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Bakanlığı’mızın öncülüğünde ulusal çapta kararlılıkla
devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak
bizler de bu mücadeleye tüm imkanlarımızı seferber
ederek destek vermeyi sürdürüyoruz. Toplu
temizlik ekiplerimiz ilçe genelindeki tüm cadde ve
sokaklarımızı düzenli olarak yıkayıp, dezenfekte
ediyor. Diğer bir yandan Kaymakamlık ve emniyet
birimlerimizle birlikte iş yerlerinde, kafelerde ve insan
sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlarda maske,
mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştiriyoruz,
uyarılarımızı yapıyoruz. Maske, mesafe ve temizlik
kurallarına hep birlikte riayet ettiğimiz sürece bu
sıkıntılı süreci başarıyla geride bırakacağımıza
inanıyorum.
Pandemi ile yoğun bir şekilde mücadele ederken
diğer yandan ilçemizin yaşam standardını daha ileriye
taşımak amacıyla kentsel dönüşümden ulaşıma,
spordan eğitime, sağlıktan kültür-sanata kadar
birçok alanı kapsayan projelerle ilçemize vizyon
kazandırmaya devam ediyoruz. Gaziosmanpaşalılara
prestijli, ferah ve güvenli yaşam alanları sunacak olan
kentsel dönüşüm projelerimizi bir bir tamamlıyoruz.
İnşaatlarını tamamladığımız 4 kentsel dönüşüm
projemizdeki 2.054 daireyi yıl sonuna kadar hak
sahiplerine teslim edecek olmanın mutluluğunu hep
birlikte yaşıyoruz.

Fiziki yapılar, ulaşım ve çevre anlamında önemli
mesafe kat eden Gaziosmanpaşa’nın eğitimde,
kültürde ve sanatta da adından sıkça söz ettirmesi
ilçemizin prestiji açısından önem arz etmektedir. Genç
nüfusuyla büyük bir potansiyele sahip olan ilçemizde,
bu potansiyeli doğru değerlendirmek ve geleceğin
bilim insanlarını, sanatçılarını, sporcularını yetiştirmek
için ilçemizde ilk olma özelliği taşıyan birçok projeyi
hayata geçirdik. Bu çalışmaların meyvesi olarak
Gaziosmanpaşalı gençlerimizin geçtiğimiz ay
eğitimde, sporda ve sanatta elde ettikleri başarılar
bizlerin göğsünü kabarttı. Tüm gençlerimize, ülkemize
faydalı bireyler olarak yetişecekleri inancıyla eğitim
hayatında ve kariyer yolunda başarılar diliyorum.
Eğitimde çocuklarımıza yeni ufuklar açmak, sanatsal
farkındalığını artırmak, yeteneklerini gün yüzüne
çıkarmak ve gençlerimizin sportif gelişimine katkı
sağlamak için yatırım ve projelerimize kesintisiz olarak
devam edeceğiz. İlçemiz, önümüzdeki dönemde de
sporun ve gençliğin merkezi olmayı sürdürecek.
Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli hemşerilerime
sevgilerimi sunuyor, her birinizi muhabbetle
selamlıyorum.
Kalın sağlıcakla…

Hasan Tahsin Usta
Belediye Başkanı
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İletişim Bürosu ve 112 Acil Yardım İstasyonu’nu bünyesinde bulunduran Kazım
Karabekir Semt Konağı, çevre ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından
hizmete açılacak.
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Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Kazım Karabekir Mahallesi’nde inşa edilen Semt Konağı açılışa hazırlanıyor. Yapımı tamamlanan binada çevre
ve alt yapı düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çok yakında hizmete açılması planlanan yeni
semt konağı, fonksiyonlu yapısıyla birçok alanda
hizmet verecek ve vatandaşların hizmetlere ulaşımını kolaylaştıracak.
510 m² alanda inşa edilen Kazım Karabekir Semt
Konağı’nda; Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık, PTT
Hizmet Noktası, Gaziosmanpaşa Belediyesi İletişim Bürosu ve 112 Acil Yardım İstasyonu yer alacak.
Semt konağı, engelli vatandaşların kullanımına
uygun biçimde engelli dostu olarak dizayn edildi.
Türk mahalle kültürü ile modern mimari anlayışını
buluşturan semt konağı, hizmetlere nitelik, mahalleye ise önemli prestij kazandıracak.
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Yıldıztabya 1. Etap Kentsel
Dönüşüm Projesi,
Anahtar Teslimi İçin Gün Sayıyor
Yatay mimarisi ve sadece hak sahibi kadar konut üretilmesiyle Türkiye’ye örnek
bir kentsel dönüşüm modeli olan Yıldıztabya 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde
inşaat çalışmaları tamamlandı. Peyzaj ve çevre düzenlemesinin ardından daireler, yıl
sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek.

araç kapasiteli açık otopark da bulunuyor. Proje alanı içerisinde ayrılan 7.500 m² yeşil alan ve 400 ağaç
ile vatandaşların bol oksijenli, ferah ve sosyal yaşam
alanlarına kavuşması amaçlanıyor. Dairelerin yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

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 edildi. 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 üretildi.

246 Konut
34 Dükkan
opark
141 Araçlık Açık Ot
anlar
400 Ağaç ve Yeşil Al
ire
Hak sahibi Kadar Da
Yatay Mimari

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
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Bağlarbaşı 7A Kentsel Dönüşüm
Projesi’nin İnşaatına Başlandı
Gaziosmanpaşa Belediyesi, 926 konut, her daire için kapalı otopark ve sosyal donatı
alanlarını bünyesinde bulunduracak olan Bağlarbaşı Mahallesi 2.Etap 7A Kentsel
Dönüşüm Projesi’nin inşaatına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen Bağlarbaşı Mahallesi 2.Etap 7A
Kentsel Dönüşüm Projesi’nin kazı çalışmaları sırasında daha önce Roma dönemine ait 1.500 yıllık su
kemeri ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucu projede revizeye gidilmişti. İnşaat çalışmalarının
tüm hızıyla devam ettiği bölge, kentsel dönüşüm
kapsamında güvenli yaşam alanları ile yeni yeşil
alanlara sahip olacak.

926 Konut
Her Daireye Özel
Kapalı Otopark
anlar
468 Ağaç ve Yeşil Al
Sosyal Donatılar
600 Günde Teslim

102 bin m² alanda inşa edilen 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
ediliyor. Peyzaj düzenlemeleri ile 468 adet ağaç
dikiminin yapılacağı projenin, 2022 yılında tamamlanması ön görülüyor.
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Sarıgöl 1.Etap Kentsel Dönüşüm
Projesi’nde Kura Heyecanı
Sarıgöl Mahallesi’nde 796 konut, 13 dükkân, 1.039 araç kapasiteli kapalı otopark ve
yeşil alanlardan oluşan kentsel dönüşüm projesinde kura çekimi heyecanı yaşanıyor.
Hak sahipleri, kura çekiminin ardından yıl sonuna kadar yeni konutlarına kavuşacak.

ayrıldı. Proje ile vatandaşlar, deprem riski taşıyan
ve yeterli sosyal donatı olmayan alanda “yerinde
dönüşüm” ile güvenli, parkı, yeşil alanları, sosyal
donatısı olan çağdaş standartlarda bir yaşam alanına sahip olacak.

