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Ülkemizin birçok noktasında meydana gelen orman
yangınları hepimizi derinden etkiledi. Ciğerlerimizi
yakan yangınların ardından Cennet Vatan’ı yeniden
yeşile kavuşturmak ve geleceğimize sahip çıkmak
için hızla harekete geçerek, Tarım ve Orman
Bakanlığı’mızın
destekleri,
Gaziosmanpaşalı
hemşehrilerimizin katkılarıyla Manavgat başta olmak
üzere yangın bölgelerimize 10 bin fidan gönderdik.
Yine yangın bölgelerimizdeki çalışmalara araç,
ekipman ve personel desteği sağladık. Her zorlukta
olduğu gibi Devlet-Millet dayanışmasıyla bu zorluğun
da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum.
Bir yandan yaralarımızı sarmak için mücadele ederken
diğer yandan Gaziosmanpaşa’mızı her alanda
geleceğe taşıyacak hizmet, proje ve yatırımlarımızı
kesintisiz sürdürüyoruz. İlçemizin mevcut yapı
stokunu deprem başta olmak üzere, tüm afetlere karşı
güçlendirmek, yeşil alanlara ve sosyal donatılara sahip
modern ve güvenli yaşam alanları üretmek amacıyla
hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız
sekteye uğramadan sürüyor. Projelerimizi bir bir
tamamlayıp, hızla hak sahiplerimizle buluşturmanın
gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
destekleriyle TOKİ ile birlikte yapımını tamamladığımız
Sarıgöl Mahallesi 12B 1. Etap Kentsel Dönüşüm
Projemizde hak sahiplerimize anahtarlarını teslim
ettik. 796 konut, 13 dükkân ve 1.039 araç kapasiteli
kapalı otopark ile yeşil alanların yer aldığı projemizin
ilçemize ve hak sahiplerimize hayırlı olmasını
diliyorum.

Vatandaşlarımızın
talepleri
doğrultusunda
projelendirerek, yapımını tamamladığımız ilçemizin ilk
semt konağı olan Kazım Karabekir Semt Konağı’nın
açılışını yine komşularımızla birlikte gerçekleştirdik.
Mahallemizde ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri tek çatı
altında toplayan semt konağımız; 112 Acil, Muhtarlık,
PTT Hizmet Noktası, Eğitim ve Aile Sağlığı Merkezi ve
Belediyemizin İletişim Merkezi ile vatandaşlarımızın
hizmetlere erişimini kolaylaştırdı.
Tesisleşme anlamında önemli mesafe kat eden
Gaziosmanpaşa’mızın eğitimde, kültürde ve sanatta
da elde ettiği başarılar, 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 var
gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmaların meyvesi
olarak, bilgi evi öğrencilerimizin LGS ve YKS’de
aldığı başarılı sonuçlar bizleri gururlandırdı. Diğer
yandan Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü
sporcularımızın yurtiçi ve yurtdışındaki turnuvalarda
elde ettikleri madalyalar göğsümüzü kabarttı. Tüm
sporcularımızı yürekten kutluyorum. Gençliğe
yatırımın geleceğe yapılmış en güzel yatırım olduğu
inancıyla gençlerimiz için çalışmaya, yeni hizmetler
üreterek onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamaya
devam edeceğiz.
Bu vesileyle siz kıymetli komşularıma sevgilerimi
sunuyor, nice güzel ve hayırlı hizmetlerde buluşmamız
temennisiyle her birinizi en kalbi duygularımla
selamlıyorum.
Kalın sağlıcakla…
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Gaziosmanpaşa
Anadolu İmam
Hatip Lisesi ve
Cami Yeniden İnşa
Ediliyor

Kazım Karabekir
Semt Konağı Hizmetinizde
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan tüm
hizmetlerin tek çatı altında verileceği Semt Konağı’nın açılışını yaptı. Konak
içerisinde 112 Acil, Muhtarlık, PTT, Eğitim ve Aile Sağlığı Merkezi ile Belediye İletişim
Merkezi hizmet veriyor.
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“İLK SEMT KONAĞIMIZ YENİ KONSEPT İLE KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ’NDE”
Açılışta konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, “ Yaklaşık bir buçuk yıl önce
yapmış olduğumuz anket sonucunda gelen
talepler doğrultusunda başlatmış olduğumuz bu
hizmet binasını açmış oluyoruz. Bu mutluluğu
sizlerle paylaşmak çok güzel. Göreve geldiğimiz
günden itibaren mahallemizde yapılmamış şeyleri
yapmak için canla başla çalıştık. İstanbul’un tek
kadın kültür merkezini de bu mahallemize inşa
ettik. Semt konağı niteliğinde ve bu konsepte ilk
semt konağımızda bu mahallemize inşa edildi. Bu
hizmetler mahallemiz için yeterli değil daha güzel
yaşanabilir bir mahalle olması ile ilgili eksiklerin
giderilmesi konusunda var gücümüzle çalışmaya
devam ediyoruz, edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin Kazım Karabekir
Mahallesi’nde yapmış olduğu araştırma ve anketler
sonucunda mahallede eksik olan ve vatandaşların
talep ettiği hizmetleri içeren kurumlar, Semt
Konağı adı altında tek çatı altında toplandı.
Mahalle içerisinde yapılan Semt Konağı’nda 112
Acil, Muhtarlık, PTT, Eğitim ve Aile Sağlığı Merkezi
ile Belediye İletişim Merkezi yer alıyor. Konağın
açılışına Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan
Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta ve vatandaşlar katıldı. Açılışın
ardından protokol ve vatandaşlar hizmet binasını
dolaştı.
HASEKİ HASTANESİ’NDE GÖREV YAPAN
PROFESÖRLER, HASTALARI MUAYENE EDECEK
Semt Konağı içerisinde yapılan Eğitim ve Aile Sağlık
Merkezi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ile yapılan protokol sonucunda hastanenin ek
binası olarak yönlendirildi. Aile Sağlık Merkezi
içerisindeki muayenelerde Haseki Eğitim Araştırma
Hastanesi’nde görev yapan profesörlerin hasta
kabul edeceği de duyuruldu.
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BAŞKAN USTA DEVAM EDEN PROJELER HAKKINDA BİLGİLER VERDİ

Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan Sarıgöl Mahallesi 12B 1. Etap Kentsel
Dönüşüm Projesi’nde anahtar teslimi yapıldı. Hak sahiplerine anahtarlarını teslim
eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçede kentsel dönüşüm
çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Usta, “796 konutluk bu projemizin hemen yanı başında Bağlarbaşı Mahallemizde 7B projemiz
bitme aşamasına geldi. İnşallah 2022 yılbaşlarından itibaren en kısa sürede içerisinde de 813
konutluk projeyi büyük bir hızla hızıyla tamamlamaya çalışıyoruz. Ayrıca onun arka tarafında
bulunan 926 konutluk 7A projesini de hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Hemen yanı başımızda
yine 12C olarak tanımladığımız Sarıgöl’ün bir başka projesi ile birlikte burayı dönüşmüş, yeni bir
şehir konseptinde güvenli, konforlu, huzurlu bir yaşam alanı olarak halkımıza kazandırmak için de
büyük gayretle çalıştığımızı özellikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“KOMŞULARIMIZIN MUTLULUĞU BİZİ DAHA DA
ÇOK MUTLU EDİYOR”

Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm konutları
hak sahipleriyle buluşmaya devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi
tarafından yapımı tamamlanan Sarıgöl Mahallesi
12B 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde anahtar
teslimi yapıldı. 796 konut, 13 dükkân ve 1.039 araç
kapasiteli kapalı otoparkın yer aldığı projede hak
sahipleri depreme dayanıklı, güvenli, yeşil alanlara
ve otoparka sahip evlerine kavuşmanın heyecanını
yaşadı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta da hak sahiplerine anahtarlarını teslim
ederek, vatandaşların sevincine ortak oldu.

