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Gaziosmanpaşa’mızın bugünkü ve gelecekteki 
ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız projelerimizi 
sizlerin de destekleriyle birer birer hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizle birlikte ülkemizin 
de geleceğine miras niteliği taşıyan 11 eseri daha 
ilçemize kazandırırken aynı zamanda modern bir 
şehircilik kültürünün oluşumuna katkı sağlıyoruz.

Genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahip olan 
ilçemizde, bu potansiyeli doğru değerlendirmek ve 
geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, sporcularını 
yetiştirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. 
Sunduğumuz hizmetlere yenilerini eklemek ve 
gençlerimizi en güzel imkanlarla buluşturmak adına 
yatırımlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın 
destekleriyle hayata geçirdiğimiz ve her yaştan 
komşumuzu sporla buluşturacak olan Küçükköy 
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda inşaat çalışmaları 
hızla devam ediyor. Yine gençlerimizin çok sevdiği 
ve bizden yenilerini yoğun olarak talep ettiği Farika 
Kitaplı Kahve’nin 2’nci şubesini, Yenimahalle Metro 
İstasyonu’nun karşısında hizmetinize sunuyoruz. 
Üniversite yolunda gençlerimize büyük katkı sağlayan 
Gençlik Merkezimizi de yeni hizmet binasına taşımak 
için hazırlıklarımız sürüyor. İnşallah yeni eğitim yılında 
atölyeleri, bilgisayar odası, kütüphanesi, kültür, 
sanat ve sosyal alanlarıyla gençlerimizin hizmetine 
sunacağız.

İlçemizi modern ve kalıcı eserlerle donatırken, kadim 
medeniyetimizin incisi olan camilerimizi ihya ve 
inşa etmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçemize 
kazandırdığımız 4 yeni camiden biri olan Paşaçayırı 
Camii’ni komşularımızla birlikte ibadete açtık. 
Yapımını tamamladığımız diğer 3 camimizi de en kısa 
sürede ibadete açmak suretiyle Gaziosmanpaşa’mıza 
yakışır eserleri sizlerle buluşturmuş olacağız.

Yeşil alan seferberliğimiz kapsamında tüm park, 
bahçe ve dinlence alanlarımızın bakımını yapmaya 
ve yeni yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. 
Bir yandan parklarımızdaki oyun grupları ve spor 
aletlerini ihtiyaç durumuna göre yenilerken diğer 
yandan cadde ve sokaklarımızdaki yeşil alanlarımızda 
yazlık çiçek dikimi ve ağaçlandırma çalışmaları 
gerçekleştiriyoruz. Sadece ilçemizin değil bölgemizin 
de en çok beğenilen ve ziyaret edilen açık hava 
mekanlarından olan Millet Bahçemizi de pandemi 
sürecinde baştan aşağı yenileyerek, yaza hazırladık. 
Hep birlikte yeşilin ve doğanın keyfine varacağımız, 
güzel anılar biriktireceğimiz bir yaz mevsimi geçirmeyi 
ümit ediyorum.

Gönül verip, gönüller kazanmak için hayata 
geçirdiğimiz her bir hizmet, proje ve yatırımın ilçemize 
ve komşularımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, 
siz değerli hemşerilerimi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla…
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“Farika Kitaplı Kahve 2” İle “Farika Kitaplı Kahve 2” İle 
Gençlerimize Yeni  Yaşam Alanları Gençlerimize Yeni  Yaşam Alanları 
Oluşturmaya Devam EdiyoruzOluşturmaya Devam Ediyoruz
Gaziosmanpaşa’da başta gençler olmak üzere her yaştan kitapseverin yoğun ilgi 
gösterdiği Farika Kitaplı Kahve’ye ikincisi ekleniyor. Yenimahalle Metro Durağı 
karşısında hizmet verecek olan “Farika Kitaplı Kahve 2” için çalışmalar tüm hızıyla 
sürüyor. Yeni Farika’nın yıl içinde hizmete açılması planlanıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede kitap 

okuma alışkanlığını  yaygınlaştırmak ve kültürel 

yaşama katkı sağlamak amacıyla ilkini Mevlana 

Mahallesi’nde hizmete açtığı Farika Kitaplı 

Kahvelerin sayısını artırıyor. Bu kapsamda 

Yenimahalle Metro Durağı karşısındaki belediyeye 

ait yapı, modern biçimde revize edilerek, Farika 

Kitaplı Kahve 2 olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. 

Hali hazırda 560 m² alanlık binaya, Gaziosmanpaşa 

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal 

İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından 280 m² kapalı 

alan daha ilave edilerek, mevcut yapı 840 m²’ye 

çıkarılıyor. 

HER YAŞTAN VATANDAŞA HİZMET VERECEK

Farika Farika Kitaplı Kahve 2’de Türk ve dünya 

edebiyatının seçkin eserlerinden tarih kitaplarına, 

dini kaynaklardan, felsefe, sosyoloji, psikoloji 

kitaplarına binlerce eserin yer alacağı kütüphane 

bulunacak. Ayrıca öğrenciler için sınavlara 

yardımcı kaynaklar ve birçok konu hakkında 

güncel yayın da yer alacak. Fonksiyonlu yapısıyla 

birçok ihtiyacı karşılayacak olan yeni Farika’da 

çocuk kütüphanesi, masal evi seminer salonu ve 

kafeterya da ziyaretçilere hizmet verecek. 120 m² 

bahçe alanına ise çocuk oyun alanı ve dinlenme 

alanları oluşturulacak.

“GENÇLERİMİZ İSTEDİ, BİZ YAPTIK”

Farika Kitaplı Kahve’nin gençler adına önemli bir 

hizmet olduğunun altını çizen Gaziosmanpaşa 

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Farika’yı 

hizmete açtığımız ilk günden bu yana gençlerimiz 

bu mekanı çok sevdi ve sahiplendi. Günün birçok 

vaktini bu mekanlarda harıl harıl ders çalışarak, 

sınavlara hazırlanarak geçiriyorlar. Ben de açıkçası 

her fırsatta ziyaret etmekten, pırıl pırıl gençlerimizle 

bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. 

Bu mekanların ilçemizde yaygınlaştırılması 

yönünde çalışmalarımız vardı. Gençlerimizin de 

bizden isteği, arzusu bu yönde. İnşallah Karayolları, 

Barbaros, Yenimahalle, Karadeniz olmak üzere 

4 mahallemizin kesişiminde hizmete açaçağımız 

Farika 2 ’nin ardından diğer mahallelerimizi de yeni 

Farika Kitaplı Kahvelerle buluşturacağız” dedi

Gaziosmanpaşa’da 
3 Cami
Daha İbadete 
Açılıyor



Paşaçayırı Camii açılış programına İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 

Murat Zorluoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve vatandaşlar 

katıldı. Açılış için gelen davetlilere HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile 

başlayan açılış programı protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmanın sonunda dualar edilip açılış 

kurdelesi kesildi. İlçedeki hayırsever vatandaşların destekleriyle Gaziosmanpaşa’ya kazandırılan 3 katlı 

cami, aynı anda bin 500 vatandaşın ibadet etmesine imkan tanırken, kütüphane ve kuran kursu gibi 

fonksiyonları da bünyesinde bulunduracak.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI 
OLSUN”

Açılışta konuşan İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 

“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve âhiret gününe 

îmân eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve 

Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imâr eder” 

ayetine vurgu yaparak, “Caminin yapımında emeği 

geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

“İLÇEMİZDE 4 YENİ CAMİYİ İBADETE AÇMIŞ 
OLACAĞIZ”

11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesi caminin hizmete 

girmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade eden 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 

“Güzel eserimizin gün yüzüne çıkmasında katkısı olan 

vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Resullullah (S.A.V) 

efendimizin öncülüğüne örnek olmak münasebetiyle, 

Hadis-i Şerif’te yer alan; ‘bir mescit yapanın cennete evi 

hazırdır’ inancıyla her birimizin bu mekanları artırması 

gerekmektedir. Yapılan bu çalışmalara desteklerimiz 

devam edecek. Bu yıl ilçemizde 4 camiyi ibadete 

açmış olacağız. Önümüzdeki süreçte de Yunus Emre 

Camii’mizin açılışını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” 

diye konuştu.