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 yapımı biten Sarıgöl Mahallesi 12B 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde kura heyecanı yaşanıyor. Eylül ayında hak
sahipleri arasında kura çekiminin yapılacağı proje,
796 konut, 13 dükkân ve 1.039 araç kapasiteli kapalı otoparktan oluşuyor.

796 Konut
13 Dükkan
1039 Araçlık
Kapalı Otopark
Modern Mimari

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
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Bağlarbaşı 7B Kentsel Dönüşüm
Projesi Hızla Yükseliyor
813 konut, 31 dükkân, 813 araçlık kapalı otopark ve yeşil alanlarla bölgenin
çehresini değiştirecek olan Bağlarbaşı Mahallesi 7B Kentsel Dönüşüm Projesi’nde
çalışmalar aralıksız sürüyor.

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 bölgesinde inşaat çalışmaları pandemi sürecinde de hız
kesmiyor. TOKİ ve Gaziosmanpaşa Belediyesi güvencesi ile kentsel dönüşüm kapsamında bölgeye
813 konutluk güvenli yaşam alanları inşa ediliyor.

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 2021 yılı içinde tamamlanarak hak sahiplerine anahtar teslimleri yapılacak.

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.

813 Konut
31 Dükkan
Her Daireye Özel
Kapalı Otopark
anlar
700 Ağaç ve Yeşil Al
Sosyal Donatılar
Yatay Mimari
7

Başkan Usta,
Karayolları Mahallesi’ne
İnşa Edilen Okulu İnceledi

Yunus Emre Camii’nin
Tamamlanması İçin
Çalışmalar Başladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Karayolları Kentsel Dönüşüm
Projesi kapsamında yapımı tamamlanmak üzere olan Gaziosmanpaşa Süleyman Şah
Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Karadeniz Mahallesi Yunus Emre Camii’nin
tamamlanması için Gaziosmanpaşa Belediyesi çalışma
başlattı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın
talimatıyla 300 günde tamamlanacak olan cami,
modern görünümüyle ibadete hazır hale getirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi
iş birliğinde Karayolları Mahallesi’nde inşa edilen
okulda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında inşa edilen 32
derslikli okulda incelemelerde bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,
kentsel dönüşümde sosyal donatı alanlarını en
önemli unsurlardan biri olarak gördüklerini belirterek, okulun ilçeye çok yakışacağını ve bölgedeki
ihtiyacı büyük ölçüde karşılayacağını söyledi.
yar dersliği, kütüphane, iş teknik atölyesi ve sosyal
etkinlik alanları yer alacak. Mescit, engelli asansörü, revir ve bebek bakım odası gibi fonksiyonları da
bünyesinde bulunduracak okulda yeşil alan çalışmaları kapsamında 171 adet ağaç dikimi yapılacak.

TAM DONANIMLI EĞİTİM ALANLARI
Toplam 8 bin 500 metrekare alanda inşa edilen 32
derslikli okulda 700 metrekare alanına sahip spor
salonu, kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarı, bilgisa-
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Karadeniz Mahallesi’nde inşaat halinde bulunan Yunus Emre Camii’ni
tamamlamak için harekete geçti. Ekiplerin çalışması öncesi cami önünde kurban kesildi, hep bir
ağızdan dualar edildi. Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta da camiyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

de bitmek üzere. Alt yapısını, asfaltını tamamladık.
İnşallah geri kalan eksikleri de bu yaz tamamlanarak Karadeniz Mahallemizde sıkıntı kalmayacak.
Metro iki taraftan mahallemizi kuşattı. Tem Otoyolu
yan yol projesi de hizmete girmişti. Bundan en çok
faydalanan Karadeniz Mahallemiz oldu. Bu hizmetler kesintisiz devam edecek” diye konuştu.

“300 GÜNDE TAMAMLANACAK”
Caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Usta, “En kısa zamanda bu caminin tamamlanması için desteklerimizi devam ettireceğiz. Bu cami Karadeniz Mahallemize yakışır
bir eser olacak. 300 günde tamamlanacak. İnşallah 26 Nisan 2021 tarihinde bu camiyi tamamlamış
olacağız. İnşallah önümüzdeki ramazan ayında bu
sene eda edemediğimiz teravih namazlarını büyük
bir coşkuyla burada eda etmiş olacağız” dedi.

2 BİN KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILABİLECEK
2 bodrum kat, zemin kat ve mahfil katı olmak üzere
toplam 6.216 m² inşaat alanına sahip olan caminin,
ana giriş kapısı, pencereleri, iç ve dış cephe kaplaması, zemin parke ve halı kaplaması, varak süsleme, mahfil avlu ve merdiven korkuluk, mihrap, minber, müezzinlik, kürsü, avlu kaplama ve şadırvan
imalatlarını Gaziosmanpaşa Belediyesi gerçekleştirecek. Caminin su ve elektrik tesisatları da Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılacak. Cami
bünyesinde kuran kursu da hizmet verecek. Yunus
Emre Camii tamamlandığında avlusuyla birlikte 2
bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.

“HİZMETLER KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK”
Mahallenin pazar yeri ve cami ihtiyacı olduğunu
ifade eden Başkan Usta, “Cami başladı, pazar yeri
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Koronavirüs
Denetimleri Sürüyor
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçede gerçekleştirilen koronavirüs
denetimlerine katılarak vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısında
bulundu. Gaziosmanpaşa’da denetimler düzenli olarak uygulanmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen “Covid-19 tedbirleri” doğrultusunda
Gaziosmanpaşa ilçesinde koronavirüs denetimleri yapıldı. Denetimlere Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Kaymakam Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Usta, kafe ve
mağazalar ile yolcu otobüsü ve minibüslerini tek tek denetleyerek hijyen, maske ve
sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.
“HALK SAĞLIĞINI KORUMA HEDEFİ İÇİNDE ADIM ADIM DEVAM EDİYORUZ”
Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, “Vatandaşlarımızın özellikle maskeye çok büyük bir şekilde riayet ettiklerini görmek, iş yerlerinde genel olarak alınmış
olan tedbirlerin büyük bir kısmının yerine getirilmiş olduğunu görmekten mutluyuz.
Bu denetimlerle, vatandaşlarımızın sağlığını, halk sağlığını koruma hedefi içinde
adım adım devam ediyoruz. İnşallah bu salgın sıkıntısından ülkemiz, dünya en kısa
zamanda kurtulur. Eksik olan bazı hususlarda da rehberlik faaliyetlerinde bulunuyoruz” dedi.

