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“Şehirde dönüşüm, Yaşamda Gelişim” ilkesiyle çıktığımız bu yolda bir yılı daha geride bırakırken
Gaziosmanpaşa’mıza yeni eserler kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir yandan belediyeciliğin
temel hizmetlerini hassasiyetle yerine getirirken, diğer yandan ilçemizin geleceğini inşa edecek planlı, kalıcı ve
sürdürülebilir hizmet ve yatırımlara sizlerle birlikte imza atıyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle kentsel dönüşüm çalışmalarımızda çok önemli mesafe katettik.
TOKİ ile birlikte yıkımını yaptığımız tüm kentsel dönüşüm projelerinin startını vermek suretiyle gecemizi,
gündüzümüzü ve bütün imkanlarımızı ortaya koyarak bu süreci yürütüyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda
en çok üzerinde durduğumuz konular olan eğitim, kültür, sanat ve spor yatırımlarımız da tüm hızıyla sürüyor.
İlçemizde 7’den 70’e her yaştan vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu sosyal mekanları ve imkanları artırmaya gayret
ediyoruz.
Karayolları Mahallesi kentsel dönüşüm projemiz dahilinde bölgeye 32 derslikli yeni okul inşa ediyoruz. Okulun
temel atma törenini geride bıraktığımız ay kıymetli konuklarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Çağın eğitim
gereksinimlerinin tümüne uygun olarak tasarladığımız okulun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Diğer yandan
Karlıtepe Mahallemizde yapımı tamamladığımız Göçmenler Sokak Parkı’nı da hizmete açarak komşularımıza ve
özellikle kıymetli evlatlarımıza emanet ettik.
Geride bıraktığımız ay aynı zamanda kültür sanat ekinlikleriyle birlik ve beraberliğimizi dolu dolu yaşadığımız bir
ay oldu. Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu’nun bildirilerinden oluşan
kitabımızın tanıtımı çok değerli akademisyenlerimiz ve konuklarımızla birlikte gerçekleştirdik. Kestane festivali,
okçuluk yarışması, çocuk oyunları şenliği ve kültür-sanat etkinliklerimize gösterdiğiniz yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle
mutlu etti. Rabbim, bu birliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin. Önümüzdeki dönem de ecdadımızdan bize miras
kalan kültürel ve sanatsal değerlerin tümünü ilçemizde yaşatmaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı tebrik ediyor, sizlere sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Selam ve
hürmetlerimle…

Hasan Tahsin Usta
Belediye Başkanı

BU SAYIDA
Karayolları Mahallesi’nde 32
Derslikli Okulun Temeli Atıldı
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Bosna Hersek ve Aliya
İzzetbegoviç Sempozyumu’nun
Bildirileri Eserleştirildi
Dünden Bugüne Bosna-Hersek ve Aliya
İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu’nun
akademik bildirileri Gaziosmanpaşa
Belediyesi tarafından kitap haline
getirildi. Tanıtım programında konuşan
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, “Avrupa’nın ortasında, dünyaya
meydan okuyan büyük insanı daha yakından
tanıma fırsatı bulduk” dedi.
Gaziosmanpaşa’da Dünden Bugüne Bosna Hersek
ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu’nun
bildirilerinden oluşan kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.
Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde Prof. Dr.
Zekeriya Kurşun, Doç. Dr. Ali Cançelik ve Doç. Dr. Hasip
Saygılı’nın anlatımlarıyla gerçekleştirilen programa,
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,
Bosna Hersek Dostları Vakfı Başkanı Saffet Erdem, Fatih
Sultan Mehmet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Fahamettin Başar, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Eski
Rektörü Prof. Dr. Musa Duman ile vatandaşlar katıldı.
Tanıtım programında akademisyenler, Bosna Hersek
ve Aliya İzzetbegoviç’in tarih sahnesindeki yeri ile
Türk-Boşnak kardeşliğine dikkat çekti. Başkan Usta
konuşmaların ardından konuklara plaket takdim etti.
Program sonunda Aliya İzzetbegoviç’in bilinmeyen
yönlerin anlatıldığı kitap davetlilere dağıtıldı.
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“AVRUPA’NIN ORTASINDA,
DÜNYAYA MEYDAN OKUYAN İNSANI
DAHA YAKINDAN TANIMA FIRSATI
BULDUK”

Sempozyumun ardından oluşturulan kitabın önemine
değinen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, “Değerli akademisyenlerimizin ortaya koyduğu
çalışmalar doğrultusunda bu projenin içinde olmak bizi
gerçekten mutlu etti. Özellikle Aliya İzzetbegoviç’le birlikte
vakit geçirmiş büyüklerimizden bizzat dinleme fırsatı bulmak
önemliydi. Avrupa’nın ortasında, dünyaya meydan okuyan
büyük insanı daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Kitapta 4
ana başlığın ortaya çıktığını göreceğiz; Tarih İçinde Bosna
Hersek, İşgal, Savaş, Soykırım ve Uluslararası Hukuk,
Aliya İzzetbegoviç ve Düşünce Dünyası, Bosna Hersek’de
Osmanlı Mirası” dedi. Kitabın Boşnakça’ya çevrilmesi
yönünde talep olduğunu da söyleyen Usta, bu konuda
çalışma yapacaklarını belirtti.
3

Karayolları Mahallesi’nde
Derslikli
Okulun
Temeli
Atıldı
32

Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi
iş birliğinde 32 derslikli okulun temel atma töreni gerçekleşti.
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaptırılacak olan 32
derslikli okulun temel atma töreni yapıldı. Törene, TBMM İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan,
Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
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“

”

HER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJEMIZDE
BIR OKUL BIR CAMI YAPMAYI PLANLIYORUZ

Temel atma töreninde konuşan
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, “Okulun her şeyden
önce ilçemize ve mahallemize hayırlı
olmasını diliyorum. İlçemizin okul
ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla
her kentsel dönüşüm projemizde bir
okul bir cami yapmayı planlıyoruz.
Spor salonları, laboratuvarları ve
birçok yeni teknolojiyle donatılmış
okulun yanında bir de cami olacak. Bir
yandan kentsel dönüşüm projelerini bu
mahallede hizmete sunmaya başlarken
bir yandan da park, otopark, cami gibi
ihtiyaçlarında hızla yerine getirme
gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

OKULA YEŞİL ALANLAR VE 171
ADET AĞAÇ DİKİMİ YAPILACAK

Toplam 8 bin 500 metrekare alanda
inşa edilen okula 700 metrekare alanına
sahip spor salonu, kimya, biyoloji ve fizik
laboratuvarı, bilgisayar dersliği, kütüphane,
iş teknik atölyesi ve sosyal etkinlik alanları
yapılacak. Mescit, engelli asansörü, revir
ve bebek bakım odası gibi fonksiyonları
da bünyesinde bulunduracak okulda yeşil
alan çalışmaları kapsamında 171 adet ağaç
dikimi yapılacak.
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Türkiye’ye Örnek
Kentsel Dönüşüm Modeli
Yıldıztabya’da Yükseliyor

Türkiye’ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm modeli Gaziosmanpaşa’da
hızla yükselmeye devam ediyor. Sadece hak sahiplerinin sayısı kadar
konut üretilen Yıldıztabya Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde
Gaziosmanpaşalılar, yatay mimari esaslı ve mahalle kültürünü yansıtan
dairelere kavuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatlarıyla Gaziosmanpaşa’da başlatılan 4 bin 400
konutluk projenin ilk etabı olan Yıldıztabya Mahallesi
1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar
aralıksız sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Gaziosmanpaşa
Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında
246 konut ve 34 dükkân inşa ediliyor. Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yakından takip
ettiği ve Türkiye’de kentsel dönüşüme örnek teşkil
edecek proje kapsamında sadece hak sahiplerinin
daire sayısı kadar konut üretiliyor.

