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Gaziosmanpaşa’mızın mevcut yapı stokunu deprem 
başta olmak üzere, tüm afetlere karşı güçlendirmek, 
yeşil alanlara ve sosyal donatılara sahip modern 
ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için hayata 
geçirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla 
sürüyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
destekleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığımız ve TOKİ ile birlikte yapımını 
tamamladığımız Sarıgöl Mahallesi 12B 1. Etap 
Kentsel Dönüşüm Projemizde hak sahiplerimize 
tapularını teslim ettik. 796 konut, 13 dükkân ve 1.039 
araç kapasiteli kapalı otopark ile yeşil alanların yer 
aldığı projemizin, hak sahiplerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Yine Sarıgöl Mahallemizde; bünyesinde 
okulu, camisi, spor salonu, parkları, yeşil alanları ve 
otoparkı bulunduracak olan 863 konutluk Sarıgöl 12C 
Bölgesinde de uzlaşmaların ardından çalışmalarımıza 
en kısa sürede başlayacağız.

“Şehirde dönüşüm, yaşamda gelişim” ilkemizden 
hareketle bir yandan ilçemizi dönüştürürken, diğer 
yandan eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda hayata 
geçirdiğimiz projeler, açılışını yaptığımız dev eserlerle 
sosyal bir dönüşüme de öncülük ediyoruz. Genç 
nüfusuyla büyük bir potansiyele sahip olan ilçemizde, 
bu potansiyeli doğru değerlendirmek ve geleceğin 
bilim insanlarını, sanatçılarını, sporcularını yetiştirmek 
adına var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın 
destekleriyle hayata geçirdiğimiz ve her yaştan 
Gaziosmanpaşalıyı yüzme başta olmak üzere çeşitli 
spor dallarıyla buluşturacak olan Küçükköy Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu’nda inşaat çalışmalarımız 
hızla devam ediyor. Bunu yanı sıra sadece ilçemizin 
değil İstanbul’un da en önemli gençlik ve kültür 
mekanlarından olan Farika Kitaplı Kahve’nin yeni 
şubesini hizmete açmak için gece gündüz çalışıyoruz. 
Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar’ın 
ismini verdiğimiz yeni Farika’yı da en kısa zamanda 
gençlerimizle buluşturmuş olacağız.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerden 
aldığımız güçle planlı, kalıcı ve sürdürülebilir 
yatırımlara imza atmaya devam edeceğiz. Ortak 
sevdamız Gaziosmanpaşa’mızı her alanda tercih 
edilen, kültür ve sanatla anılan, güvenli ve huzurlu ilçe 
vizyonuna kavuşturmak için aşkla çalışmaya devam 
edeceğiz.

Bu vesileyle siz kıymetli komşularımı en kalbi 
duygularımla selamlıyor, nice güzel ve hayırlı 
hizmetlerde buluşmayı temenni ediyorum.
Kalın sağlıcakla

DAHA iYi BiR GELECEK

DAHA iYi BiR
DÜNYA iÇiN
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QR KODU OKUTARAK VEYA APP STORE 
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dan 
Gaziosmanpaşa’ya 
Gençlik Ödülü

Prof. Dr. Aziz Sancar
Farika Kitplı Kahve
Gençlerle Buluşuyor

Geri Dönüşüm, 
Dijital Platforma 
Taşındı

Sarıgöl Kentsel 
Dönüşüm 
Projesi’nde Tapular 
Teslim Edildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Tam Bana Göre Festival” kapsamında düzenlenen yarışmada 
gençlere yönelik çalışmalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödül aldı. Gaziosmanpaşa 
Sanat Akademisi, en iyi fiziki belediyecilik yatırımı ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

katılımıyla Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen 

“Tam Bana Göre Festival” 81 ilden gençleri 

buluşturdu. Erdoğan, açılış programı kapsamında 

“Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri” 

yarışmasında ödüle layık görülen belediyelere 

ödüllerini verdi. Türkiye’nin dört bir yanından 

belediyelerin projelerinin değerlendirildiği 

yarışmada Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Fiziki 

Belediyecilik Yatırımları” kategorisinde ödüle 

layık görüldü. Belediye Başkanı Hasan Tahsin 

Usta ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden 

aldı.

GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR, FESTİVALDE 

BEĞENİ TOPLADI

Festival kapsamında, konserler, sergi alanları, 

deneyim alanları, atölyeler, VR etkinlikler, sertifikalı 

eğitimler, e-learning eğitimlerine giriş imkanı, 

etnospor, sürpriz yazarlarla söyleşiler, sahaflar ve 

yayıncılar, girişimcilikten edebiyata konferanslar, 

özel lezzetler gençlerle buluştu. Belediyelerin 

stant açtığı festivalde Gaziosmanpaşa Belediyesi 

de kültür, sanat ve spor alanında gençlere yönelik 

hizmetlerinin tanıtımını yaptı. Standı ziyaret 

edenlere, Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi 

öğrencileri piyano dinletisi ile müzik ziyafeti 

sundu.
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Sarıgöl Kentsel Dönüşüm 
Projesi'nde Tapular
Teslim Edildi BİRLİKTE HAYAL ETTİK,

BİRLİKTE BAŞARDIK 
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”GAZİOSMANPAŞA İÇİN ÖRNEK BİR YAŞAM 
ALANI”

Törene katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 

Tahsin Usta, hak sahiplerine tapularını bir bir teslim 

etti. Projenin Gaziosmanpaşa için örnek bir yaşam 

alanı olacağını dile getiren Usta, “Vatandaşlarımızın 

konutlarına kavuşmuş olması bizi de mutlu etti. Her 

şeyden önce güvenli, konforlu ve yaşanılabilir bir mekan 

oluşması, burada komşuluk ilişkilerinin tıpkı eskisi gibi 

sürdürülebilir bir anlayışta olması bizi sevindirdi. Eminim 

bu site Gaziosmanpaşa için örnek bir yaşam alanı olacak. 

Biz de buradaki komşularımızla her türlü alanda, her 

türlü etkinliklerde kültürde, sanatta ve sporda bir arada 

olacağız. Bu sitenin kentsel dönüşüm ile birlikte zihinsel 

anlamda da ilçemize dönüşüm ve katkı sağlayacağını ümit 

ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

“BURASI ÇOK GÜZEL OLDU TEŞEKKÜR EDERİZ”

Tapusunu almak için törene katılan 65 yaşındaki 

Ayten Naz, alanın önceki halinin çok kötü 

olduğunu ifade ederek, “Buranın eski hali baya 

kötüydü. Bu alanda daha çok gece kondular 

vardı. Şu anki evim çok güzel. Herkese hayırlı, 

uğurlu olsun. Ben 35 seneden beri buradayım. 