Paşaçayırı Camii İbadete Açıldı
Karadeniz Mahallesi’ndeki yapımı tamamlanan Paşaçayırı Camii, dualar eşliğinde 
ibadete açıldı.

54

Gaziosmanpaşa’da 3 Cami
Daha İbadete Açılıyor
Kentsel dönüşümle ilçeye yeni sosyal, kültürel ve yeşil alanlar kazandıran 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, manevi değerlerin buluşma noktası olan camilere de 
yenilerini ekliyor. Yapımı tamamlanan Mehmet Zahit Kotku  Camii, Yunus Emre 
Camii ve Çifte Minare Camii ibadete açılmaya hazırlanıyor.

MEHMET ZAHİT KOTKU CAMİİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve 

Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde 

gerçekleştirilen Karayolları Kentsel Dönüşüm 

Projesi kapsamında bölgeye 32 derslikli bir 

lise, bir kapalı spor salonu ve cami kazandırıldı. 

Çok yakında ibadete açılacak olan 140 m² alana 

sahip caminin avlusuna şadırvan, yeşil alanlar 

ve dinlenme alanları da yapıldı.

YUNUS EMRE CAMİİ

Karadeniz Mahallesi’nde Gaziosmanpaşa Belediyesi 

tarafından yapımı tamamlanan Yunus Emre 

Camii’nde sona gelindi. 2 bodrum kat, zemin kat 

ve mahfil katı olmak üzere toplam 6.216 m² inşaat 

alanına sahip olan camide, avlusuyla birlikte 5 bin 

kişi aynı anda namaz kılabilecek. Dini eğitim merkezi 

olarak da hizmet verecek olan caminin bünyesinde 

kuran kursu da bulunacak

ÇİFTE MİNARE CAMİİ

Ömrünü tamamlaması ve deprem riski taşıması 

nedeniyle yıkımı yapılan Çifte Minare Camii, 

kentsel dönüşüm kapsamında çok daha dayanıklı 

ve sağlıklı bir dini tesis olarak yeniden inşa 

ediliyor. Eski cami alanı artırılarak, toplamda 1542 

m² oturum alanına sahip olan camide; derslik, 

kütüphane, konferans salonu gibi fonksiyonlarda 

yer alacak. Cami tamamlandığında vatandaşlar 

ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve modern bir 

ortamda yapma imkanına kavuşacak.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle ilçeye 

kazandırılacak olan Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun yapımı hızla sürüyor. Çocuk, genç ve 

yetişkin her yaştan Gaziosmanpaşalı’yı yüzme ile buluşturacak olan tesisin üst katı ise fitness salonu 

olarak hizmet verecek. 150 m² alana sahip olacak fitness salonu; step, aerobik, pilates gibi sporların 

yapılmasına imkan tanıyacak.

YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRİLECEK

İlçenin ikinci yüzme havuzu olma özelliği taşıyacak olan tesis, 1.260 m² alanda inşa edilecek ve 5 kulvarlı 

yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, bay bayan soyunma odaları ve teknik alanlardan oluşacak. 

Yüzme bilmeyen vatandaşlara yüzme eğitimlerinin verileceği Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 

fonksiyonlu ve modern yapısıyla yeni şampiyonların yetişeceği bir mekân olarak bölge halkına hizmet 

verecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 

Karayolları Kentsel dönüşüm Projesi kapsamında yaptırılan Süleyman Şah Anadolu Lisesi tamamlandı. 

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda sadece 9.sınıflarla faaliyete başlayan okulda hali hazırda 1.284 

öğrenci bulunuyor. Okul, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren tam kapasiteyle hizmet verecek.

TAM DONANIMLI EĞİTİM ALANLARI

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

kapasiteli kapalı spor salonu, kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarı, bilişim atölyesi, müzik atölyesi, tasarım 

beceri atölyesi, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salon yer alıyor. Yeşil alan ve peyzaj çalışmaları 

yapılan okulda mescit, asansör ve revir gibi fonksiyonlar da bulunuyor.

İlçemizin 2. Yüzme 
Havuzu Küçükköy’de Hızla 
Yükseliyor

Kentsel Dönüşümle 
Gaziosmanpaşa Bir Okula 
Daha Kavuştu

Gaziosmanpaşa’nın ikinci yüzme havuzu olmaya hazırlanan Küçükköy Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzu’nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Her yaştan vatandaşı yüzme 
sporuyla buluşturacak olan tesisin üst katı ise fitness salonu olarak hizmet verecek.

Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 32 derslikli Gaziosmanpaşa 
Süleyman Şah Anadolu Lisesi yeni eğitim yılında tam kapasiteyle hizmet verecek.



8 9

Fetih Parkı Yenilenen 
YüzüyleHizmete Sunuldu

Gaziosmanpaşa’nın en büyük parklarından biri olan Fetih Parkı, Gaziosmanpaşa 
Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle hizmete sunuldu.

"PANDEMİYLE BİRLİKTE ÖNEMİ BİR KEZ DAHA 
ORTAYA ÇIKTI"

Parkları önemsediklerini belirten Gaziosmanpaşa 

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Pandemiyle birlikte 

önemi bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle çocuklarımız, 

yaşlılarımız, kadınlarımız parkları önemsiyor şöyle 

bir çalışma başlattık. Bu yıl ilçemizdeki tüm parkları 

yeniliyoruz ve güncelliyoruz. Eski parkları yeni haliyle 

hizmete sunuyoruz. Boş bulduğumuz küçük, büyük 

demeden tüm mekanları park olarak yapılandırıyoruz. 

Hizmete açmaya devam ediyoruz" dedi.

“BAŞKA YERLERDE AĞAÇLAR SÖKÜLÜRKEN 

KIRILIRKEN, BİZ AĞAÇ DİKİYORUZ”

Sözlerini sürdüren Başkan Usta, “Başka yerlerde ağaçlar 

sökülürken, kırılırken, biz ağaç dikiyoruz. Parklar yok 

edilip, imara açılırken biz imarlı yerleri, parkları açmaya 

devam ediyoruz. Çünkü parkların özellikle bizim 

ilçemiz için önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Parklarla 

vatandaşlar arası aidiyet oluşturmaya gayret ediyoruz 

ve burada bir yaşam alanı oluşturmayı önemsiyoruz” 

ifadelerine yer verdi.

