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Geride bırakmak üzere olduğumuz 2020 yılı, tüm 
dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan 
koronavirüs salgınının gölgesinde geçti. Ülkemiz 
aldığı hızlı ve etkili tedbirler sayesinde pandemiyle 
mücadelesini örnek bir şekilde sürdürürken, 
milletimiz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası 
ile birlik ve beraberlik adına neleri başarabileceğini 
dünyaya bir kez daha gösterdi. Milletçe aylardır ortaya 
koyduğumuz emek ve çabanın boşa gitmemesi için 
maske, mesafe ve temizlik kurallarına bundan sonra 
da harfiyen uymaya özen göstermemiz büyük önem 
taşımaktadır.

Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizi şeffaflık, 
ortak katılım ve istişare kültürü ile sizlerle birlikte 
yönetiyoruz. Gaziosmanpaşa’mızın ihtiyaçları 
doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz, devam ettirdiğimiz 
ve planladığımız tüm çalışmalarımızı siz kıymetli 
hemşehrilerimizin görüş ve önerilerini dikkate alarak 
şekillendirmeyi sürdürüyoruz. Pandemi öncesine 
kadar sıklıkla düzenlediğimiz halk buluşmalarını, 
pandemi döneminde dijital ortama taşıdık ve bu 
ay sosyal medya üzerinden sizlerle buluşmanın 
mutluluğunu yaşadık. Her birini dikkatle not aldığımız, 
görüş, öneri ve taleplerinizi değerlendirerek, en 
güzel hizmetleri Gaziosmanpaşalılarla buluşturmaya 
var gücümüzle devam edeceğiz. Bu anlamda 

programımıza katılım gösteren tüm komşularıma 
teşekkür ediyor, bundan sonra düzenleyeceğimiz 
buluşmalarda da sizlerle buluşmayı ümit ediyorum.
Çevreye ve doğaya karşı duyarlı, saygılı, yerli ve 
milli hassasiyetleri olan bir neslin yetişmesine 
öncülük etmek adına hayata geçirdiğimiz “Çevre 
Elçileri Projemiz” Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından düzenlenen 2020 Altın Karınca Ödül 
Töreni’nde “Çevre ve Atık Yönetimi” kategorisinde 
ödüle layık görüldü. Sıfır Atık Projesi kapsamında 
uyguladığımız geri dönüşüm çalışmalarının ödüllerle 
takdir edilmesi bizim bu konudaki motivasyonumuzu 
daha da artırıyor. Geleceğimiz adına emek veren 
çevre elçisi öğrencilerimize, öğretmenlerimize, 
okul yöneticilerimize ve tüm Gaziosmanpaşalı 
komşularıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Ülkemizin 2023 hedeflerine bir adam daha 
yaklaştığımız bu süreçte, ilçemizi her alanda marka 
bir kent haline getirecek olan hizmet, proje ve 
yatırımlarımızı sizlerin destekleriyle sürdürüyor 
olacağız. Güçlü Türkiye vizyonumuza yakışır bir 
şehircilik anlayışıyla çocuklarımıza, gençlerimize ve 
geleceğe miras daha güzel bir Gaziosmanpaşa’yı hep 
birlikte inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni 
yılınızı tebrik ediyor, sizlere sağlıklı, mutlu ve huzur 
dolu bir yıl diliyorum.
Kalın sağlıcakla…

Hasan Tahsin Usta
Belediye Başkanı

Sevgili 
Gaziosmanpasalı 
Hemşehrilerim

,
HEP BIRLİKTE NİCE SAĞLIKLI, 
MUTLU VE HUZURLU YILLARA

ULAŞMAMIZ DİLEĞİYLE...



