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ÖNSÖZ

Hasan Tahsin Usta
Belediye Başkanı

Kıymetli
Gaziosmanp alı 
Hem ehrilerim

sürecinde lütfen sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına harfiyen uyalım, tedbirlerimizi elden 
bırakmayalım.

önlemek adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bütün ibadethanelerimizi, meydanlarımızı, kamu binal-

-

-

açıyoruz. 

-



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gazi-
osmanpaşa’da inşaatı devam eden Yıldıztabya, 
Sarıgöl ve Bağlarbaşı kentsel dönüşüm alanlarını 
ziyaret etti. Bakan Kurum’a ziyareti sırasında Gazi-
osmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta 
eşlik etti. İlçedeki vatandaşları riskli binalardan kur-
taracak olan 4 bin 800 bağımsız bölümlü kentsel 
dönüşüm inşaatlarını yerinde inceleyen Bakan Ku-
rum, hiçbir vatandaşın riskli binalarda oturmaması-
nı amaçladıklarını söyledi.

“PROJE BİTTİĞİ ZAMAN YAKLAŞIK 
4 BİN 800 BAĞIMSIZ BÖLÜME 
ULAŞACAK”

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Burada yarım ka-
lan inşaatlarla ilgili vatandaşlarımıza söz vermiştik. 

O sözümüzü tutmak üzere çalışmalarımızı başlat-
tık. Şu an devam eden 2 bin 800 bağımsız bölüm-
den oluşan projemiz var. Bittiği zaman yaklaşık 
4 bin 800 bağımsız bölüme ulaşacak. Yapabile-
ceğimiz en az katla, sosyal donatılarıyla ve yeşil 
alanlarıyla örnek bir projemizi Gaziosmanpaşa’da 
yapıyoruz” dedi.

“SÖZ VERDİĞİMİZ ŞEKİLDE 
VATANDAŞA EN YAKIN ZAMANDA 
TESLİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

İnşaatları yerinde incelediklerini dile getiren Ku-
rum, şöyle konuştu: “Hem kalite anlamında hem 
de buradaki donatı ve eksikleri görmek için bu-
raya geldik. Belediye Başkanımızla, ekibimizle 
birlikte incelemelerimizi yapıyoruz. İnşallah söz 

verdiğimiz şekilde vatandaşa en yakın zamanda 
teslimlerini gerçekleştireceğiz. Amacımız, hedefi-
miz, hiçbir vatandaşımızın riskli binalarda oturma-
ması.”

Bakan Kurum: “Örnek Bir Kentsel 
Dönüşümü Gaziosmanpaşa’da 
Yapıyoruz”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa’da inşaatı devam eden 
kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret etti. 4 bin 800 bağımsız bölümden oluşan 
projenin en kısa sürede teslim edileceğini belirten Bakan Kurum, “Yapabileceğimiz 
en az katla, sosyal donatılarıyla ve yeşil alanlarıyla örnek bir kentsel dönüşüm 
projemizi Gaziosmanpaşa’da yapıyoruz” dedi.
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Gaziosmanpaşalılara spor yapabilecekleri yeni 
alanlar kazandıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
tesis yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Spor-
severlerin yoğun ilgi gösterdiği Gaziosmanpaşa 
Yüzme Havuzu Spor Kompleksi’nin ardından bir 
yüzme havuzu da Küçükköy’e inşa ediliyor. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın 
destekleriyle yapılacak olan Küçükköy Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzu, çocuk, genç ve yetişkin her yaştan 
Gaziosmanpaşalı’yı yüzme ile buluşturacak.

YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞECEK

İlçenin ikinci yüzme havuzu olma özelliği taşıyacak 
Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, fonksiyon-
lu ve modern bir tesis olarak ilçe halkına hizmet 
verecek. 1.260 m² alanda inşa edilecek olan tesis, 
5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, bay bayan 
soyunma odaları ve teknik alanlardan oluşacak. 
İhalesi tamamlanan Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzu’nun kısa sürede temeli atılarak inşaat çalış-
malarına başlanacak. Tesis tamamlandığında yeni 
şampiyonların yetişeceği bir mekân olacak.

Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 
İnşaatı Başlıyor
Gaziosmanpaşa’da vatandaşların spor yapabilecekleri imkanlar hızla artıyor. 
Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığı iş birliğiyle ilçenin ikinci yüzme havuzu Küçükköy’e inşa ediliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Kazım Kara-
bekir Mahallesi’nde inşa edilen Semt Konağı’nda 
sona yaklaşıldı. Kaba inşaat çalışmasının ve çatı 
kaplamasının tamamlandığı binada ince işçiliğe ge-
çildi. Çok yakında hizmete açılması planlanan yeni 
semt konağı, fonksiyonlu yapısıyla birçok alanda 

hizmet verecek ve vatandaşların hizmetlere ulaşı-
mını kolaylaştıracak.
Kazım Karabekir Mahallesi Semt Konağı bünye-
sinde Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık, PTT Hizmet 
Noktası, Gaziosmanpaşa Belediyesi İletişim Bü-
rosu ve 112 Acil Yardım İstasyonu bulunacak. 510 
m² alanda inşa edilen hizmet binası, Türk mahalle 
kültürü ile modern mimari anlayışını buluşturacak. 
Semt konağı, engelli vatandaşların kullanımına uy-
gun biçimde engelli dostu olarak dizayn edilecek.

Kazım Karabekir Semt Konağı 
Açılış İçin Gün Sayıyor
Kazım Karabekir Mahallesi’nde vatandaşın birçok hizmete ulaşımını kolaylaştıracak 
olan semt konağı çok yakında tamamlanıyor. Yeni semt konağı, Aile Sağlığı Merkezi, 
PTT Hizmet Noktası, Muhtarlık, Gaziosmanpaşa Belediyesi İletişim Bürosu ve 112 
Acil Yardım İstasyonu’nu bünyesinde bulunduracak.
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Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’ne yapılan 
Yunus Emre Camii’nin inşaatı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin iştiraki Kiptaş’ın ihaleyi iptal etmesi-
nin ardından yarıda kalmıştı. Gaziosmanpaşa Bele-
diye Başkanı Hasan Tahsin Usta, devreye girerek 
caminin tamamlanması için ekiplerine talimat verdi. 
Bu süreçte Gaziosmanpaşa İlçe Müftülüğü ile gö-
rüşmeler gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediye-
si, gerekli çalışmaların yapılarak Yunus Emre Cami-
i’nin ibadete açılması için çalışma başlattı.

“2 BİN KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ 
KILABİLECEK”

2 bodrum kat, zemin kat ve mahfil katı olmak üzere 
toplam 6.216 m² inşaat alanına sahip olan camiinin 
ikmal işleri Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 
yapılacak. Belediye, caminin ana giriş kapısı, pen-
cereleri, iç ve dış cephe kaplaması, zemin parke ve 
halı kaplaması, varak süsleme, mahfil avlu ve mer-
diven korkuluk, mihrap, minber, müezzinlik, kürsü, 
avlu kaplama ve şadırvan imalatlarını gerçekleşti-
recek. Caminin su ve elektrik tesisatları da Gazi-
osmanpaşa Belediyesi tarafından yapılacak. Camii 

bünyesinde kuran kursu da hizmet verecek. Yunus 
Emre Camii tamamlandığında avlusuyla birlikte 2 
bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. 