5.860 METREKARE YEŞİL ALAN, OYUN GRUPLARI, 
FİTNESS ALETLERİ, AMFİ TİYATRO

Toplam 7.950 m2 alana sahip parkın 5.860 m2’si yeşil 

alanlara ayrıldı. Parkta çocuklar için 200 m² oyun alanı 

oluşturuldu. Oyun alanı içerisine kurulan 1 adet salıncak, 1 

adet tilt ve 5 kuleli oyun grubunda çocuklar gönüllerince 

eğlenme imkanı bulacak. Vatandaşları spora teşvik etmek 

amacıyla parkta 2 adet yan bacak çalışma, 2 adet uzun 

yürüyüş bisikleti, 2 adet kondisyon bisikletinin bulunduğu 

fitness alanı oluşturuldu. Gaziosmanpaşalıların yaz 

aylarında ailece güzel vakit geçirip, günün yorgunluğunu 

atabilmeleri için park içerisine 7 adet pergola, 5 

adet piknik masası, 6 adet bank kurulurken, kültürel 

etkinliklere ev sahipliği yapacak 1 adet de amfi inşa edildi. 

Parkın aydınlatma tesisatları da tamamlanırken, ağaçların, 

çimlerin, çiçeklerin, süs bitkilerinin sağlıklı gelişimi için, 

sulama tesisatları da tamamen yenilendi.

Gaziosmanpaşalıların yaz boyunca keyifli vakit geçirip, oksijen depolayacağı yeşil alanları artırmaya 

devam eden Gaziosmanpaşa Belediyesi, Mevlana Mahallesi’ndeki Fetih Parkı baştan aşağı yeniledi. 

İstanbul’un fethinin ana tema olarak işlendiği Fetih Parkı’nın yeni yüzüyle hizmete sunulduğu programa 

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta 

ile birlikte ilçe protokolü katıldı. Hizmete sunulan parkta çocuklar yeni ve eğlenceli oyun gruplarına, 

vatandaşlar ise geniş yeşil alanlara ve piknik alanlarına kavuştu. Başkan Usta çocuklarla beraber vakit 

geçirdi, ardından miniklerle birlikte gökyüzüne balon uçurdu.
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Başkan Usta, Emniyet
Müdürlüğü Yeni Hizmet 
Binası’ndaki Çalışmaları
Yerinde İnceledi

Küçükköy Trafo Merkezi 
ile Gaziosmanpaşa’nın 
Enerji İhtiyacı Kesintisiz 
Karşılanacak

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Şemsipaşa Mahallesi’nde 
yapımı süren Küçükköy Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet 
Binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı tarafından Gaziosmanpaşa’da inşa 

edilen Küçükköy Polis Merkezi Amirliği ve 

İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’nda 

çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gaziosmanpaşa 

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, inşaatın 

yapıldığı alanı ekibiyle birlikte ziyaret ederek 

incelemelerde bulundu. Sahayı gezen ve ardından 

projeyi inceleyen Başkan Usta, yeni emniyet 

binasının ilçe adına önemli bir yatırım olduğuna 

vurgu yaparak, hayırlı olmasını diledi.

Küçükköy Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Emniyet 

Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Şemsipaşa Mahallesi 

İstanbul Caddesi üzerinde 5.844 m² toplam inşaat 

alanına sahip olacak. Yapılacak hizmet binasında; 

polis karakolu, İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet 

birimleri, eğitim ve toplantı salonları ile kapalı 

otopark yer alacak. 18.861.000 TL yatırım bedeli 

bulunan proje, hızla tamamlanarak İlçe Emniyet 

Müdürlüğü’nün kullanımına tahsis edilecek
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) bedelsiz yer 

tahsisi yapılmasının ardından Yıldıztabya Mahallesi’nde başlatılan 154/33 KV GİS Trafo Merkezi’nin inşası 

tüm hızıyla sürüyor. Tesisin enerji besleme çalışmaları kapsamında ilçede 45,9 km uzunluğunda elektrik 

kablosu da yer altına alınıyor.

Mevcut durumda ilçedeki trafo merkezlerinin enerji ihtiyacı, komşu ilçelerdeki indirici merkezlerden 

sağlanmaktaydı. Yeni tesis, 154 kV yüksek gerilimi 33 kV orta gerilime indirip, ölçme ve koruma görevini 

yaparak, elektrik dağıtım şirketlerine aktaracak. Kurulu gücü 200 MVA olacak yeni tesisin devreye girmesi 

ile Gaziosmanpaşa’nın tüm enerji ihtiyacı buradan karşılanacak, sanayi ve konutların elektrik arzı kaliteli 

ve kesintisiz bir şekilde sağlanacak. Aynı zamanda risk oluşturan ve görüntü kirliliğine sebep olan enerji 

iletişim hattını kaldırılmasıyla, bölgelerdeki vatandaşların güvenli yaşam sürmelerine katkı sağlanacak.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Şemsipaşa Mahallesi’nde 
yapımı süren Küçükköy Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet 
Binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) iş 
birliğiyle Gaziosmanpaşa’ya İndirici Trafo Merkezi kuruluyor. Yaklaşık 40 Milyon 
TL’lik yatırımla kurulacak tesis, ilçenin ve bölgenin enerji ihtiyacını kesintisiz ve 
kaliteli şekilde karşılayacak.
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Gaziosmanpaşa’da kurulacak olan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile doğal 
afetler ve acil durumlara müdahale tek merkezden koordineli bir şekilde yönetilecek. 
Merkez, kameralar vasıtasıyla Gaziosmanpaşa’nın tüm sokaklarını 24 saat boyunca 
gözlemleyerek, olumsuzluklara anında müdahale edilmesini sağlayacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi, 2021-2022 eğitim yılını yeni ve 
donanımlı hizmet binasında karşılamaya hazırlanıyor. Gençlik merkezi eğitim, kültür, 
sanat ve sosyal alanlarıyla öğrencilere çok daha nitelikli eğitim imkanları sunacak.

Gaziosmanpaşa’ya Afet 
ve Acil Durum Yönetim 
Merkezi Kuruluyor

Gençlik Merkezi, 
2021-2022 Eğitim 
Yılını Yeni Binasında 
Karşılayacak

Deprem başta olmak üzere yangın, sel gibi doğal 

afetler ile acil durumlara ilişkin müdahalenin tek 

merkezden koordine edilmesi ve ilçe bazında 

afet yönetiminin planlı bir şekilde yürütülmesi için 

Gaziosmanpaşa’ya Afet ve Acil Durum Yönetim 

Merkezi kuruluyor. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı 

ve Gaziosmanpaşa Belediyesi koordinesinde 

hayata geçirilecek merkez İstanbul Caddesi 

üzerinde konumlandırılacak. Emniyet ve diğer 

kamu kurumları ile kesintisiz iletişim halinde olacak 

olan Gaziosmanpaşa Afet ve Acil Durum Yönetim 

Merkezi, kameralar vasıtasıyla 24 saat boyunca 

Gaziosmanpaşa’nın tüm sokaklarını anlık olarak 

gözlemleyecek. Herhangi bir afet durumunda 

sağlık, arama ve kurtarma ile ilk yardım ekiplerinin 

sorunsuz ve süratli bir şekilde ulaşması için 

gerekli düzenlemeler ve tedbirler bu merkezden 

yönetilecek.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, iki adet makam 

bölümü, bir kameraların bulunduğu gözlem salonu 

ile çalışma gruplarının yer aldığı toplantı salonu, 

haberleşme bölümü, STK’lar için bölüm, dinlenme 

bölümü ve idari birimler bölümünden oluşacak. 