Şimdi burası çok güzel oldu teşekkür ederiz” diye 

konuştu.

Rıdvan Çalışkan ise “Gecekondularımızı yaşanılır 

bir hale getirdiler. Bundan dolayı müteşekkiriz. 

Buranın eski hali çok kötüydü. Kışı iliklerimizde 

hissediyorduk. Gecekonduda yaşam çok 

kötüydü. Böyle modern sitelere benzemiyordu” 

ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan Sarıgöl Mahallesi 12B Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nde tapuları, hak sahiplerine Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta teslim etti.

Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlar, evlerine kavuşmaya devam 

ediyor. Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle yapımı 

tamamlanan Sarıgöl Mahallesi 12B Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerine tapuları verildi. 796 

konut, 13 dükkan, 1.039 araç kapasiteli otopark, yeşil alanlar ve sosyal donatıların yer aldığı proje 

ile vatandaşlar depreme dayanıklı, güvenli, modern ve konforlu dairelerine kavuşmanın mutluluğunu 

yaşadı. 
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Başkan Usta, Bağlarbaşı 7A 
Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki 
Çalışmaları Yerinde İnceledi

Bağlarbaşı 7B Kentsel 
Dönüşüm Projesi Anahtar 
Teslimine Hazırlanıyor

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, inşaat çalışmaları hızla devam eden 
Bağlarbaşı Mahallesi 7A Kentsel Dönüşüm Projesi’nde incelemelerde bulundu. Proje 
kapsamında 926 konut, her daireye kapalı otopark ve sosyal donatı alanları inşa ediliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa 

Belediyesi tarafından yürütülen Bağlarbaşı Mahallesi 

2.Etap 7A Kentsel Dönüşüm Projesi hızla yükseliyor. 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da 

sık sık inşaat alanını giderek, projeyi yakından takip ediyor. 

Şantiyeyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alan 

Başkan Usta, 926 konutluk projede çalışmaların aralıksız 

sürdüğünü belirterek hak sahiplerini en kısa sürede 

güvenli, modern ve kaliteli yaşam alanlarına kavuşturmayı 

hedeflediklerini söyledi.

102 bin m² alanda inşa edilen Bağlarbaşı Mahallesi 2.Etap 

7A Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 926 konut, her daireye 

kapalı otopark, yeşil alan ve sosyal donatılar bulunuyor. 

Proje kapsamında 182 adet 1+1, 522 adet 2+1, 222 adet de 

3+1 daire inşa ediliyor. Peyzaj düzenlemeleri ile 468 adet 

ağaç dikiminin yapılacağı projenin en geç yıl sonuna kadar 

teslim edilmesi ön görülüyor.

Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıksız yapıları güvenli ve kaliteli yaşam 

alanlarına dönüştürme süreci hızla devam ediyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından inşa edilen 813 

konutluk Bağlarbaşı Mahallesi 7B Kentsel Dönüşüm Projesi’nde sona yaklaşıldı.

HER DAİREYE BİR OTOPARK

Toplam 140 bin m² alanda inşa edilen proje kapsamında 813 konutun yanı sıra 31 dükkan, 813 araçlık 

kapalı otopark ve sosyal donatılar oluşturuldu. Her daireye bir otopark alanı tahsis edilen projede, peyzaj 

düzenlemeleri ile yeşilin hakim olduğu, nefes alan bir yaşam alanı bölgeye kazandırılmış olacak.

813 konut, 31 dükkân, 813 araçlık kapalı otopark ve yeşil alanlarla bölgenin çehresini 
değiştiren Bağlarbaşı Mahallesi 7B Kentsel Dönüşüm Projesi, hızla anahtar teslimine 
hazırlanıyor.



Gaziosmanpaşa, 2. Yüzme 
Havuzuna Çok Yakında Kavuşuyor

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.

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 taşıyan 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.
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Sarıgöl’de 863 Konutluk 
Kentsel Dönüşüm Projesi 
Hayata Geçiyor
Gaziosmanpaşa’da start alacak olan Sarıgöl Mahallesi 12C Kentsel Dönüşüm Projesi 
kapsamında 863 konut, 28 dükkan ve 1003 araçlık otopark alanı inşa edilecek. Proje; 
okulu, camisi, basketbol sahaları ve çocuk parkları ile her türlü sosyal imkanı bünyesinde 
bulunduracak.

Gaziosmanpaşa’da bir kentsel dönüşüm projesi 

daha hayata geçiyor.  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

(TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 

Sarıgöl Mahallesi 12C Bölgesi olarak belirlenen 

alandaki riskli yapılar, kentsel dönüşüm kapsamında 

yıkılarak, depreme dayanıklı ve güvenli şekilde 

yeniden inşa edilecek.

“MAHALLEMİZİ ŞEHİR KÜLTÜRÜNE SAHİP BİR 

YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ”

Bölgede incelemelerde bulunan Gaziosmanpaşa 

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “12C 

bölgemiz deprem açısından tehdit oluşturan, 

donatıların yetersiz olduğu, köhneleşmiş bir bölge. 

Burada oturan hak sahiplerimizle hızlı bir şekilde 

uzlaşma zemini oluşturarak, bu bölgede inşaatların 

başlamasını ve ilçemize yeni bir cazibe merkezi 

olarak kazandırmak istiyoruz. Bu mahallemizi 

daha konforlu, donatıları, otoparkı olan, birçok 

anlamda şehir kültürüne sahip bir yaşam alanına 

dönüştürmek istiyoruz” dedi.

OKULU, CAMİSİ, SPOR ALANLARI VE PARKLARI 

İLE BÖLGEYE DEĞER KATACAK

863 konutun ve 28 dükkanın inşa edileceği projede; 

879 adet kapalı, 124 adet açık olmak üzere toplam 

1003 araçlık otopark alanı oluşturulacak. Her türlü 

sosyal imkanın yer alacağı projede, 4600 m² okul, 

850 m² cami, 2 adet basketbol sahası, 4 adet çocuk 

parkı yer alacak. Proje ile bölgeye 6500 m² yeşil 

alan kazandırılacak



PROF. DR. AZİZ SANCAR

Yenimahalle Metro Durağı karşısında hizmet verecek olan “Farika Kitaplı Kahve 2” gençlere 
ve çocuklara yönelik tasarlanan fonksiyonlu alanlarıyla açılışa hazırlanıyor. 