Bağlarbaşı Mahallesi 7B Kentsel
Dönüşüm Projesinde Daireler 550
Günde Teslim Edilecek
Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi 7B Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ihalesi
yapıldı. 813 konut, 31 dükkân, 813 araçlık kapalı otoparkın yapılacağı projede
hak sahipleri 550 gün sonra evlerine kavuşacak.
Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıksız yapıları güvenli ve kaliteli
yaşam alanlarına dönüştürme süreci hızla devam ediyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen Bağlarbaşı Mahallesi 7B kentsel dönüşüm
bölgesindeki projenin ihalesi tamamlandı. TOKİ güvencesi ile yapılacak olan inşaatın ihalesini Egemen
İnşaat&Mehmet Çelik Ortaklığı kazandı. Firma inşaat alanında çalışmalara başladı. Kentsel dönüşüm
kapsamında bölgeye 813 konut yaşam alanları inşa ediliyor.

BOL OKSİJENLİ, FERAH VE SOSYAL
YAŞAM ALANLARI İNŞA EDİLİYOR

Yatay mimari esaslı ve mahalle kültürünü
yansıtacak olan Yıldıztabya Mahallesi 1. Etap
Kentsel Dönüşüm Projesi, 30 adet 1+1, 210 adet
2+1 ve 6 adet de 3+1 daireden oluşuyor. Projede
34 dükkânın yanı sıra 141 araç kapasiteli açık
otopark da bulunuyor. Proje alanı içerisinde
ayrılan 7.500 m² yeşil alan ve dikilecek 400
ağaç ile vatandaşların bol oksijenli, ferah ve
sosyal yaşam alanlarına kavuşması amaçlanıyor.
Dairelerin 2020 yılının ikinci yarısında hak
sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

246 Konut

400 AğaçYeşive l Alanlar

34 Dükkan
Hak sahiKadar
bi Daire
141 AraçlıAçık k Otopark Yatay Mimari
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HER DAİREYE BİR OTOPARK

Toplam 140 bin m² alanda inşa edilen proje
kapsamında 813 konut, 31 dükkan, 813 araçlık
kapalı otopark, yeşil alan ve sosyal donatılar
yapılacak. Projede her daire kendi otopark alanına
sahip olacak.

YATAY MİMARİ UYGULANACAK

Mahalle ve komşuluk kültürünü esas alan projede
yatay mimari konsepti uygulanacak. Proje alanı
içerisinde peyzaj düzenlemeleri ile 700 adet
ağaç dikilerek yeşilin hakim olduğu nefes alan
bir yaşam alanı inşa edilecek. İnşaat 550 günde
tamamlanarak hak sahiplerine anahtar teslimleri
yapılacak.

813 Konut
31 Dükkan
Her
reye Özel
KapalDaiı Otopark

700 AğaçYeşi
ve l Alanlar
Sosyal Donatılar
Yatay Mimari
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Sarıgöl Mahallesi 1.Etap
Kentsel Dönüşüm Projesinde
Anahtar Teslimi Yakında
Sarıgöl Mahallesi’nde 796 konut, 13 dükkân,
1.039 araç kapasiteli kapalı otopark ve
yeşil alanlardan oluşan kentsel dönüşüm
projesi, 2020 yılının ikinci yarısında hak
sahiplerine teslim edilecek.
Gaziosmanpaşa’da riskli alan ilan edilen bölgelerde
kentsel dönüşüm çalışmaları Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından etaplar halinde
tamamlanıyor. Bu kapsamda 796 konut, 13 dükkân ve
1.039 araç kapasiteli kapalı otoparktan oluşan Sarıgöl
Mahallesi 12B 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nin
2020 yılının ikinci yarısında hak sahiplerine teslim
edilmesi bekleniyor.
Sarıgöl Mahallesi 12B 1. Etap Kentsel Dönüşüm
Projesi’nde 521 adet 2+1, 271 adet 3+1, 4 adet de
4+1 daire inşa edildi. Cephe tasarımlarında modern
mimari anlayışının hâkim kılındığı projenin 15 bin
metrekaresi yeşil alan ve peyzaj düzenlemelerine
ayrıldı. Proje tamamlandığında, deprem riski taşıyan ve
yeterli sosyal donatı olmayan alanda “yerinde dönüşüm”
ile hak sahiplerine güvenli, parkı, yeşil alanları, sosyal
donatısı olan çağdaş standartlarda bir yaşam alanı
sunulmuş olacak.

Bağlarbaşı Mahallesi 2. Etap
7A Kentsel Dönüşüm Projesinin
İhalesi Yapıldı

926 konut, her daire için kapalı otopark ve sosyal donatı alanlarını bünyesinde
bulunduracak olan Bağlarbaşı Mahallesi 2.Etap 7A Kentsel Dönüşüm
Projesi’nin ihalesi gerçekleştirildi.

796 Konut
13 Dükkan
1039 Araçl
Kapalık ı Otopark
Modern Mimari

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi
tarafından yürütülen Bağlarbaşı Mahallesi 2.Etap 7A
Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ihalesi yapıldı. Kentsel
dönüşüm kapsamında bölge, güvenli ve konforlu
yaşam alanları ile yeşil alanlara sahip olacak.
102 bin m² alanda inşa edilecek olan Bağlarbaşı
Mahallesi 2.Etap 7A Kentsel Dönüşüm Projesi’nde

926 konut, her daireye kapalı otopark, yeşil
alan ve sosyal donatılar bulunuyor. Proje
kapsamında 182 adet 1+1, 522 adet 2+1,
222 adet de 3+1 daire inşa edilecek. Peyzaj
düzenlemeleri ve 468 adet ağaç dikiminin
yapılacağı projenin yer tesliminin ardından
600 günde tamamlanması ön görülüyor.

926 Konut
Her Daireye Özel
Kapalı otopark
468 AğaçYeşive l Alanlar
Sosyal Donatılar
600 Günde Teslim
8
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Karlıtepe Mahallesi
Yeni Parkına Kavuştu

Gaziosmanpaşa’da Kış Nöbeti
Başladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Karlıtepe Mahallesi’nde
yapımını tamamladıkları Göçmenler Sokak Parkı’nın açılışını vatandaşlarla
birlikte gerçekleştirdi. Başkan Usta, açılışta çocuklarla birlikte yeni parka fidan
dikti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında 40 araç ve 100
personel ile 7/24 hizmet verecek. İlçede, sokak hayvanları için ise 52 noktada mama
dağıtımı yapılacak.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kış aylarında olumsuz bir durum
yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. İlçede kış şartlarının ve kar
yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için 40 araç ve 100 personel
7/24 görev yapacak. Gerekli durumlarda ise bu sayı destek ekiplerle
artırılacak. Ekipler, olası kar yağışında ulaşımın aksamaması için
depolarda bulunan 2 bin ton tuz ile öncelikli olarak belirlenen
noktalara anında müdahale edecek. Olumsuz hava şartlarında
hastaneye gidemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlar için de
hasta nakil aracı görev başında olacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Karlıtepe
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Göçmenler
Sokak Parkı törenle hizmete açıldı. Açılışa
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta’nın yanı sıra ilçe protokolü ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Usta,
doğa sevgisini aşılamak için çocuklarla
birlikte yeni parka fidan dikti. Açılış töreninde
kendileri için hazırlanan etkinliklerde bolca
eğlenen çocuklar yeni parklarına kavuşmanın
mutluluğunu yaşadı.