Gaziosmanpaşa’da
Tüm Cadde ve Sokaklar
Yıkanıp Dezenfekte Ediliyor
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı üst seviyede önlemler alan
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız olarak
sürdürüyor. Toplu temizlik ekipleri 16 mahallenin tamamını periyodik olarak detaylı
biçimde temizlerken, ilçede maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri de sürüyor.

sürecinin ilk gününden bu yana tüm birimlerimizle
birlikte Covid-19 salgınına karşı teyakkuz halindeyiz.
Toplu temizlik ekiplerimiz sokaklarımızı, caddelerimizi gece gündüz yıkayıp dezenfekte etmeye devam ediyor. Diğer bir yandan Kaymakamlık ve emniyet birimlerimizle birlikte gıda ve hijyen ürünü satış
noktalarında, kafelerde ve insan sirkülasyonunun
yoğun olduğu alanlarda maske, mesafe ve hijyen
denetimleri gerçekleştiriyoruz, uyarılarımızı yapıyoruz. Bu noktada alınan önlemler kadar halkımızın
duyarlılığı da önem arz ediyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına vatandaşlarımız riayet ettiği sürece bu sıkıntılı süreci başarıyla geride bırakacağımıza
inanıyorum” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Covid-19 önlemleri kapsamında çalışmalarını yoğun biçimde sürdürüyor. İlçedeki 1.452 cadde, sokak ve meydanları kapsayan
yıkama ve dezenfekte çalışmaları mahallelerde periyodik olarak devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 40 kişilik toplu temizlik
ekibi ve 3 adet arazöz ile günde 2 vardiya halinde
tüm cadde, sokak ve kaldırımlar köpüklü sular kullanılarak yıkanıyor. Çalışmalar kapsamında 1.750 adet
çöp konteyneri de rutin olarak ilaçlanıp, dezenfekte
ediliyor.
“ALINAN ÖNLEMLER KADAR HALKIMIZIN
DUYARLILIĞI DA ÖNEM ARZ EDİYOR”
Çalışmalar hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Pandemi

TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ TÜM MAHALLELERDE DEVAM EDİYOR
Toplu temizlik çalışmaları kapsamında ekipler, cadde, sokak ve kaldırımları özenle süpürüyor. Ardından
yıkama makineleriyle sokaklar, köpüklü su ve deterjan kullanılarak yıkanıyor. Ekipler, çöp konteynerlerini de sağlık açısından ilaçlayıp dezenfekte ediyor.
Sokağa atılmış moloz, tadilat atıkları ve eski eşyalar
ise araçlara yüklenerek kaldırılıyor ve çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Vatandaşların da memnuniyetle
karşıladığı çalışmalar tüm mahallelerde periyodik
olarak devam ediyor.

“İNSANLARIMIZ PANDEMİ SÜRECİNİ DİKKATE ALIYOR”
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, “Kurallara uyma oranı oldukça yüksek. İnsanlarımız bu pandemi sürecini dikkate almakla birlikte lüzumsuz
sokakta dolaşmıyor. İş yerlerini lüzumsuz işgal etmiyor. Gaziosmanpaşa genelinde
pandemi hemen hemen disipline edilmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
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Yağmur Suyu Kanal
Çalışmaları İlçe Genelinde
Devam Ediyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ani yağış ve su baskınlarına karşı yağmur suyu kanallarında,
kanal görüntüleme sistemiyle temizleme, yenileme ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.

Asfalt ve Yol Çizgi Çalışmalarıyla
Ulaşımı Güvenli Hale Getiriyoruz
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde yol bakım, onarım ve asfaltlama
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Asfalt çalışması tamamlanan bölgelerde ise
trafik ve yaya güvenliği açısından yol ve yaya geçidi çizgi çalışması yapılıyor.

Bağlarbaşı Mahallesi Keçe Suyu Caddesi, Hürriyet
Mahallesi Paşaçayırı Caddesi ve Hürriyet Mahallesi Şakir Zümre Caddesi’nin asfaltlama çalışmaları
tamamlandı. Son bir ayda 7 bin ton asfalt serimi
yapan ekipler, 2.000 ton da asfalt yama çalışması
gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki trafik akışının
güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde sağlanması
ve olumsuzlukların en aza indirilmesi için yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, deforme olan ve hasar gören yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor. Saha denetimleri sırasında
gördükleri aksaklıkları gideren ekipler bir yandan
da vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda
çalışmalar yapıyor. Cadde ve sokaklarda devam
eden asfalt kaplama ve yama çalışmalarıyla yollar
daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

Yağışlı havalarda ani su baskınlarının önüne geçebilmek için Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde yağmur suyu kanal temizleme çalışmalarına
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 yağış şartlarına hazır hale getiriliyor.

YOL ÇİZGİLERİ YENİLENİYOR
Asfalt çalışması tamamlanan bölgelerde trafik akışını düzenleyici yol çizgisi ve yaya geçidi çizgi çalışması yapılıyor. Trafik ve yaya güvenliğine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler,
yeni asfaltlanan yolların yaya geçidi ve yol çizgilerini çizerken, mevcut yolların da yıpranmış ve silinmiş durumda olan çizgilerini yeniliyor.

1 AYDA 9 BİN TON ASFALTLAMA YAPILDI
Çalışmalar kapsamında Barbaros Hayrettin paşa
Mahallesi 1042 ve 1047 sokaklar ile İnönü Caddesi, Karadeniz Mahallesi 1128 ve 1177 sokaklar,
Yenimahalle 519, 521, 522 ve 524 sokaklar, Kazım
Karabekir Mahallesi 864, 950 ve 951 sokaklar, Yıldıztabya Mahallesi Beyza Sokak ve Köşegen Sokak, Karayolları Mahallesi Kadir Akdoğan Caddesi,

Gaziosmanpaşa Belediyesi atık su ve yağmur suyu
şebekesi olmayan bölgelere ise yeni hatlar döşüyor. Mevcut altyapı kanallarının genişlikleri de artırılıyor. 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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Gaziosmanpaşa’da Parklar
Baştan Aşağı Yenileniyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanların sayısını artırırken,
mevcut parkları da yenileyerek modern hale getiriyor. Çalışmalar kapsamında 6
park daha yenilenerek daha estetik ve kullanışlı haliyle halkın hizmetine sunuldu.

YEŞİL ALAN VE PEYZAJ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Park ve yeşil alanlarda çimlerin sağlıklı büyümesini
ve ilçe genelindeki yeşil görüntünün sürdürülebilir
olmasını amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi,
çim biçme, yabani otların temizliği ve ağaç budama
çalışmalarına devam ediyor. Çimlerin ve ağaçların
sağlıklı gelişmeleri için uygun gübreler kullanılarak
gübreleme çalışmaları yapılıyor. Yeni peyzaj alanları oluşturan ekipler, yeşil alanlarda ağaç ve çalı
dikimi gerçekleştiriyor. Hastalık ve zararlı böcek
türlerinin ağaçlara zarar vermemesi için ilaçlama
çalışmaları düzenli olarak devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ilçe genelindeki
park yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Bu
kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Hürriyet Parkı, Fetih Gençlik Parkı, Yayla
Sokak Parkı, Dumlupınar Parkı, Erguvan Parkı ve
920/1 Sokak Parkı baştan aşağı yenilendi. Çocukların parklarda huzurla oynaması, vatandaşların da
ailece keyifli vakit geçirmesi için parklarda detaylı
bakım, onarım ve yenileme çalışması yapıldı.
OYUN GRUPLARI VE TÜM
ALANLARIN BAKIMI YAPILDI
Yenileme çalışmaları kapsamında parklarda zemin
döşemelerinin tamiri yapıldı. Yıpranmış veya kırık
durumda olan duvarlar, ferforjeler ve banklar tamir
edilerek, boyandı. Çocuk oyun gruplarının kontrollerini yapan ekipler, sorun tespit edilen oyun grubu
ve fitness aletlerini onarıp, boyayarak daha kullanışlı hale getirdi. Bakımı tamamlanan tüm parklarda aydınlatma ve su tesisatlarının da kontrolü sağlanarak, sorunlar giderildi.

Minik Eren’in
“Engelsiz Salıncak” Sevinci
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın talimatıyla 10 yaşındaki
otizmli Eren Demirci’nin evinin bahçesine belediye ekipleri tarafından salıncak
kuruldu. Özel olarak tasarlanan engelsiz salıncağına kavuşan Eren, yaşıtları gibi
gönlünce eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.