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 

kültürel yaşama katkı sağlamak ve 

gençlere yeni ders çalışma alanları 

sunmak amacıyla hizmete açtığı Farika 

Kitaplı Kahve’ye ikincisi ekleniyor. Bu 

kapsamda Yenimahalle Metro Durağı 

karşısındaki belediyeye ait yapı, 

modern biçimde revize edilerek, 

Farika Kitaplı Kahve 2 olarak 

hizmet vermeye hazırlanıyor. 840 

m² alanda öğrencilerimize hem 

sessiz bir ortamda ders çalışma hem 

de sosyalleşme imkanı sunacak olan 

Farika 2’de; Türk ve Dünya edebiyatının 

seçkin eserlerinden tarih kitaplarına, dini 

kaynaklardan felsefe, sosyoloji, psikoloji 

kitaplarına 40 bin eser yer alacak. 

Sınavlara yardımcı kaynaklar ve birçok 

konu hakkında güncel yayın da yine 

öğrencilerle buluşacak.

GENÇLER İÇİN TÜM İMKANLAR DÜŞÜNÜLDÜ

Farika 2, kütüphanenin yanı sıra kafeterya, seminer salonu, sosyal etkinlik alanları ve sessiz

çalışma alanı ile gençlerimizin birçok ihtiyacını karşılayacak. Ziyaretçiler, üyelik sistemi ile

ödünç kitap temin edebilecek. Öğrencilere ücretsiz internet ve fotokopi hizmetinin de sunulacağı Farika 

2’de, lise ve üniversite adaylarına sınavlara hazırlık sürecinde uzman psikologlar tarafından rehberlik ve 

danışmanlık hizmeti sunulacak. Gençler; ücretsiz çay ve çorba ikramlarının yanı sıra gerçekleştirilecek 

olan Farika Kahvaltı Günleri ile de moral depolama imkanı bulacak.

MASAL OKULU VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ YER 

ALACAK

Küçük yaş gruplarına da hitap edecek şekilde 

dizayn edilen Farika 2; masal okulu ve çocuk

kütüphanesi, çocuklar için eğitici ve öğretici 

birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hizmete sunulacak 

olan Masal Okulu’nda çocukların geleneksel 

masallarımızı öğrenmeleri ve kültürel değerlerimizi 

tanımaları sağlanacak. Farika Kitaplı Kahve 2’nin 

120 metrekarelik bahçe alanına ise çocuk oyun 

alanı ve dinlenme alanları oluşturuldu.

“GENÇLERİMİZİN EĞİTİMİNE VE KİŞİSEL 

GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYORUZ”

Farika Kitaplı Kahve2’nin çok yakında hizmete 

açılacağını söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye 

Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Mevlana 

Mahallemizde hizmet veren Farika Kitaplı Kahve’yi 

gençlerimiz çok sevdi, sahiplendi. Bizden bu 

mekanların artırılması yönünde talepleri vardı. 

Gençlerimiz, bizim geleceğimiz. Onların bu 

taleplerini karşılamayı, yeni imkanlar sunmayı ve 

eğitimlerine, kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı 

en önemli önceliklerimiz arasında görüyoruz. 

İnşallah artık tamamlamak üzere olduğumuz ve 

açılışa hazırladığımız Farika 2’yi de en kısa sürede 

gençlerimizle buluşturmuş olacağız” dedi.
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Geleceğin Yazılımcıları 
ve Mühendisleri 
Gaziosmanpaşa’da Yetişiyor

Yeni Emniyet Müdürlüğü 
Hizmet Binası’nda Çalışmalar 
Hızla Sürüyor

“Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye” hedefiyle hayata geçirilen Bilim Gaziosmanpaşa 
Atölyelerinde eğitim başlıyor.

Yapımı tamamlanmak üzere olan Küçükköy Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Ek Hizmet Binası, çok yakında hizmete açılacak.

Bilgi evlerinde 6 yıldır sürdürdüğü ROBOGOP 

projesi kapsamında öğrencilere yazılım ve 

kodlama eğitimleri veren Gaziosmanpaşa 

Belediyesi, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. 

Bu kapsamda Belediye ve Türkiye Teknoloji 

Takımı Vakfı iş birliğiyle Bilim Gaziosmanpaşa 

Atölyeleri hizmete sunuldu. Atölyelerde 6-14 yaş 

aralığındaki çocuklara yönelik eğitim programları 

uygulanacak.

EĞİTİMLER, AKTİVİTELER VE ATÖLYE 

ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde 

oluşturulan Bilim Gaziosmanpaşa Atölyeleri 

bünyesinde; Deneyap Atölyesi, Doğa Bilimleri 

Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Tasarım Atölyesi, 

Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi ve 

Matematik Atölyesi öğrencilere eğitim verecek. 

18 kişi kapasiteli sınıflarda hafta içi okul grupları 

ile hafta sonları ise bireysel çalışmalar yapılacak. 

Eğitimlerin yanında gökyüzü gözlemi, doğa 

gezileri ve bilim söyleşileri gibi farklı etkinlikler 

de gerçekleştirilecek. Teknoloji ve bilim 

alanında yapılacak eğitimlerde, Milli Teknoloji 

Hamlesi kapsamında geleceğin yazılımcılarının, 

mühendislerinin, teknoloji girişimcilerinin 

yetiştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından inşa edilen Küçükköy Polis 

Merkezi Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası inşaatında dış cephe çalışmaları 

tamamlandı. Emniyet teşkilatına donanımlı ve modern imkanlarla çalışma olanağı sunacak olan hizmet 

binasının kısa sürede açılması bekleniyor.

Küçükköy Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Şemsipaşa Mahallesi 

İstanbul Caddesi üzerinde 5.844 m² toplam alanda inşa edildi. Yapılan 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.
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Hasta ve Yaşlılara 
Evde Berber Hizmeti

Fizyoterapi ve Ergoterapi Üniteleri, 
Engelli Vatandaşlarımızın Hizmetinde

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 65 yaş üstü, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ücretsiz 
evde berber hizmeti sunuyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik fizyoterapi ve ergoterapi ünitelerini 
hizmete açtı.

Fiziksel ve zihinsel rahatsızlığı bulunan bireyler için Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından fizyoterapi 

ve ergoterapi üniteleri açıldı. Açılış programına Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda engelli vatandaş ile aileleri katıldı. 

Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ne bağlı olarak açılan fizyoterapi ve 

ergoterapi üniteleri, çocuk, genç, yaşlı fark etmeksizin her yaştan engelli vatandaşa hizmet verecek.

“GAZİOSMANPAŞA’MIZDA GURUR DUYABİLECEĞİMİZ BİR HİZMETİ BELEDİYEMİZ BAŞLATTI”

Türkiye’de ve Dünya’da yaşayan engellilerin daha güzel ortamda yaşamalarını temenni eden 
Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, “Gaziosmanpaşa’mızda gurur duyabileceğimiz bir 
hizmeti belediyemiz başlattı. Hem belediye başkanımıza hem de çalışanlarına, burada görev alan 
personele teşekkür ediyorum. Böylece bizim diğer kurumlarımızdaki iş yükümüzü de üzerimizden bir 
nebze almış oldu. Engelliler için ülkemiz, tüm kurumlarıyla her geçen gün çok daha güzel hizmetler 
vermekte. Bunu fazlasıyla görüyoruz. Kaldı ki engelli aileleri ve engellilerimiz için ne yapsak azdır” 
açıklamasında bulundu. 

“HEDEFİMİZ, ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN TOPLUMLA BİR ARADA YAŞAYABİLECEĞİ ORTAM 

OLUŞTURMAK” 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Her şeyden önce biz engelli kardeşlerimize hizmet 
yaparsak, onların bütün engelleri aşabileceğini görüyoruz. Ayrıca ülkemizin gelmiş olduğu noktada 
sadece engellilere hizmet etmenin ötesinde tamamen bilimsel çalışmalarla hayata kazandırılmaları 
gerçekten çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu kapsamda biz de fizyoterapi ve ergoterapi ünitelerimizi 
burada engellilerin hizmetine açarak, bu boşluğu doldurmaya gayret ettik. İstanbul Gelişim Üniversitesi 
ile iş birliği içerisinde engelli kardeşlerimize hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Tabii ki sadece sağlık, eğitim, 
kültür noktasında değil, onların istihdam noktasında da farklı desteklerle hayata tutunmalarını ve kendi 
ayaklarının üzerinde durmalarını sağlamayı biz de amaçlıyoruz. Hedefimiz, engelli vatandaşlarımızın 
toplumla birlikte bir arada yaşayabileceği bir ortamın oluşmasını sağlamak” şeklinde konuştu. 

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ilçedeki 

ihtiyaç sahiplerine yönelik evde temizlik, sıcak yemek ve 

sağlık hizmetleri sunan Gaziosmanpaşa Belediyesi evde 

berber hizmetiyle de yüzleri güldürüyor. Bu kapsamda 

Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, 65 yaş üstü, engelli 

ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek kişisel 

bakımlarını gerçekleştiriyor. Periyodik aralıklarla evlere 

giden berberler; engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin 

saç ve sakal kesimlerini özenle gerçekleştiriyor. Önlük 

ve maskeyle evlere giden berberler, hijyen açısından 

her tıraş öncesi ekipmanları dezenfekte ediyor. Evde 

berber hizmeti, ihtiyaç sahipleri ve yakınları tarafından 

memnuniyetle karşılanıyor.

Evde berber hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 

453 55 47 nolu telefondan müracaatlarını yapabilirler.
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Şiddetli kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği İstanbul’da en etkin mücadelenin yürütüldüğü 
ilçelerin başında Gaziosmanpaşa geldi. Gaziosmanpaşa Belediyesi, 65 araç ve 300 personel 
ile ilçenin dört bir yanında başarılı bir çalışma gerçekleştirdi.

YAŞLI VE ENGELLİLERE HASTA NAKİL HİZMETİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi olumsuz hava 
şartlarında hastaneye gidemeyen yaşlı ve engelli 
vatandaşlar için hasta nakil aracı hizmet verdi. 
Vatandaşlar, ekipler eşliğinde ambulans ve hizmet 
araçlarıyla hastanelere ulaştırıldı.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Kış şartlarıyla mücadele kapsamında sokak 
hayvanları da unutulmadı. Sağlık İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı veterinerlik ekipleri, 
acil müdahale ve tedavi gerektiren sokak 
hayvanlarının yardımına koştu. Dondurucu 
soğuklarda sokak hayvanları için sıcak yuvalar 
oluşturdu. Can dostlarımızın yiyecek bulmakta 
zorlanmaması adına ilçe genelinde mama ve 
su dağıtımı yapan ekipler, sokak hayvanlarının 
beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşıladı.

ÇAĞRI MERKEZİ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Gaziosmanpaşa’da vatandaşlar, 444 0 467 
numaralı Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı 

Merkezi’nden 7/24 saat destek talep edebiliyor. 
Gaziosmanpaşalılar, kış şartlarında ulaşım, sağlık, 
sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımı gibi her 
türlü acil durumda ihbar ve taleplerini iletebiliyor. 
Vatandaşların talepleri derhal ilgili birimlere 
iletilerek, hızlı çözüm üretiliyor.

.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK ULAŞTIRILDI

Sahada yapılan etkin çalışmaların yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediyesi, sosyal yardımlarla da 
vatandaşları yalnız bırakmadı. Belediyenin aşevinde pişirilen yemekler, ekipler tarafından hasta, yaşlı, 
engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak sıcak servis edildi.

HIZLI MÜDAHALE İLE 

OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Yayalar için meydanlarda, kaldırımlarda, 
park ve yeşil alanlarda biriken karlar 
temizlenip, tuzlama çalışması yapılırken, 
2 bin ton tuz acil durumlar için depolarda 
hazır durumda bulunduruldu. Kamu 
kurumlarına da Gaziosmanpaşa 
Belediyesi tarafından olası buzlanmalara 
karşı tuz takviyesi yapıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yoğun kar 
yağışının ulaşımı aksatmaması için 
cadde cadde, sokak sokak tuzlama ve 
kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi. 
İlk etapta ana arterlerin kapanmasının 
önüne geçen ekipler, yoğun güzergahlara 
öncelik vererek, cadde ve sokaklarda 
yol açma çalışması yaptı. Kar küreme 
çalışmalarıyla yollar temizlenirken diğer 
yandan da buzlanmanın önlenmesi için 
ilçe genelinde 1.200 ton tuz kullanıldı. 
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Sıcak Çorba 
İkramımız Yürekleri Isıttı

Acil Ulaşım Yolları İle 
Gaziosmanpaşa Afetlere 
HazırlanıyorŞiddetli kar yağışı altında işe gidenler vatandaşlar, Gaziosmanpaşa’da dağıtılan çorba ile 