Yunus Emre Camii Tamamlanıyor
Gaziosmanpaşa’da yapımı süren Yunus Emre Camii’nin ikmal işleri, Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın talimatıyla en kısa sürede tamamlanacak.

TOKİ tarafından inşa edilen Gaziosmanpaşa Hükü-
met Konağı yakın zamanda tamamlanıyor. Yeni hü-
kümet konağında Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdür-
lüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, İlçe Tarım 
Gıda Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 
ve Kaymakamlık hizmet verecek. Selçuklu mima-
ri çizgilerinden esinlenip Anadolu’nun geleneksel 
yapı malzemeleri kullanılarak inşa edilen hükumet 
konağı, modern ve geleneksel mimarisiyle ilçenin 
şehir kimliğine ve modernleşmesine de önemli kat-
kı sağlayacak.

25 bin 325 metrekarelik alan üzerine inşa edilen 
Hükumet Konağı, vatandaş odaklı hizmet anlayışı-
nı yansıtan etkin, verimli ve şeffaf kamu hizmetinin 
sunulmasına imkân sağlayacak. Proje kapsamında 
gerçekleştirilen altyapı ve çevre düzenleme çalış-
malarıyla da vatandaşların her türlü ihtiyacının kar-
şılanabileceği idari, sağlık, sosyal, kültürel imkanlar 
sunulacak. Proje kapsamında 6’sı engelli otoparkı 
olmak üzere 136 araçlık otopark, bay-bayan mes-
cit, 160 kişilik yemekhane, 330 kişilik konferans 
salonu inşa ediliyor.

Yeni Hükümet Konağı Bu Yıl Hizmete 
Girecek 
Vatandaşlara idari, sağlık, sosyal, kültürel imkanlar sunacak olan Gaziosmanpaşa 
Hükümet Konağı, birçok kamu birimini bünyesinde buluşturarak vatandaşın 
işlemlerini kolaylaştıracak.
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 
“Sıfır Atık Projesi”, tüm Türkiye’de büyüyerek de-
vam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi de bu pro-
jeye yoğun destek vermeyi sürdürüyor. Çocuklarda 
ve gençlerde çevre bilinci oluşturmak ve Sıfır Atık 
Projesi’ne aktif olarak katılımlarını sağlamak için 
ilçedeki meydanlar, parklar ve ana caddelere 50 
adet “Sıfır Atık Potası” yerleştirdi. Plastik ve metal 
kutular artık bu potalarda da toplanmaya başladı.

188 NOKTADA 2. EL GİYSİ VE TEKSTİL 
KUMBARASI

Vatandaşlar, kullanılmış kıyafet, ayakkabı, çanta, 
aksesuar ve ev tekstil atıklarını ilçede 188 nokta-
da bulunan geri dönüşüm kumbaralarına atıyor. Bu 
ünitelerde her ay ortalama 30 ton tekstil atığı topla-
nıyor. Ayda 600 ton ahşap atık da toplanıp geri dö-
nüşüme kazandırılıyor. Bu sayede günlük 160 ağa-
cın kesilmesini önleyen belediye, yılda 1.843.200 
kişinin oksijen ihtiyacı karşılanmış oluyor. Toplanan 
eski kapı, masa, sandalye gibi atıklar ise sokak 
hayvanlarına barınak olarak geri dönüyor.

GERİ DÖNÜŞÜM EKONOMİYE BÜYÜK 
KATKI SAĞLIYOR 

İlçe genelinde her ay 13 bin ton atık toplayan Gazi-
osmanpaşa Belediyesi, bu atıkların kaynağında ay-
rıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması adına 
kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Son bir yılda 36.516 
litre bitkisel atık yağ toplayarak milyarlarca metre-
küp suyun kirlenmesi önleyen Gaziosmanpaşa 
Belediyesi, 4.432 ton ambalaj atığını da ekonomi-
ye geri kazandırdı. 102 noktada bulunan atık cam 
toplama kumbarasıyla 850 ton atık cam toplanarak 
85.000 litre yakıt tasarrufu elde edildi. 400’ün üze-
rinde farklı noktadan yılda 5.200 kg atık pil topla-
yan Gaziosmanpaşa Belediyesi, 312.000 m³ topra-
ğın kirlenmesini önledi. Cumhuriyet Meydanı’nda 
konumlandırılan Mobil Atık Getirme Merkezi’nde 
ise 7 farklı türde toplanan günlük ortalama 1 ton 
atık, geri dönüşümle ekonomiye kazandırılmaya 
devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, pandemi sürecinin ardından normalleşmeye 
geçilmesiyle sahadaki çalışmaları yerinde incele-
mek ve ihtiyaçları tespit etmek amacıyla mahalle 
ziyaretleri gerçekleştiriyor. Ziyaretler sırasında 
Başkan Usta’ya belediye başkan yardımcıları, birim 
müdürleri ve mahalle muhtarı da eşlik etti. Başkan 
Usta ve ekibi mahalleleri adım adım gezerek yerin-
de çözüm için çalışma yaptı.

YENİ ÇOCUK PARKI MÜJDESİ

Mahalle sakinleriyle sosyal mesafe kuralına uygun 
biçimde sohbet eden Başkan Usta, maskesi olma-
yan vatandaşları da uyarıp maske verdi. Koronavi-
rüs salgını dolayısıyla uzun süredir evlerinde olan 
vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan 
Usta, ilçede devam eden ve planlanan çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi. Usta, vatandaşlara Hürriyet 
Mahallesi 305. Sokak’a çocuk parkı yapılacağını 
müjdeleyerek çalışmanın en kısa sürede başlatıla-
cağını ifade etti. Barbaros Hayrettin Paşa Mahalle-
si’nde ise 1017. Sokak’ta yapılan parkı gezen Baş-
kan Usta, Yıldıztabya ve Karlıtepe Mahallelerinde 
de incelemelerde bulundu.

YENİDEN HİZMET VERMEYE 
BAŞLAYAN ESNAFLARA HAYIRLI 
KAZANÇLAR DİLEDİ

Başkan Usta, tedbirler kapsamında uzun süredir 
kapalı olan ve normalleşme süreciyle yeniden hiz-
met vermeye başlayan birçok iş yerini de ziyaret 
ederek hayırlı kazançlar diledi. Usta, esnaflara 
maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusun-
da dikkatli davranılması gerektiğini anlattı. Ziyaret 
ile moral bulan işyeri sahipleri, desteklerinden do-
layı Başkan Usta’ya teşekkür etti.

Başkan Usta Mahallelerde 
İncelemelerde Bulundu
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, normalleşme sürecinin 
ardından saha ziyaretleri yaparak ilçedeki çalışmaları yerinde inceliyor. Hürriyet, 
Barbaros Hayrettin Paşa, Karlıtepe ve Yıldıztabya Mahallelerini ziyaret eden Başkan 
Usta, vatandaşlarla ve esnaflarla sosyal mesafeye uygun olarak sohbet etti, mahalle 
sakinlerine müjdeler verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında ilçe genelinde, mobil 
atık getirme merkezleri, tekstil atık kumbaraları ve sıfır atık potalarının sayısını 
artırarak geri dönüşüme tam destek vermeyi sürdürüyor.