Başkan Usta, “Vatandaşlarımızın sabrı, duası
ve desteği, çalışan arkadaşlarımızın büyük bir
gayretiyle Çevre Şehircilik Bakanlığı’mızın ve
Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bugün
Sarıgöl’de bu önemli 796 konutluk projeyi
tamamlamış olmanın mutluluğu yaşıyoruz. Bizim
mutluluğumuzun yanında burada oturacak hak
sahibi olan komşularımızın mutluluğu bizi daha
da çok mutlu ediyor. Elbette zorluğunu sıkıntılarını
bir kenara atmış olmanın, güvenli konforlu huzurlu
olmasını ümit ettiğimiz bir yaşam alanını şehrimize
kazandırmış olmanın da mutluğunu yaşıyoruz”
dedi.
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“HAFTA SONU DÜĞÜNÜM OLACAK İNŞALLAH AZ ÖNCE DE EŞYAMI VE ÇEYİZİMİ TAŞIDIM”
Hak sahibi Fatih Nuhoğlu, “Normalde kentsel dönüşüm projelerinin dairelerinin küçük olduğunu
düşünürüz. Ama daireler gerçekten birinci sınıf, özellikle 3 tane asansörü olması araç otopark kapasitesinin
yüksek olması gerçekten güzel yani. Biz normal kentsel dönüşüm binası değil de böyle yeni A sınıfı bir
sitede oturuyormuş gibi olacağız. Hafta sonu düğünüm olacak inşallah az önce de eşyamı ve çeyizimi
taşıdım. Nişanlımın ve ailelerin rahatça kabul ettiği, güven duyduğu güzel bir site olmuş. Bu konuda
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta’ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyorum” dedi.
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Gaziosmanpaşa Kentsel
Dönüşümle Bir Camiye
Daha Kavuştu

Gaziosmanpaşa Anadolu
İmam Hatip Lisesi ve Cami
Yeniden İnşa Ediliyor
Deprem riski taşıdığından dolayı yıkımı yapılan Gaziosmanpaşa Anadolu İmam
Hatip Lisesi, yeni eğitim vizyonuna uygun olanaklarla yeniden inşa ediliyor. Proje
kapsamında okulun yanındaki cami de yıkılarak, daha güvenli ve fonksiyonlu
biçimde yeniden yapılacak.

Karayolları Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen
Mehmet Zahid Kotku Camii, dualar eşliğinde ibadete açıldı.
Kentsel dönüşümle ilçeye yeni sosyal, kültürel ve yeşil alanlar kazandıran Gaziosmanpaşa Belediyesi,
manevi değerlerin buluşma noktası olan camilere de yenilerini ekliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında
inşa edilen Mehmet Zahid Kotku Camii, düzenlenen tören ile ibadete açıldı. Açılışa, Gaziosmanpaşa
Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve
vatandaşlar katıldı.
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programı protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmanın
sonunda dualar edilip açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından belediye ekipleri, vatandaşlara ikramda
bulundu. 583 m² proje alanına sahip camii, açık alanlarıyla birlikte aynı anda bin 345 vatandaşın ibadet
etmesine imkan tanıyacak.
“ŞEHRİMİZDE 5 TANE CAMİNİN İBADETE AÇILMASINI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ”
Şehirlerde yaşamın zorlaştığını söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Camimiz
hayırlı olsun. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hedefimiz her bölgede sosyal donatıların tamamını
yerine getirirken okul, cami, spor salonu ve otopark sorununu bu projede çözmek. Bu projede örnek bir
projedir. Camimiz baktığınız zaman çok küçük gibi görünüyor ama biz cami konseptlerini şehrimizde
değiştiriyoruz. Küçük cami yapıyoruz bereketli cemaatlerle namaz kılıyoruz. Sokak başlarına uygun
alanlarda daha güzel modern mimarilerle inşa ettiğimiz camiler insanların gelişini kolaylaştırmaktır.
Şehrimize 5 tane caminin ibadete açılmasını sağlamış olacağız” dedi.
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Gaziosmanpaşa’da ömrünü tamamlamış, hasarlı ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okullar,
İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yıkılıp, güvenli
şekilde yeniden inşa ediliyor. Bu kapsamda daha önce riskli yapı olduğu tespit edilerek yıkımı yapılan
Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yeniden inşası için gerçekleştirilen ihale tamamlandı.
Alanda inşaat çalışmaları kısa sürede başlayacak. Lisenin yanında bulunan cami de yıkılıp, yeniden
yapılacak. 400 m² alanda inşa edilecek cami, bodrum kat, zemin kat ve 2 mahfil kattan oluşacak.
ÖĞRENCİLER TAM DONANIMLI EĞİTİM BİNASINA KAVUŞACAK
Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yeni binasında 36 derslik, 3 anasınıfı, 1 görsel sanatlar
atölyesi, 1 müzik atölyesi, 3 fen laboratuvarı, 1 destek eğitim sınıfı, 1 bilgisayar odası ve 2 yemekhanenin
yanı sıra kütüphane, konferans salonu ve revir yer alacak. Yeni eğitim vizyonuna uygun biçimde tam
donanımlı olarak inşa edilecek okul, öğrencilere güvenli modern bir binada nitelikli eğitim alma imkânı
sunacak.
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Gaziosmanpaşa’da
Dönüşüm Hızla Devam
Ediyor

Cadde ve Sokaklarda
İlaçlama Çalışmaları Tüm
Hızıyla Sürüyor

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi ve Karayolları Mahallesi İmar Planları onaylandı.
Buna göre vatandaşlar, imar planında belirtilen şartlarda inşaat hakkı artışı ve
istedikleri müteahhitle proje yapma avantajlarıyla evlerini kentsel dönüşüm
kapsamında yenileyebilecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, sivrisinek ve haşere türleriyle mücadele etmek için her
akşam cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

büyüklüğe sahip parsellerde ise inşaat hakkı %10
arttırılarak uygulama yapılacak.
Karayolları Mahallesi’nde ise; 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı üzerinde belirlenen toplam
303 etap halinde yürütülecek. Maksimum kat
adedi 10 kat belirlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, Mevlana
Mahallesi’nde 38,25 ha’lık kısma ait ve Karayolları
Mahallesi’nde 69,37 ha’lık kısma ait hazırlanan
imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca
onaylandı. İstedikleri müteahhit firma anlaşıp,
yeni imar planının sunduğu inşaat hakkı artışı
kolaylığından faydalanacak olan hak sahipleri,
6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında
devlet teşvikli kredi, kira ve taşınma yardımları ile
evlerini kentsel dönüşüm kapsamında yeniden
inşa edebilecek.

İmar Planı Plan Notlarında belirtilen özel şartların
yerine getirilmesi halinde vatandaşlara parsel
ölçeğinde uygulama imkanı da sunuldu. Ayrıca
etap sınırları içinde 2/3 çoğunluk sağlanması
durumunda anlaşma dışında kalan parsellerin
minimum etap büyüklüğü 400 m² olması halinde
etap sınırlarında değişiklik yapılabilir.