“

Parkın mahalleye hayırlı olmasını dileyen Başkan
Usta, “Temennimiz; daha güzel hizmetleri ilçemize
ve mahallelerimize götürmek. Esas olan geleceğimizi
onların üzerine inşa ettiğimiz çocuklarımız adına
bir şeyler yapmak, onlar adına projeler üretmek ve
güzel hizmetler sunmak. Önümüzdeki dönemde
kültür, sanat ve spor üzerinde duracağımız konular
olacak” dedi.

“
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HİZMETLER ARTARAK SÜRECEK

”

24 SAAT VATANDAŞIMIZIN
HİZMETİNDE OLACAĞIZ

”

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Tüm ekiplerimizle beraber kışa hazırlık
içerisindeyiz. Bugün onun startını veriyoruz. 40 tane aracımızla
yaklaşık 100’ün üzerinde personelimizle 24 saat Gaziosmanpaşa’da
vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Kışla ilgili her türlü tedbiri almış
durumdayız. Kış aylarında en çok beklenen; yolda kalan araçların
çekilmesi yolların tuzlanması ve vatandaşların problemlerine çözüm
bulunması hususudur. Bu konuyla ilgili 100’ün üzerindeki ana
caddelerimiz ve sokaklarımızda 24 saat eksenli tedbirler alınacak” dedi.

Geçen yıl hizmete açılan sanat akademisi
ve kütüphaneye özellikle gençlerin yoğun
ilgi gösterdiğini belirten Başkan Usta,
“Gençlerimizin bu ilgisini görmek bir
yandan bizi umutlandırıyor bir yandan da
yeni çalışmalar yapma ihtiyacı doğuyor.
Bu yıl Mevlana Mahallemizde çok güzel
bir konseptte, 3 katlı bir binada Farika
Kitaplı Kahve’yi hizmete açtık. İnşallah
benzerlerini başka mahallelerimizde de
hizmete açarak her yaştan kitap okumak
isteyen her bir vatandaşımıza da bu
hizmetleri sunmak istiyoruz” diye konuştu.

“

SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA DAĞITILACAK

”

Kış boyunca 52 noktada mama ve yuva dağıtımı yapılarak sokak hayvanlarının beslenme ve barınma
ihtiyaçları karşılayacaklarını belirten Başkan Usta, “Nasıl ki insanlar barınmaya ihtiyaç duyuyorlarsa
sokak hayvanları için de 52 noktada mama dağıtacak ve onların da bu ihtiyacını karşılayacağız.
Vatandaşımız her konuda 7/24 Çağrı Merkezimize ulaşabilir. Ayrıca 7/24 dolaşan ekiplerimiz de
vatandaşımızın emrinde” diye konuştu.

Vatandaşlar, ulaşım, sağlık ve sokak hayvanlarının bakımı gibi acil durumlarda
444 0 467 numaralı Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’ne 7/24 ihbar ve
taleplerini iletebilir. Vatandaşların talepleri derhal ilgili birimlere iletilerek hızlı çözüm
üretilecek.
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Kimsesiz, Yaşlı ve Engellilerimizin
Yanındayız

Başkan Usta Yerinde Çözüm İçin
Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi kimsesiz, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç
vatandaşlara yönelik hizmetleriyle gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ekibiyle birlikte her hafta farklı
bir mahallede ihtiyaçların tespiti ve yerinde çözüm adına incelemelerde bulunuyor.

Kimsesiz, yaşlı ve engelli
vatandaşların sosyal hayatın içinde
huzurlu bir yaşam sürmesi için
çalışan Gaziosmanpaşa Belediyesi
bir yandan da evde sağlık,
temizlik ve bakım hizmetleriyle
bakıma muhtaç vatandaşların
günlük yaşamlarına destek
olmayı sürdürüyor. İlçede yalnız
ve yardıma muhtaç durumda
olanları tespit eden ekipler,
sunduğu sosyal hizmetlerle
yaşlı ve engellilerin hem
hayatlarını kolaylaştırıyor hem de
güzelleştiriyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, ihtiyaçların tespiti ve
yerinde çözüm adına mahalleleri ziyaret
ediyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa
Belediyesi tarafından her hafta farklı
bir mahallede toplu saha çalışması
gerçekleştiriliyor. Saha incelemelerine
Başkan Usta’nın yanı sıra belediye
başkan yardımcıları, birim müdürleri,
muhtar ve saha personeli katılıyor.
Mahalleyi adım adım gezen ekipler,
sorunları yerinde tespit ederek bölgede
çalışma başlatıyor.

Ekipler, belli periyotlarla gittikleri
evlerde detaylı biçimde ev temizliği yaparak yaşlıların yaşadıkları ortamları daha sağlıklı hale getiriyor.
Evde berber ve sağlık hizmetleriyle vatandaşların her anlamda yanında olan Gaziosmanpaşa Belediyesi
ekipleri, evlerin fiziki durumunu da inceliyor. Tadilat gereken evler, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirilerek
derhal çalışma başlatılıyor. Ayrıca eşya yardımı ve sıcak yemek dağıtımıyla vatandaşlara kapsamlı olarak
hizmet veriliyor.

“

YAŞLILARIMIZA YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

”

Gaziosmanpaşa’daki her bir vatandaşın
her zaman yanında olduklarını belirten
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, "İhtiyaç sahibi, yalnız yaşayan
veya yardıma muhtaç vatandaşlarımızın
ev temizliğinden kişisel bakıma, eğitimden
sağlık hizmetlerine her zaman yanındayız.
Biz Gaziosmanpaşalılar olarak kocaman
bir aileyiz. Bu anlamda yaşlılarımıza
bir yakını gibi davranarak asla yalnız
olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz”
dedi.
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VATANDAŞLAR ÇALIŞMALAR
HAKKINDA BİLGİLENDİRİLİYOR

Ulaşımdan altyapıya, imardan çevre
temizliğine kadar yapılan incelemeler
sırasında Başkan Usta sık sık vatandaşlarla
da sohbet ediyor. Mahalle sakinlerinin görüş
ve önerilerini dinleyen Usta, mahallelerde
ve ilçe genelinde devam eden çalışmalar
hakkında vatandaşı bilgilendiriyor.
İncelemeler sırasında bölgenin ihtiyacı ve
gelen talepler doğrultusunda notlar aldırılıyor.