Geri Dönüşüm Seferberliği
 Artarak Sürüyor



Gaziosmanpaşa Rengarenk Çiçeklerle 
Süsleniyor
Gaziosmanpaşa, yazın müjdecisi olan rengarenk çiçeklerle süsleniyor. 
Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki tüm parkları ve yeşil alanları 
yenilemeye devam ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Gaziosmanpaşa 
Belediyesi, park ve yeşil alanlara yönelik çalışmala-
rını artırdı. Bu kapsamda Park Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri, yeşil alanların bakımı, iyileştirilmesi, yazlık 
çiçek dikimi ve ağaçlandırma çalışmalarını yoğun 
biçimde sürdürüyor. Vatandaşların dinlenmek ve 
güzel vakit geçirmek amacıyla ziyaret ettiği park 
ve yeşil alanlar, binlerce mevsimlik çiçek ile süs-
leniyor.

MEVSİMLİK ÇİÇEKLER TOPRAKLA 
BULUŞUYOR

İlçedeki parklar, yeşil alanlar ve ana caddelere daha 
güzel ve estetik bir görüntü kazandırmak amacıyla 
beyaz, pembe, kırmızı renkte begonyalar dikiliyor. 
Çiçeklendirme çalışmalarında ateş kırmızısı rengiy-
le dikkat çeken ateş çiçeği ve farklı renklerde ipek 
çiçeği de kullanılıyor. Çimlerin yaz aylarında daha 
canlı görünmesi için yeşil alanlar düzenli olarak 
biçilerek, bakımı gerçekleştiriliyor. Yeşil alanların 
tamamında gübreleme çalışmaları yapılıyor.

AĞAÇLARIN BAKIMI YAPILIYOR

Meydanlar ve cadde kenarlarında bulunan çalılara 
form veren ekipler, kurumuş ve sağlıksız durum-
da olan ağaçların değişimini gerçekleştiriyor. Ana 
caddelerdeki ağaçların iyi su alabilmeleri için kök 
bölgelerinde çapalama işlemi yapılıyor. Ağaçların, 
çimlerin, çiçeklerin, süs bitkilerinin temel ihtiyacı 
olan su için, alanlardaki tesisatların tüm bakım ve 
onarımları da yapılıyor. Bunun yanı sıra yaz ayların-
da artan sıcaklar ile birlikte böceklerin bitkilere ve 
ağaçlara zarar vermesini engellemek için tüm yeşil 
alanlar hummalı biçimde ilaçlanıyor.
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MİLLET BAHÇESİ HEM YENİLENİYOR 
HEM DEZENFEKTE EDİLİYOR

Gaziosmanpaşalıların özellikle yaz aylarında yo-
ğun ilgi gösterdiği Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi 
de yeniden kullanıma hazırlanırken, tedbir kural-
larına göre düzenleniyor. Buna göre piknik alanın-
daki masalar sosyal mesafe kuralına uygun olarak 
yerleştirildi. Millet bahçesinin tamamı ilaçlanarak 
dezenfekte edilip, giriş-çıkışların daha kolaylıkla 
yapılması için düzenleme yapıldı. Otopark alanı ge-
nişletme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü Millet 
Bahçesi’nde mescit ve tuvaletler de yenilenerek 
daha kullanışlı hale getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu 
kararı doğrultusunda alanda mangal yapılması ve 
ateş yakılması da yasaklandı.

PARKLAR DAHA DA GÜZELLEŞİYOR

Gaziosmanpaşalı çocukların huzurla ve güvenle 
oyun oynayacağı parklar da ekipler tarafından el-
den geçiriliyor. Şemsipaşa Mahallesi Tikveşli So-
kak Parkı’na oyun grubu ve güvenlik açısından ka-
mera sistemi kuruluyor. Yıldıztabya Mahallesi’nde 
Şehit Er Engin Danyıldız Parkı, Karadeniz Mahalle-
si’nde ise Hamidiye Caddesi Parkı ve Mehmet Akif 
Caddesi Parkı’nda da yenileme çalışması yapılıyor. 
COVID-19 nedeniyle yapımına ara verilen Barbaros 
Hayrettin Paşa Mahallesi 1017 Sokak Parkı’ndaki 
çalışmalar da yeniden başladı. Daha önce basket 
sahası yapılan parka; oyun grubu, salıncaklar ve 
vatandaşların spor faaliyetlerini yerine getirmeleri 
için fitness aletleri kuruluyor. COVID-19 tedbirle-
ri kapsamında ilçedeki tüm park alanları, banklar, 
oyun grupları ve spor aletleri dezenfekte ediliyor.



1312

Mahalleler Sinek ve Haşereyle Mücadele 
İçin Yaz Boyunca İlaçlanacak 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sinek ve haşerelere 
karşı mücadelesini yoğunlaştırdı. İlçedeki 16 mahallenin tamamı periyodik olarak 
her akşam etkin biçimde ilaçlanıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, sıcak yaz günlerinde 
vatandaşların açık havada ve evlerinde daha rahat 
vakit geçirmesini sağlamak ve haşerelerin zararlı 
etkilerini en aza indirmek için ilaçlama çalışmalarını 
yoğunlaştırdı. Bu kapsamda insan sağlığını tehdit 
eden, bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen, 
uçkun ve haşereye yönelik tüm mahalle ve so-
kaklarda 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, tüm yeşil 
alanları, piknik yerlerini ve ağaç diplerini de hum-
malı biçimde ilaçlıyor. Teknik donanımlı araçlar ve 
uzman personellerle yürütülen ilaçlama çalışmala-
rında, insan sağlığına zarar vermeyen çevre dostu 
ilaçlar kullanılıyor. Genel ilaçlamanın yanı sıra, siv-
risinek ve karasinek larvası ile de mücadele veren 
ekipler, yaz sezonu boyunca ilçedeki 16 mahallede 
periyodik olarak ilaçlama çalışması yapmaya de-
vam edecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle normalleşme süre-
cine geçilmesinin ardından Gaziosmanpaşa Bele-
diyesi, salgın döenminde geçici süreyle kapatılan 
Farika Kitaplı Kahve’yi yeniden hizmete açtı. Gazi-
osmanpaşalı gençler başta olmak üzere kitap me-
raklısı herkesin vazgeçilmez adresi olan mekanda, 
koronavirüs riskine karşı tüm tedbirler alındı.

OKUMA ALANLARINDA SOSYAL 
MESAFE UYGULANIYOR

Salgın dönemi boyunca periyodik olarak dezen-
fekte edilen Farika Kitaplı Kahve’de okuma alan-
ları sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden 
düzenlendi. Ziyaretçiler girişe yerleştirilen el de-
zenfektanlarını kullanıp, maskeyle içeri giriş ya-
pabiliyor. Mekan içerisinde her ziyaretçiden sonra 
masalar ve ortak kullanılan bilgisayar dezenfekte 
ediliyor. Kitaplar da aynı şekilde sık sık sterilize edi-
liyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ 08.30 – 22.00 
OLARAK DÜZENLENDİ

Kitapseverler, normalleşme sürecinde Farika 
Kitaplı Kahve’ye üyelik sistemiyle giriş yapabiliyor. 
Çalışma saatleri 08.30 – 22.00 olarak düzenlenen 
mekanda tedbirler kapsamında 18 yaş altı 
okuyuculara hizmet verilmiyor.

