanlıkla Osmanlı toprağı olan Plevne’yi askerleriyle 

savunan Gazi Osman Paşa, bütün Osmanlı ülkesinde yeni bir direniş ruhu ve millî 

heyecana yol açtığı gibi Avrupa kamuoyunda da büyük yankı bulmuştur. 1833 

yılında Tokat’ta dünyaya gelen Gazi Osman Paşa’nın asıl ismi Osman 

Nuri’dir. Babası İstanbul kereste gümrüğünde kâtiplik 

yapan Mehmed Efendi, annesi ise Şakire Hatun’dur.

Ailenin tek erkek çocuğu olan Osman Nuri, 7-8 yaşlarında 

iken ailesiyle beraber İstanbul’a, babasının yanına gitti. 

İstanbul’a geldiğinde, babası Mehmed Efendi, Osman 

Nuri’nin eğitimi ile bizzat kendisi ilgilendi ve oğlunu 

Beşiktaş’ta bulunan Askerî Rüşdiye’ye kaydettirdi. 

Ardından Kuleli Askeri İdadisi’ne ve oradaki eğitimini 

beş yılda tamamlayarak Mekteb-i Harbiye’ye (Harp 

Akademisi) girdi. Mekteb-i Harbiye’yi 1853 yılında, 

yirmi yaşında birincilikle bitirdi. Harp Akademisindeki 

eğitimini bitiremeden, 1853 yılında Osmanlı Devleti 

ile Rusya arasında çıkan Kırım Harbinde, Tuna 

Cephesi’nde görevlendirildi ve burada 4 yıl 

kalarak Teğmenlik rütbesiyle İstanbul’a 

döndü. Akademide yarım kalan eğitimini 

tamamladı ve bir yıl Harp Akademisi’nde 

çalıştı.

1859’da Osmanlı ülkesinin nüfus 

sayımı ile kadastro usulünde haritasının 

çizilmesinin kararlaştırılması ve projenin 

Bursa ilinden başlatılmasına hükümetçe 

karar verilmesi üzerine, bu hizmete askerî 

temsilci sıfatıyla tayin edildi. 1861 yılında 

Rumeli ordusunda görev yaptıktan sonra 

Suriye’de başlayan ayaklanmaları bastırması 

Tarihçi Yazar;  

İBRAHİM AKKURT
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için Cebelilübnan’a gönderildi. 1866 yılında Girit isyanının bastırılmasında, büyük fedakarlıklar 

ve kahramanlıklar göstererek önemli bir rol oynadı. Girit isyanının bastırılmasındaki gayreti, 

dikkatlerin kendisi üzerinde toplanmasına vesile oldu ve Serasker Ömer Paşa tarafından Osman 

Paşa’ya bir Mecidiye Nişanı verildi. Bu görevden sonra Yemen, İstanbul, Arnavutluk, Bosna, 

Erzurum ve Balkanlardaki karışıklıklardan dolayı son olarak da Vidin’de görev aldı. Sırp Prensi 

Milan’ın 2 Temmuz 1876’da Osmanlı Devletine savaş ilan etmesi üzerine Sırp ordusunu büyük 

bir mağlubiyete uğrattı. Osman Paşa’nın bu başarısı, şöhretinin daha fazla artmasını sağladı.

1877 yılına gelindiğinde Ruslar tarihte 93 Harbi diye bilinen meşhur 1877-78 Osmanlı 

Rus Savaşını başlattılar. Bu sırada Vidin’de bulunan Osman Paşa, hemen Tuna Orduları 

Kumandanı ünvanıyla Plevne’ye geçti ve burada bir savunma hattı oluşturdu. Rusların 

yaklaşması üzerine harekete geçen Osman Paşa ilk Rus taarruzunu 20 Temmuz 1877 

tarihinde geri püskürtmeyi başardı. On gün sonra yapılan ikinci Rus taarruzuna da başarı 

ile karşı koyulması üzerine Ruslar, Romanya Prensine şu telgrafı çekti: 

’’İmdadımıza gel! İstediğin gibi, istediğin yerden dilediğin şartlarla Tuna’yı geç. Acele 

Plevne’de yardımımıza yetiş Türkler bizi mahvediyorlar Hristiyanlık, davasını kaybetmek 

üzere!’’