2 3

20

BU SAYIDA
Çevre ve Sıfır Atık 
Çalışmalarımızı 
Ödüllerle 
Taçlandırıyoruz 4

Aşevimizden İhtiyaç 
Sahiplerine Her 
Gün Sıcak Yemek 
Ulaştırıyoruz

Öğretmenler 
Günü’nde 
Şehit 
Öğretmenlerimizin 
Anısına Fidan 
Diktik

10

27

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 
ADINA SAHİBİ
HASAN TAHSİN USTA

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
ZEKERİYA EROĞLU

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
SERDAR KIZILDAĞ

 /gaziosmanpasabelediyesi
 /htahsinusta
 /gopbelediyesi
 /htahsinusta
 /htahsinusta
 /gaziosmanpasabelediyesi
 /GaziosmanpasaBld

www.gaziosmanpasa.bel.tr

İLETİŞİM
MERKEZ MAH. CUMHURİYET MEYDANI 
NO:20 GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL
444 0 467  

16

18

Gaziosmanpaşa            
Geleceğe 
Nefes Oldu

29Can Dostlarımıza 
Sahip Çıkıyoruz

6
Başkan Usta, 
Canlı Yayında 
Gaziosmanpaşalıların 
Sorularını Cevapladı

Gaziosmanpaşa’da 
İstihdama Tam 
Destek

Evde Üretiyorlar, 
Aile Bütçesine Katkı 
Sağlıyorlar

Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzu’nda İnşaat Çalışmaları 
Hızla Sürüyor
Başkan Usta, yapımı devam eden Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda 
incelemelerde bulundu. Her yaştan vatandaşı yüzme ile buluşturacak olan tesis, 
2021 yılında hizmete açılacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gençlik ve Spor 

Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle 

ilçeye kazandırılacak olan Küçükköy Yarı Olimpik 

Yüzme Havuzu’nun yapımı hızla sürüyor. Belediye 

Başkanı Hasan Tahsin Usta, havuz inşaatını ziyaret 

ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Küçükköy Yarı 

Olimpik Yüzme Havuzu tamamlandığında çocuk, 

genç ve yetişkin her yaştan Gaziosmanpaşalı’yı 

yüzme ile buluşturacak.

YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞECEK

İlçenin ikinci yüzme havuzu olma özelliği taşıyacak 

olan tesis, 1.260 m² alanda inşa edilecek ve 5 

kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, bay bayan 

soyunma odaları ve teknik alanlardan oluşacak. 

Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu fonksiyonlu 

ve modern yapısıyla yeni şampiyonların yetişeceği 

bir mekân olarak bölge halkına hizmet verecek.
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Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen 2020 Altın Karınca ödülleri Hilton İstanbul

Bomonti Hotel & Conference Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 10 kategoride 381 proje 

başvurusunun değerlendirmeye alındığı yarışmada Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Çevre Elçileri Projesi” 

ile “Çevre ve Atık Yönetimi” kategorisinde ödül aldı.

Ödül töreni sonrası konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Öğrencilerimizle 

bir proje başlattık ve bu projenin adını da ‘Çevre Elçileri Projesi’ koyduk. Her okulda, her sınıfta bir 

elçi seçtik. Bu seçtiğimiz elçilerle birlikte tüm eğitim çalışmalarını Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de iş 

birliği yaparak, başlattık. Bu projeyle çevreye karşı duyarlı, çevresini sahiplenen, çevresi ile ilgili bütün 

özellikleri koruyan ve gelecek nesillere bu çevreyi taşıyabilen bir anlayışla yerli ve milli hassasiyetleri 

olan bir neslin yetişmesine öncülük ettik. Bütün okullarda, bütün sınıflarda çevre elçilerimizle birlikte 

başlatmış olduğumuz bu çalışmada bir çevre elçileri ordusu oluşturduk. Şu anda sayısı 4 bin 500’e varan 

bir ekiple hem çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyor hem de çevreyi kirleten katı atıklar, yağlar 

ve piller gibi toplanması mümkün olan çalışmaları da bu gençlerimizle kampanyalar halinde ödüller 

vererek, yarışmalar düzenleyerek gerçekleştiriyoruz. Sıfır Atık Projesi’ni destekleyen bir anlayışla bir geri 

dönüşüm avantajı sağlıyoruz” dedi.