SINAV STRESİNE KARŞI ÖĞRENCİLERE 
DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİYOR

Kütüphanesi, kafeteryası, sosyal etkinlik alanları, 
mescidi ve doğa manzarası ile tüm ihtiyaçları kar-
şılayan Farika Kitaplı Kahve’de öğrenciler, hem 
sessiz ve huzurlu bir ortamda ders çalışma hem de 
sosyalleşme fırsatı buluyor. Sınavlara hazırladıkları 
bu süreçte öğrencilere uzman psikolog tarafından 
sınav stresiyle başa çıkma ve dikkat dağınıklığına 
karşı danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

Farika Kitaplı Kahve Okuyucularıyla 
Yeniden Buluştu
Normalleşme sürecinin başlamasıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi Farika Kitaplı 
Kahve kapılarını yeniden okuyuculara açtı. Tüm tedbirlerin alındığı mekanda okuma 
alanları sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenlendi. Ziyaretçiler 
girişteki el dezenfektanlarını kullanıp, maskeyle alınıyor.



Gaziosmanpaşa’da Koronavirüs SalgInIna 
KarşI 7/24 Mücadele

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı en üst seviyede önlemler alan 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız olarak 
sürdürüyor. Gece gündüz devam eden çalışmalarla tüm sokaklar, kaldırımlar, kamu 
kurumları, ortak kullanım alanları ve pozitif vaka tespit edilen vatandaşların binaları 
dezenfekte edilip ilaçlanıyor.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni tip Koronavirüs ile 
mücadele kapsamında çalışmalarını 16 mahallenin 
tamamında yoğun biçimde sürdürüyor. Bu kapsam-
da ilçedeki 1.452 cadde, sokak ve 11 pazar yeri ile 
meydanları kapsayan yıkama ve dezenfekte çalış-
maları periyodik olarak devam ediyor. 3 adet ara-
zöz ile günde 2 vardiya halinde tüm cadde, sokak 
ve kaldırımlar köpüklü sular kullanılarak yıkanıyor. 
Çalışmalar kapsamında 1.750 adet çöp konteyneri 
de rutin olarak yıkanıp, ilaçlanıyor ve dezenfekte 
ediliyor.

KAMU HİZMET BİNALARI PERİYODİK 
OLARAK İLAÇLANIYOR

Cadde ve sokakların yanı sıra kamu hizmet bina-
ları ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ortak 
kullanım alanlarında da ilaçlama çalışmaları devam 
ediyor. Dezenfeksiyon ve ilaçlama makineleri ile 
Kaymakamlık, Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, 
İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis merkezleri, adliye 

binası, belediye hizmet binası ve belediyeye bağlı 
birimler, PTT, İSKİ ile tüm hastaneler ve aile sağlığı 
merkezleri düzenli olarak ilaçlanıyor. Bununla bir-
likte ilçedeki 73 cami, 2 cem evi, 16 muhtarlık bina-
sı, tüm parklar, 161 eczane, 41 optikçi ile otobüsler, 
minibüsler, taksi durakları ve otobüs duraklarında 
ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirili-
yor.

POZİTİF VAKA TESPİT EDİLEN 
VATANDAŞLARIN BİNALARI 
DEZENFEKTE EDİLİYOR

Gaziosmanpaşa’da koronavirüs salgınından doğ-
rudan etkilenen ve vaka tespit edilen vatandaşların 
binaları ve temas noktaları, hastalığın başkalarına 
bulaşmaması için ekipler tarafından dikkatle de-
zenfekte ediliyor.

“İLÇE GENELİNDE ÇALIŞMALARIMIZI 
TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ”

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Gaziosman-
paşa Belediyesi olarak tüm birimlerimizle koronavi-
rüs ile mücadele halindeyiz. Sağlık Bakanlığımızın 
belirlemiş olduğu önlem ve tedbirler kapsamında 
ilçe genelinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürü-
yoruz. Bütün ibadethanelerimizi, meydanlarımızı, 
okullarımızı, parklarımızı, kamu hizmet binalarımızı, 
sokaklarımızı ve toplu taşıma araçlarını gece gün-
düz düzenli olarak ilaçlayarak dezenfekte ediyo-
ruz” diye konuştu. 

“KURALLARA HARFİYEN UYALIM VE 
ALIŞKANLIK HALİNE GETİRELİM”

Vatandaşlara da uyarılarda 
bulunan Başkan Usta, “Bu 
tedbirlere vatandaşlarımız da 
destek verirse başarılı oluruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ön-
cülüğünde ülke çapında başarılı bir 
mücadele yürütüyoruz. Kurallara 
harfiyen uyalım ve alışkanlık haline 
getirelim. Özellikle hasta ve yaş-
lılarımızın zorunluluk olmadıkça 
dışarı çıkmaması, vatandaş-
larımızın sosyal mesafe ku-
ralına ve maske kullanımına 
özen göstermesi, kişisel hij-
yen kurallarına çok dikkat 
etmesi gerekiyor. İnşal-
lah milletimizle birlikte 
bu sürecin üstesinden 
geleceğimize inanıyo-
rum” dedi.
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Gaziosmanpaşalı kadınlar, korona virüs salgını 
nedeniyle ülke genelinde kullanımı artan ve bu-
lunması zorlaşan maske üretimi için kolları sıvadı. 
Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon 
Merkezlerinde mesleki eğitim alan kursiyerler, 
koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık için 
maske üretmeye başladı. Maske üretim atölyesi-
ni ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta, çalışmaları inceleyip, kadınlara 
kolaylıklar diledi. Başkan Usta, bu zorlu günlerde 
elini taşın altına koyan kadınlara duyarlılıkları nede-
niyle teşekkür etti.

Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki üre-
tim atölyesinde her gün bir araya gelen kadınlar, 
sterilize edilmiş hijyenik ortamlarda günde 2 bin 
adet maske üretiyor. Üretilen maskeler, sağlık gö-

revlilerine, vatandaşlara, sosyal yardımlar kapsa-
mında hizmet veren saha personeline ve gönüllü 
ekiplere dağıtılıyor.

ÇOCUKLARA EĞLENCELİ MASKELER   
ÜRETİLİYOR

Bu süreçte çocukları da düşünen Gaziosmanpaşa 
Belediyesi, daha küçük ebatlarda ve çocukların 
kullanımına uygun maskeler üretiyor. Emojilerle 
renklendirilen maskeler, çocukları maske kullanı-
mına teşvik etmek için daha sempatik ve eğlenceli 
hale getirildi. Çocuk maskelerinin parklar, meydan-
lar ve birçok noktada dağıtımı yapılıyor.

Gaziosmanpaşalı Kadınlardan 
Koronavirüs ile Mücadeleye Tam 
Destek
Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezlerinde eğitim gören kadın 
kursiyerler, ilçedeki maske ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Kadınlar, 
koronavirüs ile mücadele kapsamında günde 2 bin adet maske üretiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tek kullanımlık mas-
ke, eldiven gibi hijyen malzemelerinin bertaraf 
edilmesine ilişkin genelge yayımladı. Bu kapsam-
da harekete geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
pazar, market, toplu ulaşım ve ortak yaşam alan-
larında kullanımı zorunlu hale gelen maske ve el-
divenlerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf 
edilmesi için kamu hizmet binaları, belediye binası, 
muhtarlıklar, meydanlar ve yoğun kullanılan otobüs 
duraklarına atık kutuları yerleştirdi. Vatandaşlar 
kullandıkları tek kullanımlık maske ve eldivenleri, 
üzerinde bilgilendirici mesajlar yazılı olan kapaklı 
ve hijyenik atık kutularına atacak. Toplanacak olan 
kullanılmış maske ve eldivenler üzerindeki olası 
virüsün hayatta kalma süresini ortadan kaldırmak 
için geçici depolama alanlarında 72 saat bekleti-
lecek. Maske ve eldivenler daha sonra tıbbi atık 
standartlarına uygun biçimde bertaraf edilecek.