ısındı. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde otobüs durakları ve meydanlarda 
vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, afet hazırlıklarını dört koldan sürdürüyor. Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta’nın katılımıyla acil ulaşım yollarının belirlenmesine yönelik değerlendirme 
toplantısı yapıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, dondurucu 
soğukların etkili olduğu sabahın erken saatlerinde 
vatandaşların içini ısıtmak için 4 farklı noktada, 
yaklaşık 4 bin kişilik çorba dağıttı. Belediyenin 
aşevinde pişirilen şifa kaynağı çorbalar, Mobil 
Büfe ekipleri tarafından vatandaşlara ikram edildi.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN SON DERECE 

M E M N U N

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin soğuk hava 
koşullarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 
dağıtılan çorbalar işe gitmek için araç bekleyen 
vatandaşlardan tam not aldı. Çorba ikram edilen 
Zafer Paralı, “Çok güzel bir hizmet. İşe giderken 
şu kış gününde içimiz ısındı. Belediyemize 
teşekkür ederim” dedi. Ayşe Aslan, “Bugün işe 
yürüyerek geldik mecburen. Üşümüştüm gelene 
kadar. Çorba ikramı çok iyi oldu. Teşekkür ederiz, 
sağ olsunlar” diye konuştu.

“YAKLAŞIK 4 BİN VATANDAŞIMIZ FAYDALANDI”

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Emre Kılıç, “Gaziosmanpaşa Belediyesi 
olarak aşevimizde pişen sıcak çorbaları 

vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. 4 farklı noktada, 
yaklaşık 4 bin vatandaşımız bu hizmetten 
faydalandı. Gece boyunca yol açma, tuzlama 
çalışmalarımız devam etti. Sabah da sıcak çorba 
ile hemşehrilerimizin içlerini bir nebze de olsa 
ısıttık” ifadelerini kullandı.

Türkiye´de kurumlar, deprem başta olmak üzere afet zararlarının en aza indirilmesi amacıyla çalışmalarına 
devam ediyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Başkanlığı arasında afet ve acil durumlara yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın ev sahipliği yaptığı toplantıda, ulaşımla ilgili 
vatandaşlardan gelen talepler de göz önünde bulundurularak, ilçedeki trafik yoğunluğunu azaltmaya 
yönelik çözümler masaya yatırıldı.

ACİL ULAŞIM YOLLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK ORTAK ÇALIŞMA YAPILDI

Toplantı kapsamında İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve İTÜ ile birlikte ilçedeki acil ulaşım yollarının 
belirlenmesine yönelik ortak çalışma yapıldı. Olası bir afet durumunda sağlık, arama ve kurtarma ile 
ilk yardım ekiplerinin olay yerine sorunsuz ve süratli bir şekilde ulaşması için gerekli düzenlemeler ve 
tedbirler ele alındı.
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Geri Dönüşüm
Dijital Platforma Taşındı
Gaziosmanpaşa’da geri dönüşüm dijital platforma taşındı. Gaziosmanpaşa Belediyesi 
tarafından yerli imkanlar ile geliştirilen Sıfır Atık Mobil Takip Sistemi uygulamasıyla evde 
biriktirilen atıklar, ekipler tarafından adreslerden toplanıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi sıfır atık çalışmalarında bir ilke imza 
attı. Belediye tarafından geliştirilen Sıfır Atık Mobil Takip Sistemi 
uygulamasıyla vatandaşlar, ev veya iş yerlerinde biriktirdikleri geri 
dönüşüm atıklarını belediyeye bildirebiliyor. Uygulama üzerinden 
bildirilen atıklar, belediye ekipleri tarafından adresten teslim 
alınıyor. Uygulamayı kullananlar, teslim ettikleri atık miktarına 
göre kazandıkları puanlarla çeşitli hediyelerin sahibi olabiliyor. 
Gaziosmanpaşalılar, mahallelerinin çöp toplama, sokak süpürme, 
yıkama gibi birçok temizlik hizmetini de fotoğraflı şekilde uygulama 
üzerinden takip edebiliyor.
 
GOP Sıfır Atık Mobil Takip Sistemi’nin Gaziosmanpaşa Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmanına Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve vatandaşlar 
katıldı. Toplantıda gerçekleşen sunumda Belediye Başkan 
Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, davetlilere Sıfır Atık Mobil Takip 
Sistemi’ni anlattı.

“VATANDAŞIMIZA HIZLI GERİ DÖNÜŞ 
YAPABİLECEĞİMİZ BİR MODELİ 
UYGULAMAYA SUNUYORUZ”

Hayata geçirdikleri uygulama hakkında 
bilgi veren Usta, ”Geri dönüşüm artık 
bir yeni anlayışla bir dijital platforma 
taşınıyor ilçemizde. Her türlü veriyi, 
talebi, öneriyi ya da şikayeti anında 
haritalar üzerinde takip edebileceğimiz, 
müdahil olabileceğimiz, çözüme hızlı 
yetişebileceğimiz, vatandaşımıza bu 
konuda hızlı geri dönüş yapabileceğimiz 
bir modeli uygulamaya sunuyoruz. 
Şehirde değişimi, yaşamda gelişime 
dönüştüren bir anlayışla bu atıkların 
bir şekilde yönetilmesi ve şehrin 
yaşanabilir bir şehir olması için de en 
önemli adımdır” diye konuştu.

“İLK KEZ HALKIMIZA AÇILIYOR”

Lansmanda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Her birimizin şehre önem 
vermek anlamında yaptığımız bir uygulamayı sizlerle paylaşmak ve bu şekilde sizler aracılığı ile tüm 
paydaşlarımıza iletmek maksadıyla bir aradayız. Bu uygulamanın önemli özelliği ilk kez halkımıza 
açılıyor. Yapılan çalışmaları belli bir noktaya kadar belediye bünyesinde teknik ve hizmet olarak 
bir neticeye ulaştırdıktan sonra, yapılan temizleme veya sıfır atıkla ilgili tüm çalışmaların toplumun 
her kesimi tarafından sahiplenilmesi, takip edilebilmesi ve denetlenebilmesi anlamında kendi yerli 
yazılımımızla halkımıza sunduğumuz bu sıfır atık geri dönüşüm anlayışının yeniden kurgulanmasıyla 
ilgili bir lansmandır” dedi.