Yeni imar planına göre Mevlana Mahallesi’nde;
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinden
parsel bazlı uygulama yapılacak. En az 2 parselin
birleşmesi koşuluyla 800 m² ve üzeri büyüklüğe
sahip parsellerde inşaat hakkı %10 artırılarak, açığa
çıkan iskan edilebilir bodrum katlar dahil yükseklik
en çok 6 kat olarak uygulama yapılacaktır.
Birleşme olma şartı aranmaksızın 2000 m² ve üzeri

Vatandaşlar imar planları ile ilgili tüm detaylar
hakkında
https://istanbul.csb.gov.tr/duyurular
adresinden veya Gaziosmanpaşa Belediyesi
Kentsel
Dönüşüm
Müdürlüğü
Planlama
Şefliği’nden bilgi alabilirler.
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Gaziosmanpaşa Belediyesi başta sivrisinek olmak üzere haşerelerin zararlı etkilerini en aza indirmek
için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her
türlü kemirgen, uçkun ve haşereye yönelik tüm mahalle ve sokaklarda ilaçlama yapılıyor. İlaçlama
çalışmalarıyla hastalık taşıyan mikropların haşereler vasıtasıyla yayılmasının ve zararlı canlı türlerinin
üremesinin de önüne geçiliyor.
ÇEVRE DOSTU İLAÇLAMA
Ekipler cadde ve sokakların yanı sıra yeşil alanları, piknik yerlerini ve ağaç diplerini de hummalı
biçimde ilaçlıyor. Teknik donanımlı araçlar ve uzman personellerle yürütülen ilaçlama çalışmalarında,
insan sağlığına zarar vermeyen çevre dostu ilaçlar kullanılıyor. Genel ilaçlamanın yanı sıra, sivrisinek ve
karasinek larvası ile de mücadele eden ekipler, yaz boyunca ilçedeki 16 mahallede ilaçlama çalışması
yapmaya devam edecek.
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Şehit Yakınları ve Gaziler,
15 Temmuz
Kahramanlarını Andı
Gaziosmanpaşa’da şehit yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi. 15 Temmuz Şehitler
Anıtı’nda gerçekleştirilen törende şehitler için dular edildi, anıtlara karanfiller
.bırakıldı

GAZİOSMANPAŞA
15 TEMMUZ’DA
TEK YÜREK OLDU
Gaziosmanpaşa Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yılında dev
Türk Bayrağı ile yürüyüş ve anma programı düzenledi. 15 Temmuz milli direnişini
unutturmayacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “15 Temmuz
bizim yeniden kendimize gelişimizin, milli iradenin, o güçlü şahlanışın günüdür”
.dedi
Gaziosmanpaşa Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş ve anma
programı düzenledi. Programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program
kapsamında Küçükköy Meydanı’nda bir araya gelen binlerce vatandaş, dev Türk Bayrağı ve marşlar
eşliğinde Gaziosmanpaşa Meydanı’na yürüdü. Gaziosmanpaşa Meydanı’nda Kuran-ı Kerim tilaveti ile
.açılışı yapılan programda video gösteriminin ardından öğrencilerin 15 Temmuz konulu şiirlerine yer verildi
”BU BAYRAĞIN ALTINDA BU MİLLET TEK YÜREK“
Temmuz hain darbe girişimini unutturmayacağız diyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 15
Usta, “Dünyanın hiç bir yerinde olmayan bu milli direnişle geri püskürtülen hain darbe teşebbüsünü
unutmayacağız. Unutmayacağız çünkü bu vatan bizim. Unutmayacağız çünkü bu bayrağın altında bu
millet tek yürek. 15 Temmuz bizim yeniden kendimize gelişimizin, milli iradenin, o güçlü şahlanışın
.günüdür” dedi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği programda
şehit yakınları ve gazileri ağırladı. Programa katılan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu
ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmadı.
Kahvaltının ardından Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı’ndaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda tören
gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 15
.Temmuz Şehitler Anıtı’na karanfil bırakıldı. Ayrıca ilçe genelindeki camilerde şehitler için dualar edildi
”BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM“
Programda konuşan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’müzün anıldığı bir gün. Dolayısıyla biz de önce kendi ilçemizde şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve
yakınlarını kahvaltıda ağırladık. Onların yaşadığı o acı günün hatıralarını paylaştık. Sonrasında 15 Temmuz
şehitleri anısına yapmış olduğumuz 251 şehitlik anıtını ziyaret ettik. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak
üzere bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. 15 Temmuz’da hain darbe girişimine nasıl millet dur dediyse
bizde bunun bir ifadesini yansıttık. İnşallah milletimizin o günleri bir daha yaşamaması için buradan da
.dualarımızı ettik” şeklinde konuştu
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Srebrenitsa Soykırımı’nda
Hayatını Kaybedenler
Gaziosmanpaşa’da Anıldı

Gaziosmanpaşalı Vatandaşlar
Hizmet ve Projeleri
Yerinde İnceliyor

Srebrenitsa Soykırımı’nın 26’ncı yılı dolayısıyla Gaziosmanpaşa’da 2 gün boyunca
anma programları düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, Bosna Hersek halkının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların hizmet, proje ve çalışmaları yerinde
görüp, inceledikleri ve bilgi sahibi oldukları “Hizmet Yerinde Görülür” programlarına
devam ediyor.

yürüyen vatandaşlar, Bosna Hersek’e destek
mesajları gönderdi.
“SREBRENİTSA’DA ŞEHİT OLAN VE ONLARIN
TEMSİLCİLERİ OLAN TÜM SOYDAŞLARIMIZIN
YANINDAYIZ”

Gaziosmanpaşa Belediyesi insanlık tarihinin en
büyük dramlarından birine sahne olan Srebrenitsa
Soykırımı’nın 26’ncı yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik
düzenledi. Gaziosmanpaşa Meydanı ve 500
Evler Caddesi’nde düzenlenen programlara
Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu,
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Başkan Vekili Hilmi Erdem, Bosna Sancak Trakya
Rumeli Balkan Türkleri Derneği Suat Nurkan,
Gaziosmanpaşa Rumeli Platformu Başkanı Nurgün
Güngören’in yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar
katıldı.

Anma programında konuşan Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, “Dünyanın gözü önünde
Avrupa’nın tam göbeğinde, ABD’nin ve Birleşmiş
Milletler’in de desteğiyle altını çiziyorum bir
soykırım, bir insanlık katliamını bizlerin de yaşadığı
bir dönemde ne yazık ki geride bıraktık. Şehitlerimizi
rahmetle anarken onların bize yüklemiş olduğu
sorumluluğu ve önemli vazifeyi de hatırlamak
zorundayız. Tıpkı Bosna Hersek’in Bilge Komutanı
Aliya İzzetbegoviç’in Sayın Cumhurbaşkanımıza
ölüm yatağında ‘Bosna’yı size emanet ediyorum’
dediği gibi biz de Srebrenitsa’da şehit olan ve
onların temsilcileri olan tüm soydaşlarımızın
yanındayız. Bizim öyle bir sorumluluğumuz var
ki bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa bir gün
mutlaka bu kardeşlerimizin hesabını sormalıyız”
dedi.