“VATANDAŞLARIN SAĞLIĞININ 
KORUNMASI ANLAMINDA BU 
MALZEMELERİN TOPLANMASINI 
SAĞLAYACAĞIZ”
Vatandaşların sağlığını koruma amacıyla çıka-
rılan genelge kapsamında kutuları yerleştirdik-
lerini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Baş-
kanı Hasan Tahsin Usta, “Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın genelgesi kapsamında bu atıkla-
rın normal atık olmadığı ve ayrı olarak toplanma-
sı gerektiği bizlere genelge olarak geldi. Biz de 
hemen bu çalışmayı uygulamaya koyduk. Vatan-
daşların kullanmış oldukları eldiven ve maskeleri 
gelişigüzel sokaklara ya da kendi evlerinde nor-
mal çöplere değil, dezenfekte bir şekilde özel 
yapılmış kutulara atması gerekiyor. Sokaklarda 
maskelerin ve eldivenlerin gelişigüzel atıldığını 
görebiliyoruz. Vatandaşların hem duyarlılık gös-
termesi hem de kendi sağlığını koruması anla-
mında bu malzemelerin toplanmasını sağlamaya 
çalışacağız” dedi.

Kullanılmış Maske ve Eldivenler 
Hijyenik Atık Kutularında Toplanıyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kullanılmış maske ve eldivenlerin insan sağlığına 
zarar vermeden bertaraf edilmesi için kamu hizmet binaları ile belediye binası, 
muhtarlıklar, meydanlar ve yoğun kullanılan otobüs duraklarına hijyenik atık 
kutuları yerleştirdi.
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Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin, koronavirüs salgını 
dolayısıyla yoğunlaştırdığı erzak yardımları, ihtiyaç 
sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın talimatıy-
la hazırlanan erzak kolilerini vatandaşlara ulaştıran 
ekipler, 18 araç ve 36 personel ile dağıtımlarını ara-
lıksız sürdürüyor.

“MİLLETİMİZİN HER ZAMAN 
YANINDAYIZ, ONLARA DESTEK 
OLUYORUZ”

Erzak dağıtımlarını gerçekleştiren Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü ekipleriyle bir araya gelen Gaziosman-
paşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, 
“Hep birlikte 100 yılda bir olan bir hadisenin içe-
risindeyiz. Allah’a hamdolsun milletimizin bize ih-
tiyacı olduğu böyle bir dönemde, bizim de onlara 
destek olmamızı, görev almamızı Cenab-ı Allah 
bizlere nasip etti. Milletimizin her zaman yanında-
yız, onlara destek oluyoruz. Önemli olan, aslolan 
milletimizin hayır duasını almaktır. İnşallah onların 
hayır dualarıyla da bu günleri hep birlikte geride 
bırakacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma yü-
rekten teşekkür ediyorum” dedi.

 VATANDAŞA 7/24 HİZMET

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Bele-
diyesi’nin 444 0 467 numaralı çağrı merkezi üze-
rinden erzak yardımı talebinde bulunabiliyor. Ta-
leplere cevap verebilmek adına çağrı merkezi 40 
personelle 7/24 hizmet veriyor. Kayıt altına alınan 
başvurular, 25 kişilik bir ekip tarafından ihtiyaç ve 
gelir durumuna göre incelenip titizlikle değerlendi-
riliyor. Bir yandan da salçadan yağa, çaydan şeker 
ve makarnaya varan zengin içerikli erzak kolileri 
depolarda hazırlanarak araçlara yükleniyor. 18 araç 
ve 36 personel, hazırlanan erzak yardımlarını va-
tandaşların kapısına kadar ulaştırıyor.

Gaziosmanpaşa’da El Uzatmadığımız 
İhtiyaç Sahibi Kalmayana Dek 
Sahadayız
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın talimatıyla koronavirüs 
salgını sürecinde, ilçede ihtiyaç sahibi 40 bin aileye erzak yardımı ulaştırılıyor. 
Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu koordinesinde yürütülen sosyal 
yardım çalışmaları hız kesmiyor. Dağıtım yapan ekiplerle bir araya gelen Eroğlu, 
“Milletimizin her zaman yanındayız, onlara destek oluyoruz. Aslolan milletimizin 
hayır duasını almaktır. İnşallah onların hayır dualarıyla bu günleri hep birlikte geride 
bırakacağız” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni tip korona virüs 
(Kovid-19) önlemleri nedeniyle sokağa çıkamayan 
65 yaş üstü kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşları 
unutmadı. Evlerinde yemek hazırlama imkanı ol-
mayan,  ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve kronik hasta 
vatandaşların evlerine her gün sıcak yemek götü-
rülüyor. Belediye ekipleri gittikleri evlerdeki yaşlı 
vatandaşlara ihtiyaçlarını sorup, sıcak yemek ikra-
mında bulunarak yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

SICAK YEMEK İHTİYAÇLARI 
KARŞILANIYOR

Gaziosmanpaşa Belediyesi aşevinde hijyenik bir 
ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, 
belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine 
götürülerek sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Her gün 
iki öğünlük yapılan servis ile ilçedeki 1.000 yaşlı va-
tandaşın sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. Gazios-
manpaşa Belediyesi ekipleri, yaşlılara bu süreçte 
kurallara uymaları ve evde kalmaları yönünde bilgi-
lendirmelerde de bulunuyor. Vatandaşlar, belediye 
ekiplerine teşekkür ederek hizmetten duydukları 
memnuniyeti dile getiriyor.

İhtiyaç Sahiplerine Her Gün 1.000 
Kişilik Sıcak Yemek Ulaştırıyoruz
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi olan, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı 
bulunan 1.000 vatandaşın evine her gün 2 öğün sıcak yemek servisi yapıyor.
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Evden Çıkamayan 65 Yaş Üstü 
Vatandaşlara Yardım Eli
Koronavirüs salgınında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 
vatandaşlara Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi yardım 
elini uzattı. Vefa Sosyal Destek ekibi ve belediye ekipleri yaşlıların market ve eczane 
alışverişlerini yapıp kapılarına kadar ulaştırıyor.

Gaziosmanpaşa Vefa Sosyal Destek Grubu, tek 
başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını 
bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara sadece bir 
telefonla yardım götürüyor. Gaziosmanpaşa Kay-
makamlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi koordi-
nasyonunda ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlı ve kronik 
hastalara erzak yardımı yapılıyor. İhtiyaçlarını karşı-
layacak yakını bulunmayan yaşlı vatandaşların alış-
verişleri de ekipler tarafından yapılıyor. 65 yaş üstü 
vatandaşların yiyecek, ilaç ve temizlik malzemesi 
ihtiyaçları kaymakamlık ekipleri, belediye ekiple-
ri ve mahalle gönüllüleri tarafından marketlerden 
alındıktan hijyenik olarak evlerine teslim ediliyor.

“HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Evine erzak götürülen 81 yaşındaki Cüneyt Altunç, 
“Teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun 
diyorum. Beni burada bırakmadınız diye can-ı gö-
nülden teşekkür ediyorum. Bu yokuştan çıkamıyor-

dum’ dedi. 82 yaşındaki Namık Abdibaş ise, “Allah 
Razı olsun diyorum, başka ne diyebiliriz ki? Başa 
gelen çekilir artık. Her şeye uyacağız. Can bu, mec-
buruz” şeklinde konuştu.