Bu telgraf üzerine gelen Romanya yardımı ile beraber Ruslar yeniden saldırıya geçtiler 

fakat Gazi Osman Paşa’nın tarihe altın harflerle yazılan kahramanca savunması 

neticesinde bir başarı elde edemediler. Bu muzafferiyet, İstanbul’da büyük bir 

sevinçle karşılandı ve devrin hükümdarı II. Abdülhamid Han, Osman Paşa’ya 

tebriklerini ileten bir telgraf gönderdi. Aynı zamanda Osman Paşa’ya ‘’Gazilik’’ 

ünvanı verildi.

Ruslar bu muvaffakiyetsizlik üzerine daha 

büyük bir güç topladılar ve yeniden 

Osmanlılara karşı saldırıya geçtiler. 

Bu saldırı sırasında Osmanlı 

ordusu Rus ordusundan, sayı, 

erzak, iaşe ve silah gücü 

bakımından gerideydi. Ancak 

tüm bu olumsuzluklara 

rağmen canla başla Ruslar 

karşısında direnmeye, başta 

Gazi Osman Paşa olmak 

üzere tüm Osmanlı ordusu 

kararlıydı. Rus ordusunun 

Plevne’yi kuşatması üzerine 

Plevne halkı ve Osmanlı 

ordusu ’’Allah Allah’’ nidalarıyla 

düşmana karşı hücuma geçerek 

ilk savunma hattını kahramanca 

yardı. Bu esnada Rus topçularının 

açtığı ateş neticesinde bir şarapnel 

parçası Gazi Osman Paşa’nın atını 

öldürdü ve kendisini de ayağından 

ağır şekilde yaraladı. Bu durum, açlık, 

hastalık, takviye yardımların gelmemesi, 

maiyetinde hiçbir fedakarlıktan geri 

kalmayarak savaşan 
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askerin telef olmaması düşüncesi ve tüm bunların yanı sıra Gazi Osman Paşa’nın durumunun kısa sürede 

düzelecek gibi görünmemesinden ötürü teslim olmaya karar verildi.

Evde ayağının yarası sarılırken Rus kumandanı Ganetski tarafından evinin etrafı sarılarak esir alınan Gazi 

Osman Paşa’yı az sonra büyük bir askeri törenle Rus ordusunun başkumandanı Grandük Nikola karşıladı. 

Savaş esiri gereklerine aykırı olarak Grandük Nikola Osman Paşa’nın kılıcını almadı. Tüm zorluklara karşı, 

maddi-manevi her türlü fedakarlığı göstererek savunma yapan Gazi Osman Paşa’yı büyük bir saygı ve 

hürmetle karşılayarak parlak zaferlerinden ötürü tebrik ederken ’’Şu anda yeryüzünde bu kılıcı şerefle 

taşımaya hakkı olan tek insan sizsiniz’’ demekten kendini alamadı.

Kısa bir süre sonra Rus Çarı’nın bulunduğu karargaha götürülen Gazi Osman Paşa Çar tarafından çok iyi 

karşılandı. Başarılarından ötürü Rus Çarı, Osman Paşa’yı tebrik etti ve kendisine çifte kartal nişanı verdi. 

Ülke içerisinde Osman Paşa’ya herhangi bir kısıtlama getirmedi ve ülke içinde istediği yere gidebileceğini 

söyledi. Esir olduğu zaman dilimi içerisinde Gazi Osman Paşa, Türk illerinin bazılarını ziyaret etti. Bu ziyaretler 

sırasında çok büyük ilgiyle, devlet başkanlarına yapılan törenlerle karşılanıp uğurlandı.

Kısa bir süre sonra II. Abdülhamit Han’ın diplomatik girişimleri neticesinde Gazi Osman Paşa’nın Rusya’daki 

esaret hayatı bitti. İstanbul’da çok büyük bir coşkuyla karşılandı. Gazi Osman Paşa’nın dönüşünde 

karşılayanlar arasında bizzat II. Abdülhamit Han’da bulunmaktaydı. Gazi Osman Paşa ile ilk görüşmesinde 

gözyaşları içerisinde paşanın alnından öperek dudaklarından bir kumandan için söylenebilecek en güzel 

sözler şöyle dökülmekteydi; ’’Sen benim yüzümü bu dünyada ak ettiğin gibi, Allah da senin yüzünü iki 

cihanda ak etsin.’’