İlk gün Bağlarbaşı Caddesi’nden Gaziosmanpaşa
Meydanı’na gerçekleştirilen yürüyüş ile başlayan
program, meydandaki fotoğraf sergisinin gezilmesi
ile devam etti. Vatandaşlar, döneme şahitlik eden
Boşnak fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç’in çektiği
soykırımı belgeleyen fotoğrafları dikkatle inceledi.
2. günkü anma programının adresi ise 500 Evler
Caddesi oldu. Ellerinde “Srebrenitsa Soykırımı’nı
Unutmadık, Unutturmayacağız” yazılı pankartlarla
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“Hizmet Yerinde Görülür” gezileri kapsamında vatandaşlar, Farika Kitaplı Kahve, Gaziosmanpaşa Kültür
ve Sanat Merkezi, bilgi evleri, camiler, parklar, otoparklar, spor kompleksleri, okullar ve semt konağı gibi
birçok eseri yerinde görüp inceleme şansı buluyorlar. Yapımı devam eden Farika Kitaplı Kahve 2, Enerji
İndirme Merkezi, Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Afet Koordinasyon Merkezi gibi çalışmaları da
inceleyen vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin kentsel dönüşüm alanlarını da gezerek hem bilgi
sahibi oluyor hem de merak ettikleri sorulara cevap alabiliyor. Geziler, Gaziosmanpaşa Belediyesi Millet
Bahçesi’nde verilen yemek ile son buluyor.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Vatandaşlarımızın hem kentsel dönüşüm
çalışmalarımız hem de hizmet projelerimiz hakkında yerinde bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla gezilerimizi
tekrar başlattık. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla gezilerimiz program dahilinde 16 mahallemizde
devam edecek” dedi.
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“ESKİ HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK MAKSADIYLA BİR FİDAN KAMPANYASI BAŞLATTIK”
Başta Manavgat olmak üzere yangında yok olan ormanları yeniden yeşertmek için 10 bin fidanın yola
çıktığını belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Ciğerimiz yanıyor. Ülkemizin dört
bir yanında çok büyük bir gayretle ve çabayla bir insan bir fidan anlayışıyla dikilmiş olan ormanlarımızın
hiçten yere hunharca yakılmış olması önce yüreğimizi yakıyor. Sonra da sorumluluğumuzu artırıyor.
Başta Manavgat olmak üzere yangında yok olan ormanları yeniden yeşertmek, yeniden eski haline
dönüştürmek maksadıyla bir fidan kampanyası başlatmak istedik. Dün akşam ilk düşündüğümüz de 7
bin fidanla bu kampanyaya katılmıştık. Fakat sonrasında bu sayının 10 binleri aştığını gördük. Bu vesileyle
biz başlangıcı yapalım. Başta Gaziosmanpaşa ve tüm Türk halkımızın bu duyarlı yaklaşımıyla, öncelikle
yangın bölgelerindeki yerlerin ağaçlandırılması sonrasında bu anlayışla tüm Türkiye’nin dört bir yanında
bu ağaçların yeşermesini ümit ediyorum. Orman Bakanlığımızla iş birliği içinde ilk fidanlarımızı gönderdik.
Sayın Bakanımız Bekir Pakdemir’e destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Manavgat başta olmak üzere orman yangının yaşandığı
bölgeleri yeniden yeşile kavuşturmak ve ormanlarımıza sahip çıkmak için harekete
geçti. Gaziosmanpaşa’dan yangın bölgelerine 10 bin fidan gönderildi.

“BİZDEN BİR NESİL YOK OLURSA BİN NESİL
GELİRİZ”
Bir ağacı yok etmenin aslında bir nesli yok etmek
olduğunu vurgulayan Başkan Usta, “Bizim için
bir ağaç bir nesil demektir. Bir ağaç bir insan
demektir. Bir ağacı yok etmek aslında bir nesli yok
etmektir. Biz bunun normal bir yangın olmadığını
düşünüyoruz. Hükümetimiz, devlet yetkilerimiz ve
tüm bakanlıklarımız çok büyük bir titizlikle bu işin
üzerine gidiyor. Dört bir tarafından hem destek
anlamında hem de bu konunun soruşturması
anlamında bir bekleyiş içerisindeyiz. Buradan
tüm dünyaya bizim 15 Temmuz’da ülkemizi yok
etmeye çalışanlara nasıl bir cevap verdiysek ve
nasıl tek yürek olup burada saatlerce, günlerce,
aylarca Türk Bayrağıyla nöbet tuttuysak, bugün
de aynı şekilde buradayız. Gerek bir sigara
izmaritinden gerek başka bir vesileyle yakılmış olup ormanlarımıza karşı da tek yürek olarak ve millet
olarak aynı duyarlılığı yeniden bu alanları yeşertmek üzere bu cevabı vermek istiyoruz. Gaziosmanpaşa
halkımız adına bu başlangıcın hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra ilçemizde inşaat izni alan her bir
vatandaşımızın binasının önüne bir ağaç dikmesini öneriyorum. Birileri bir ağaç ekerse bin ağaç dikeriz.
Bizden bir nesil yok olursa bin nesil geliriz” ifadelerinin bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Manavgat’ı ve orman yangınlarının yaşandığı bölgeleri yeniden yeşile
kavuşturmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleri ve Gaziosmanpaşalı vatandaşların katkılarıyla
bölgeye 10 bin fidan gönderdi. Düzenlenen uğurlama programına İstanbul Milletvekili İffet Polat,
Kaymakam Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve
vatandaşlar katıldı. Sabahın erken saatlerinde kamyonlara yüklenen binlerce fidan, Gaziosmanpaşa
Meydanı’ndan dualar eşliğinde uğurlandı. Başkan Usta her bir vatandaşa bir ağaç dikme çağrısında
bulundu.

14

15

Belediyemizden Yangın
Bölgelerine Araç ve
Personel Desteği
Gaziosmanpaşa Belediyesi, orman yangınlarına müdahale çalışmalarına destek
olmak amacıyla Antalya ve Isparta’ya 2 su tankeri, 1 iş makinesi, 1 tır ve 6 personel
gönderdi.

başladığı andan itibaren bölgeyle irtibat halindeyiz.
Manavgat’ta ki ekiplerimiz günlerdir çalışmalarına
büyük bir azimle devam ediyorlar. Isparta’ya
yolcu ettiğimiz su tankerimiz de görev bölgesine
ulaştı ve hızla çalışmalara katıldı. Başta yangın
bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere tüm
ülkemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi
iletmek istiyorum. İnanıyorum ki bu yarayı hep
birlikte saracağız” dedi.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan orman yangınlarının
ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi, yangın
söndürme çalışmalarına destek olmak adına
Manavgat ve Isparta’ya 2 su tankeri, 1 iş makinesi,
1 tır ve 6 personeli sevk etti. Görev yerlerine
ulaşan ekipler, gece gündüz devam eden
çalışmalara katıldı. Ekipler, söndürme ve soğutma
çalışmalarının yanı sıra bölgedeki ihtiyaçlara
yönelik de çalışmalar gerçekleştirdi. Yangından
etkilenen yollarda yıkama çalışması yapan ekipler,
afetzedelerin hayvanları için de saman yüklemesi
yaptı.