İstek ve önerilerini ilgili müdürlüğe doğrudan iletme
imkanı bulan vatandaşlar, çalışmayı olumlu karşılıyor.
Başkan Usta’nın çözüm odaklı mahalle ziyaretleri 16
mahallenin tamamında program dahilinde devam
ediyor.
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Yağmur Suyu Kanal Çalışmaları
Tüm Hızıyla Sürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kış aylarında
yaşanabilecek ani yağış ve su baskınlarına
karşı yağmur suyu kanallarında yenileme,
bakım ve kanal görüntüleme sistemiyle
temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Binlerce Çiçek Toprakla Buluştu
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kış aylarında binlerce mevsimlik çiçeği toprakla
buluşturarak kışın güzelliğini caddelere yansıtıyor.
Gaziosmanpaşa’yı her mevsim rengârenk ve
doğal bir görünüme kavuşturmayı amaçlayan
Gaziosmanpaşa Belediyesi, çevre düzenlemesi,
peyzaj ve yeşil alan çalışmalarını kış aylarında
da yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda
ilçe genelinde kavşak, refüj ve yeşil alanlarda kış
şartlarına dayanıklı çiçeklerin dikimi yapılıyor.

Ulaşım hizmetleri ekiplerimiz, kış aylarında
yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini
artırdı. Yağışlı havalarda ani su baskınlarının önüne
geçebilmek için ilçe genelinde yağmur suyu kanal
temizleme çalışmaları hızla devam ediyor. Teknolojik
kanal görüntüleme sistemiyle yağmur suyu hatlarında arıza tespiti yapan ekipler, belirlenen noktalarda
kanal açma aracıyla temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Yol güzergâhlarındaki ızgara ve mazgalların
bakımını da yapan ekipler, deforme olanların yerine daha dayanıklı ve uzun ömürlü ızgaralar monte
ederek ilçeyi kış şartlarına hazır hale getiriliyor.

CADDELER RENGARENK BİR
GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR

ATIK SU VE YAĞMUR SUYU HATLARI
YENİLENİYOR

Gaziosmanpaşa Meydanı, Küçükköy
Meydanı, Hekimsuyu Caddesi, Gazi
Osman Paşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi,
İstanbul Caddesi ve İmam Hatip Bulvarı
orta refüjlerini kapsayan çiçeklendirme
çalışmalarıyla caddeler rengarenk bir
görünüme kavuşuyor. Çalışmalarda kışın
güzelliğini yansıtan ve soğuk havalardan
etkilenmeyen mevsimlik çiçeklerin
kullanılmasına özen gösteriliyor. Bu amaçla
çalışmalarda farklı tonlarda açan ve her
mevsim görselliğini koruyan menekşe
başta olmak üzere nergis ve papatya
tercih ediliyor. Çalışmalar tamamlandığında
caddeler daha doğal ve estetik bir
görünüme kavuşmuş olacak.

İlçede, İSKİ ile birlikte atık su ve yağmur suyu
hatlarında kapsamlı bir yenileme çalışması
yapılıyor. Atık su ve yağmur suyu şebekesi olmayan
bölgelere yeni hatlar döşeniyor. Mevcut altyapı
kanallarının genişlikleri ise üç katına çıkartılıyor.
Çalışmalar ile atık su ve yağmur suyu şebekesinin
daha dayanıklı hale gelmesi sağlanırken ileride
yaşanabilecek sorunlara da kalıcı çözümler
getirilmesi amaçlanıyor.
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Gençlerin Yeni Kültür Mekanı:
Farika Kitaplı Kahve
Mevlana Mahallesi'nde hizmete giren 20 bin eserlik yeni kütüphanenin ismi
ilçedeki öğrenciler tarafından belirlendi. Gençler yoğun ilgi gösterdikleri
mekana "Farika Kitaplı Kahve" ismini seçti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ilçede kitap
okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve
kültürel yaşama katkı sağlamak amacıyla
Mevlana Mahallesi’nde inşa ettiği Farika
Kitaplı Kahve hizmete girdi. Mekân açıldığı
ilk günden itibaren öğrencilerin ve kitap
meraklılarının vazgeçilmez adresi haline
geldi. İsmini ve logosunu öğrencilerin
belirlediği Farika Kitaplı Kahve’de tarih,
edebiyat ve bilim başta olmak üzere çocuk,
genç ve yetişkinlere yönelik 20 bin eser
bulunuyor. Birçok konu hakkında güncel
yayının da yer aldığı mekan her yaştan
araştırmacıya da kaynak oluşturuyor.

ÖĞRENCİLER
HEM DERS ÇALIŞIYOR
HEM SOSYALLEŞİYOR

Bin m² alanda 3 kat olarak hizmet
veren mekân, kütüphanesi, kafeteryası,
sosyal etkinlik alanları, mescidi ve
doğa manzarası ile tüm ihtiyaçları
karşılıyor. Farika Kitaplı Kahvede
öğrenciler, hem sessiz ve huzurlu
bir ortamda ders çalışma hem de
sosyalleşme fırsatı buluyor. Ödevi için
araştırma yapmak için gelen de sınava
hazırlanmak isteyen de mekana büyük
ilgi gösteriyor.

UZMAN PSİKOLOG,
ÖĞRENCİLERE SINAV STRESİ VE
DİKKAT DAĞINIKLIĞINA KARŞI
DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYOR
Mekanda sunulan danışmanlık hizmeti
ise büyük beğeni topluyor. Farika Kitaplı
Kahve’de uzman psikolog tarafından
öğrencilere sınav stresiyle başa çıkma ve
dikkat dağınıklığına karşı danışmanlık hizmeti sunuluyor.
Ayrıca ziyaretçilere her Cumartesi ve Pazar saat 15.00'da çorba ikramı yapılıyor. Haftanın 7 günü açık
olan mekan, 08.00 – 00.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Farika Kitaplı Kahve Adres: Mevlana Mahallesi Hızırefendi Caddesi No:15 Gaziosmanpaşa
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Sanat Akademisi Meyvelerini
Vermeye Başladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri konserden tiyatroya,
atölye etkinliklerinden enstrüman performanslarına yetenekleriyle göz
dolduruyor.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi,
gençleri kültür ve sanatın farklı dallarıyla
buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl
hizmete açılan akademide eğitim alan öğrenciler
kısa zamanda büyük ilerleme kaydetti. Gençler,
rock müziği konserleri, piyano dinletisi ve tiyatro
gösterisi gibi birbirinden farklı performanslarla
hem ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarıyor hem
de Gaziosmanpaşalıları bir araya getirerek
sanat dolu anlar yaşatıyor.

Yerli ve Milli Yazılımın Temelleri
Gaziosmanpaşa'da Atılıyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi
Evleri’nde eğitim gören öğrenciler,
ROBOGOP Projesi kapsamında
robotik yazılım ve kodlama dersleri
ile Milli Teknoloji Hamlesi’ne
katkı sağlayacak özgün projeler
geliştiriyor.
Türkiye’nin bilişim alanındaki etkinliğini artırmayı
ve geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeyi
amaçlayan ROBOGOP Projesi hızla devam
ediyor. Proje kapsamında Gaziosmanpaşa
Belediyesi, ilçedeki 10 bilgi evinde öğrencileri yazılım, kodlama ve 3D printer eğitimleriyle buluşturuyor.
Sertifikalı eğitimlere katılan çocuklar, yerli ve milli teknolojinin gelişimine katkı sağlayacak özgün
projeler geliştiriyor.