İhtiyaç Sahipleri İçin Günde 
2 Bin Ekmek Dağıtıldı
Gaziosmanpaşa’da Ramazan ayı boyunca Gaziosmanpaşa Belediyesi ve ilçedeki 
fırıncıların bağışlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere günlük 2 bin ekmek dağıtıldı.

Ramazan ayı ve koronavirüs ile mücadele süre-
cinde vatandaşlara destek olmak için sosyal yar-
dımlarını yoğunlaştıran Gaziosmanpaşa Belediyesi 
fırıncıların bağışı olan günlük 2 bin ekmeği ücretsiz 
ekmek fişi ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Vatan-
daşlar, muhtarlıklardan temin ettikleri ekmek fişi ile 
mahallesindeki fırına giderek ekmeklerini ücretsiz 
olarak alabildi. Evden çıkma yasağı bulunan vatan-
daşların ekmekleri ise belediye ekipleri tarafından 
evlerine ulaştırıldı.

Yeni tip koronavirüs salgının başladığı günden iti-
baren her alanda önlemler alan Gaziosmanpaşa 
Belediyesi, erzak yardımı ve sıcak yemek dağıtımı 
hizmetleriyle ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. 
Evden çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı 
bulunan vatandaşların ilaç ve market ihtiyaçları da 
belediye ekipleri ve Vefa Sosyal Destek grupları ta-
rafından temin edilerek sosyal mesafe kuralına uy-
gun biçimde kapılarına teslim ediliyor. Vatandaşlar, 
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 444 0 467 numaralı 
Çağrı Merkezi’ni arayarak taleplerini iletebiliyor.
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65 Yaş Üstü Vatandaşlarımızın Çöplerini 
Kapılarından Alıyoruz
Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkamayan 
65 yaş üstü vatandaşların çöplerini kapılarından almak için “Çöp Taksi” hizmetini hayata 
geçirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, koronavirüs risk grubun-
da olan ve sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaş-
ların hayatını kolaylaştırmak için sunduğu hizmetlere 
bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda temizlik işleri 
müdürlüğü ekipleri, “Çöp Taksi” hizmeti ile ilçedeki 
65 yaş üstü vatandaşların çöplerini günlük olarak ka-
pılarından almak için çalışma başlattı.

65 yaş üstü vatandaşlar, 444 0 467 numaralı çağrı 
merkezi veya belediyenin WhatsApp iletişim hattı 
üzerinden belediyeye ulaştığı andan itibaren te-
mizlik işleri müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, 
ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşların çöplerini günlük 
olarak kapılarından alıyor.

“VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI 
TEMİN EDİLMEKTEDİR”

Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü 
Mustafa Kütük, “Virüsün ilk ülkemizde görüldüğü 
günden itibaren hizmetlerimiz 7/24 devam etmek-
tir. Bu hizmetler kapsamında Vefa Grubumuz ev-
lere giderek ihtiyaç sahiplerinin, özellikle 65 yaş 
üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını temin etmektedir. İlave olarak da evle-
rindeki çöpleri vatandaşlarımız aşağıya indirmekte 
zorluk çekiyor. Bu 65 yaş üstü vatandaşlarımızın 
dışarı çıktığında bir hastalık kapma durumu olma-
ması için böyle bir hizmet veriyoruz” dedi.

Evde Kalan Vatandaşlarımızın Kitap 
Taleplerini Kapılarına Teslim Ettik
Gaziosmanpaşa Belediyesi, koronavirüs ile mücadele sürecinde evde kalan 65 yaş üstü ile 
18 yaş altı vatandaşların talep ettikleri kitapları Farika Kitaplı Kahve’den evlerine ulaştırdı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi yeni tip koronavirüs 
tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşları kitap 
okumaya teşvik etmek amacıyla “Kitap Eve Gelsin” 
hizmetini sundu. Bu kapsamda 65 yaş üstü ile 18 
yaş altı vatandaşların okumak istediği kitaplar, be-
lediye ekiplerince kapılarına kadar teslim edildi. 
Kampanya ile vatandaşların dışarı çıkmaması, evde 
kitap okuyup, kaliteli vakit geçirebilmesi sağlandı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 444 0 467 numara-
lı çağrı merkezinden ve www.gaziosmanpasa.bel.
tr internet adresinden Farika Kitaplı Kahve’ye üye 
olan vatandaşların talep ettiği kitaplar, steril ortam-
da paketlenerek evlerine götürüldü. Vatandaşların 
okuyup tamamladıkları kitaplar ise tekrar teslim 
alınmasının ardından karantina şartlarına uygun 
olarak saklandıktan sonra yeniden sterilize edildi.
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Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesine yoğun şekilde destek veren 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla yüz koruyucu 
siperlik maske üretiyor.

Gaziosmanpaşa belediyesi ilk olarak Çin’de orta-
ya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan yeni 
tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile mücade-
le kapsamında sağlık çalışanları için yüz koruyucu 
siper maske üretimine başladı. Sağlık çalışanları-
nın virüsten korunmak için en önemli ihtiyaçların-
dan olan siper maskeler, Gaziosmanpaşa Gençlik 
merkezindeki 3D yazıcılar ile üretiliyor. 24 çalışma 
esasıyla günde ortalama 100 adet üretilen siperlik 
maskelerin üzerinde “sağlık çalışanlarımız sizi sevi-
yoruz” yazıyor.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN 
ÖNEMLİ ANLAMDA KORUYUCULUK 
OLUŞTURACAKTIR”

Maske üretiminin yapıldığı gençlik merkezinde in-
celemelerde bulunan, Gaziosmanpaşa Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mus-
tafa Yılmaz “Bu süreçte kamu kurumlarının, beledi-
yelerin katkısı gerçekten çok önemli. Bu materyal-

larin hastanelerimize dağıtılması acil servislerde, 
yoğun bakımlarda, numune alınan birimlerde sağ-
lık çalışanlarımız için önemli anlamda koruyuculuk 
oluşturacaktır. Belediyemize de bu anlamda teşek-
kür ediyoruz” dedi.

3D Yazıcılarla Günde 100 Adet Yüz 
Koruyucu Siperlik Üretiyoruz
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, koronavirüsle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık 
çalışanlarına destek olmak için siperlik maske ve meyve dağıttı. Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta’ya teşekkürlerini ileten Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürü 
Uzm. Dr. Ferah Cankıran, “Bizlere siperlikler vererek sağlığımızı korudular. Bizler 
sağlığımızı koruyalım ki daha çok sağlık dağıtalım” dedi.

Fedakâr Sağlık Çalışanlarımızın 
Yanındayız

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla müca-
delede fedakarca çalışan sağlık çalışanları, 7/24 
görevlerine devam ediyor. Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi de Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Reha-
bilitasyon Hastanesi, Gaziosmanpaşa ilçesi içinde 
bulunan 25 aile sağlığı merkezi ve 9 özel hastane 
ile İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan sağlık 
çalışanlarına yüz koruma siperliği ve meyve dağıttı. 
Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi bün-
yesinde 3D yazıcılarla günde 100 adet üretilen yüz 
koruma siperleri ilçedeki sağlık çalışanlarına ücret-
siz olarak verilmeye devam ediyor.