İlçede afet ve acil durum yönetimi kapsamında 12 

adet Yerel Düzey Çalışma Grubu oluşturulacak

YEREL DÜZEY ÇALIŞMA GRUPLARI:

1.Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubu

2.Tahliye Yerleştirme ve Planlama Çalışma Grubu

3.Hasar Tespit Çalışma Grubu

4.Enkaz Kaldırma Çalışma Grubu

5.Beslenme Çalışma Grubu

6.Barınma Çalışma Grubu

7.Arama Kurtarma Çalışma Grubu

8.Yangın Çalışma Grubu

9.Sağlık Çalışma Grubu

10.Psikososyal Destek Çalışma Grubu

11.Ayni Bağış Depo Yönetimi Çalışma Grubu

12.Bilgi Yönetimi Değerlendirme İzleme ve 

Haberleşme Çalışma Grubu

Her yıl düzenlediği üniversite hazırlık eğitimleriyle 

Gaziosmanpaşalı öğrencilerin üniversite hayaline 

kavuşmasına vesile olan Gaziosmanpaşa 

Belediyesi Gençlik Merkezi, yeni eğitim 

binasına taşınıyor. Fevzi Çakmak Mahallesi 

751 Sokak’ta bulunan 900 m² alana 

sahip eğitim binası, Gaziosmanpaşa 

Belediyesi ekipleri tarafından gençlik 

merkezi olarak revize ediliyor. 

Yeni gençlik merkezi, eğitim, 

kültür, sanat ve spor alanlarıyla 

çok daha nitelikli biçimde 

üniversite adaylarına hizmet 

verecek.

ÖĞRENCİLER, HEM 
SINAVLARA HAZIR-
LANACAK HEM DE 
SOSYALLEŞECEK

Yeni gençlik merkezi 

binasında 4 adet 

derslik, görsel sanatlar 

atölyesi, müzik atölyesi, 

akıl oyunları atölyesi, 

bilgisayar odası, 

kütüphane, kafeterya, 

seminer salonu, sessiz 

çalışma odası, gençlik 

ofisi gibi fonksiyonlar yer 

alacak. Engelli öğrenciler için 

ise engelsiz yaşam atölyesi 

hizmete sunulacak. Kurulacak 

oyun odasında ise öğrenciler 

derslerden arda kalan zamanlarda 

konsol oyunları ve sosyal etkinlikler 

ile keyifli vakit geçirecek.
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Kazım Karabekir Semt 
Konağı Hizmete Açıldı
Aile Sağlığı Merkezi, PTT Hizmet Noktası, Muhtarlık ve 112 Acil Yardım İstasyonu’nu 
bünyesinde bulunduran Kazım Karabekir Semt Konağı hizmete açıldı. Belediye 
İletişim Merkezi de çok yakında  hizmet  vermeye başlayacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Kazım Karabekir Mahallesi’nde inşa edilen Semt Konağı, çevre ve 

alt yapı düzenleme çalışmalarının ardından iç dekorasyon çalışmalarının da tamamlanmasıyla hizmete 

açıldı Yeni semt konağı, fonksiyonlu yapısı ve birçok birimi bünyesinde bulundurmasıyla vatandaşların 

hizmetlere ulaşımını kolaylaştırdı.

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 alıyor. Türk mahalle 

kültürü ile modern mimari anlayışını buluşturan semt konağı, hizmetlere nitelik, mahalleye ise önemli 

prestij kazandırdı.

Millet Bahçesi Yemyeşil 
Doğasıyla Yaza Hazır
Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’ni bakım ve yenileme çalışmalarıyla cıvıl cıvıl bir 
yaza hazırladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, havaların ısınması ve 

kademeli normalleşmeye geçilmesiyle rağbetin 

arttığı Millet Bahçesi’nde hummalı bir çalışma 

gerçekleştirdi. Vatandaşlara trafik gürültüsünden 

uzak, huzurlu bir ortamda, doğayla iç içe vakit 

geçirme imkanı sunan dev açık hava mekanı, yaz 

aylarında yemyeşil doğası ve modern dinlence 

alanlarıyla hizmet verecek.

YAZ BOYUNCA PIRIL PIRIL ALANLARIYLA 

HİZMET VERECEK

Tüm alanlarda bakım, yenileme ve temizleme 

çalışmalarının yapıldığı Gaziosmanpaşa Millet 

Bahçesi’nde piknik masaları, kent mobilyaları, 

seyir kulesinin onarım ve tamirleri yapıldıktan 

sonra boyanarak daha temiz bir görünüme 

kavuşturuldu. Çocukların gönüllerince oynayıp, 

eğlenmeleri amacıyla çocuk oyun grupları da 

onarılıp, yenilendi. Mangal alanlarında da bakım 

ve temizleme çalışması yapıldı. Gaziosmanpaşa 

Belediyesi ekipleri, çevre kirliliğinin önüne 

geçmek ve piknik yangınlarını önlemek amacıyla 

Millet Bahçesi’nde mangal alanlarının dışında ateş 

yakılmasına kesinlikle müsaade etmeyecek.

YEŞİL ALANLARIN BAKIMI YAPILIP, İLAÇLANDI

Peyzaj çalışmaları kapsamında yeşil alanların daha 

estetik ve canlı bir görünüme kavuşması için çim 

biçme ve gübreleme çalışması yapıldı. Ağaçların 

sağlıklı gelişimi için budama çalışması yapan 

ekipler, alandaki çalılara da form verdi. Ekipler, 

kene ve diğer haşere türlerinin zararlı etkilerine 

karşı tüm yeşil alanları ilaçladı. Millet Bahçesi’nde 

vatandaşların sağlıklı ve huzurlu vakit geçirmeleri 

adına ilaçlama çalışmaları periyodik olarak devam 

edecek.



Gaziosmanpaşa 
Rengarenk 

Çiçeklerle Süslendi
Gaziosmanpaşa’nın dört bir yanını rengarenk lalelerle ve 

çiçeklerle süsleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi, parkları ve yeşil 
alanları da yenileyerek yaza hazır hale getirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yeşil alanların bakımı, iyileştirilmesi, yazlık çiçek 

dikimi ve ağaçlandırma çalışmalarını yoğun biçimde sürdürüyor. Vatandaşların dinlenmek ve güzel 

vakit geçirmek amacıyla ziyaret ettiği park ve yeşil alanlar, yaz boyunca renkli ve doğal görünümüyle 

kullanımında olacak.

LALELER, RENKLİ MANZARALAR OLUŞTURDU

İlçedeki meydanlara, parklara ve ana caddelere daha güzel ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla 

dikilen laleler, baharın gelmesiyle çiçek açtı ve renkli görüntüler oluşturdu. Park ve bahçelerdeki çimlerin 

sağlıklı büyümesi ve daha canlı görünmesi için tüm yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışmaları da 

titizlikle sürüyor.

AĞAÇLARA YENİLERİ EKLENİYOR

Meydanlar ve cadde kenarlarında bulunan çalılara form veren ekipler, kurumuş ve 

sağlıksız durumda olan ağaçları yenileriyle değiştiriyor. Uygun noktalara ise yeni ağaç 

dikimi gerçekleştiriliyor. Ağaçların, çimlerin, çiçeklerin, süs bitkilerinin temel ihtiyacı olan 

su için, alanlardaki tesisatların bakım ve onarımları da yapılıyor.