“ÇEVREYE KARŞI DUYARLI, YERLİ VE MİLLİ HASSASİYETLERİ OLAN BİR NESLİN YETİŞMESİNE 
ÖNCÜLÜK ETTİK”

“HERKESİN BİR GÖNÜLLÜ ÇEVRE ELÇİSİ 
OLMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Usta, “Bizim sözle veya cezayla 

vazgeçiremediğimiz çevreye duyarsız insanların, 

çevreyi sahiplenen, çevreye karşı duyarlı olan, 

üniformasıyla sokaklarda dolaşan çocuklarımızı 

gördüklerinde bu alışkanlıklarından vazgeçtiğini 

görebiliyoruz. Herkesin bir gönüllü çevre elçisi 

olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Mesajımız şu; 

elbette atıksız bir yaşam oluşturmak başta 

belediyelerin görevi ama bunu disipline ederken 

de her bir vatandaşımızın bu hassasiyette 

olmasını sağlamalıyız. Gönüllü çevre elçilerimizle 

birlikte şehrimizi korumayı önemsiyoruz. Gelecek 

nesillere güzel, yaşanabilir, sıfır atık anlayışına 

sahip bir çevre bırakmayı hedefliyoruz” diyerek, 

emeği geçenlere ve Gaziosmanpaşalılara 

teşekkür etti.

Çevre ve Sıfır Atık 
Çalışmalarımızı Ödüllerle 

Taçlandırıyoruz
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sıfır Atık Projesi’ne ve geri dönüşüme katkı sağlayan 
nesiller yetiştirdiği “Çevre Elçileri Projesi” ile 2020 Altın Karınca Ödülü’ne layık 
görüldü. 
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Başkan Usta, Canlı Yayında 
Gaziosmanpaşalıların 
Sorularını Cevapladı

6

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sosyal medya canlı 
yayınında Gaziosmanpaşalıların sorularını yanıtladı. Başkan Usta, kentsel 
dönüşümden ulaşıma, eğitimden spora ve ilçeye yapılacak yeni projelere 

kadar merak edilenler hakkında önemli bilgiler verdi.

4 YENİ OKUL MÜJDESİ

İlçeye 4 yeni okul kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Usta, “Sarıgöl Mahallesi'nde 

tamamen boşalttığımız iki tane yaklaşık 10 bin metrekare parsel var. Planları da okul alanı. Bu bölgeyi 

henüz başlatamadık. Gerek Milli Eğitim ile gerekse bağışçılarla temaslarımız devam ediyor. En son Sayın 

İstanbul Valimizin bu konuda bize destek olacağı sözü oldu. Sarıgöl Mahallesi'nde yaptığımız konutların 

arasındaki bölgeye 4 adet okul yapmayı planlıyoruz. İnşallah pandemi sürecinin normalleşmesi ile bu 

çalışmaları başlatmış oluruz” dedi.

KARAYOLLARI MAHALLESİ’NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ 2021’DE BAŞLIYOR

Kentsel dönüşüm hakkında bilgiler veren Usta, “Karayolları Mahallesi, kentsel dönüşüm çalışmalarında 

istediğimiz hızla yürütemediğimiz bir durumdaydı. Ama en son yaptığımız çalışmalarla bu bölgeye 

özgü mahallenin sorunlarını büyük oranda çözebilecek bir plan çalışması tamamladık. Şu anda bu plan 

Bakanlıkta onay aşamasında. Ümit ediyoruz; 2021 yılından itibaren herkesin kendi yerinde başta tabii 

ki kentsel dönüşüm esaslı ama zorunlu olmadıkça da bu uygulamanın şahsi parsel ya da ada bazlı 

uygulaması şekli ile devam etmesini temenni ediyoruz. En kısa sürede Karayolları Mahallemizde bu imar 

sorununu ortadan kaldırmak suretiyle çalışmaları 2021 yılında başlatmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

BİNA RİSK TESPİTİNİZİ MUTLAKA YAPTIRIN

Salgınla uğraştığımız bu süreçte İstanbul’un bir diğer en önemli gündeminin deprem olduğunun altını 