“BİZLER SAĞLIĞIMIZI KORUYALIM Kİ 
DAHA ÇOK SAĞLIK DAĞITALIM”

Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne teşekkür eden Ga-
ziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferah 
Cankıran, “Bizler sağlıkçılar olarak 7/24 vatanımızın, 

milletimizin hizmetindeyiz ve bununla gurur duyu-
yoruz. Ekibimiz, sabah akşam evlere, hastalarımıza 
tedaviye gitmektedir. Ayrıca Vefa Grubu’nda da 65 
yaş ve üstündeki kronik hastalarımızın tedavilerini 
gerçekleştirmekteyiz. Severek görevimize devam 
ediyoruz. Her zaman yanımızda olan Gaziosman-
paşa Belediyesi’ne ve belediye başkanımıza da 
sonsuz teşekkürlerimizi arz etmek istiyorum. Biz-
lere siperlikler vererek sağlığımızı korudular. Bizler 
sağlığımızı koruyalım ki daha çok sağlık dağıtalım” 
diye konuştu.
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, uzun bir aranın ardından sokağa çıkma imkanı bulan çocukları 
parklarda hediyeler ile karşıladı. Kendilerine dağıtılan kitap ve figürlü maskeler ile mutlu 
olan çocuklar, parklarda doyasıya eğlendi. Çocuklar için üretilen özel tasarım maskeler, 
bu süreçte belediye ekipleri tarafından ilçedeki çocuklara ulaştırılmaya devam ediyor.

Normalleşme adımları kapsamında uzun süre son-
ra yeniden parklarına kavuşan çocuklara, Gazios-
manpaşa Belediyesi evde okumaları için kitap ve 
özel olarak üretilen figürlü maskeler hediye etti. 
Evlerinden çıkmanın sevincini yaşayan çocuklar, 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta’nın elinden aldıkları hediyelerle daha da mut-
lu oldular.

“İMALATINI BELEDİYEMİZİN 
BÜNYESİNDE YAPTIĞIMIZ ÖZEL 
MASKELERİMİZİ ÇOCUKLARIMIZA 
DAĞITIYORUZ”

Sedat Balkanlı Parkı’nda çocuklara hem maske 
hem de kitap hediye eden Başkan Usta, “Dünyanın 
en güzel duygusu herhalde çocukları mutlu etmek. 
Onların mutluluğu ile mutlu olmak. İmalatını beledi-
yemizin bünyesinde yaptığımız özel maskelerimizi 
çocuklarımıza dağıtıyoruz. Her bir çocuğumuzun 
maske ile parklarda dolaşmasını arzu ediyoruz. Bü-

tün parklarımızı dezenfekte edilmiş şekliyle çocuk-
larımızın hizmetine açtık. Aynı zamanda bu iki aylık 
süre içinde evde kalarak hastalığa karşı aldıkları bu 
tedbirler doğrultusundan onlara bir kitap hediye 
ediyoruz. Bir sonraki parkta buluşmamız öncesin-
de de onları buradan uğurlamak istiyoruz” dedi.

“KİTAP HEDİYESİ ÇOK İYİ OLDU BENİM 
İÇİN”

Parka gelerek kardeşiyle birlikte oyun 
oynayan ve Gaziosmanpaşa Belediye-
si’nin ürettiği özel maskelerden takan 
çocuklardan Almina Yılmazgil “Çok 
mutluyum, birkaç aydır dışarı çık-
mıyordum. Parkta oynuyoruz 
kardeşimle çok sevindim. 
Maskemi de çok beğendim 
tam çocuklara göre. Evde hep 
kitap okuyordum. Kitap hediye-
si de çok iyi oldu benim için” 
diye konuştu.

Gaziosmanpaşa’da Çocuklara Kitap ve 
Maske Dağıtıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, koronavirüs tehdidine karşı aldığı önlemler kapsamında 
eğitim birimlerinde online hizmet dönemine geçti. Buna göre; lise ve üniversite hazırlık 
öğrencileri ile sanat akademisi öğrencilerine internet üzerinden online eğitim veriliyor.

8. sınıfta okuyan ve bu yıl liseye hazırlanan öğrencilere; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce ve Sos-
yal Bilgiler olmak üzere 5 branşta online hazırlık eğitimleri veriliyor. Üniversiteye adaylarına ise; Geo-
metri, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Edebiyat ve Coğrafya dersleri online olarak işleniyor. Tüm 
dersler, müfredata uygun biçimde branş öğretmenleri tarafından anlatılıyor. Öğrenciler, Gaziosmanpaşa 
Belediyesi’nin Youtube kanalı üzerinden eğitim videolarına ulaşabiliyor. İnternet ortamına yüklenen vide-
oların altında öğretmenler tarafından hazırlanan konuyla alakalı testler de yer alıyor.

YAZILIM VE KODLAMA DERSLERİ

Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ne ve 1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne tam 
destek veren Gaziosmanpaşa Belediyesi, 2017 yılından bu yana Bilgi Ev-
leri’nde öğrencilere yazılım, kodlama ve 3D tasarım alanlarında eğitimler 
veriyor. ROBOGOP Projesi kapsamında verilen eğitimler, salgın sürecin-
de uzaktan verilmeye başlandı. Bu kapsamda eğitmenler, öğrencile-
riyle online ortamda buluşarak her hafta farklı bir konuyu işliyor. 
Eğitimler belediyenin sosyal medya hesaplarında canlı olarak 

yayınlanıyor.

SANAT AKADEMİSİ EĞİTİMLERİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi ise 
öğrencilerle birlikte online canlı yayın eğitimleri 
gerçekleştiriyor. Sanat eğitmenleri, dijital uy-
gulama aracılığıyla kendi öğrencileriyle video 
konferans üzerinden buluşarak canlı olarak 
eğitimler veriyor. Çeşitli branşlarında 
verilen uzaktan derslerle öğren-
cilerin eğitimlerden geri kal-
maması sağlanıyor.

Öğrencilere Uzaktan Eğitim 
Hizmeti Veriyoruz
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Gaziosmanpaşa Belediyesi‘nin lise ve üniversite adaylarına yönelik düzenlediği online 
deneme sınavlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. LGS, TYT ve AYT deneme sınavlarına 
katılan öğrenciler hem bilgilerini test etti hem de sınav tecrübesi edindi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Co-
vid-19) tedbirleri kapsamında evde eğitim gören öğren-
cilere uzaktan eğitimlerle destek olmayı sürdürüyor. Lise 
ve üniversite adaylarının evde sınava hazırlandığı bu sü-
reçte, 8. sınıf öğrencilerine yönelik online LGS (Liselere 
Geçiş Sınavı) deneme sınavı, 12. sınıf öğrencilerine yö-
nelik ise online TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan 
Yeterlilik Testi) deneme sınavları düzenlendi. 

SINAV ÖNCESİ BİLGİLERİNİ TEST ETTİLER

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin internet sayfası üzerin-
den düzenlenen sınavlar, öğrencilerden büyük ilgi gördü. 
Sisteme kayıt yaparak LGS, TYT ve AYT deneme sınavla-
rına katılan binlerce öğrenci hem sınav tecrübesi edinme 
hem de bilgilerini sınama imkanı buldu. Bu süreçte sınav-
lara hazırlanan Gaziosmanpaşalı öğrenciler, belediyenin 
YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden 
uzaktan eğitim videolarına da ulaşabiliyor.