PARKLAR YENİLENİYOR

Gaziosmanpaşalı çocukların huzurla ve güvenle oyun oynadığı parklara yenilerini eklemek için çalışmalarını 

sürdüren ekipler, mevcut parkları da baştan aşağı yeniliyor. Yenileme çalışmaları kapsamında parklarda 

zemin döşemelerinin tamiri yapılıyor. Yıpranmış veya kırık durumda olan duvarlar, ferforjeler ve banklar 

tamir edilerek, boyanıyor Çocuk oyun gruplarının ve fitness aletlerini onarımını ve boyamasını yapan 

ekipler, kullanıma elverişsiz olanları da yenileriyle değiştiriyor. Parklarda yeni peyzaj alanları oluşturan 

ekipler, yeşil alanlara çiçek ve çalı dikimi gerçekleştiriyor.
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Sağlık Şehitlerimizin 
Hatırası Gaziosmanpaşa’da 

Yaşayacak
Covid-19 ile mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına 
Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’nde bin adet fidan dikildi. Anma töreninde konuşan 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bir yılı aşkın bir süredir bizler adına ön cephede 
çalışan sağlık şehitlerimizin isimlerini fidanlarla yaşatalım istedik” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüsle 
mücadele ederken görevleri başında hayatlarını 
kaybeden sağlık çalışanlarını unutmadı. Sağlık 
şehitlerini anısına Gaziosmanpaşa Millet 
Bahçesinde hatıra ormanı oluşturuldu. Hatıra 
ormanına hayatını kaybeden sağlık çalışanları 
adına birer adet fidan dikildi. Fidan dikim törenine 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, İlçe Sağlık Müdürü Ferah Cankıran, ilçedeki 
hastanelerin başhekimleri, başhekim yardımcıları, 
doktorları ve sağlık çalışanları katıldı. 

“AŞI ARTIK BU VİRÜSTEN TEK KURTULUŞTUR”

Koronavirüsle mücadelede aşının önemini 
anlatan Usta, “Aşı artık bu virüsten tek 
kurtuluştur. Bu konuda el birliği, güç birliği, imkan 
birliği yapmak zorundayız. Türkiye bu konudaki 
duyarlılığını adeta seferberlik ilan etmiş şekilde 
sürdürüyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, 
belki de dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir 
sorumlulukla her türlü bilgiyi şeffaf bir şekilde 
paylaşırken, hükümetimiz de maddi imkanlarını 
seferber ediyor. Emeği geçenlere bir kere daha 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“AŞILANMAYI HERKESE ÖNERELİM”

Fidan dikim törenine katılan Gaziosmanpaşa 
İlçe Sağlık Müdürü Ferah Cankıran da aşının 
önemine değinerek, “Bizler sağlıkçı olarak 7/24 
görevimizin başındayız. Her daim yanınızdayız. 
Lütfen bizlere desteğinizi eksik etmeyiniz. Şu 
an sorunumuz aşılanmadır. Aşılanmayı herkese 
önerelim, aşılanalım ve aşıların da yaptırılmasını 
sağlayalım. Duyarlılığından dolayı Belediye 
Başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya çok teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İSİMLERİNİ FİDANLARLA 
YAŞATALIM İSTEDİK”

Bir yılı aşkın süredir virüsle mücadele eden ve bu 
uğurda hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını 
anmak ve isimlerini yaşatmak için yaptıkları 
etkinlikten bahseden Başkan Usta, “Bugün 
burada farkındalık oluşturmak, aynı zamanda 
sağlık çalışanlarımızın bir yılı aşkın bir sürede 
vermiş oldukları mücadelelerini anmak için etkinlik 
yapıyoruz. Bir yılı aşkın bir süredir bizler adına 
cephede çalışan, bizim sağlığımız için gayret sarf 
eden tüm sağlık çalışanlarımızın bu süreçte ne 
kadar önem kazandığını hepimiz biliyoruz. Bu 
virüsle mücadele eden, ülkemizin bugüne kadar 
göstermiş olduğu büyük gayretlerde önderlik 
yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve 
tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. Bu 
farkındalık etkinliğiyle, çalışmalarda şehit düşen 
sağlık çalışanlarının adını yaşatmak maksadıyla 
onlar için fidan dikelim, bu fidanlara onların isimlerini 
yazalım ve onların anılarını yaşatalım istedik” dedi.
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En Güzel Balkon 
Yarışması’nda Dereceye 
Girenler Ödüllendirildi

Gaziosmanpaşa’da düzenlenen yarışma 
kapsamında, pandemi sürecinde evde kalan 
vatandaşların çiçeklerle süslediği 125 balkon, 
oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi. 
Programda en beğenilen 17 balkonun sahibine 
ödülleri dağıtıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi 
1’inci seçilen balkon sahibine, tam altın, 2’nci 
seçilen balkon sahibine yarım altın, 3’üncü 
seçilen balkon sahibine, çeyrek altın hediye etti. 
Ayrıca sıralamaya giren diğer 14 balkon sahibine 
mansiyon ödülleri olarak bisiklet, radyo ve kitap 
seti verildi.

“DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ OLMASI MÜNASEBETİYLE 
BU FARKINDALIĞI PAYLAŞTIK”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, “Geleneksel hale getirmiş olduğumuz en 
güzel balkon yarışmasını bugün gerçekleştirdik. 
Bugün aynı zamanda Dünya Çevre Günü olması 
münasebetiyle bu farkındalığı kamuoyuyla 

paylaştık. Daha önce dereceye girip ödül 
alan komşularımız ve bu konuyla ilgili tecrübe 
arkadaşlarımız arasında seçtiğimiz heyet ile 
yerinde gidip tespitler yapmak suretiyle bu 
çalışmayı sonuçlandırdık. İlk üçe girenleri altınla 
ödüllendirdik daha sonrakilere bisiklet, kitap, 
radyo ve diğer hediyelerimiz oldu” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 3. Geleneksel En Güzel Balkon 
Yarışması’nda dereceye girenler ödüllendirildi. Yarışmada 1’inci olan Emine Uzunoğlu, 
4 senedir kanser ile mücadele ettiğini ve bu süreçte balkonunun ona yaşam alanı 
olduğunu ifade etti.

“HASTALIK SÜRECİNDE İYİ Kİ VARMIŞ DEDİĞİM 
YER BURASI”

Yarışmada birinci olan Emine Uzunoğlu, “Biz hep 
bahçeli bir ev özlemi içerisindeydik. İmkanlar 
dahilinde olmadığı için böyle kendi balkonumuzu 
bahçe haline getirmek istedik. İşte minik 
saksılarda bazen sebze yetiştiriyoruz. Bazen 
de böyle çiçeklerimiz büyüyor. Burası bize hem 
pandemi sürecinde çok güzel nefes alacak yer 
oldu. İyi ki varmış dediğim yer burası aslında 
hastalık sürecinde. Ben dört yıldır bu hastalık ile 
uğraşıyorum, yani savaşıyorum. Burası bana bana 
nefes alacak yer oldu” diye konuştu.

İstanbul’un Fethi 
Mehter Takımıyla Kutlandı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümünde caddelerde 
Mehteran Gösterisi gerçekleştirdi. Gaziosmanpaşalılar, evlerinin pencere ve 
balkonlarından marşlara eşlik ederek, fetih coşkusunu yaşadı.

Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan ve İstanbul’un ebediyete kadar Türk yurdu 

olmasını sağlayan kutlu fethin 568. yılı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi de 

kutlama programı kapsamında ilçedeki birçok noktada Mehteran Gösterisi düzenledi. Bağlarbaşı 

Caddesi, Gaziosmanpaşa Meydanı, 500 Evler Caddesi ve Sokullu Mehmet Paşa Caddesi’nde 

gerçekleştirilen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gaziosmanpaşalılar, evlerinin pencere ve 

balkonlarından marşlara eşlik ederek, fetih coşkusunu yaşadı. Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediyesi 

Gençlik Merkezi öğrencileri de Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret ederek, hep bir ağızdan 

dualar etti.

İstanbul’un Fethi’nin aynı zamanda gönüllerin 

de fethi olduğunu ifade eden Gaziosmanpaşa 

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 

“Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar 

olmuş aziz İstanbul’un Fethi’nin 568. yılı kutlu 

olsun. Çağ kapatıp, çağ açan Fatih Sultan 

Mehmet Han ve bu toprakları bize vatan kılan 

şanlı ecdadımızı rahmet ve minnetle yâd 

ediyorum” ifadelerini kullandı.
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İstihdama Katkı Sunmaya 
Devam Ediyoruz
Gaziosmanpaşa Belediyesi İstihdam Birimi, iş arayan vatandaşlarla işverenler 
arasında istihdam köprüsü olmayı sürdürüyor.

Pandemi sürecinde vatandaşlara ekonomik ve sosyal yönden destek olmayı sürdüren 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, istihdam buluşmalarıyla iş arayan vatandaşlara da iş imkanları sunuyor. 
Bu kapsamda MNG Kargo, Şahin Metal, Kargoist, Özak Tekstil, Turkcell ve Binsat Grup firmalarının 
çeşitli pozisyonlardaki personel alımları için Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Konferans 
Salonu’nda mülakatlar gerçekleştirildi. Görüşmeler sonucu firmaların aradığı nitelikleri taşıyan 
vatandaşlar istihdam edilerek, iş başı yapıyor.

“İŞSİZ İNSANLARA İŞ SAĞLIYORLAR”

İş başvurusunda bulunan Avni Tüfek, “Belediyenin imkanı bu konuda çok güzel. İşsiz insanlara 
iş sağlıyorlar. Biz de geldik buradan faydalanmak için. İş başvurumuzu yaptık. Büyük bir olasılıkla 
olumlu geçti. İnşallah başlarım diye düşünüyorum” dedi. .

Gaziosmanpaşa’da ikamet eden ve iş arayan vatandaşlar,
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin http://istihdam.gaziosmanpasa.

bel.tr adresinden iş ilanlarını takip edip, başvuru yapabiliyor.

Belediyemizden Gaziosmanpaşa 
Arama Kurtarma Derneği’ne 
Malzeme Desteği
Gaziosmanpaşa Belediyesi, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 
Gaziosmanpaşa Arama Kurtarma Derneği’ne (GOPAK) malzeme desteği verdi. 
Malzemeleri teslim eden Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Her mahallede bir 
yedek arama kurtarma ekibi olacak kadar gönüllerimizi bu farkındalık çalışmalarıyla 
donatmalıyız” dedi.

Afetlere hazırlık kapsamında çalışmalarını sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, Elazığ ve İzmir 
depremlerindeki arama kurtarma çalışmalarında etkin rol alan Gaziosmanpaşa Arama Kurtarma 
Derneği’ne (GOPAK) malzeme desteği verdi. Derneğin ihtiyaçları doğrultusunda; 1 adet sedye, 4 adet 
ilkyardım çantası, 300 adet maske, 2 adet kırıcı-delici matkap, 2 adet testere, 2 adet arama kurtarma 
kaskı, 20 adet eldiven ve 10 adet yangın söndürme tüpü, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından, 
GOPAK Başkanı Fikret Beşoğlu’na teslim edildi. Programda konuşan Başkan Usta, her mahallede bir 
yedek arama kurtarma ekibinin olması gerektiğini, bu konuda gönüllülerin farkındalık çalışmalarıyla 
eğitileceğini ifade etti.

“HER MAHALLEDE BİR YEDEK ARAMA KURTARMA EKİBİ OLACAK”

Her vatandaşın arama kurtarma ekiplerinin bir parçası olması gerektiğini söyleyen Başkan Usta, “Arama 
kurtarma ekibimizin zaten sürekli kullandığı ve ihtiyaç duyduğu malzemeleri onlara verdiğimiz için 
değil, arama kurtarma yapısı içerisinde bu tür malzemelere ihtiyaç duyulduğunu her birimiz öğrenelim 
ve görelim diye farkındalık oluşturmak adına bu paylaşımı sizlerle yapıyoruz. İlk afet okulunun 
sizlerin desteğiyle eğitime başlamış olması, bizde de büyük bir sorumluluğunun farkında olduğumuz 
gerçeğini ortaya koymakta. Her mahallede bir yedek arama kurtarma ekibi olacak kadar gönüllerimizi 
bu farkındalık çalışmalarıyla donatmalıyız. Bize düşen görev bu. Size düşen görev ise hep beraber bu 
algıyı yaygınlaştırarak, her bir vatandaşımızın bu arama kurtarma ekiplerinin bir paydaşı olarak kendini, 
geleceğini ve büyüklerini kurtaracak bir operasyonu burada paylaşmasıdır” dedi.
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Gaziosmanpaşa Belediyesi İle 
İTÜ Arasındaki Akademik İş 
Birliği Güçlendi
Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında 
yürütülen akademik iş birliği, imzalanan yeni protokol ile daha da güçlendi. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa 

Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile kadına şiddet 
uygulayan erkeklerin psikolojik destek ve eğitsel faaliyetlerle rehabilite edilmelerini 
hedefleyen “Beyaz Ev Projesi” hayata geçirildi. 

Gaziosmanpaşa’da sanatsal ve akademik çalışmalara destek sağlamak amacıyla Gaziosmanpaşa 
Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Gaziosmanpaşa 
Belediye binasında gerçekleştirilen imza törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile beraberindeki heyet katıldı. Protokol kapsamında 
Sanat Akademisi eğitimlerinin daha geniş bir akademik kadroyla yürütülmesi, eğitimlerin kapsamının 
genişletilmesi ve üniversitelerin konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerine nitelikli öğrenci 
yetiştirilmesinin sürdürülmesi hedefleniyor.

“IŞIK SAÇAN GENÇLERİMİZE KÜLTÜREL ANLAMDA FAYDA 
SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

İTÜ’den mezun olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 
“İTÜ Türkiye’nin belki de dünyanın en eski, en köklü 
üniversitelerinden birisi. Bugün üniversitemle birlikte 
kültürel ve sanatsal anlamda iş birliği protokolü yapmış 
olmak benim için de son derece onur verici bir gelişme. 
Bu anlamda bu organizasyonun oluşmasında emeği geçen 
başta konservatuar müdürümüz ve ekip arkadaşlarımıza 
teşekkür ederim. Amacımız, gelişen ülkemizde ufukları 
dünyaya ışık saçan gençlerimize, halkımızla birlikte kültürel 
anlamda bir fayda sağlamak. Gaziosmanpaşa, kültüre, 
sanata, spora aç bir şehir. Biz de istedik ki sosyal, kültürel 
anlamda akademik yapıyla İTÜ gibi bir üniversiteyi arkamıza 
alarak, şehrimize ve halkımıza katkı sağlayalım. İTÜ 
Konservatuar Fakültesi’nin tecrübeli hocalarıyla geleneksel 
müziğimizi ve aletlerimizi gelecek nesillere taşımak da bu 
çalışmada önem arz ediyor” açıklamasında bulundu.