DAHA 
İYİ BİR 
GELECEK
DAHA 
İYİ BİR 
DÜNYA
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Yeni İletişim Merkezlerimizle 
Sizlere Daha Yakınız

İstihdama Tam Destek Sürüyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi İletişim Merkezlerinde vatandaşlar, talep, öneri ve şikâyet 
oluşturma, vergi borcu ödeme, beyan bilgileri sorgulama, sicil sorgulama, bilgi edinme gibi 
birçok işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Gaziosmanpaşalılar kurs, diyetisyenlik ve 
psikolojik danışmanlık hizmetleri gibi birçok hizmete kayıt yaptırabiliyor.

İş arayan vatandaşlarla işverenler arasında istihdam köprüsü kuran Gaziosmanpaşa 
Belediyesi, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi personel alımı için mülakat gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ulaşılabilir belediyecilik anlayışıyla iletişim ağını genişletmeye devam 
ediyor. Bu kapsamda vatandaşların belediyeyle olan işlemlerini zaman kaybı yaşamadan, hızlı ve 
pratik şekilde yapabilecekleri iletişim merkezleri hizmete açıldı. İlk etapta Karadeniz, Mevlana ve 
Kazım Karabekir Mahallelerinde açılan iletişim merkezlerinin önümüzdeki süreçte ilçe geneline 
yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İletişim Merkezlerinde vatandaşlar, talep, öneri ve şikâyet oluşturma, vergi borcu ödeme, beyan 
bilgileri sorgulama, sicil sorgulama, bilgi edinme gibi daha birçok işlemi kolaylıkla halledebiliyor. Ayrıca 
belediyenin kursları ile birlikte ücretsiz diyetisyenlik ve psikolojik danışmanlık gibi birçok hizmete kayıt 
yaptırabiliyor. Gaziosmanpaşa’da çözüm odaklı yönetim anlayışını güçlendiren iletişim merkezleri, 
hafta içi her gün vatandaşlara hizmet veriyor. 

Karadeniz Mahallesi İletişim Merkezi: Eski Edirne Asfaltı No:410 Metro Durağı Önü
Mevlana Mahallesi İletişim Merkezi: Yeşilpınar 838/1 Sk. No:6 Metro Durağı Önü
Kazım Karabekir Mahallesi İletişim Merkezi: Semt Konağı, 922 Sokak No:28

Gaziosmanpaşa Belediyesi, istihdam buluşmaları 
kapsamında iş arayan vatandaşları, özel sektör 
firma temsilcileriyle buluşturmayı sürdürüyor. 
Bu kapsamda Başakşehir Çam Sakura Şehir 
Hastanesi personel alımı için Gaziosmanpaşa 
Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda 
toplu mülakatlar gerçekleştirildi. Aşçı, aşçı 
yardımcısı, bulaşıkhane personeli, güvenlik 
personeli, garson, temizlik personeli ve taşıma 
personeli alımları kapsamında 82 vatandaşın 
mülakatları olumlu sonuçlandı.

İş başvurusunda bulunan Cihan Fidan “Garsonluk 
pozisyonu için başvurumuzu yaptık. Yardımcı 
oldular, sağ olsunlar. İnşallah hayırlısıysa olsun 
yani. Bize bu imkanı sağlayan sayın belediye 
başkanımız olsun, yetkililer olsun hepsinden Allah 
razı olsun. İşsizlik çok kötü bir şey.
İnşallah iş bulamayan vatandaşlarımız varsa 
gelsinler, buraya başvurularını yapsınlar” dedi.

Mustafa Şimşek ise, “Yaklaşık bir aydır iş arıyorum. 
İlanı belediyenin internet sitesinde gördüm, bir 
araştırıp başvurmak istedim. Daha sonra kendimi 
burada buldum. Mülakat iyi geçti. Daha önce de 
başka bir firma tarafından yine burada başvurular 
olmuştu, ona da başvuruya gelmiştim. İnsanlara 
iş olanağı sağlıyorlar, teşekkür ederim” diye 
konuştu.

Gaziosmanpaşa’da ikamet eden ve iş arayan 
vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 
http://istihdam.gaziosmanpasa.bel.tr adresinden 
iş ilanlarını takip edip, başvuru yapabiliyor.



Kadınlardan
Kapalı  Pazar Alanına

Tam Destek
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Gaziosmanpaşa’da kadınlar başta olmak üzere mahalle sakinleri ve esnaflar, 500 Evler Salı 
Pazarı’nın kapalı Pazar alanına taşınmasını istiyor.

Kurulduğu bölgede trafik sıkışıklığı, otopark sorunu ve çevre kirliliği başta olmak üzere birçok olumsuz 
duruma yol açan 500 Evler Salı Pazarı’nın, Küçükköy Kapalı Pazar Alanı’na taşınması fikrine mahalle 
sakinlerinden destek geldi. Kapalı Pazar alanında toplanan kadınlar, ellerinde döviz ve pankartlarla 
mevcut pazarın buraya taşınmasını istedi. Kapalı pazar alanı ile ulaşım, trafik yoğunluğu, hava 
koşullarından kaynaklı olumsuzluklar, cadde ve sokaklarda oluşan görüntü kirliliği, çevre kirliliği gibi 
birçok sorunun önüne geçilmesi planlanıyor.

“TÜM İHTİYAÇLAR DÜŞÜNÜLDÜ”

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Mahmuthan Taşer, “Esnafımızın ve vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde fonksiyonlu bir pazar alanı dizayn ettik. Pazar alanımızda rahat bir 
şekilde alışveriş yapabilmeleri için 5 giriş ve çıkış kapısı bulunmakta. 4 asansör hizmeti vermektedir. 
Tüm güvenlik ihtiyaçları düşünüldü. 4 tane de acil çıkış kapısı bulunmakta. Yangın alarmı, güvenlik 
kameraları, zabıta noktası ve jeneratör bulunmaktadır. Yüksek tavan mimarisi ve daha geniş tezgah 
aralıkları bulunmakta. Bay, bayan, engelli lavabolar, mescitler, dinlenme alanları, büfe, duş alanı da 
bulunmakta” açıklamasında bulundu.

“KARDA, KIŞTA DAHA İYİ OLACAKTIR”

Kapalı pazar alanının güvenlikli olacağını dile getiren Gülde Aydın, “Pazar kapalı alanda olduğu için 
karda, kışta daha iyi olacaktır. Asansör koymuşlar. Sokakta kurulan pazarlarda sinekler ve pislikler 
oluyordu. Geçilmiyordu. Trafik yoğunlaşıyordu. Bu çok güzel bir karar olmuş. Giyinme kabinleri, 
banklar var. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan etkilenmezsin. Ayrıca itfaiye ve ambulanslar da olacakmış. 
Kendimizi her türlü güvende hissedeceğiz. Depreme de dayanıklı yapılmış” dedi.