Gaziosmanpaşa’da yaşayan Serkan Demirci, parka gidemeyen otizmli oğlu Eren Demirci (10) için
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta’ya sosyal medya üzerinden ulaşarak destek
istedi. Baba Serkan Demirci’nin bu anlamlı isteği
üzerine Başkan Usta, Eren’in evinin bahçesine
salıncak kurulması için ekiplerine talimat verdi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özel olarak
tasarladıkları, güvenilir ve kullanımı kolay salıncağı Eren’in evinin bahçesine kurdu. Çocukların en
büyük eğlence araçlarından biri olan salıncağa
kavuşmanın sevincini yaşayan Eren, hiçbir engelle
karşılaşmadan doyasıya eğlendi.

labalık ortam. Eren ister istemez etrafa elini sürüyor, koruyamıyoruz. Burada küçük bir alan yaratmaya çalıştık. İmkanlar kısıtlı olduğu için Belediye
Başkanımızın sosyal medya hesabına ulaşarak,
destek istedik. Bu destek de sağ olsunlar kısa
sürede, 2 hafta içinde halloldu. O sevindikçe ben
daha çok seviniyorum. Bayramda evdeyiz. Sabahtan beri beni çağırıyor, bahçeye getirmek istiyor.
Şu an gayet mutlu. Hasan Başkanımıza buradan
çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun.
Çünkü şu zor zamanda baya bir destek oldu” diye
konuştu.

“O SEVİNDİKÇE BEN DAHA
ÇOK SEVİNİYORUM”
Başkan Usta’ya ve belediye ekiplerine teşekkür
eden Serkan Demirci, “Normalleşme sürecinden
bu yana Eren’i dışarıya çıkaramıyorduk. Çünkü ka-
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Geleceğin Sanatçıları
Gaziosmanpaşa’da Yetişiyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi, bu yıl eğitim verdiği 17 öğrenciyi
ülkemizin en prestijli üniversitelerinin güzel sanatlar fakültelerine ve konservatuvar
bölümlerine uğurladı.

GENÇLER KURSLARA YOĞUN
İLGİ GÖSTERİYOR
Her yıl 3.500 öğrenciye kapılarını açan Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi, profesyonel
düzeyde eğitimlerle geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. Gaziosmanpaşalı gençleri, 43 branşta düzenlenen sanat kurslarıyla buluşturan akademi, kariyer
planlamasını sanat üzerine şekillendirmek isteyen
öğrencilere yönelik ise konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerine hazırlık kursları düzenleniyor.
Sanata olan yatkınlığının ölçülmesi çerçevesinde
her bölümün kendine özgü kriterleri gözetilerek,
uzman eğitmenler kontrolünde sınava alınan gençler, yetenekleri doğrultusunda konservatuvar ve
güzel sanatlar hazırlık kurslarına katılıyor.

SANAT KİMLİĞİ KAZANDIRDI”
Gaziosmanpaşa’daki değişime vurgu yapan Başkan Usta, “Gençlerimizin kültür ve sanat anlamında
donanımlarını artırmak, çocuk, genç ve yetişkinlerimize sanatı sevdirmek, ruhen ve sosyal yönden
sağlıklı bir toplum olmak için hayata geçirdiğimiz
sanat akademimiz Gaziosmanpaşa’ya sanat kimliği
kazandırdı. Önümüzdeki dönemde de gençlerimizin bu başarılarından ilham alarak kültür-sanat alanındaki çıtamızı hep birlikte daha yukarıya taşıyacağız” diye konuştu.

YENİ KAYIT DÖNEMİ EYLÜL’DE
Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi
2020-2021 eğitim yılı için kayıtlar Eylül ayı içerisinde alınmaya başlanacak. Kayıt tarihleri belediyenin
internet sitesi, sosyal medya hesapları ve sanat
akademisinin resmi internet sitesi www.goptaspor.
com adresi üzerinden duyurulacak.

manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Birinci eğitim yılından itibaren çeşitli üniversitelerden
akademisyenlerimizi buraya davet ederek, birlikte
çalışarak akademik ve kurumsal bir yapı oluşturduk.
Yetenekli gençlerimiz uzman eğitim kadromuzla
hem kendilerini daha da geliştirdi hem de üniversiteye hazırlandılar. Güzel sanatlar fakültelerine,
konservatuvara ve diğer bilim ve eğitim fakültelerini
kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde eğitim yılı başında sınav ile seçilen özel
yetenekli öğrenciler, uzman eğitmenlerden 1 yıl
süreyle eğitim aldı. Resim, tiyatro ve müzik alanlarında akademik düzeyde gerçekleştirilen eğitimler,
pandemi sürecinde de ara vermeden online olarak
devam etti. Stüdyo, sahne ve atölye çalışmalarıyla
öğrendiklerini performansa çevirme fırsatı bulan
öğrenciler, profesyonel seviyede yeteneklerini
geliştirdi. Aldıkları eğitimler sonucu üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi, konservatuvar, güzel
sanatlar lisesi gibi bölümleri kazanmayı başaran
17 öğrenci hayallerine giden yolda çok önemli bir
adım attı.

“SANAT AKADEMİMİZ GAZİOSMANPAŞA’YA

“SANATTA AKADEMİK VE KURUMSAL
BİR YAPI OLUŞTURDUK”
Sanat akademisi öğrencilerinin elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade eden Gazios-
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İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İLE SANATTA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
İMZALADIK
Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında kültür,
sanat ve eğitim konularında iş birliği protokolü imzalandı.

yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve medeniyet değerleriyle yetişen bir nesle öncülük etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Gaziosmanpaşa Kültür Sanat Merkezindeki imza
törenine, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ile İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül’ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Protokole
göre Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi
öğrencilerinin, lisans düzeyindeki konservatuvarların yetenek sınavlarına hazırlanması, bu doğrultuda
hazırlık sınavlarının yapılması, bilimsel ve akademik
destek sağlanması konularında üniversite ile belediye ortak çalışmalar yürütecek.

“BURADA ALDIĞIM HAZIRLIK DERSİ
OLMASAYDI LİSEYİ KAZANAMAZDIM”
Kurslar ve eğitimler sayesinde Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandığını aktaran 14 yaşındaki Cemre Uysal,
“Piyano çalıyorum. İlk piyano çalmaya 5’nci sınıfta
başladım. Burada da 2 yıldır piyano çalıyorum, aynı
zamanda konservatuvar hazırlık dersleri alıyorum.
Açıkçası burada aldığım hazırlık dersi olmasaydı
liseyi kazanamazdım. Bana çok yardımı dokundu.
Kendimi sınırlandırmak istemiyorum, neden bütün
müzik aletlerini çalmayayım. Kariyerime de müzikle
ilerlemek istiyorum” dedi.