Gaziosmanpaşa, Beyaz 
Ev Projesi İle “Kadına 

Şiddete Dur” Diyor

Kadına şiddet uygulayan erkeklerin denetimli serbestlik veya gönüllülük kapsamında psikolojik 
destek ve eğitsel faaliyetlerle rehabilite edilmelerini hedefleyen Beyaz Ev projesi Gaziosmanpaşa’da 
hayata geçirildi. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa 
Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokole göre ilçede bulunan kurum ve kuruluşların iş 
birliği ile toplumun temel taşını oluşturan ailenin sağlıklı gelişimine yönelik sorunların belirlenmesi ve 
çözümünün sistematik olarak sonuçlandırılması amaçlanıyor.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE YÜREKTEN TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM”

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Böylesine anlamlı ve bir o kadar da faydalı 
olacağına inandığımız bu projenin paydaşı olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. 
Bu çalışmanın başında başta Kaymakamım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek 
istiyorum. Çünkü her birimizin bir aile mensubu olarak, toplumun bir bireyi olarak bu sorumluluğu 
taşıdığımızı düşünüyorum. Özellikle ilçemizdeki tüm kurumlarımızın paydaşlarını bu çalışmaya 
önce gönülden sonra da fiilen destek vermiş olması Türkiye’de farklı bir model ortaya çıkmasının 
da bir örneği olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda emeği geçen herkese yürekten teşekkür etmek 
istiyorum” ifadelerini kullandı.
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Bulgaristan’daki 
Soydaşlarımızla Gönül 
Köprümüzü Güçlendiriyoruz

Gaziosmanpaşa’dan 
Afrikalı Çocuklara Yardım Eli

Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Bulgaristan Kırcaali Belediyesi, kardeş belediyecilik 
protokolü kapsamında düzenlenen programda bir araya geldi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçenin birçok noktasına konulan giysi kumbaralarından 
çıkan 2. el elbiseleri dönüştürerek elde ettiği gelirle Afrika’da bulunan ihtiyaç 
sahipleri için yeni kıyafetler aldı. Gaziosmanpaşa’dan Afrika’ya uzanan yardım elinde 
yeni kıyafetlerine kavuşan çocukların sevinci görülmeye değerdi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis 
ile Gaziosmanpaşa Rumeli Platformu Başkanı 
Nurgün Güngören ve beraberindeki heyeti 
makamında ağırladı. Usta, görüşmede kardeş 
şehir Kırcaali ile kültürel ve ekonomik diyalogların 
geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

USTA: “HEM HASRET GİDERDİK HEM DE 
DİYALOGLARIN DEVAM ETMESİ NOKTASINDA 
MUTABAKAT SAĞLADIK”

Başkan Usta, “Kırcaali bizim için Balkanlarda 
önemli bir merkez. 2006 yılında kardeş şehir 
olduğumuz Kırcaali ile uzun bir süre diyaloglarımız 
oluşmuştu. 2016 yılından sonra bazı sıkıntılardan 
ötürü biraz kesintiye uğramıştı. Bugün Kırcaali 
belediye başkanımız ve ekibi ile il başkanımızla 
ve Kırcaali’den gelen hemşehrilerimizle hem 
hasret giderdik hem de bu diyalogların, ilişkilerin 
devam etmesi noktasında da mutabakat sağladık. 
Umarım hem Kırcaali hem de Gaziosmanpaşalı 
hemşerilerimiz adına bu kültürel bağları devam 

ettiririz. İki bölge arasında önce kültürel anlamda 
sonra ekonomik anlamda sonra siyasi anlamda 
bu gelişmeyi ve diyaloğu sürdürmüş oluruz” dedi.

AZİS: “UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMEDİĞİMİZ 
KONULARDA GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ”

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, “Uzun 
zamandır kardeş belediyelerimiz ile görüşme 
fırsatımız olmadı. Pandemi sürecini herkes yaşıyor. 
Buna rağmen hasretlik götürmek için gelip, kardeş 
belediyemiz özellikle Gaziosmanpaşa Belediyemize 
ve Türkiye’de Trakya Bölgesi, İstanbul, Bursa 
İzmir’deki tüm kardeş belediyelerimizi bir 
selamlama programı ayarladık. Hal hatır sorup, uzun 
zamandır görüşmediğimiz konularda görüşlerimizi 
paylaşıyoruz” diye konuştu.

Sıfır Atık projesi kapsamında duyarlı vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında bir köprü olan 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde yerleştirmiş olduğu giysi kumbaralarından elde edilen gelir ile 
alınan yeni kıyafetleri, Afrika ülkesi Togo’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

“BURADAN SIFIR GİYSİLER ALARAK, AFRİKA’DAKİ İNSANLARA YARDIM AMAÇLI ULAŞTIRIYORUZ”

Proje hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediyesi Sıfır Atık Projesi Şefi Rahmetullah Sevinçer, “ İlçemizin 
200 noktasına toplama kumbaraları yerleştirdik. Bu toplama kumbaralarından vatandaşlarımızın atmış 
olduğu, kullanmadığı giysileri buradan alıp ihale ile lisanslı bir firmaya verdik. Bu lisanslı firma da çeşitli 
yerlerde bunlardan faydalanmak durumunda kalıyor. Biz de bu topladığımız atıklardan vatandaşlarımızdan 
gelen talepler olursa önceliği onlara tanıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşıladıktan sonra topladığımız 
atıklardan elde ettiğimiz gelirleri yurt dışında özellikle Afrika ülkelerinde ekonomik durumu kötü olan 
insanlara buradan sıfır giysiler alarak oradaki insanlara yardım amaçlı ulaştırıyoruz” dedi.

Gaziosmanpaşa’dan proje kapsamında Afrikalı ihtiyaç sahiplerine ulaşan kıyafetleri gören çocuklar büyük 
sevinç yaşarken, Türkiye’ye ve Gaziosmanpaşa Belediyesi’ ne teşekkürlerini iletti.



Geri Dönüşüm Yarışmamız, 
İhtiyaç Sahibi Öğrencilerin 
Yüzünü Güldürdü
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlediği “Okullar Arası 
Kullanılmış Giysi ve Ev Tekstil Ürünleri Toplama Yarışması” ile hem geri dönüşüme 
destek oldu hem de yürekleri ısıttı. En çok 2. el giysi ve tekstil ürünü toplayan okullara 
dağıtılan 17 bin TL tutarında ödülle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet 
yardımı yapıldı. 

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hayata 
geçirilen “Sıfır Atık Projesi”ne tam destek veren 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, düzenlediği yarışma 
ve etkinliklerle hem vatandaşların geri dönüşüme 
destek vermesini sağlıyor hem de sosyal sorumluluk 
projeleri yürütüyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa 
Belediyesi tarafından ilçedeki okullar arasında 
“Kullanılmış Giysi ve Ev Tekstil Ürünleri Toplama 
Yarışması” düzenlendi. Yarışmada en çok 2. el giysi 
ve ev tekstil ürünü toplayan okullar ödüllendirildi.