“PAZARIN GÜRÜLTÜSÜNDEN, KALABALIĞINDAN ÇOK RAHATSIZ OLUYORUZ‘‘

Mahalle sakini Elvan Görmez, “Pazarın gürültüsünden, kalabalığından çok rahatsız oluyoruz. Yağmurda 
ve çamurda pazara gitmek çok zor oluyor. Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa Belediyemiz, bize 
konforlu bir kapalı pazar alanı sağladı” şeklinde konuştu. 
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Cenaze Hizmetlerimizle
Vatandaşlarımızın Yanındayız
Gaziosmanpaşa Belediyesi, yakınını kaybeden vatandaşlara cenaze hizmetleri kapsamında 
ücretsiz araç desteği ve taziye evlerine sıcak yemek hizmeti sağlıyor.

İyi günde olduğu gibi hüzünlü günlerinde de 
vatandaşların yanında olan Gaziosmanpaşa 
Belediyesi, hayatını kaybeden 
Gaziosmanpaşalıların yakınlarına ücretsiz araç 
hizmeti veriyor. Cenaze yakınları, belediyenin 
444 0 467 numaralı çağrı merkezini arayarak, 7 
gün 24 saat yaz-kış demeden ücretsiz araçlarla 
nakil hizmeti talep edebiliyor.

CENAZE EVLERİNE SICAK YEMEK HİZMETİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi araç desteğinin 
yanı sıra taziye evlerine sıcak yemek hizmeti 
de veriyor. Çağrı merkezi üzerinden gelen 
talepler doğrultusunda belediyenin aşevinde 
hazırlanan yemekler, tek kullanımlık kaplarda 
özenle paketlenerek, cenaze evlerinin kapısına 
kadar götürülüyor.

Şehit Aileleri ve Gaziler, 
“Kesişme: İyi ki Varsın Eren” 
Filminde Buluştu
“Kesişme: İyi ki Varsın Eren” sinema filmini izleyen Gaziosmanpaşalı şehit aileleri ve gaziler, 
duygu dolu anlar yaşadı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen sinema etkinliğinde şehit aileleri ve gaziler, 
“Kesişme: İyi Ki Varsın Eren” filminde bir araya geldi. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da etkinliğe 
katılarak, şehit aileleri ve gazilerle birlikte filmi izledi. 2017’de Trabzon Maçka’da terör saldırısında şehit 
olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatan filmi 
izleyenler duygusal anlar yaşadı. 

Eren Bülbül’ün milletimizin kalbinde hep kahramanlığıyla hatırlanacağını ifade eden Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta, “Şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimiz ile küçücük bir yüreğe engin bir vatan 
sevgisi sığdıran bir kahramanın hikayesini, “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledik. Bu vesileyle 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi. Şehit aileleri ve 
gaziler de filmi çok beğendiklerini belirtirken, etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti 
dile getirdi.
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Her Yaştan Sanatsever, 
Tiyatro Oyunlarında 
Buluşuyor
2021-2022 kültür-sanat sezonuna hızlı bir giriş yapan 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, her yaştan vatandaşı birbirinden 
renkli tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. 

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında “Aşk Bu Mu?” adlı tiyatro 
oyunu, Şehir Tiyatroları’nda sahnelendi. Onur Sermik’in kaleme aldığı, Yasemin Öztürk ve Paşhan 
Yılmazel’in oynadığı oyun, Gaziosmanpaşalılara keyifli anlar yaşattı. Kadın-erkek ilişkilerindeki farklı 
bakış açılarını ele alarak, evlilik öncesi ve evlilik sonrasında yaşanan değişimleri hayatın içinden 
eğlenceli örneklerle anlatan “Aşk Bu Mu?”, seyirciden büyük alkış aldı. Öte yandan çok sevilen 
“Fehim Paşa Konağı” isimli tiyatro oyunu da Gaziosmanpaşalılardan büyük ilgi gördü.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİCİ OYUNLAR SAHNELENİYOR

Tiyatro etkinliklerinde çocuklar da unutulmuyor. Bu kapsamda deniz ve çevre kirliliğine dikkat çeken 
“Denizaltı Masalı” ve unutulmaya yüz tutmuş nostaljik çocuk oyunlarını konu alan “Sokak Oyunları” 
ile sağlıklı beslenmenin önemini konu alan “Obozitost” tiyatro oyunları da Gaziosmanpaşalı minikleri 
hem eğlendirdi hem de çocuklara eğitici bilgiler verdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi, kültür sanat 
sezonu boyunca 7’den 70’e tüm vatandaşları tiyatro gösterileri ile buluşturmaya devam edecek.

Gaziosmanpaşa’dan Orta 
Asya’ya Uzanan Sanat 
Köprüsü
Uluslararası Sanat Festivali kapsamında Kazakistan, Kırgızistan, Bulgaristan ve Gürcistan’dan 
gelen 150 öğrenci, hem yöresel gösterilerle kültürlerini tanıttı hem de Gaziosmanpaşalılara 
müzik ziyafeti sundu.

Gaziosmanpaşa’da Kazakistan, Kırgızistan, 
Bulgaristan ve Gürcistan’dan gelen 18 grup toplam 
150 öğrenci, Uluslararası Sanat Festivali’nde 
buluştu. 150 öğrenci yöresel kıyafetleri ve 
gösterileriyle Gaziosmanpaşalılara eğlenceli 
dakikalar yaşattı. Festivale, Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.

“HER BİRİMİZİN HAYALİ, GAYRETİ, ÇABASI 
GENÇLERİMİZ”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta, festival kapsamında öğrenciler 
ve öğretmenler olmak üzere emeği geçenlere 
teşekkür etti. Başkan Usta, “Burada dünyanın 
dört bir tarafından gelen ve aynı ortak paydada 
buluşan çocuklarımızın gösterilerini izliyorsunuz. 
Bugün Kazakistan’dan, Bulgaristan, Gürcistan 
ve Kırgızistan’dan misafirlerimiz buradalar. Biz 
de bu mutluluğu yaşamak adına buradayız. Her 
birimizin hayali, gayreti, çabası gençlerimiz. 