“GAZİOSMANPAŞALI GENÇLERİMİZİ
YEŞERTMEYE HAZIRIZ”
Gaziosmanpaşalı gençlerin sanatta her daim yanında olduğunu belirten Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, “ Biz millet olarak köklü
bir medeniyetin mensubu olmaktan hep iftihar ederiz. Kökleri sağlam olan bir medeniyete yeni fideler
ekmek gerekiyor. Burada ilçe belediyemizin imkanlarıyla sanata aç olan Gaziosmanpaşalı gençlerimizi yeşertmeye hazırız. Medeniyet Üniversitesiyle
bugün sanatta iş birliği protokolü imzalayarak yetenekli gençlerimizin yanında olarak geleceğe taşımayı hayal ettik” ifadelerini kullandı. Usta, gençlerin
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Lise ve Üniversite Adaylarına
Doğru Tercih Desteği
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS) tercih dönemlerinde öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti
verdi. Tercih Danışma Noktalarında uzman rehber öğretmenler, öğrencilerin doğru
tercih yapmalarına katkı sağladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, gençlerin gelecekteki
mesleklerini belirleyip, kariyerlerine yön verecekleri kritik tercih sürecinde lise ve üniversite adaylarını yalnız bırakmadı. Öğrencilerin doğru karar vermesine destek olmak amacıyla hem lise hem de
üniversite tercih dönemlerinde LGS ve YKS tercih
danışma noktaları kuruldu. Tercih danışma noktalarında uzman rehber öğretmenler, öğrencilere doğru tercih desteği sağladı.
LGS tercih danışmanlık noktalarında rehber öğretmenler, öğrencilerin ve ailelerin kafalarında oluşan
soru işaretlerini gidermek ve onların en doğru şekilde karar vermelerini sağlamak için görüşmeler
gerçekleştirdi. Öğrencilere, aldıkları puan ve ilgi
alanları doğrultusunda ipuçları verildi. YKS tercih
döneminde ise sınava giren gençlere, puan, başarı
sıralaması, üniversite kontenjanı ve ilgi alanı gibi
kriterler değerlendirilerek, tercih danışmanlığı sağlandı. Öğrencilerin merak ettiği konular hakkında
bilgiler veren öğretmenler, tüm detayları göz önünde bulundurarak en doğru şekilde karar vermelerine katkı sağladı.
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Bilgi Evi Öğrencilerimizden
LGS’de Büyük Başarı
Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evlerinde hazırlanan
73 öğrenci, Türkiye genelinde yüzde 10’luk dilime girme başarısı göstererek,
hayallerine bir adım daha yaklaştı.

imkanı buluyordum. Denemelerle alıştırmalarla
konuları hep tekrar etmiş oluyorduk. Bir dönem
boyunca sıkı ve düzenli çalışmaya gayret ettim.
Bazen sıkıldım yoruldum fakat hep geleceğimi, hedeflerimi düşünüp kendimi motive ettim. Ailem ve
öğretmenlerim hep yanımda oldular. Onlara bana
hep bana inandıkları için ve hep yanımda oldukları
için çok teşekkür ederim.” dedi.

Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin bilgi evlerinde hazırlanan öğrenciler,
2020 LGS’de büyük başarı gösterdi. Türkiye genelinde yüzde 10’luk dilime giren 73 bilgi evi öğrencisi, istedikleri okullara yerleşme konusunda önemli
bir adım attı. Geçtiğimiz yıl 46 öğrencinin LGS’de
yüzde 10’luk dilimde yer aldığı bilgi evleri, bu yıl
73 öğrenciyle başarısını da daha yukarıya taşımış
oldu.

“BİLGİ EVİ, BANA DÜZENLİ VE GÜNLÜK
DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRDI”
2,32’lik dilimde yer alan Muhammed Emin Yolcu
ise, “Sınav için okulda derslerimi dinledikten sonra
bilgi evine gelip, tekrar edip, pekiştirdim. Haftanın
6 günü bilgi evine geliyordum. Her gün 250-300
soru çözüyordum. Bilgi evi, bana düzenli ve günlük ders çalışma alışkanlığı kazandırdı. Bu başarıyı
elde etmemde yardımcı olan okuldaki ve bilgi evindeki öğretmenlerime, bilgi evinden faydalanmamızı sağlayan Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“KENDİ ÖĞRETMENLERİM HARİCİNDE
BAŞKA ÖĞRETMENLERDEN DE DERS
DİNLEME İMKANI BULUYORDUM”
LGS’de Türkiye genelinde yüzde 1.49’luk dilimde
yer almayı başaran aynı zamanda Gaziosmanpaşa
Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri arasında en yüksek puanı elde eden Erva Safiye Er, “Sınava, yaz
tatilinden itibaren hazırlanmaya başladım. Okulun
hafta içi etüdünden sonra ve hafta sonlarında da
bilgi evine geliyordum. Orada kendi öğretmenlerim haricinde başka öğretmenlerden ders dinleme
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Gençlik Merkezimizde
167 Öğrenci Daha Üniversite
Hayaline Kavuştu
2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı´na (YKS) Gaziosmanpaşa Belediyesi
Gençlik Merkezi´nde hazırlanan 167 öğrenci, hedefledikleri üniversitelere
yerleşmenin mutluluğunu yaşadı. Gençlik Merkezi, başarı oranını bu yıl daha da
artırarak yüzde 84 ile rekor kırdı.

çalışmalar yaptı. Sonuçlar, öğretmenlerin danışmanlığında öğrencilerle bire bir değerlendirilerek
analiz edildi. Ardından öğrenciler için en doğru
tercih listeleri oluşturularak üniversite hedeflerine
ulaşılması sağlandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi, üniversiteye hazırlık kurslarında başarı oranını her yıl
artırmaya devam ediyor. 2020 yılı Yükseköğretim
Kurumları Sınavı´na Gaziosmanpaşa Belediyesi
Gençlik Merkezi´nde aldıkları eğitimlerle hazırlanan 167 öğrenci daha üniversite hayaline kavuştu.
Gençlik Merkezi, bu yıl yüzde 84 ile başarı istikrarını sürdürdü. Öğrencilerin yerleştikleri bölümler
arasında tıp, hukuk, diş hekimliği, mühendislik,
mimarlık, ilahiyat, sağlık ve eğitim fakülteleri gibi
gözde bölümler bulunuyor.

ÖĞRENCİLER SOSYAL YÖNDEN DE DESTEKLENİYOR
Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi´nde
üniversiteye hazırlanan öğrenciler, her yıl haftalık
ders programları doğrultusunda branş öğretmenlerinden eğitimler alıyor. bu eğitimler, uygulamalı
test çözme teknikleri ile desteklenirken; deneme
sınavları ile de öğrencilere kendilerini ölçme imkanı sunuluyor. Yoğun eğitim temposunun yanı sıra
öğrenciler sosyal kulüp faaliyetleri, spor ve gezi
etkinlikleriyle de kişisel gelişim alanında da destekleniyor.

DOĞRU TERCİH DESTEĞİ BAŞARI ORANINDA ETKİLİ OLDU
Gençlik Merkezi´nde verilen hazırlık derslerinin
yanı sıra tercih rehberliği de başarı oranında etkili
oldu. Tercih döneminde, branş ve rehberlik öğretmenlerinden oluşan komisyon, öğrenci ve aileleriyle seanslar halinde görüşerek doğru tercih için
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Türkiye 3’üncüsü
Gaziosmanpasali
Karateciler
Başkan Usta’yı Ziyaret Etti
Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası’nda genel klasmanda 3’üncü olan
Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcuları, kupa ve madalyalarıyla
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’yı ziyaret etti.