ÖĞRENCİLER TASARLADIKLARI ROBOTU,
KENDİ YAPTIKLARI YAZILIMLA HAREKET ETTİRİYOR

KONSERVATUVAR VE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNE
HAZIRLIK KURSLARI DÜZENLENİYOR
Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat
Merkezi bünyesinde hizmet veren Sanat
Akademisi’nde 18 derslik, 1 okuma odası ve atölyeler bulunuyor.
Uzman eğitmenler tarafından 43 branşta verilen kurslara Gaziosmanpaşalı gençler yoğun ilgi
gösteriyor. Kurslarda yeni yetenekler küçük yaştan itibaren keşfedilerek geleceğin sanatçılarını
yetiştiriliyor. Kariyer planlamasını sanat üzerine şekillendirmek isteyen öğrencilere yönelik ise
konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerine hazırlık kursları düzenleniyor.
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Öğrenciler, bilgisayar laboratuvarlarında uzman
eğitmenler tarafından anlatılan konuları bilgisayar
başında uygulayarak öğreniyor. 7 kurdan oluşan
eğitimlerin sonunda başarılı olan öğrencilere,
Yazılım Kodlama Eğitim Sertifikası veriliyor.
Eğitimlere katılan öğrenciler, kendi tasarladıkları
robotu, yine kendi yaptıkları yazılımla hareket
ettirebilecek seviyeye geliyor. Öğrencilerin
analitik düşünme, problem çözme ve tasarım
becerilerini geliştirmesine katkı sağlayan
ROBOGOP Projesi ile çocukların teknolojiyi
sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir
nesil olarak yetişmesi hedefleniyor.
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Makedon Devlet Bakanından
Başkan Usta’ya Ziyaret
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Dr.
Elvin Hasan ve Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’yı ziyaret etti.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti'nin Dış
Yatırımlarından Sorumlu Devlet
Bakanı Dr. Elvin Hasan ile Kuzey
Makedonya İstanbul Başkonsolosu
Aktan Ago’yu makamında
ağırladı. Oldukça samimi bir
atmosferde gerçekleşen ziyarette,
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin
ilçede yaşayan Balkan kökenli
vatandaşlara yönelik hizmet ve
çalışmalarının yanı sıra iki dost ülke
arasındaki kültürel ilişkiler de ele
alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Başkan Usta, Makedon Bakan Hasan'a ve
Başkonsolos Ago'ya teşekkürlerini iletti. Ziyaretin
ardından Başkan Usta, Hasan ve Ago’ya “Dünden
Bugüne Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç
Uluslararası Sempozyum Bildirileri” kitabını hediye
etti.
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Hoca Ahmet Yesevi Cemevi’nin
Yer Sorunu Çözülüyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Hoca Ahmet Yesevi Cemevi ile ortak hizmet protokolü
imzaladı. Protokole göre Gaziosmanpaşa Belediyesi, alevi vatandaşlara eğitim,
sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği hizmet binası tahsis edecek.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirilen imza törenine Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Hoca Ahmet
Yesevi Cemevi Dernek Başkanı Şahin Çolak ve
dernek yöneticileri katıldı. İmzalanan protokole
göre derneğin amaç ve inancı doğrultusunda
düzenleyeceği eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri
için Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bir
hizmet binası tahsis edilecek. Hizmet binasında
ülkemizin kültürel değerlerine katkıda bulunması
amacıyla seminer, konferans, araştırmalar ve kurslar
düzenlenecek.

“

KÜLTÜRLER GÜÇLENDİKÇE,
ORTAK DEĞERLER ARTAR

”

Protokol imza töreninde konuşan
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, “Biz bu şehre farklı
kültürlerden, farklı memleketlerden geldik,
burada bir ortak payda oluşturduk. Kültürler
güçlendikçe, ortak değerler artar. Bunun için
gayret sarf etmek, ortak noktaya yaklaşmak,
değerlerimizi koruyarak kültürlerimizi
kaynaştırmak durumundayız” dedi.

“

KÜLTÜREL KAYNAŞMALAR
HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ

”

“Şehrimizdeki tüm kültürel kaynaşmalar hepimiz için
önemli” diyerek sözlerine devam eden Başkan Usta,
“Bu önemli ödevin en önemli aktörleri de STK’lar. Birlikte
çalışmak, birlikte toplumun ihtiyaçlarını karşılamak
ilçemizde hizmet yapan herkesin asli görevidir. Bir
medeniyeti güçlü kılan en önemli parametre kültürdür.
Birlikte bölgemizde yaşayan insanlarımıza sunacağımız
kültürel dayanışma örneklerinin hayırlı olmasını
diliyorum” diye konuştu.
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Dünya Engelliler Günü’nde
Özel Öğrenciler Becerileriyle
Göz Doldurdu

Gaziosmanpaşa’da
Kestane Bereketi

Gaziosmanpaşa’da ilk kez düzenlenen Kestane Festivali’nde vatandaşlar
kestaneye doydu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,
tezgâhın başına geçerek vatandaşlara kestane ikram etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde yıl
boyunca tiyatro, müzik, dans ve spor alanlarında eğitim alan engelli öğrenciler,
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda gösterileri ile
izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Sinop Dernekleri
Federasyonu (SİNDEF) işbirliğinde Gaziosmanpaşa
Meydanı’nda Kestane Festivali düzenlendi. Etkinliğe
TBMM İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Sinop
Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Barış
Ayhan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta ve binlerce vatandaş katıldı. 2 ton pişmiş kestanenin
dağıtıldığı festivalde Gaziosmanpaşalılar kestaneye doydu.
Başkan Usta da tezgâhın başına geçerek vatandaşlara
kestane ikram etti. Festival kapsamında sahne alan
yöresel şarkıcılar ve davul zurna gösterisi eşliğinde
Gaziosmanpaşalılar keyifli bir pazar günü geçirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında
düzenlenen programda Gaziosmanpaşa Belediyesi
Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi öğrencileri
yeteneklerini sergiledi. Gösterilerinin tamamının özel
öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlik kızlar grubunun
renkli dans gösterisi ile başladı. Ardından Türkiye’nin
ilk özel mehteran takımı olan Gaziosmanpaşa Engelsiz
Mehteran Takımı gösterisi izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Öte yandan özel öğrenciler, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin
Aralık ayı meclis toplantısına da katıldı.