Öğrencilerden Online Deneme 
Sınavlarına Yoğun İlgi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle lokanta, kafeterya, çay bahçesi gibi birçok 
işletmenin hizmetlerinin geçici süreyle durdurulması ve sokaklarda insan yoğun-
luğunun azalmasıyla yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarının imdadına 
Gaziosmanpaşa Belediyesi yetişti. Belediye ekipleri, sokakta yaşayan canlıların aç 
kalmaması için ilçe genelinde besleme çalışmalarını artırdı. Sokak hayvanlarının 
ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından her gün aksatılmadan karşılanıyor.

HAYVANSEVER GÖNÜLLÜLERLE İŞ 
BİRLİĞİ YAPILIYOR

Gaziosmanpaşa Belediyesi Hayvan Sağlığı Şefliği 
ekipleri, her gün düzenli olarak 50 farklı noktada so-
kak hayvanları için mama ve su bırakıyor. Çalışmalar 
“evde kal” çağrısına uyan hayvanseverlerle koor-
dineli şekilde sürdürülüyor. Hayvansever gönüllü 
vatandaşlar, oluşturulan ortak WhatsApp grubu üze-
rinden veterinerlik ekipleri ile iletişime geçerek acil 
durumları anında bildiriyor. Bölgeye geçen ekipler, 
ihtiyaç sahibi sokak hayvanının sağlığı ve beslen-
mesi ile ilgili gerekli müdahaleyi yapıyor. Bunun yanı 
sıra vatandaşlar, olumsuz şartlardaki sokak hayvan-
larıyla ilgili 444 0 467 telefonundan 7/24 Çağrı Mer-
kezi’ne ihbarda bulunabiliyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde yoğun bir çalışma 
gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu zorlu süreçte sokak 
hayvanlarını da unutmadı. Ekipler, beslenme imkanları azalan sokak 
hayvanları için her gün 50 farklı noktada mama ve su dağıtımı yapıyor.

SALGIN SÜRECİNDE 
MİNİK DOSTLARIMIZI 
UNUTMUYORUZ
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Fırınlara Hijyen ve Gramaj Denetimi
Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki 
fırınlar, gramaj, hijyen ve koronavirüs tedbirleri yönünden denetlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ve İlçe 
Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 
fırınlarda koronavirüs (Covid-19) tedbir-
lerine ve hijyen kurallarına uyulup uyul-
madığına dair ortaklaşa denetimler ger-
çekleştirdi. Denetimler sırasından pide 
ve ekmeklerin gramaj kontrolleri yapıldı. 
Fırınların üretim, depo ve satış yerleri 
de ayrı ayrı titizlikle denetlendi. Yapılan 
denetlemelerde görülen bazı eksiklikler 
fırın çalışanı ve sahiplerine iletildi. Eksik-
lerin en kısa sürede giderilmesi konusun-
da fırın çalışanları ve sahipleri uyarıldı.  
Aynı zamanda zabıta ekipleri tarafından 
fırınlara, gıda işletmelerinde koronavirüs 
tedbirleri için alınacak 10 tedbirin yazılı 
olduğu afiş dağıtıldı.

Mahmut Şahin isimli fırın çalışanı hij-
yen kuralları ve tedbirler ile ilgili olarak 
“Hijyene özellikle dikkat ediyoruz tabi. 
Normal şartlardan daha hassas davranı-
yoruz. Mahallemiz malum kalabalık, kapı-
dan müşterileri tek tek alıyoruz. Personel 
olarak gerekli hijyene önem gösteriyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Zabıta Ekiplerimizden 
Marketlere 
Fahiş Fiyat Denetimi
Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde haksız fiyat artışının 
önüne geçmek için Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki işletmelerde denetimler yapıyor. 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da ekiplerle beraber denetime 
katılarak esnaflara uyarılarda bulundu.
Koronavirüs salgınının ardından özellikle hijyen ve 
gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışının önüne geç-
mek amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketlerde 
denetimler gerçekleştirdi. Gaziosmanpaşa Bele-
diye Başkanı Hasan Tahsin Usta da denetimlere 
katılarak ekiplerle birlikte fiyat etiketlerini inceledi, 
işletme sahiplerine fahiş fiyat artışı yapmamaları 
konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle kolonya, 
sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdala-
rın bulunduğu rafları gezen ekipler, fiş ve fatura 
kontrolleri de yaptı. Fiyat etiketlerinde ihlal tespit 
edilen işletmelere zabıta ekipleri tarafından cezai 
işlem uygulandı.

“ÖNEMLİ OLAN FIRSATÇILIĞIN 
ÖNÜNE GEÇMEK VE FARKINDALIK 
OLUŞTURMAK” 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, ‘’Marketlerde, satış noktalarında fiyatların 

farklılığına dikkat çekmek istiyoruz. Bundan 1 
hafta önce, 10 gün, 1 ay önceki fiyatlarla bugünkü 
fiyatların arasında fark var mı yok mu onu kontrol 
ediyoruz. İkinci olarak son günlerde ihtiyaç duyu-
lan gıda ya da hijyen maddelerinin stoklaması var 
mı diye bakıyoruz. Kolonya gibi hijyenik ürünlerde 
inceleme yapıyorlar arkadaşlarımız. Onlar bu işleri 
yaparken biz hem buradaki satış noktasını hem de 
arkadaşları denetleyelim dedik. Doğal olarak bu 
kontrolü sağlamak durumundayız. Vatandaşlarımı-
za da soruyoruz fiyat farkı olup olmadığını ya da 
bulunmayan ürün olup olmadığını. Vatandaşlara 
telefon numarası da bırakıyoruz; gerek bakanlık 
gerek belediyemizin, kaymakamlığımızın bu konu-
da gerekli birimlerin bilgilendirilmesini sağlıyoruz. 
Önemli olan fırsatçılığın önüne geçmek ve farkın-
dalık oluşturmak’’ dedi.
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Belediyeye Ait İşlemlerinizi 
Web Sitemizden Kolayca Yapabilirsiniz
Gaziosmanpaşa Belediyesi, koronavirüs ile mücadele sürecinde vatandaşların belediye 
ile olan işlemlerini e-Belediye internet sayfası üzerinden yapması çağrısında bulundu. 
Gaziosmanpaşalılar, vergi borcu ödeme, imar ve işyeri ruhsat başvuruları, e-Eksper gibi 
birçok hizmete belediyeye gelmeden evlerinden kolayca ulaşabilecek.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koro-
navirüs tehdidine karşı Gaziosmanpaşa Belediyesi 
tedbirler almayı sürdürüyor. Bu kapsamda koro-
navirüs salgınının yayılma riskini azaltmak ve halk 
sağlığını korumak amacıyla vatandaşlara e-Be-
lediye sistemini kullanmaları önerildi. Buna göre 
vatandaşlar belediye binasına uğramadan https://
ebelediye.gaziosmanpasa.bel.tr/ adresine girerek 
evlerinden birçok hizmete erişebilecek.

KAPSAMLI HİZMETLER SUNULUYOR

Gaziosmanpaşa’da ikamet eden vatandaşlar, e-Be-
lediye internet sayfası üzerinden vergi borcunu 
sorgulatıp ödeme, imar ve işyeri ruhsat başvuruları, 
e-Eksper, sokak rayiçleri, çevre ve temizlik tarifele-
ri, bilgi ve belge sorgulama, dilekçelerinin cevabını 
görüntüleme gibi birçok işlemi kolayca gerçekleş-
tirebiliyor. Bunun yanı sıra vatandaşlar, Gaziosman-
paşa Belediyesi’nin 444 0 467 numaralı Çağrı Mer-
kezi’nden talep ve şikayetlerini 7/24 iletebiliyor.