ediyoruz. Belki de Türkiye’nin sayılı spor mekanlarından biri olacak. Birçok sporun yapılmasına imkan tanıyacak spor sahaları, yürüyüş yolları, kapalı
pazar yeri, otoparkıyla ilçemize çok önemli katkı
sağlayacak” diye konuştu.
MİNİK SPORCU NİLSU, BAŞKAN
USTA’DAN PARK İSTEDİ
Sohbet sırasında minik takım sporcularından Nilsu
Topyıldız ile Başkan Usta arasında gülümseten bir
diyalog yaşandı. Nilsu, Başkan Usta’dan oturdukları evinin önünde bulunan boş araziye park yapılmasını istedi. Minik sporcunun babasını arayıp adres bilgisini alan Başkan Usta, alana baktıracağını,
mülkiyet durumunda sorun yoksa takip edeceğini
söyledi. Usta, alana park yapılırsa minik Nilsu’nun
ismini vereceklerini söyledi.
“NE KADAR ÇALIŞIRSAK O KADAR
YÜKSEĞE ÇIKARIZ, BİZİM ELİMİZDE”
Büyük takım sporcularından Sabri Doğan Başer,
“Büyük takım kategorisinde takım kata dalında
3’üncü olduk. Kulüpler bazında en çok kupa alan
takım olduk. Genel klasmanda 3’üncü olduk. Ama
daha iyileri şampiyonluk tabi ki de. Ne kadar çalışırsak o kadar yükseğe çıkarız, bizim elimizde”
dedi.

emek veren hocalarınızın da katkıları sizler tarafından malum. Başarı heyecanı hayat boyu insana değerlendirildiği takdirde hep avantaj sağlar. Bu başarılar başka turnuvalara, başka hedeflere koşma
yolunda da bir referans. Bu başarılar hep takdirle
yad edilecek bir avantaj oluyor her birinize. Onun
için hepinizi bu emeklerinizden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası’nda 1
altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile en fazla kürsü
gören ve turnuvadan 3’üncülükle dönen Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcularını makamında ağırladı. Başkan Usta, kupayı ilçeye getiren
başarılı sporculara altın hediye edip, her birini tek
tek kutladı. Genç karatecilerin başarılarının artarak
devam edeceğine inandığını söyleyen Usta, spora
ve gençlere her alanda destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

“DAHA İYİSİ DE OLABİLİRDİ”
Genç bayan takım sporcularından Esma Sıla Evsan,
“Haziran ayında başladık antrenmanlara. Erken
yatıp, düzenli besleniyoruz. Haftada 6 gün antrenman yapıyoruz. Daha iyisi de olabilirdi. Çalışmaya
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SPORA YATIRIMLAR SÜRÜYOR
İlçede devam eden ve planlanan spor yatırımları
hakkında müjdeler veren Başkan Usta, “Göreve
geldiğimizde spor salonu kültür merkezi gibi ihtiyaçları karşılama imkanı yoktu. Tabi şu anda yeterli
mi? değil. Başlayan, devam eden, biten projeler
var. Kısa, orta ve uzun vadeli planladıklarımız var.
Küçükköy Gençlik Merkezi ve Spor Salonu’nun
hizmete açılması yönünde görüşmelerimiz sürüyor. Yine eski Gaziosmanpaşa Stadı’nın yerine çok
büyük bir yaşam merkezi ve spor kompleksi inşa

“BU BAŞARILAR BAŞKA HEDEFLERE
KOŞMA YOLUNDA BİR REFERANS”
Sporcularla sohbet edip, onlara öğütler veren Başkan Usta, “Bu başarıda emeği geçenlere, hocalarımıza, yöneticilerimize, sizlere her zaman destek
olan ailelerinize de teşekkür ediyorum. Sizin aileleriniz demek ki size destek oluyor, başarı yolunda
yanınızda oluyor. Bu önemli bir güçtür. Tabi ki size
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Patentini Aldığımız Özel Tasarım

Maskelerin Üretimine Başladık
Gaziosmanpaşa Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında yıkanabilir
kumaştan ürettiği özel tasarım maskelerin patentini aldı. Sağlık ve şıklığı bir arada
sunan maskeler, Kadın Koordinasyon Merkezi’nde, kadınlar ve erkeklere ayrı desen
ve özelliklerde üretiliyor.

“DAHA SAĞLIKLI, DAHA HİJYENİK”
Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon
Merkezi öğretmeni Emel Can, “Pandemi sürecinden dolayı maske ihtiyacı duyduk. Kumaş maskeler üretiyoruz. Daha sağlıklı, daha hijyenik. Yıkanıp
tekrar kullanıma uygun olduğu için aynı zamanda
ekonomik. Kadın ve erkeklere göre yapmaya çalıştık. Pamuk satenden üretiyoruz. Yumuşaklığı ve
kullanımı bakımından da rahat. Güzel bir şey ortaya çıkartmaya çalıştık” dedi.

Koronavirüs vakasının ülkemizde görüldüğü ilk
günden bu yana sıkı tedbirler alan Gaziosmanpaşa
Belediyesi, ilçedeki maske talebini karşılamak için
çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi döneminden bu
yana yüzbinlerce maske ve siperlik üretip sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara ulaştırmaya devam eden
belediye, şimdi de yıkanabilir kumaştan özel tasarım
maskelerin imalatına başladı. Ürettiği uzun ömürlü
maskelerin patentini alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, salgınla mücadeleyi daha ileri boyuta taşıdı.
KADIN VE ERKEKLERE ÖZEL TASARIMLAR
Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan üretim atölyesinde bir araya gelen Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi
eğitmenleri, sterilize edilmiş hijyenik ortamlarda
yıkanabilir maske üretimi gerçekleştiriyor. Maskeler erkek ve kadınlar için ayrı ölçü ve özelliklerde
üretiliyor. Erkekler için çeşitli renk ve desenlerde
kravat ve maske kombini üretilirken, kadınlar için
her kıyafete uyum sağlayacak özel tasarım maskeler imal ediliyor. Onlarca renk ve desen seçeneği
sunan maskeler, tüm yüz tiplerine uyumlu kalıp ve
detaylarla özel olarak tasarlandı.
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi’nde eğitim gören kadınlar,
geri dönüşüm malzemelerinden çanta üretiyor. Çantalar için düzenlenen sergiye
katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Gaziosmanpaşa
Belediyesi olarak çantaların şu an patentini almış durumdayız. Bugüne kadar 1.100
kursiyerimize çanta imalatı öğrettik. Yaklaşık 10 bin civarında çanta ürettik” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon
Merkezi’nde düzenlenen kurslarda eğitim gören
kadınlar, atık geri dönüşüm malzemelerini tasarım çantalara dönüştürüyor. Tek olarak üretilmesi
ve el yapımı olması dolayısıyla kadınlar tarafından
ilgi gören çantalar, kağıt, gazete, dergi sayfaları,
marketlerde satılan birçok ürün paketleri ve çeşitli
ambalaj atıklarından üretiliyor. 6 yıldır devam eden
projenin bu yıl patentini alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, bir yandan kadınlara sosyalleşme ve ekonomik gelir elde etme imkanı sunarken, bir yandan
da geri dönüşüme destek veriyor.

Daha sonra Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan ile birlikte, başlayan Sıfır Atık Projesi bizi heyecanlandırdı. O projeyle biz de bir çanta markası
oluşturarak bu çalışmayı geliştirmek istedik. Bu
çantalar tamamen atıkların toplanıp geri dönüşüme kazandırılmasıyla üretiliyor. Çalışmalarımızı bir
adım öteye taşıyarak patent başvurusunda bulunduk. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak çantaların
şu an patentini almış durumdayız. Bugüne kadar
1.100 kursiyerimize çanta imalatı öğrettik. Yaklaşık
10 bin civarında çanta ürettik. Hedefimiz bu çantaları pazara sunmak” dedi.