“

”

BURAYA KATTIKLARI
GÜZELLİKLERİ YILLARDIR İZLİYORUZ

“

İlçede yaşayan engellilere her geçen yıl daha çok destek
olduklarını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, “Aslında bizler onlarda saklı olan
yetenekleri, birikmiş olan enerjiyi ortaya çıkarıyoruz.
Kardeşlerimize fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini
her zaman bize gösteriyorlar. Onların enerjilerini, buraya
kattıkları güzellikleri yıllardır izliyoruz. Bugün engellilerimizin
tamamına hizmet vermiş durumda değiliz ancak her geçen
yıl sayımızı, hizmetlerimizi artırarak kardeşlerimizle ilçemizi
her alanda temsil etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“

NORMALDE KİMSE İLE GÜLMEYEN KARDEŞİM
ARTIK HERKES İLE GÜLÜP EĞLENEBİLİYOR

”

Kardeşinin bakımında yaşadığı sorunlardan bahseden Hatice Çilek, “Eskiden bir okula kaydetmek
istediğim zaman bütün kapılar kapanıyordu. Ama şu anki imkanlar çok güzel. Ben yaşadığımı bilirim.
Devlet artık hepsine el
atıyor. Allah razı olsun.
Normalde kimse ile
gülmeyen kardeşim
artık herkes ile gülüp
eğlenebiliyor” şeklinde
konuştu.
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”

HER NE KADAR HAVA SOĞUK OLSA DA
SİZLERLE BİRLİKTE SICAK BİR ORTAM OLUŞTU

Kestane Festivali’ni ilk kez denediklerini dile getiren
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, “Biz dernek başkanımızla Sinoplular Günü’nde
kestane yemeye gittik. O gün çok yoğundu. Çok fazla
fırsat bulamadık. Dedik ki bizim Gaziosmanpaşa’da
yaşayan hemşehrilerimizin de bu lezzeti tatması
gerekiyor. Gaziosmanpaşa’ya Sinop’tan kestane
getirelim dediler. Biz de ev sahipliği yapalım dedik.
Her ne kadar hava soğuk olsa da sizlerle birlikte daha
sıcak bir ortam oluştu. Hava soğuk çünkü kestane
soğuk havada yenir, daha lezzetli olur. Bugün de tam
isabet olmuş” diye konuştu.
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Zabıta Ekiplerimiz Kaldırım
İşgaline Karşı Denetimlerini Artırdı

Geri Dönüşüme At,
Hayata Umut Kat
Gaziosmanpaşa’da çocuklar ve
kadınlar, “Geri Dönüşüme At,
Hayata Umut Kat” etkinliğinde
topladıkları atık malzemeleri geri
dönüşüm tesislerine getirerek
geleceklerine sahip çıktı. Geri
dönüşüm seferberliğinin devam ettiği
ilçede her gün 160 ağaç kesilmekten
kurtuluyor, malzemelerden yapılan
kulübelerle de sokak hayvanları sıcak
yuvalarına kavuşuyor.
Gaziosmanpaşa’da atık maddeleri geri dönüşüme kazandırmak ve israfın önüne geçmek amacıyla
“Geri Dönüşüme At, Hayata Umut Kat” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar ve kadınlar
çevrede buldukları tahta ve demir gibi maddeleri toplayıp geri dönüşüm tesisine getirdi. Gaziosmanpaşa
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine atık maddeleri teslim eden çocuklar, burada atık
malzemelerden yapılmış hayvan barınaklarını boyadı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes”
kampanyasına destek veren Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Gelecek için dönüştür” sloganıyla her gün 20
ton demir ve tahtayı geri dönüşüme kazandırırken 160 ağacın da kesilmesini önlüyor.

“

GÜNLÜK 160 YETİŞKİN AĞACIN
KESİLMESİNİ ÖNLEMİŞ OLDUK

”

Ekiplerin yanında gönüllü olarak çocukların ve kadınların projeye
destek verdiğini dile getiren Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürü Mustafa Kütük, “İlçemiz genelinde topladığımız
kaba atıkları burada sınıflandırarak araçlarımıza yükleyip geri
dönüşüm tesislerine gönderdik. Bununla birlikte sessiz dostlarımız
olan sokak hayvanlarını da unutmadık. Onlara geri dönüşüm
malzemelerinden kulübeler ve haricen sokaklarımıza da süpürme
işleri yapan personeller için kovalar yaptık. Günlük 160 yetişkin
ağacın kesilmesini önlemiş olduk. Yıllık 1 milyon 857 bin kişinin
oksijen ihtiyacını karşılamış oluyoruz ve bu hizmetimiz artarak
devam edecek“ dedi.

“

GERİ DÖNÜŞÜM ÖNEMLİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldırım işgaline
karşı ilçe genelinde denetimler gerçekleştiriyor. Uyarılara rağmen kaldırım
işgaline devam eden esnaflara cezai işlem uygulanıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, yol ve kaldırım işgallerine dur demek
için harekete geçti. Vatandaşın son dönemde
artan şikayet ve taleplerini değerlendiren ekipler,
sokak ve kaldırımları işgal eden esnafa yönelik
kontrollerini artırdı. Zabıta ekipleri, kullanım hakkı
yayalara ait olan kaldırımların işgal edilmemesi
adına iş yerlerini tek tek gezerek bilgilendirdi.

Denetim kapsamında bazı işletmelerin yaya yolunu engelleyen ve görüntü kirliliğine yol açan seyyar
raf, tezgah, tabela, masa, sandalye, duba ve ticari malzemeleri ekipler tarafından kaldırıldı. Kaldırım
işgalinin yanı sıra engelli rampalarının önüne veya trafik akışına engel olacak biçimde yola araç park
eden sürücülere de uyarılarda bulunuldu. Zabıta ekipleri, tüm uyarılara rağmen kaldırım işgaline
devam eden esnaflara ise cezai işlem uyguladı. Yol ve kadırım işgaline karşı denetimler, vatandaşın
herhangi bir mağduriyet yaşamaması için aralıksız devam edecek.

”

Etkinlikle sokak hayvanları için kulübeler yaptıklarını söyleyen
öğrenci Fatma Uluç, “Bugün köpekler ve bazı hayvanlar
için geri dönüşüm malzemelerinden yuva yaptık. Onlar kışın
sokakta kalıyorlar. Geri dönüşüm önemli. İnsanlar doğayı ve
çevreyi kirletiyor. Biz tahtalarla, plastik eşyalarla geri dönüşüm
yapabiliyoruz “ diye konuştu.
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Gaziosmanpaşalılar
Sarıkamış Şehitlerini Unutmadı

Ozon İle Tedavi Yöntemleri
Gaziosmanpaşa’da Ele Alındı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sarıkamış Harekatı’nın 105. Yılı dolayısıyla
düzenlediği programda kahraman şehitlerimizi andı.

Gaziosmanpaşa’da düzenlenen seminerde kanser, diyabet, bel fıtığı, görme
bozuklukları ve birçok hastalıkta kullanılan ozon tedavisi ve uygulama biçimleri
anlatıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 105 yıl önce
Sarıkamış’ta donarak şehit olan on binlerce
askerimizi anmak için program düzenledi.
Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde
düzenlenen programda araştırmacı tarihçiler
İnci Şengül, Ayşegül Özşen, Caner Yalınkılıç
ve Ramazan Çırak, yürek yakan hüznü ve
askerlerimizin vatan uğruna kahramanca
mücadelesini anlattı. Sarıkamış Harekâtı’nın
gerçek görüntülerinin yer aldığı belgesel
filminin de izletildiği programda misafirler
duygu dolu anlar yaşadı. Programın ardından
konuklara, Sarıkamış’ın hikâyesinin anlatıldığı
“Beyaz Huzur” filminin sinema bileti armağan
edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa El
Ele Derneği ve İstinye Üniversitesi Medical Park
Gaziosmanpaşa Hastanesi iş birliğinde “Ozon ile
Gençleşin, Hücreleriniz Nefes Alsın” isimli seminer
düzenlendi. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleştirilen seminere Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa El Ele
Derneği Başkanı Neziha Usta’nın yanı sıra vatandaşlar
katıldı. Doç. Dr. Alper Can, son dönemin en popüler
tedavi yöntemlerinden olan ozon tedavisiyle ilgili
merak edilenler hakkında açıklamalarda bulundu.
Ayrıca programda yapılan çekilişle üç vatandaş, İstinye
Üniversite Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde
ozon tedavisi olma hakkı kazandı.