Gaziosmanpaşa’dan Sel
Bölgesine Yardım Eli
Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi,
yaraları sarmak için bölgeye 3 tır yardım malzemesi ile çalışmalarda görev yapmak
üzere 1 adet vidanjör gönderdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarından sonra bu kez de Batı
Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bu kapsamda ilçedeki
STK’ların da destekleriyle sel mağdurlarına yönelik içme suyu, temizlik malzemesi, gıda ve kıyafet gibi
birçok temel ihtiyacın yer aldığı 3 tır yardım malzemesi toplandı. Bozkurt, Abana ve Ayancık ilçelerindeki
afetzedelere ulaştırılmak üzere gönderilen yardım tırları ile birlikte çalışmalarda kullanılmak üzere 1
adet vidanjör de bölgeye sevk edildi. Yardım malzemeleri, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, Sinop Dernekler Federasyonu yetkilileri, Kastamonulular Dayanışma Derneği yetkilileri
ve vatandaşlar tarafından Gaziosmanpaşa Meydanı’ndan dualarla uğurlandı. Öte yandan Başkan Usta,
uzman bir ekiple incelemeler yapmak üzere sel bölgelerine gitti.
“ÖNCÜLÜK YAPMAK ADINA BU ÇALIŞMAYI YAPIYORUZ”
Başkan Usta, “Ülkemizin son günlerde karşılaşmış olduğu durumlar hepimizce malum. Başta sel ve deprem
felaketleri. Dünyanın belki de yüz yılda karşılaşmadığı yangın felaketi ve şimdi de çok ender rastlanan
şekliyle bir felaketle karşı karşıyayız. Millet olarak bunun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Devlet
millet işbirliği içerisinde bugüne kadar olanların üstesinden geldik. Çok hızlı hareket eden devletimizin
bütün organlarına destek olmak amacıyla sizlerin destek ve duasıyla bu tırlarımızı ve iş makinamızı orada
olacak şekilde uğurluyoruz. Orada çok büyük bir felaket yaşanıyor. Büyük mağduriyetler, çökmüş binalar
kaybolmuş insanlar var. Bir dilim ekmek bulamayan bir yudum su içemeyen duruma düşmüş insanlar
var. Ama biz burada sizlerin desteğiyle öncülük yapmak adına farkındalık oluşturmak adına bu çalışmayı
başlattık” dedi.

“BU YARAYI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ”
Orman yangınlarının toplumda büyük üzüntüye
yol açtığına dikkat çeken Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Yangınlar ilk

16

17

LGS’ye Bilgi Evlerimizde Hazırlanan
Öğrenciler Hayallerine Kavuştu
Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evlerinde hazırlanan
41 öğrenci, Türkiye genelinde yüzde 10’luk dilime girme başarısı gösterdi. Öğrenciler,
hedefledikleri liselere yerleşmenin mutluluğunu yaşadı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi sürecinde
düzenlediği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlık
kurslarıyla öğrencileri bu zorlu süreçte yalnız
bırakmadı. Bilgi evlerinde düzenlenen yüz yüze ve
uzaktan eğitimlerle sınavlara hazırlanan öğrenciler,
2021 LGS’de büyük başarı gösterdi. Yerleştirme
sonuçlarının açıklanmasının ardından 41 bilgi evi
öğrencisi, Türkiye genelinde yüzde 10’luk dilimde
yer aldı. Bilgi evlerinin LGS’de yüzde 10’luk dilimde
yer alan öğrenci sayısı başarı oranı ise yüzde 10,11
oldu.
“BİLGİ EVİ BENİ DÜZENE SOKTU”
LGS’de Türkiye genelinde yüzde 0,94’lük dilimde
yer almayı başaran bilgi evi öğrencisi İrem
Bozkuş, “Bu sene pandemi senesi olduğu için
zaten zorlu geçen günlerimiz LGS maratonu ile
daha da zorlaştı. Böyle zorlu zamanlarda bilgi
evine gidip ders almak, aaöğretmenlerimle ve
arkadaşlarımla iletişim halinde olmanın bu zorluğu
kolaylaştırdığını rahatlıkla söyleyebilirim. Uzaktan
eğitimlerle de bilgi evindeki derslerimi takip ettim.
Bilmediğim şeyi öğrendim, bildiklerimi tekrar ettim.
Girdiğimiz denemelerle de kendimi test ettim,
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Öğrencilere sporu sevdirmeyi, bilgisayar ve telefon bağımlılığının önüne geçmeyi
hedefleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi, 6-12 yaş arası çocukları Yaz Spor Okulları’nda
buluşturuyor.

yanlışlarımı gördüm ve üstüne gittim. Bilgi evi beni
düzene soktu. Bana bu yolda destek oldukları için
değerli aileme ve kıymetli hocalarıma şükranlarımı
sunuyorum” dedi.
“ÇALIŞMAYA İLK BAŞLADIĞIMDA NETLERİM
BİRAZ KÖTÜYDÜ”
2,11’lik dilimde yer alan Emire Kalafat, “Tam
çalışmaya diğer rakiplerime göre geç başladım.
Beni çalışmaya teşvik eden bilgi eviydi. Çalışmaya
ilk başladığımda netlerim biraz kötüydü.
Daha sonra bilgi evinin bize yeni nesil sorular
çözdürmesiyle pratik yaptım ve soruları hızlı
çözmeye başladım. Bilgi evinin bize verdiği
programla çözdüğüm soruların sayısını artırdım.
500’e kadar çıkabiliyordum. Netlerim gayet iyi
geliyordu. Bilgi evi bize denemedeki yanlışlarımızı
anlattığı için hatalarımı öğrendim. Her denemeye
girerken ilk o hatalarına bakıyordum. Böylelikle
yanlışlarını azalttım. İyi ki bilgi evini seçmişim. Bana
destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye
konuştu.

geçirmiyor. Yeteneklerine göre resimden, sanata,
spordan farklı uygulamalara kadar her birinin bir
meşakkati söz konusu. 15 ayrı branşta burada onları
buluşturuyoruz, eğitiyoruz, zaman geçirmelerini
sağlıyoruz. Yeteneklerine göre onlara profesyonel
hocalarımızla destek oluyoruz. Aralarından
önümüzdeki
dönemlerle
ilgili
profesyonel
sporcu çıkacak olanları şimdiden tespit etmeye
çalışıyoruz” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, öğrencilere spor
sevgisi aşılamak, yetenekli gençleri yetiştirmek
ve teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için
2021 Yaz Spor Okulları´nı başlattı. Yüzmeden
futbola, okçuluktan tekvandoya 15 farklı branşta
düzenlenen kurslarda öğrenciler hem verimli bir
yaz tatili geçiriyor hem de sportif yeteneklerini
güçlendiriyor.
“GELECEKTEKİ
PROFESYONEL
SPORCU
ADAYLARINI
TESPİT
EDİYORUZ”
Yaz spor okulundaki öğrencileri ziyaret eden
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, “Çocuklarımız pandemi süreci boyunca evde
bulunmanın sıkıntılarını yaşadılar, stres atmak
istiyorlar. Bir yandan bunun zorunluluğu yaşarken
bir yandan da yaz tatiline çıkmış olmanın avantajını
çocuklarımızla birlikte her yıl yapmış olduğumuz
yaz spor okullarında değerlendiriyoruz. Yaz
spor okullarında çocuklarımız sadece zaman

“BEN YÜZME BİLMİYORDUM, BURADA YÜZME
ÖĞRENDİM”
Yaz spor okullarında eğitim alan Şevval Bakırtaş,
“Bence bu yaz okuluna herkes gelmeli. Ben
burada çok mutluyum. Mesela ben yüzme
bilmiyordum, burada yüzme öğrendim. Dersler çok
güzel, hocalarımız da çok iyi, seneye de gelmeyi
düşünüyorum. Bence herkes gelmeli” diye
konuştu.
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Sanat Akademisi Öğrencileri Yıl
Sonu Etkinliklerinde Yeteneklerini
Sergiledi
Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi’nin yıl boyunca düzenlediği sanat
eğitimlerine katılan öğrenciler, bir yıllık emeklerini yıl sonu gösterileriyle taçlandırdı.
Öğrenciler, Sanat Şöleni’nde müzikten resme, atölye çalışmalarından çeşitli
etkinliklere yeteneklerini sergiledi.