15 TON 2. EL GİYSİ VE EV TEKSTİL ÜRÜNÜ 
TOPLANDI

Sakarya İlkokulu’nun 2.100 kg ile en fazla 2. el 
giysi ve ev tekstil ürünü toplayan okul olduğu 
yarışmada Alparslan Ortaokulu 1.600 kg ile 2’nci, 
Dumlupınar Ortaokulu da 1.200 kg ile 3’üncü oldu. 
İlçe genelindeki okullarda yarışma süresince 15 
ton 2. el giysi ve ev tekstil ürünü toplandı. Sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında yapılan yarışmanın 

ödülleri Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından okul 
müdürlerine takdim edildi. Yarışmanın ardından 
öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilerle birlikte 
giyim mağazasına gidilerek, kazanılan ödüllerle 
öğrenciler için alışveriş yapıldı. 
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Spor Kulüplerine Destek 
Olmayı Sürdürüyoruz

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren ve çeşitli branşlarda başarılı olan 
42 amatör spor kulübüne toplamda 200 bin lira nakdi destekte bulundu.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı 
Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İl Gençlik ve Spor Müdürü 
Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu’nun yanı sıra ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticileri, 
antrenörleri ve sporcular katıldı. Programda futbol, tekvando, fitness, muay thai, badminton, kick boks 
gibi branşlarda başarılı olan spor kulüplerine 200 bin lira nakdi destek sağlandı
.
“GELECEĞİMİZİN UMUDU GENÇLER, GENÇLERİN UMUDU SPOR”
Gençleri için spor, kültür ve sanat önemine dikkat çeken Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta, “Bugüne kadar turnuvalarda başarı sağlayan sporcularımıza nakdi yardımda bulunduk, 
bulunmaya da devam edeceğiz. Toplam da 1 milyon 234 bin lira nakdi yardım da bulunmuşuz. Tabii 
bunlar yeterli değil. Ama hayalimiz, umudumuz; bu şehirde herkesin en az bir spor dalıyla uğraşmasını, 
meşhur olmasını gerekirse profesyonel spor yapmasını sağlamak. Her bir vatandaşın bir spor dalıyla 
eşleşmesini arzu ediyoruz, onun hayalini kuruyoruz. Gençlerimizin başarıya koşması, ödül alması, 
ülkemizi yükseltmesi bizim için önemlidir. Geleceğimizin umudu gençler, gençlerin umudu da spor 
olsun” dedi.

"BAŞARI GETİRDİKÇE DESTEKLERİMİZ 
İNŞALLAH ÇOĞALIR"
Yalova'da yapılan kulüpler arası turnuvada 
Türkiye 3.'sü olan karateci Ahmet Hakan Bolat 
ise, "300 takım arasından 3. olduk. Yapılan bu 
yardım inşallah bu vesilelerle daha çok. Tabii 
başarılar büyüdükçe desteklerin de artması 
gerekiyor. Tabii bunu bize hissettiriyorlar. Hiçbir 
sorunumuz olmadı. Biz başarı getirdikçe inşallah 
desteklerimiz de çoğalır" şeklinde konuştu.
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Evde Temizlik Hizmetimiz İle 
Kimsesiz ve Yaşlılarımızın 
Yanındayız
Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi dolayısıyla ara verdiği “Evde Temizlik Hizmeti”ne 
normalleşme sürecine geçilmesinin ardından yeniden başladı. Hizmet kapsamında 
65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve engelli vatandaşların ev temizlikleri, belediye 
ekipleri tarafından ücretsiz olarak yapılıyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla birçok alanda örnek hizmetleri hayata geçiren Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve engelli vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 
belediye ekipleri, günlük ev işlerini yapmakta zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine giderek, 
temizlik hizmeti veriyor. Periyodik olarak ziyaretler gerçekleştiren ekipler, evin tüm temizlik işlerini özenle 
yaparak, tüm odaları hijyenik ve düzenli hale getiriyor. Yaşlı ve engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran 
Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahiplerine yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

“VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇ DUYDUĞU HER 
KONUDA YANLARINDAYIZ”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta, “Pandemi dolayısıyla yardımlaşma 
ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz. 
Vatandaşlarımızın her konuda yanlarındayız. Evde 
temizlik hizmetimiz de ihtiyaç sahibi komşularımıza 
sunduğumuz hizmetlerden biri. Vatandaşlarımızın 
memnuniyeti, mutluluğu, rahatı bizleri de ziyadesiyle 
mutlu ediyor” dedi.

Evde Temizlik Hizmetleri´nden yararlanmak isteyen 
vatandaşlar, belediyenin 0212 453 55 42 veya 
0212 453 55 45 numaralı telefonlarını arayarak, 
talep oluşturabilirler

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yardımlaşmanın, 
paylaşmanın ve dayanışmanın yoğun olarak 
yaşandığı Ramazan ayının bereketini bu yıl da 
vatandaşlarla paylaştı. Evde yemek hazırlama 
imkanı olmayan, 65 yaş üstü kimsesiz, hasta, 
engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her 
gün Gaziosmanpaşa Belediyesi Aşevi’nden iftarlık 
sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aşevinde hijyenik 
bir ortamda hazırlanan yemekler, tek kullanımlık 
kaplarda özenle paketlenerek, vatandaşların 
kapısına kadar götürüldü. İftar için her gün 3 çeşit 
yemek ve tatlı; sahurluk için de kahvaltılık kumanya 
hizmeti veren Gaziosmanpaşa Belediyesi Aşevi, 
yaklaşık bin kişi için hazırladığı yiyecekleri ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

ERZAK YARDIMLARI YOĞUNLAŞTI

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 
ailelere yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen 
erzak kolisi dağıtımları da Ramazan ayında daha 

da yoğunlaştı. Salçadan yağa, çaydan şeker ve 
makarnaya varan zengin içerikli erzak kolileri 
depolarda özenle paketlenerek ihtiyaç sahibi 
vatandaşların evlerine ulaştırıldı.

İhtiyaç Sahiplerimiz İçin 
Sıcak Yemek ve Erzak 
Yardımlarımız Sürüyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri her zaman olduğu gibi Ramazan 
ayında da yalnız bırakmadı. Aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanan iftar yemekleri 
her gün vatandaşların kapısına kadar götürülürken, erzak kolisi yardımları da ihtiyaç 
sahiplerinin yüzünü güldürdü.
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelindeki fırın, pastane ve tatlı imalathaneleri 
başta olmak üzere gıda işletmelerine yönelik denetimlerini yoğun olarak sürdürüyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ilk günden bu yana sıkı tedbirler alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 
fırın, pasta ve tatlı imalathanelerinde denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor. Özellikle fırın, 
pastane, restoran, kafe gibi gıda satış noktalarını sık sık ziyaret ederek denetimler gerçekleştiren 
ekipler, kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunuyor.

COVİD-19 TEDBİRLERİ DENETLENİYOR

İşletmelerin üretim, depo ve satış yerlerini titizlikle inceleyen ekipler, ürünlerin tazeliği, ürün ve 
malzemeleri saklama koşulları, alet ve ekipmanların uygunluğu ve gramaj yönünden kontroller 
gerçekleştiriyor. Denetimlerde Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe, temizlik ve HES 
kodu kontrolleri de yapılıyor. İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirleri genelgesi hakkında esnafa 
bilgilendirmeler yapan ekipler, çalışma saatlerine ve müşteri kapasitesine uyulmasına yönelik 
kontroller de gerçekleştiriyor.

Gıda İşletmeleri Denetim 
Altında



HALKIMIZA 

HAYIRLI OLSUN

YAKINDA
HiZMETiNiZDE

HASAN TAHSiN USTA
htahsinusta

BELEDiYE BASKANI

İlçe Emniyet
Müdürlüğü
Hizmet Binası ve
Küçükköy
Polis Merkezi Amirliği 