çizen Başkan Usta, “Depremden kurtuluşun tek yolu yaşadığımız mekanları sağlam hale dönüştürmek, 

sağlam binalarda oturacak hale gelmek. Herkes kendi binasıyla ilgili risk analizini yaptırmalı. Bu konuda 

uzman kurumlarla, firmalarla ve üniversitelerle iletişime geçerek, risk analizini yaptırmanız gerektiğini 

ifade etmek istiyorum. Ayrıca devletimizin de bu anlamda vermiş olduğu teşvik kredileri ile herkesin 

kentsel dönüşüme bir şekli ile ilgi duymasının da önemli olduğunu, 1999 yılı öncesi yapılan bütün 

binalarda ne yazık ki risk yüksek olduğunu defaatle söylüyoruz. Bu konuyla ilgili bir komisyon kurduk, 

bir çalışma ekibi başlattık. Bizim kurduğumuz komisyonla irtibata geçmeniz, yeterli bilgi sahibi olacak 

şekilde donanımlı olmanız, zannediyorum bu konuda olan ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Taleplerinizde bu 

konuda bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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GAZİOSMANPAŞA’YA YENİ METRO AĞLARI

Metro projelerine büyük önem verdiklerini belirten Usta, “2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın 

önderliğinde eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ile birlikte temelini attığımız Mahmutbey-

Mecidiyeköy Metro Hattı hizmete girdi. 4 tane istasyonu da bizim ilçemizden geçiyor. Yine 2014 yılından 

itibaren projesini hazırladığımız, ihale aşamasına getirdiğimiz ve çok önemsediğimiz Fatih’ten Eyüp’ten 

Gaziosmanpaşa’ya, Sultangazi’den Arnavutköy’e ve Havalimanı’na kadar uzanan ve ilçemizde de 

3 tane istasyonu bulunan bu önemli metro hattının da bir an önce yatırım kapsamına alınmasını takip 

ediyoruz. Bir başka metro hattı da Zeytinburnu Kazlıçeşme’den başlayıp Gaziosmanpaşa, Mecidiyeköy 

ve Söğütlüçeşme’ye kadar uzanan, İstanbul’un en büyük metrosu olan bir metro hattı olacak. Bunun 

da projesi bitti, inşallah ihale aşamasının da başlamasını ümit ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye 

Meclisi’nde konuyu takip ediyoruz. Bir netice çıkmaması durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızla 

görüşmelere başlayacağız” dedi.

İLÇE TARİHİNİN EN BÜYÜK SPOR YATIRIMI

İlçe tarihinin en büyük spor yatırımlarını yaptıklarını vurgulayan Usta, “Gaziosmanpaşa Stadı’nın yerine 

ilçemize, şehrimize yakışır bir stat yapma hayali ile çıktığımız yolculukta iki proje kazandık. Birincisi; 

Gaziosmanpaşa Stadı’nın yerinde UEFA standartlarında bir stat olmayacağı tespit edince Mevlana’daki 

alana 5 bin kişilik çok teknik kapasiteli bir stat yapmaya yanında da Gaziosmanpaşa Stadı’nın yerinde çok 

amaçlı ilçemizde ve bölgemizde eşi benzeri olmayan bir spor yaşam alanı inşaatını başlattık. İçinde 2 tane 

yüzme havuzu, voleybol, basketbol, fitness, atölyeler, öğrenci ders çalışma alanları, spor alanları, pazar 

yerleri, otopark gibi şehrimizin birçok ihtiyacının karşılanacağı bir proje. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 

Gaziosmanpaşa ilçesi kurulduğundan itibaren toplam spor yatırımlarının bu iki spor kompleksi kadar 

olmadığının da altını çiziyorum. Yani spora yaptığımız yatırımların, vermiş olduğumuz önemin bundan 

sonra da artarak devam ettiğini de özellikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

MAHALLELERE YENİ SPOR SAHALARI

Başkan Usta spor yatırımları hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen ay Spor Bakanlığımız ile yaptığımız 

protokol kapsamında bir tanesini başlattığımız yüzme havuzuna ilaveten, voleybol sahalarını, basketbol 

sahalarını, ilçemizde hiç olmayan tenis kortlarını ve halı sahaları bu şehre kazandırmak suretiyle boş 

bulduğumuz mekanlara da basketbol potaları koyarak, bu şehrin her noktasında her bir gencimizin en 

az bir spor dalı ile uğraşmasını sağlayacak bir çalışmayı da sizlere kazandırmayı ümit ediyoruz, gayret 

ediyoruz.”