“

BİZİM MEHMETÇİĞİMİZİN VAR OLMA
AZMİ HİÇBİR ORDUDA YOK

”

Programda konuşan Yalınkılıç ve Özşen, 1. Dünya
Savaşı’na kadar olan süreçte yaşananlar, Ruslarla
o dönemdeki ilişkiler ve Sarıkamış Harekâtı’nın
nedenleri hakkında bilgiler verdi. Ramazan
Çırak ise, “Sarıkamış, Osmanlı’nın sağdan sola,
cephelere koştuğu bir zamanda binlerce Türk
askerinin vatanı kurtarmak için mantık sınırları
dışında katlandığı hazin bir yolculuktur. Türk
tarihinin en acı olanıdır. Bizim Mehmetçiğimizin
var olma azmi hiçbir orduda yok” dedi.

“

SAYGI, RAHMET VE MİNNETLE YAD
EDİYORUZ

”

İnci Şengül ise savaşta yaşananlara değinerek,
“Ruslar bizden az sayıda olmasına rağmen askeri
donanımı ve kıyafetleri kış şartlarına uygundu. Bizim
askerlerimiz ise çoğunluğu Yemen’den ve farklı
cepheden buraya geldikleri için hazırlıklı değillerdi.
Malzeme eksiği, gıda eksiği, kıyafet eksiği, hastalık
ve dondurucu soğuklar askerimizi zamanla olumsuz
etkiledi ve on binlerce askerimiz şehit oldu.
Sarıkamış şehitlerimizi, şehadetlerinin 105. yılında
saygıyla, rahmetle ve minnetle yad ediyoruz” diye
konuştu.
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“KANSER, DİYABET, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
HASTALIKLARI VE BİRÇOK ALANDA
UYGULANIYOR”

Ozonun kanser, diyabet, bağışıklık sistemi hastalıkları
başta olmak üzere birçok alanda uygulandığını belirten
Doç. Dr. Alper Can, “En önemli organlarımız kalp ve
damar. Hep söylerim; kimlik yaşımız önemli değil önemli
olan damar yaşımızdır. Damarlarımız ne kadar yaşlıysa
biz de o kadar yaşlıyız. Kalp damarları ister istemez
kireçlenmeye ve yağlanmaya bağlı olarak daralıyor. Bu
daralma bizde, kalp krizi, beyinde inme, bacaklarda
kangren ve birçok hastalıklarda karşımıza çıkıyor.
Ozon, damarları genişletiyor, kan akışkanlığını sağlıyor.
Yaşlanmaya bağlı olarak oluşan kolesterol plaklarını
eritiyor. Şeker hastalarında kılcal damarlarda oluşan
sorunları gideriyor” dedi.

“OZON, HASTALIKLARA KARŞI
VÜCUDUN DİRENCİNİ ARTIRIR”

Her insan kanser hücresiyle doğar ancak
her insan kanser olmaz diyen Can, “Kanserin
oluşmasında en önemli sebeplerinden birisi
bağışıklık sistemimizin düşmesi. Bağışıklık
sistemimizin düşmesinin birçok nedeni var;
Genetik nedenler, çevresel nedenler, stres,
sigara ve yediğimiz kimyasal içerikli gıdalar.
Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz lazım.
Ozon, hastalıklara karşı vücudun direncini
artırır” diye konuştu.
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Ev Hanımları El Emeği Ürünleriyle
Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 65 branşta ücretsiz düzenlediği kurslara katılan ev
hanımları hem sosyalleşiyor hem de becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürüyor.
Kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri El Sanatları Satış Ofislerinde satarak
aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kadına Şiddete Karşı
Kahvehanelerde Eğitim
Gaziosmanpaşa Belediyesi “kadına şiddete hayır” demek için ilçe genelindeki
kahvehanelerde eğitimler düzenledi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta da şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlere destek verdi.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kadına yönelik şiddet
olaylarının önüne geçilmesini sağlamak amacıyla
kahvehanelerde şiddetle mücadele eğitimleri düzenledi.
Uzman psikologlar ilçe genelindeki kahvehaneleri
gezerek erkekleri, kadına şiddete karşı bilinçlendirdi.
Aile kurumunun önemini anlatan psikologlar, eşlerine iyi
davranmaları konusunda erkeklere uyarılarda bulundu.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da
“kadına şiddete hayır” demek için eğitimlere destek verdi.

Gaziosmanpaşalı kadınlar, el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmek ve ev ekonomilerine katkı
sağlamak için Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği kurslarda buluşuyor. Spordan sanata, kişisel
gelişimden el sanatlarına 7 ayrı hizmet binasında 65 branşta düzenlenen ücretsiz kurslar kadınlardan
yoğun ilgi görüyor. Kursların sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika veriliyor.
Gaziosmanpaşalı kadınlar, kurslarda ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini ise kendileri için tahsis
edilen El Sanatları Satış Ofislerinde satarak gelir elde etme fırsatı buluyor.

EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER
SATIŞA SUNULUYOR

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi giriş katında
ve 500 Evler Caddesi’nde hizmet veren El Sanatları
Satış Ofisleri rengarenk ürünlerle ziyaretçilerini
karşılıyor. Çeyiz ürünleri, yöresel el nakışları, dekoratif
ev aksesuarları, takılar, süs eşyaları, çantalar ve daha
birçok el emeği ürün bu ofislerde satışa sunuluyor.
Kurslarda sosyalleşme imkanı bulan ev hanımları
ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle ev
ekonomilerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

“

KADINLARIMIZA DESTEK OLMAYI
SÜRDÜRECEĞİZ

”

Çalışan, üreten kadınların ülkemize güç kattığını belirten
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Ev
hanımlarının gösterdiği bu emeklerin karşılıksız kalmaması
gerekiyordu. El emeği göz nuru olan bu ürünlerin hizmete
sunulması, ailelere ekonomik anlamda katkı sağlaması bizi
de oldukça mutlu ediyor. Hali hazırda 2 adet satış ofisimiz
var. Kadınlarımızın azmine, çalışmasına biz de elimizden
gelen desteği vererek bu satış noktalarının sayısını hep
birlikte daha da artırmaya gayret edeceğiz” dedi.

28

“

ÇOCUKLARIMIZ, EŞLERİMİZ
ALLAH’IN BİR LÜTFU

”

Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak istediklerini
belirten Başkan Usta, “Bizim ne geleneğimizde, ne
inancımızda, ne de kişiliğimizde böyle bir anlayış
yok. Çünkü biz yaratılanı Yaradan’dan ötürü severiz.
Çocuklarımız, eşlerimiz Allah’ın bir lütfu, bir emaneti.
Bugün kadına şiddetin olmayacağı bir toplumu
oluşturmak, en azından bizim gibi düşünen insanların
‘kadına şiddete hayır’ diyeceğini ortaya koymak adına bir
farkındalık oluşturmak istedik. Toplumda bu tür şeylere
sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak istiyoruz” dedi.