“YAKLAŞIK 10 BİN CİVARINDA
ÇANTA ÜRETTİK”
Kentteki geri dönüşüm çalışmalarını daima desteklediklerini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Gaziosmanpaşa bir
dönüşüm şehri. Şehirde dönüşüm yaşamda değişim sloganıyla biz işe başladık. Şehrimizi dönüştürürken geri dönüşümün önemli olduğunu gördük.

“YAPANLARIN ELLERİNE SAĞLIK,
HAYRANLIKLA İZLİYORUM”
Geri dönüşüm malzemelerinden çanta yapım sergisini çok beğendiğini söyleyen ziyaretçi Fatma
Tatar, “ Az önce gezdim. Hepsi çok emekli ve muhteşem olmuş. Yapanların ellerine sağlık, hayranlıkla
izliyorum. Belediyemize teşekkür ederim” dedi.
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Gaziosmanpaşalılara Ücretsiz
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi, Gaziosmanpaşalı vatandaşlara
ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Uzman psikologlar, depresyon, dikkat
eksikliği, kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, panik bozukluk, sosyal fobi,
sınav kaygısı ve aile içi şiddet konularında psikoterapi desteği sunuyor.

Ücretsiz psikoterapi desteği almak isteyen Gaziosmanpaşalılar, Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi’ne bizzat gidip başvuru formunu
doldurduktan sonra oluşturulan seans programları
doğrultusunda hizmetlerden faydalanabilirler.

Gaziosmanpaşa’da ikamet eden vatandaşlar, sosyal ve psikolojik sorunlarının çözümüne yönelik
Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikoterapi desteği alabiliyor.
Alanında uzman 5 psikolog, Aile Danışmanlık Merkezi’nde hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor.

ÇÖLYAK HASTALARINA
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastası vatandaşlara glütensiz
gıda yardımında bulunuyor. 21 çeşit glüten içermeyen ürünün yer aldığı erzak
kolileri çölyak hastalarına dağıtılıyor.

kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yaşamlarını kolaylaştırmak adına ihtiyaç duydukları glüten içermeyen gıdaları evlerine kadar ulaştırıyoruz. Sağlıklı
beslenmeleri çok önemli. Umut ediyorum ki bu hizmetle aynı zamanda çölyak hastalığı için bir farkındalık da oluşturabiliriz” diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine
yönelik erzak yardımlarına yoğun biçimde devam
ederken çölyak hastalarını da unutmadı. Gıda tüketimi konusunda hassas davranması gereken çölyak
hastaları için glütensiz gıda kolileri hazırlandı. Özel
olarak temin edilen ve glüten içermeyen gıdaların
bulunduğu erzak kolileri, ihtiyaç ve gelir durumuna
göre ilçedeki çölyak hastalarına ulaştırılıyor.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?
Çölyak hastalığı, glüten içeren besinlere karşı bağışıklık sisteminin verdiği otoimmün tepki ile ortaya çıkan bir hastalıktır. İnce bağırsakta iltihaplanma
ve hasara sebep olmaktadır. Glüten buğday, arpa
ve çavdar gibi besinlerde bulunmaktadır. Çölyak
hastalığının tedavisi öncelikle bu besinlerden uzak
durmak ve ömür boyu bu hastalığa uygun bir diyete uymaktır.

21 ÇEŞİT GLÜTENSİZ GIDA
Çölyak hastalarına destek olmak için hazırlanan
gıda kolilerinde, glütensiz un, pirinç unu, mısır irmiği, reçel, makarna çeşitleri, bakliyat çeşitlerinin
yanı sıra çay, yağ, salça, şeker ve glütensiz kurabiye türleri yer alıyor. Evlerinde sağlıklı biçimde tatlı ve ekmek yapıp, tüketebilmeleri için ise glüten
içermeyen ekmek karışımı, kakaolu ekmek karışımı, sade un karışımı da kolilere konuldu.

AYDA ORTALAMA 800 SEANS DÜZENLENİYOR
Aile Danışmanlık Merkezi’nde ayda ortalama 800
seans düzenleniyor. Merkeze gelen vatandaşlar,
başvuru nedenine göre bireysel terapi, çift ve aile
terapisi veya grup terapisi seanslarına alınıyor. Çocuklara yönelik ise oyun terapisi uygulanıyor. Ancak
pandemi sürecinde çocuklara yönelik hizmetlere
ara verildi. Psikolojik destek hizmetleri kapsamında, depresyon, dikkat eksikliği, kaygı bozuklukları,
duygu durum bozuklukları, panik bozukluk, sosyal
fobi, sınav kaygısı ve aile içi şiddet konuları yer alıyor. Uzman psikologlar, sorunları dinleyip, çözüme
yönelik profesyonel destek sağlıyor.

“UMUT EDİYORUM ÇÖLYAK HASTALARI
İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURABİLİRİZ”
İlçe genelindeki başvuruları değerlendirerek çölyak hastalarına glütensiz gıda kolisi dağıttıklarını
belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, “Çölyak hastalarımızın gıda konusundaki hassasiyetine destek olmaya ve sağlıklı
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Atık Yağını Hijyene,
Emeğini İyiliğe Dönüştür
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçe genelinde toplanan atık yağlar, evlere
temizlik malzemesi, engelli vatandaşlara da tekerlekli sandalye olarak geri dönüyor.

“HEM ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURUYORUZ
HEM DE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN
İHTİYAÇLARINI GİDERİYORUZ”
Sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, “Çevreye duyarlılık konusunda hepimiz sorumluluk taşımalıyız. Bu, geleceğimiz ve çocuklarımız için önem arz etmektedir. Birçok atık, çevreye
geri kazandırıldığı gibi ekonomiye de katkı sağlıyor. Atık bitkisel yağlarımızı; okul, cami, belediye,
muhtarlık gibi toplama noktalarına bırakarak, çevre
kirliliğini önlediğimiz gibi engelli vatandaşlarımızın
başta tekerlekli sandalye olmak üzere pek çok ihtiyacına da destek oluyoruz. Projeyle hem çevre
bilinci oluşturuyoruz hem de engelli vatandaşlarımızın her anında yanında bulunarak ihtiyaçlarını
gideriyoruz” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin yürüttüğü çevre
projesi kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde hizmet binaları, bilgi evleri,
gençlik merkezleri, kadın koordinasyon merkezleri, muhtarlıklar, aile sağlığı merkezleri, okullar gibi
400’ü aşkın noktada bitkisel atık yağlar toplanmaya devam ediyor. Bu sayede hem çevre kirliliği önleniyor hem de geri dönüşümle ekonomiye katkı
sağlanıyor.
EVLERE TEMİZLİK MALZEMESİ, ENGELLİ
VATANDAŞLARA TEKERLEKLİ SANDALYE
Bitkisel atık yağların geri dönüşümünden elde
edilen gelirlerle engellilerin tekerlekli sandalye
ihtiyaçları karşılanıyor. Evlerde kızartma işlemleri
sonucu ortaya çıkan bitkisel atık yağların 5 litre ve
üzeri miktarlarda olması halinde ise atık yağlar vatandaşların evlerinden alıyor. Kapıda teslim
alınan bu yağlara karşılık 1 litre temizlik
malzemesi verilerek vatandaşların projeye olan desteğinin artırılması
hedefleniyor.

Siz de atık yağlarınızı geri dönüşüme kazandırarak kampanyaya destek olmak için
444 0 467 numaralı Gaziosmanpaşa
Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.
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Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’ne

Ücretsiz Servis Hizmeti
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta’nın talimatıyla
Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’ne
ücretsiz servis hizmeti başladı.