“VELİLERİMİZİ DUYARLILIKLARINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM”
Çocukları, yeteneklerini sergilemeye teşvik eden aileleri tebrik eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, “Gaziosmanpaşa’mızda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Gaziosmanpaşa’nın
sanatla buluşması gerektiğinin büyük sorumluluğuyla yola çıktık. Tüm gayret ve çabalarınızı özellikle
de çocukların sanata olan duyarlılığını görev bilen velilerimizi tebrik ediyorum. Onların desteği ve
bize güveni, çocuklarıyla birlikte Gaziosmanpaşa’ya sanatı getirme aşkı bizi bu işe daha çok dört elle
sarılmaya zorunlu kıldı. Gençlerimiz sanata dokundukça ve sanata böyle sahip çıktıkça bizler de en
güzelini yapmaya, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bu yıl yüz yüze ve uzaktan sanat eğitimleri alan binlerce genç
pandemi kısıtlamaları sonrası bir araya geldi. Programda halk müziğinden senfoni orkestrasına, poprock gruplarından piyano ve keman dinletilerine birçok branşta düzenlenen konserlerde öğrenciler hem
eğlendi hem de yeteneklerini gösterdi. Ayrıca çocuk korosu, gençlik korosu ve öğretmenler orkestrası
da konuklara müzik ziyafeti sundu.
ÇOCUKLAR ATÖLYELERE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Ebru, tezhip, hüsn-i hat, resim, obje boyama, maske boyama, okul öncesi atölyeleri gibi birçok etkinliğin
yer aldığı programda çocuklar için de mini Skeçler, tiyatro ve animasyon gösterileri yapıldı. Oktay Şenol
da stand-up gösterisi ile konuklara eğlenceli anlar yaşattı. Ardından Başkan Usta, programa katılan
miniklere katılım sertifikası verdi
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Gaziosmanpaşa’da 5.734 Kadın
Kursiyer Eğitimini Tamamlayıp
Sertifikasını Aldı
Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi’nin düzenlediği kurslara
katılarak eğitimlerini tamamlayan 5 bin 734 kadın, sertifikalarını aldı. Gaziosmanpaşa
Millet Bahçesi’nde düzenlenen sertifika programında bir araya gelen binlerce kadın
aynı anda el işi yaparak renkli görüntüler oluşturdu.

“BİR YIL BOYUNCA KURSLARIMIZDA EĞİTİM GÖREN KADINLARIMIZA BUGÜN SERTİFİKALARINI
VERDİK”
Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Ailenin güçlü olması için
güçlü bir kadına ihtiyacı var. Toplumunda güçlü olması için yine güçlü bir kadına ihtiyaç var. Ülkenin
güçlü olması için yine güçlü bir kadına ihtiyaç var. Güçlü kadın çok çalışan kadın anlamına gelmiyor.
Çok üreten ve kendini geliştiren güçlü kadındır. Bu kapsamda 1 yıl boyunca kurslarımızda eğitim gören
kadınlarımıza bugün sertifikalarını verdik. Bu sadece sertifika anlamına gelmiyor. Kurslarda eğitim gören
kendi yeteneklerini geliştiren kadınlarımız ve aynı zamanda ürettikleri ürünleri satış ofislerimize getirip,
orada satışa sunuyorlar. Hem istihdam sağlanıyor hem de enerjilerini, yeteneklerini ortaya çıkarmak
suretiyle kurslardaki marifetlerini görmüş oluyoruz. Kurslarımızı ve etkinliklerimizi sahiplensinler, biz de
onlara hizmet edelim” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 2020-2021 Eğitim
Öğretim yılında, pandemiye rağmen kadınları
mesleki ve kişisel gelişim kurslarıyla buluşturdu.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon
Merkezi tarafından 13 dalda 100 fraklı branşta
açılan kurslar bu yıl dijital ortamda gerçekleştirildi.
Kurslarda eğitimini tamamlayan 5 bin 734 kursiyer,
sertifikalarını aldı.
Gaziosmanpaşa Millet Bahçesinde düzenlenen
törene Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, eşi Nezihe Usta, AK Parti İstanbul
Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ve ilçe protokolü
katıldı. Yıl boyunca uzaktan ve yüz yüze eğitimlere
katılan 5 bin 734 kadın, mezuniyet programında
hem mezuniyet sertifikalarını aldı hem de
hünerlerini sergileyerek stres attı. Törende ney,
porselen boyama, ahşap boyama, kasnakta tığ ve
çeyiz takımı gibi daha birçok alanda eğitimlerini
başarıyla tamamlayan kursiyere sertifikaları verildi.

“EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORUM”
Pandemi sürecinde kurslara katıldığını söyleyen 34 yaşındaki Canan Bilen “Kasnakta tığ ve boncuk
işi yaptım. Daha önce bir başlangıcım vardı. Pandemiden dolayı online eğitim oldu. Hiç sıkılmadım bu
süreçte çünkü severek yaptım. Daha sonra yüz yüze eğitime geçtik. Güzel ürünler yapıp satıyorum. Ev
ekonomisine katkı sağlıyorum. Yaptıklarımız piyasaya çıktıkça daha çok zevk alarak işliyorum. Şu an
kaftan işi yapıyorum. Daha önce runner ve çantalar işledim. Daha çok ev tekstili üzerine yaptım. İş olarak
da bir gelinlikçi, abiyeci yani bir moda eviyle anlaşabiliyorsunuz. Severek yaptığım için 1 hafta içinde bir
ürünü bitiriyorum” dedi.

22

23

GAZİOSMANPAŞALI SPORCULAR
BAŞARIYA DOYMUYOR
Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Karate ve Badminton’da elde
ettikleri derecelerle bir kez daha göğsümüzü kabarttı.