“

”

KADIN, ERKEK İLETİŞİMİNDE
ANLAYIŞ ÖNCELİKLİ OLMALIDIR

Eşler arasındaki ilişkinin vicdan ve merhamet temeline
dayanması gerektiğini belirten Uzman Klinik Psikolog
Murat Karanfil ise, “Şiddetin kadını, çocuğu, erkeği olmaz.
Şiddeti sadece fiziksel olarak düşünmeyelim, duygusal
olarak da şiddet vardır. Annelerimize gösterdiğimiz vicdan
ve merhameti eşimize de gösterebiliyorsak o zaman
kazanmış oluruz. Kadın, erkek iletişiminde anlayış öncelikli
olmalıdır” diye konuştu.
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Çocuklar Zorlu Parkurda
Yeteneklerini Sergiledi

Aileler Okçulukta
Şampiyonluk İçin Kıyasıya Yarıştı

Gaziosmanpaşa’da hafta sonunu değerlendirmek isteyen çocuklar ve aileleri, Çocuk
Oyunları Şenliği’nde kurulan zorlu parkurda yeteneklerini sergiledi.

Gaziosmanpaşa’da düzenlenen “Okçu Aileler Yarışıyor” programına katılan 75 aile
şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Organizasyona ebeveynleriyle birlikte katılan
çocuklar okçuluğa olan ilgileri ve yetenekleriyle göz doldurdu.

Çocukları küçük yaştan itibaren bedensel aktivitelere ve spora
yönlendirmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Çocuk
Oyunları Şenliği” düzenledi. Gaziosmanpaşa Yüzme Havuzu ve
Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikte 5-9 yaş arası 500
çocuk sportif yeteneklerini sergiledi. Çocuklar, sürat, esneklik,
kuvvet, denge, reaksiyon ve dayanıklılık parkurlarında zamanla
yarıştı. Birincilik için kıyasıya mücadele eden çocuklara aileleri
de tribünden destek verdi. Parkura anne ve babasıyla çıkan
5 yaşındaki miniklerin çabası ise renkli görüntüler oluşturdu.
Yarışmanın sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren 15
çocuğa plaket, etkinliğe katılan tüm yarışmacılara ise günün
anısına hatıra madalyası takdim edildi.

“

”

HEDEFİMİZ HER BİR GENCİMİZİN EN AZ
BİR SPOR DALIYLA UĞRAŞMASINI SAĞLAMAK

Çocukların mutluluğuna ortak olmanın kendilerini de mutlu
ettiğini dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, “Çocuklarımızın okul aralarında
evde stres atamadıklarını düşünerek onları sporla
buluşturmayı hedefledik. 5-9 yaş arasındaki çocuklarımıza
yeteneklerine göre sınıflandırma yaparak, sporla ilgili bir
alan açmaya çalışıyoruz. Hedefimiz
milli eğitim müdürlüğümüz ve ilçe spor
müdürlüğümüzle işbirliği yaparak her
bir gencimizin en az bir spor dalıyla
uğraşmasını sağlayabilmek. Burada
çocuklarımızın heyecanına ortak olmak
bizleri de mutlu ediyor” diye konuştu.

“

KEŞKE BİZİM ZAMANIMIZDA
DA OLSAYDI

”

Kızıyla eğlenmeye geldiğini ifade eden Ramazan Nergiz,
“Kızımla eğlenmeye geldik. Çok güzeldi. Muhteşem bir
kalabalık var. Keşke bizim zamanımızda da olsaydı. Kızım
parkurda zorlanmadı. Evde de çok fazla durmadığı için
burada birinci oldu. Spor insanlık için çok önemli” dedi.
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Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin Ata sporumuz okçuluğu
sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği
organizasyon yoğun ilgi gördü. Aileler yarışmaya
katılmak için Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi’nde bir
araya geldi. Kültür ve Sanat Merkezi’nin Okçuluk
Salonu’nda gerçekleştirilen programda ailelere yarışma
öncesi uzman eğitimciler tarafından okçuluk üzerine ön
eğitim verildi.

75 AİLE OK ATARAK HEM YARIŞTI HEM DE
DOYASIYA EĞLENDİ
Organizasyonda bir ebeveyn ve bir çocuktan oluşan 75
takım ok atarak hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi.
Hedef tahtasını isabet ettirmek için rekabet eden aileler
kupanın sahibi olabilmek adına büyük çaba sarf etti.
Yarışmaya ebeveynleriyle katılan çocukların eğlencesi
ve rekabeti gençlerin okçuluğa olan ilgisini gözler önüne
serdi. Yarışmalar sonucunda en yüksek puanları toplayan
aileler kupa ve madalya almaya hak kazandı.

“

GENÇLER İÇİN ÖRNEK OLACAK
BİR ORGANİZASYON

”

Pazar gününü “Okçu Aileler Yarışıyor” programına oğluyla
birlikte katılarak değerlendiren ve turnuvada birinci olan
Hakan Yıldırım, “Sevinçliyiz gençler için örnek olacak bir
organizasyon devamı gelir inşallah bütün yarışmacılar çok
güzel yarıştı. Biz biraz daha şanslıydık ve oğlumuz da iyi
yarıştı. Birinciliği kazandık oğlumun başarılarının devamını
dilerim. Genel olarak memnunum. Gaziosmanpaşa
Belediyesi ve Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’ya
teşekkür ederiz.’’ ifadelerini kullandı.
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Gaziosmanpaşa Belediye Spor
Kulübü Türkiye 3’üncüsü Oldu
Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü, 387 takımın mücadele ettiği Türkiye
Kulüplerarası Karate Şampiyonası’nı üçüncü sırada tamamlayarak büyük başarıya
imza attı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde
düzenlenen Türkiye Kulüplerarası
Karate Şampiyonası’na 49 ilden
387 takım ve 1780 sporcu katıldı.
Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda
düzenlenen müsabakalarda
Gaziosmanpaşa Belediye Spor
Kulübü genel klasmanı üçüncü
sırada tamamlamayı başardı.
Şampiyonada Gaziosmanpaşa
Belediye Spor Kulübü, Sabri
Doğan Başer, Burak Arslan, Emin
Aksoy’dan oluşan takımla Ümit
Genç Erkekler kategorisinde
birinci oldu. Yusuf Kara, Yavuz
Selim Oruç, Ahmet Hakan
Bolat’tan oluşan Büyük Erkekler
Takımı ikinci, Şule Azra Akbulut, Gözde Daniş ve Zehra Kaya’dan oluşan Ümit Genç Bayan Takım ise
üçüncü oldu.

Gaziosmanpaşalı Sporculardan
Milli Formayla 2 Madalya

Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü’nün milli sporcuları Zeynep Akdeniz ve
Hasan Berkay Günbaz, Ankara’da düzenlenen Uluslararası Gençler Badminton
Turnuvası’nda bir gümüş ve bir bronz
madalyayla ülkemizi gururlandırdı.
Türkiye Badminton Federasyonu’nun Keçiören’deki
Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası
Gençler Badminton Turnuvası’na 13 ülkeden 242 sporcu
katıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü, turnuvada
ülkemizi 10 milli sporcu ile temsil etti. Gaziosmanpaşa
Belediye Spor Kulübü sporcusu Zeynep Akdeniz Tek
Bayanlar kategorisinde Avrupa ikincisi olarak gümüş
madalya elde etti. Hasan Berkay Günbaz ise Nurullah
Saraç ile birlikte mücadele ettiği Çift Erkekler kategorisinde
üçüncü oldu.
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