Gaziosmanpaşalıların her mevsim ziyaret ettiği ve
yoğun ilgi gösterdiği Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’ne ücretsiz servis imkanı geldi. Vatandaşlardan
gelen talep doğrultusunda harekete geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi, millet bahçesine ulaşımı
kolaylaştırmak için çalışma başlattı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın talimatıyla Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’ne ücretsiz
servis hizmeti sunuldu.
Pazariçi Mahallesi Fehim Şanlı Kavşağı’ndan hareket eden servis, Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu,
Aliya İzzetbegoviç İlkokulu, Küçükköy Saat Kulesi,
23 Nisan Parkı ve TEM 2 Avrupa Konutları’na uğrayarak Millet Bahçesi’ne ulaşacak. Haftanın 6 günü
sefer yapacak olan servisler, Millet Bahçesi’nin bakım nedeniyle kapalı olduğu Pazartesi günleri hizmeti vermeyecek.
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17 Ağustos’un Yıl Dönümünde

Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı
17 Ağustos Marmara Depremi’nin 21. yıl dönümünde Gaziosmanpaşa Belediyesi
Arama Kurtarma Ekibi (GOP-AR) afet hazırlıkları kapsamında gerçeği aratmayan
deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

öncesinde 17 Ağustos’u canlı yaşayan biri olarak
bunu tatbikat ile zihinlere yerleştirmek önemli bir
görevdi. Bu tatbikat bile bizi düşündürdü ve endişeye sürükledi. Temennimiz depreme karşı tüm
insanlarımızı bilinçlendirmek. Şunu söylüyoruz;
deprem öldürmüyor yaşadığımız bina öldürüyor.
Bu bakımdan yaşadığımız binaları güçlendirmek,
sağlam binalarda yaşamak zorundayız“ dedi.

17 Ağustos 1999 günü Gölcük’te meydana gelen
depremde 17 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmiş, 20 binden fazla vatandaş da yaralanmıştı.
Büyük depremin 21. yıl dönümünde Gaziosmanpaşa Belediyesi, gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Belediyenin Arama Kurtarma
Ekibi (GOP-AR) tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 7,1 büyüklüğünde bir depremin
ardından enkazda olan kişilere ulaşılmaya çalışıldı.
Kurtarma ekipleri, enkaz altında olanların sesini
duyabilmek için özel dinleme cihazlarıyla ortam
sesleri dinlendi. Bu sırada çevredeki jeneratörler
ve iş makinaları kapatılarak vatandaşların sessiz
olunması uyarısında bulunuldu. Enkaz altında yeri
tespit edilen vatandaşa ulaşıldı. Ardından yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından
hastaneye sevk edildi. Tatbikata Gaziosmanpaşa
Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa
Belediyesi Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.
“TEMENNİMİZ DEPREME KARŞI TÜM
İNSANLARIMIZI BİLİNÇLENDİRMEK”
İlçede başta kentsel dönüşüm çalışmaları ile deprem hazırlıklarının sürdüğünü belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “21 yıl

“Ayasofya’nın Dünü ve Bugünü”
Gaziosmanpaşa’da Konuşuldu
Gaziosmanpaşa Belediyesi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya’yı dünü ve
bugünüyle ele almak için Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve İstanbul İl Kültür
ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın katılımlarıyla bir program düzenledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 24 Temmuz Cuma Namazı ile birlikte ibadete açılan Ayasofya’yı konuşmak için bir program düzenledi. Farika Kitaplı Kahve’de düzenlenen programa Tarihçi-Yazar Prof. Dr.
Erhan Afyoncu ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz konuk oldu. Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın da katıldığı program, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin sosyal
medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

kılınırken, arkasında saf tutan askerler bizzat fethin
gerçekleşmesinde rol alan askerlerdi. Manevi olarak en güçlü olduğumuz dönemlerde dahi alimlerin
saf tuttuğu, namaz kıldığı dönemler de dahil bu figürlere dokunulmamıştır. Ayasofya tarihi bir mirastır” ifadelerini kullandı.
BAŞKAN USTA’YA TEŞEKKÜR ETTİLER
Yılmaz ve Afyoncu, programın sonunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’ya
hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yılmaz, “Gaziosmanpaşa gibi eski ve boş arazinin olmadığı bir
yerleşim yerinde ticarethanelerin kültür sanat merkezlerine dönüştürülmesi, Farika Kitaplı Kahve gibi
gençlerin, her yaştan katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği, bilgilere ulaştığı yerlerin olması çok önemli
ve gurur verici” diye konuştu.

YILMAZ: “NE MUTLU Kİ BİZE BU TARİHİ
ANA TANIKLIK EDEN BİR NESİLİZ”
Ayasofya’nın açılış tarihi olan 24 Temmuz’un Yunanistan’da yas günü olarak ilan edildiğini söyleyen
Dr. Coşkun Yılmaz, Ayasofya için çok önemli 4 dönüm noktası olduğunu belirtti. Yılmaz, “Bu tarihlerin
ilki kilise olarak inşa edildiği yıl olan 537 yılı, ikincisi
29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi ve camiye dönüştürülmesi, ilk cuma namazının kılınması, üçüncüsü
1934’te camiden müzeye dönüştürülmesi, dördüncüsü de 24 Temmuz 2020 tarihinde tekrar camiye
dönüştürülüp ibadete açılmasıdır. Ne mutlu ki bize
bu tarihi ana tanıklık eden bir nesiliz” dedi.
AFYONCU: “AYASOFYA TARİHİ BİR MİRASTIR”
Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise, “Ayasofya’da namaz kılınamayacağını iddia eden kişiler var. Fatih Sultan
Mehmet Ayasofya’yı fethettiğinde, ilk cuma namazı
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Gençlik Merkezimizin Başarı Geleneği Devam Ediyor.

Baba-Oğul Yüzme YarIşI
Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında baba-oğul
yüzme yarışı düzenledi. Baba ve oğulların havuzda kıyasıya yarışı renkli görüntülere
sahne oldu.

%84
BAŞARI
ORANI

Yarışmada 2’inci olan Mahir Kıvanç ise, “Bugün babamla yüzmeye geldik. 30 Ağustos çok mutluyuz,
yarışacağız burada. Daha önce kaydolduk. Biz 1’inciliği bekliyorduk, 2’ncilik de iyi aslında. Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Yüzme bilmeyen kalmasın” sloganıyla çocukları
bir buçuk ay boyunca okul bahçelerinde kurduğu
açık havuzlarla buluşturan Gaziosmanpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile yüzme
yarışı düzenledi. 7-14 yaş arasındaki çocuklar, kurulan portatif yüzme havuzunda babalarıyla birlikte şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verdi.
Yarışmada dereceye giren çocuklara saat hediye
edildi. Renkli görüntülere sahne olan yarışma drone ile havadan da görüntülendi.
Yarışmaya oğluyla katılan Eşref Demirci, “Bugün
hem çocuklarımız eğlensin diye hem de Zafer Bayramımızı çocuklarla kutlayalım diye geldik. Eğlenceli güzel bir gün olsun. Yüzme yarışımız var, çocuklarımızla beraber yüzeceğiz” dedi.
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Kitaplı Kahve

Hizmetinizde!

Doğa manzarası, sosyal etkinlik alanlarıve kafeteryası ile
öğrencilerimizin ve kitap meraklılarının yeni adresi

3 KAT
20 BiN ESER!

TOPLAM

1.000 m2

ALAN!