MİLLİ BADMİNTONCU HASAN BERKAY GÜNBAZ, BULGARİSTAN’DAN 1 ALTIN 1 BRONZLA DÖNDÜ
Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde düzenlenen ve 17 ülkeden 135 sporcunun yarıştığı Gençler
Uluslararası Badminton Turnuvası Milli Badmintoncular, 5 kategorinin 4’ünde madalya kazandı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Hasan Berkay Günbaz, tek erkekler kategorisinde
üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Günbaz, çift erkekler kategorisinde ise sırasıyla İsveçli,
Fransız, İsviçreli ve finalde Türk rakiplerini yenerek Ankaralı partneri Nurullah Saraç ile şampiyonluğu
göğüsledi. Berkay, bu sonuçlar ile dünya şampiyonası için puanlar toplamaya devam etti.
Milli sporcu Hasan Berkay Günbaz, müsabakaların sonunda yaptığı açıklamada Dünya Şampiyonluğunu
hedeflediğini belirterek, “Dünya Şampiyonası’na kadar en iyi puanları toplayarak avantajlı bir konumda
Dünya Şampiyonası’na başlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

KARATEDE ESMA SILA EVSAN TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda
56 şehirden 1.881 sporcu, dereceye girmek için ter döktü. Şanlıurfa GAP Spor Salonu’nda gerçekleştirilen
müsabakalar adeta nefesleri kesti. Ümit Bayanlar Katada Türkiye Şampiyonu olan Gaziosmanpaşa
Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Esma Sıla Evsan, Milli Takım seçmelerinde de şampiyon olarak
Finlandiya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Şule Azra
Akbulut, 21 Yaş Altı Bayanlar Katada ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, Tuana Irmak, Zehra Kaya
ve Esma Sıla Evsan’dan oluşan Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Genç Bayan Takımı da Türkiye
2’ncisi olmayı başardı.
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6 BADMİNTONCUMUZ DAHA MİLLİ SPORCU OLDU
Şubat 2022’de Finlandiya’da yapılacak olan 15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası öncesi gidilmesi
planlanan Uluslararası 15 Yaş Altı Puan Turnuvalarına katılacak sporcuları belirlemek amacıyla milli takım
seçmesi yapıldı. Ankara’daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen seçmelerde Gaziosmanpaşa
Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Selen Güngör, Muhammet Esendemir ve Ahmet Polat, elde ettikleri
başarılı sonuçlarla Ankara’da yapılacak olan U15 Uluslararası Açık Badminton Turnuvası’nda milli
formayı giyme hakkı kazandı. Öte yandan sporcularımız Sılanur Güler, Bilge Sabancı ve Münir Mert
Polat ise daha önce aldıkları kota ile Bulgaristan’da gerçekleştirilen U17 Uluslararası Müsabakada milli
formamızı ilk kez giydiler. Sporcularımız, gelecek için umut vaat eden performans gösterdiler.
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Gaziosmanpaşalı Çocuklar,
Yazın Keyfini Havuzlarda Çıkarıyor

“Sokaklar Bizim
3x3 Basketbol
Turnuvası”
Heyecana Sahne
Oldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi döneminde evlerinde kalarak sürece destek
veren çocukları ücretsiz yüzme havuzuyla ödüllendiriyor. Gaziosmanpaşalı çocuklar,
havuzlarda hem yüzme öğreniyor hem de eğleniyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor
Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Sokaklar
Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası’na katılan 21 takım
şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sporu
toplumun her kesimine yaymak,
gençlerin beden ve ruh sağlıklarını
geliştirmek
amacıyla
hayata
geçirdiği “Sokaklar Bizim” projesi
kapsamında Gaziosmanpaşa’da 3X3
Basketbol Turnuvası düzenlendi.
Gaziosmanpaşa
Belediyesi
ve
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
tarafından düzenlenen turnuvaya
21 takım ve 84 genç sporcu katıldı.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta’nın hava atışıyla
başlayan
turnuvada
gençler
şampiyonluk için kıyasıya mücadele
etti.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA KUPA VE MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ
Üç asil, bir yedek oyuncudan oluşan ve FİBA 3x3 kurallarının geçerli olduğu turnuva büyük heyecana
sahne oldu. 2 gün süren turnuvada grup aşamalarını geçen takımlar üst tur eşleşmelerinde eleme
usulüyle mücadeleler verdi. Zorlu maçların ardından rakiplerini geride bırakan White Niggas
Takımı 1’inci, Gop Piston Takımı 2’nci, Chicago Koçları 3’üncü oldu. Turnuvanın sonunda dereceye
giren 3 takıma kupa ve madalyaları takdim edildi
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temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılırken,
çocuklar girişte ateş ölçümü yapılarak ve
dezenfektan sıkılarak havuza alınıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa
Belediyesi iş birliğinde yürütülen “Yüzme
Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında ilçede 3
farklı noktaya portatif yüzme havuzları kuruldu.
Havuzlarda uzman eğitmenler tarafından haftanın
5 günü çocuklara yüzme eğitimleri veriliyor.
Kurslara katılan arası 7-14 yaş arası çocuklar bir
yandan yüzme öğreniyor, bir yandan da sıcak
yaz günlerinin keyfini havuzlarda serinleyerek
çıkarıyor.

"HOCALARIMIZ EŞLİĞİNDE HEM YÜZME
ÖĞRENİYORUZ HEM DE EĞLENİYORUZ"
Havuza girmeyi çok sevdiği ifade eden
çocuklardan Muhammet Enes Yılmaz,
"Pandemi sürecinde evde sıkıldığımız
için böyle bir yüzme kursuna kaydolduk.
Hem burada hocalarımız eşliğinde yüzme
öğreniyoruz hem de eğleniyoruz tavsiye
ederim" dedi.

HAVUZLARDA HİJYEN TEDBİRLERİ
UYGULANIYOR
Portatif yüzme havuzları, Yeni Mahalle Dumlupınar
Orta Okulu, Karadeniz Mahallesi Adnan Menderes
İlkokulu ve Karayolları Mahallesi Spor Parkı’nda
hizmet veriyor. Etkinlikte her seans bir saat
sürüyor ve her çocuk haftada 2 kez olmak üzere
ayda toplam 8 saat temel yüzme eğitimi alıyor.
Kız ve erkek çocukları için ayrı gruplar halinde,
farklı saatlerde seanslar düzenleniyor. Havuzlarda
hijyen kuralları ve koronvirüs tedbirleri de en
üst seviyede tutuluyor. Bu kapsamda havuzun

“PANDEMİ YÜZÜNDEN DIŞARI
ÇIKAMIYORDUK"
Pandemi nedeniyle uzun süre evde kaldığını
bugün ise yüzmeye gelmekten çok mutlu
olduğunu dile getiren çocuklardan Bünyamin
Yılmaz, “Aylardır evde kapalıydık. Pandemi
yüzünden dışarı çıkamıyorduk. Buraya yüzme
öğrenmeye geldik. Çok güzel eğleniyoruz.
Herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
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‘‘Mavi Gaziosmanpaşa’’ İçin
Aşı Seferberliği Sürüyor

Zabıta Ekibimizi
Güçlendiriyoruz

Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle
başlatılan aşı seferberliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Covid-19 aşı
günleri düzenleniyor Aşı uygulama noktasında vatandaşlar, randevu almadan
aşılarını yaptırabiliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edeceği 30 Zabıta Memuru alımı için yazılı sınavların ardından sportif
dayanıklılık testi yapıldı. 107 aday parkurda dereceye girmek için yarıştı.

kurduğumuz aşılama noktasında da henüz aşı
olmamış personelimizin aşı olmalarını sağladık. Bir
an önce normal hayatımıza devam edebilmemiz
için tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet
ediyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan yerinde aşı
uygulaması kapsamında Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık
Müdürlüğü ilçedeki çeşitli noktalarda aşı standı
kurdu. Aşı hakkı bulunan vatandaşlar randevu
almadan standa gelerek aşılarını yaptırabiliyor.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta ve İlçe
Sağlık Müdürü Ferah Cankıran da stantları ziyaret
ederek, vatandaşları aşı olmaya teşvik ediyor.
“TÜM VATANDAŞLARIMIZI AŞI OLMAYA DAVET
EDİYORUZ”