İstanbul’a dönüşünün ardından Gazi Osman Paşa, Hassa Müşirliği ve bundan sonrada Mabeyn Müşirliği 

(Saray Mareşalliği)’ne getirildi. 1900 yılında vefat edinceye kadar bu görevde bırakıldı. Hatta Gazi Osman 

Paşa’nın vefatının ardından onun anısına Mabeyn Müşirliğine kimse atanmadı.

93 Harbinden sonra İstanbul’da Gazi Osman Paşa, Sultan II. Abdülhamid Han tarafından sürekli el üstünde 

tutuldu. Cuma namazlarını kılarken II. Abdülhamit Gazi Osman Paşa’yı da yanında götürür, resmi törenlerde 
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o’nu sürekli arabasında karşısına oturturdu. Sarayda bulunduğu süre içerisinde Sultan II. Abdülhamid ile 

sürekli diyalog içinde oldu ve pek çok konuda onu etkiledi.

Gazi Osman Paşa’nın askeri faaliyetlerinin yanı sıra siyasi teşebbüsleri de bulunmaktadır. Son derece 

samimi, mütevazi bir Müslüman olan ve hayatını Âlem-i İslam’ın menfaati için çalışmaya adayan Gazi Osman 

Paşa, İngilizlerin Osmanlı Devleti’ne karşı uyguladığı baskı politikalarına karşı gerek İstanbul’da gerekse 

Mısır, Hindistan ve Arabistan’daki Müslümanların bir araya gelmesinde etkili oldu. Yıldız Sarayında ordunun 

ıslahını ele alan komisyon içerisinde bulundu. Ordunun yenileşmesinin Batı’nın birebir taklit edilerek 

yapılamayacağını öne sürdü. Modernleşme sürecinin, kendi dinamiklerimizi kullanarak öz değerlere bağlı 

bir program dahilinde sürdürülmesi gerektiğini savundu ve bu yönde çalışmalarına ağırlık vererek Avrupaî 

tarzda ıslahat yapma girişiminde bulunan kesime karşı muhalif bir tavır takındı.

Gazi Osman Paşa tarihin şahit olduğu önde gelen askeri şahsiyetlerden biri olmuştur. Gerek yurt içinde 

gerekse yurt dışında adından, şanından ve arka arkaya kazanmış olduğu zaferlerden sitayişle bahsedilmiştir. 

Yukarıda da değinildiği üzere karşısında savaşan düşman askeri bile kendisinden övgüyle bahsetmiş, o da 

büyüklüğüne yakışan bir mütevazilikle bu durumu karşılamıştır.

 Gazi Osman Paşa samimi bir Müslüman, azimli, cesur ve kahraman bir asker olmasının yanında milleti 

ve devleti için hiçbir fedakarlığı yapmaktan geri durmayan büyük bir vatanseverdi. Başarılarının ardından 

hayatı boyunca saygı görmüş, vefatından sonra milletin gönlünde yer ederek sevgi ve saygı ile anılmıştır.

Osman Paşa iyi derecede Arapça, biraz da Farsça ve Fransızca biliyordu. Ferik Neşet Paşa’nın kız kardeşi 

Zâtıgül Hanım’la yaptığı evlilikten Nüreddin, Kemâleddin, Cemâleddin ve Hüseyin Abdülkadir adlı dört 

çocuğu olmuştur. Torunları halen İstanbul, Kahire ve Paris’ te yaşamaktadır. II. Abdülhamid kendisini çok 

takdir ettiği için iki kızını Osman Paşa’nın iki oğluyla evlendirmiştir.

Gazi Osman Paşa 1900 yılında vefat ettiğinde Fatih Camii haziresine defnedildi. Türbesi II. Abdülhamid Han 

tarafından 20. Asrın Mimar Sinan’ı sayılan Mimar Kemaleddin’e yaptırıldı.
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