Çünkü geleceğimiz onlarda saklı. Onlar elbette 
bugünün fırsatlarını, imkanlarını, kazanımlarını 
yarınlara taşıyacak olan en büyük mihenk 
taşlarımız. Dünyanın neresinde olursa olsun eğer 
gerçek derdi gelişmek, kalkınmak hem milleti 
hem dünya insanlığı adına bir şeyler yapmaksa, 
yer, zaman ve mekan önemli değil” diye konuştu.
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Belediyemizden 
Amatör Spor 
Kulüplerine Malzeme 
Desteği

Gaziosmanpaşa’da 
Espor Turnuvası 
Heyecanı

Spora ve sporcuya destek olmayı sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki 23 amatör 
spor kulübüne 600 bin lira değerinde spor malzemesi yardımında bulundu. 

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen espor turnuvası heyecana 
sahne oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta verdi. 

Gaziosmanpaşa Yüzme Havuzu ve Spor 
Kompleksi’nde düzenlenen programa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın yanı sıra amatör 
spor kulübü yönetcileri ve sporcular katıldı. Spor 
kulüplerine maç forması, antrenman eşofmanı, 
maç ve antrenman topları ile çok sayıda antrenman 
malzemesi dağıtıldığı programda “Karizma Şov 
Akrobasi Takımı” aksiyon dolu basketbol şovunu 
sergilerken, “Kafkas Dans Ekibi” de keyifli bir 
dans gösterisi sundu. 

Törende konuşan Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koral, 
“Gaziosmanpaşa Belediyemiz hem spora hem 
sanata birinci derecede önem vermektedir. 
Sanatla ilgili olarak da sanat merkezlerimizden 
dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’dan geçtiğimiz günlerde ödül de aldık 
belediyemiz adına. Bundan son derece gururlu ve 
mutluyuz. Sanatla ve sporla uğraşan gençlerden 

kesinlikle zarar gelmez. 5 bin kişilik stat Mevlana 
Mahallesi’nde bitmek üzere. Büyük ihtimalle 
önümüzdeki sezona yetişecek. Gerçekten 
hocalarımıza ve kulüplerimize destek vermek 
zorundayız. İlçemizi Türkiye’de ve dünyada 
tanıtacak isimler ortaya çıkartmalıyız. Bunlar için 
de hep birlikte el birliğiyle mücadele edeceğiz, 
gayret edeceğiz” açıklamasında bulundu. 

15 yaşında olan ve basketbol takımında yer alan 
Yiğit Çerçioğlu, “Yaklaşık 6 senedir basketbol 
oynuyorum. 3 senedir de aynı takımdayım. Daha 
önceden bir kere daha yapmışlardı yine aynı 
burada. Yararlı oluyor bizim için ürünler. Yardımcı 
oluyorlar” dedi. Yusuf Sevinç ise, “Toplarımız 
genelde kötü oluyordu. Böyle malzeme yardımları 
sayesinde daha iyi toplarla daha verimli bir şekilde 
antrenman yapabiliriz. O yüzden mutluyuz” 
şeklinde konuştu.

Tüm dünyadan milyonlarca gencin ilgi 
gösterdiği espor dünyasına hızlı bir giriş yapan 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Liseler Arası Espor 
Turnuvası düzenledi. İlçedeki 14 lisenin katıldığı 
turnuvada Valorant oyunu 5’er kişilik takımlar 
halinde oynandı. Online olarak başlayan 
turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları 
Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
kurulan oyun atölyesinde gerçekleştirildi. Zorlu 
müsabakaları, konferans salonundaki ekrandan 
iki gün boyunca 500 seyirci canlı yayınla takip 
etti.

ŞEHİT SERVET ASMAZ ANADOLU İMAM HATİP 
LİSESİ KUPANIN SAHİBİ OLDU

Karşılaşmaların ardından Şehit Servet Asmaz 
Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyon olurken, 
Mevlana Anadolu Lisesi ikinciliği elde etti. 
Plevne Anadolu Lisesi ve Süleyman Şah Anadolu 
Lisesi ise yarı finalist olma başarısı gösterdi. 
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından şampiyon 
takıma kupa ve 5 adet çeyrek altın, ikinci takıma 
5 adet gram altın verildi. Yarı finalistlere ise plaket 
takdimi yapıldı. Dereceye giren takımları tebrik 

ederek, ödüllerini veren Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta, katılım gösteren 
bütün okullara ve oyunculara teşekkür etti.
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Geleceğin Şampiyonları 
Yeni Kuşaklarını Aldı

Gaziosmanpaşa’da karate ve takvando kuşak sınavlarını başarıyla geçen 150 sporcu, 
kariyerleri adına önemli bir adım attı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 
genç sporcuları bu heyecanlı günde yalnız bırakmadı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, karate ve takvando 
kurslarında eğitim gören farklı yaş gruplarından 
150 sporcu için kuşak sınavı düzenledi. 
Gaziosmanpaşa Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor 
Salonu’nda düzenlenen törende sporcuların kuşak 
almak ve bir üst kuşağa geçmek için sergiledikleri 
performanslar heyecana sahne oldu. Sınavda 
başarılı sonuçlar alan sporculara madalya ve 
sertifikalarını Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta takdim etti.

“PROFESYONEL SPORCU OLMA İMKANI 
SAĞL IYORUZ ”

Tüm sporcuları tebrik eden ve başarılar dileyen 
Başkan Usta, “Profesyonel hocalarımızla 
çocuklarımıza spor eğitiminin verildiği, birlikte bir 
takım alışkanlığının sağlandığı, bu ülkenin gerçek 
sahipleri olarak hem sporda hem eğitimde hem de 
kişilik anlamında yetişmelerinin sağlandığı önemli 
bir meziyet kazanıyorlar. Onların sporla birlikte 
zihinlerinin gelişmesine, sağlam bir vücuda sahip 
olmalarına katkı sağlarken aynı zamanda onlara 
profesyonel sporcu olma imkanı sağlıyoruz” dedi.

“OLİMPİYATLARA KATILIP, ŞAMPİYON OLMAK 
İSTİYORUM”

Tekvando ile ilgilenen Berra Kuloğlu, “Sarı-yeşil 
kuşağım. Hedefim ileride milli tekvandocu olmak. 
Olimpiyatlara katılıp, şampiyon olmak istiyorum. 
Bize bu imaknı veren belediyemize, Belediye 
Başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.



BİRLİKTE HAYAL ETTİK, 
BİRLİKTE BAŞARDIK

Kentsel dönüşüm ile komşularımızı 
huzurlu, güvenli ve konforlu yuvalarına
kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.