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, KPSS
puanı ile 30 zabıta memuru alımı için başlatılan
süreçte uygulama sınavlara geçildi. Müracaat eden
kişilerden mülakatı geçenler, yazılı ve uygulamalı
sınav için çağrıldı. Sınavlara hak kazanan 107
adaya, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilk olarak
yazılı sınav yapıldı. Ardından zabıta adayları,
Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor
Kompleksi’nde sportif dayanıklılık testine alınarak
sıçrama, lastik, ağırlık, takla ve engellerden oluşan
parkurda ter döktü. Sözlü, yazılı ve uygulamalı
sınavları başarıyla tamamlayan ve zabıta memuru
olmaya hak kazanan adayların asıl ve yedek
aday listeleri, belediyenin internet adresinde
ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı
tebligat yapılacak.

düşünüyorum. 1-2 saniye daha düşük olabilirdi. Bu
parkurda 47, 45 görüyordum. Top biraz ağır geldi.
O biraz engelledi ama onun dışında bir sıkıntı yok”
dedi.
“45 SANİYEYİ HEDEFLİYORDUM”
45 saniyeyi hedeflediğini söyleyen Elif Alper,
“Biraz heyecan yaptım. Normalde biraz daha kısa
sürede bitiriyordum. Tam puanı çok az bir puanla
kaçırdım ama iyiydi. 50. 46 saniye de tamamladım.
45 saniyeyi hedefliyordum. Gece de uyuyamadım.
Çocuğum var. Oda etkiledi galiba. İyi bir sonuç alıp
atanmak istiyorum” diye konuştu.

“GÜZEL GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”
Salgın ile mücadelede aşının önemine vurgu yapan
Başkan Usta, “Yerinde aşı uygulaması kapsamında
oluşturduğumuz aşılama noktasında İlçe Sağlık
Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımıza hizmet
vermeye başladı. Aynı zamanda belediyemizde

Sınavın güzel geçtiğini anlatan 29 yaşındaki Arzu
Aydın, “Heyecandan ziyade biraz nabzı yükseltmek
gerekiyor. Nabız yüksek olduğu için heyecan
gibi yansıyor. Takıldım ama yine güzel geçtiğini
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YKS Tercih Danışma
Noktaları, Üniversite
Adaylarının Hizmetinde

Gaziosmanpaşa’da
Gençler, Sıfır Atık Projesi
İle Doğaya Sahip Çıkıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde
üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlığı hizmeti veriyor. 500 Evler Caddesi,
Küçükköy Meydanı ve Pazariçi Mahallesi’nde kurulan Tercih Danışma Noktaları,
öğrencilerin doğru tercih yapmalarına katkı sağlıyor.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Gaziosmanpaşalı öğrenciler hem geri
dönüşüme katkı sağladı hem de okul bahçesinde oluşturulan hobi bahçelerinde
yeni ağaçları toprakla buluşturdu.

hizmeti sunuyor. Öğrencilerin merak ettiği konular
hakkında bilgiler veren öğretmenler, doğru tercih
için tüm detayları göz önünde bulundurarak yüz
yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Tercih Danışma
Noktaları, 20 Ağustos tarihine kadar 10.00-18.30
saatleri arasında öğrencilere hizmet vermeye
devam edecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının
açıklanmasıyla gözler üniversite tercihlerine
çevrildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi, gençlerin
gelecekteki mesleklerini belirleyip, kariyerlerine
yön verecekleri bu kritik süreçte üniversite
adaylarını yalnız bırakmadı. Öğrencilerin tercihlerini
doğru ve bilinçli şekilde yapmalarına destek olmak
amacıyla 500 Evler Caddesi, Küçükköy Saat Kulesi
yanı ve Pazariçi Mahallesi Çeşme Taksi Durağı
arkasında YKS Tercih Danışma Noktaları kuruldu.
DOĞRU TERCİH İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ
VERİLİYOR
Gaziosmanpaşa Belediyesi Tercih Danışma
Noktalarında rehber öğretmenler gençlere, puan,
başarı sıralaması, üniversite kontenjanı ve ilgi alanı
gibi kriterler doğrultusunda, tercih danışmanlık

çok önemli
Marmara’da
durumda. O
çok önemli”

Gaziosmanpaşa Belediyesi, düzenlediği okullar
arası geri dönüşebilir atık toplama yarışmaları ile
öğrencilerde sıfır atık bilinci oluşturmaya devam
ediyor. Bu kapsamda Alparslan Ortaokulu’na
topladıkları geri dönüşüm atıkları sebebiyle
ödülleri takdim edildi. Dünya Çevre Günü
dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Gaziosmanpaşa
Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın yanı
sıra öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlik
kapsamında öğrencilere çevre bilinci ve doğa
sevgisi kazandırmak amacıyla okulda oluşturulan
hobi bahçesinde ağaç dikimi de yapıldı.

Öğrenci Lale Aslan, “Çevre elçileri ile beraber
güzel bir proje yürütüyoruz. Güzel bir çevre için
sadece günümüze değil geleceğimize de çeşitli
projelerle güzel bir gelecek hazırlıyoruz. Birçok
plastik çöp ayrıştırdık” dedi.

“GERİ DÖNÜŞÜM HAYATIMIZDA ÇOK ÖNEMLİ
BİR YERE SAHİP”
Öğrenci Semih Gürçay, “Geri dönüşüm hayatımızda
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bir yere sahip. Zaten görüyoruz;
deniz salyası denizi kirletmiş bir
yüzden yani sıfır atık projesi bence
diye konuştu.
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TEMMUZ’21

Millet Bahçesi’ne Ücretsiz
Servis Hizmeti
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin bu yıl sayısını artırarak 2 farklı güzergahta hizmet
sunduğu ücretsiz servisler, millet bahçesine ulaşımı kolaylaştırıyor.
Mehmet Zahid Kotku Camii İbadete Açıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gösterdiği Gaziosmanpaşa
Millet Bahçesi’ne ücretsiz servis hizmeti sunmaya devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta’nın talimatıyla geçtiğimiz yıl başlatılan ve millet bahçesine ulaşımı kolaylaştıran servislerin
sayısı bu yıl daha da artırılarak 2 farklı güzergah oluşturuldu.

1 Nolu Servis Güzergahı
(Fehim Şanlı Kavşağı-Millet Bahçesi)

2 Nolu Servis Güzergahı
(B.H.Paşa Mahalle Muhtarlığı-Millet Bahçesi)
Gaziosmanpaşa Belediyesi 10 bin fidan bağışladı

•
•
•
•
•
•
•
•

Yıldıztabya İlkokulu Önü
Fehim Şanlı Kavşağı
Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu
Aliya İzzetbegoviç Okul Durağı
Küçükköy Saat Kulesi
23 Nisan Parkı
TEM 2 Avrupa Konutları
Millet Bahçesi

•
•
•
•
•
•
•

Millet bahçesine

Servis kalkış saati:
10.30
Dönüş saatleri:
15.00 ve 18.00
Trafik yoğunluğuna göre
duraklar arası mesafe 5-10
dakika sürmektedir.
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Karadeniz Muhtarlık Önü
Mehmet Akif Parkı
Mavigün Koleji
Karayolları Meydan Parkı
23 Nisan İlköğretim Okulu
Mevlana Cami
Millet Bahçesi

YAKINDA HiZMETiNiZDE
ENİ

Y

GENCLiK
MERKEZi
Gençlerimizi
Geleceğe
Hazırlıyoruz
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