FARİKA KİTAPLI KAHVE’YE YENİLERİ EKLENİYOR

Gençlerin Farika Kitaplı Kahve’ye gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Usta, “Farika 

Kitaplı Kahve’nin yeterli olmadığını düşünerek, birkaç tane daha bu şehre yapmayı planladık. Bu pandemi 

sürecinde evlere kitap götürerek, çocuklarımıza destek olarak, bu eksikliği tamamlamaya çalıştık. Şu 

anda genelge ile tüm kütüphanelerin kapanmış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Sizlerin ilgi 

göstermesi, oraya ders çalışmak için gelmeniz bizleri de inanılmaz derecede heyecanlandırıyor. İnşallah 

kısa sürede yapacağımız yeni Farika’larla birlikte sizleri kitaplı kahvelere kavuşturmak suretiyle hizmeti 

bir an önce başlatmış oluruz” dedi.
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Öğretmenler Günü’nde 
Şehit Öğretmenlerimizin 

Anısına Fidan Diktik
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi, terör 

saldırılarında şehit olan 153 öğretmenin anısını ilçede yaşatmak adına
 153 adet fidan dikti.

“Her Şehit, Bir Fidan” etkinliğine Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye 

Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ile öğretmenler ve 

öğrenciler katıldı. Etkinlikte Başkan Usta, öğrencilerle birlikte, 153 şehit öğretmenin anısını yaşatmak için 

fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidanlara şehit öğretmenlerin ismi fidanlara verildi. Fidan dikiminin ardından 

şehit öğretmenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. 24 Kasım 

Öğretmenler Günü’nde, Gaziosmanpaşa’daki okullarda görev yapan öğretmenler de şehitler için fidan 

dikerken, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne teşekkür etti.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN ANISINI YAŞATMAK İSTEDİK”

Öğrencilerle birlikte fidan diken Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Tabi şehitler 

bizim için anlam ifade eden geçmişlerimiz. Onlarda hem bu vatanın kokusu hem de öğretmen olma 

sorumluluğu var. Bugün Öğretmenler Günü münasebetiyle Güneydoğu ve Doğu’da şehit olmuş 153 

öğretmenimiz anısına fidan dikmeye, onların isimlerini yaşatmaya yönelik bir çalışma yaptık. Milli Eğitim 

Müdürlüğü’müzle iş birliği içerisinde bu bölgede, bu park içerisinde öğretmenlerimizin anısını yaşatmak 

istedik” dedi.

“BU VATAN UĞRUNA HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN CANLARINI FEDA EDEN 
ÖĞRETMENLERİMİZİN ANISINI BURADA YAŞATMAK İSTEDİK”

Daha önce Gaziosmanpaşalı Şehit Mustafa Gümüş öğretmenin adını bir parka verdiklerini söyleyen 

Usta, "Terör olaylarında şehit olmuştu. Onun adını yaşatmış olmanın gurur ve hassasiyetiyle istedik ki 

bu öğretmenlerimizin hatıraları böyle fidanlarda gelecek nesil taşınmış, anlatılmış ve aktarılmış olsun. 

Bugün de burada öğretmenlerimizin anısını, bu vatan uğruna hiç tereddüt etmeden canlarını feda 

eden öğretmenlerimizi burada yaşatmak istedik. Çocuklarımıza hayatında ilk kez bir ağaç alışkanlığını 

öğretmek istedik. Onların öğretmenlerinin burada hatıralarının yaşatılmasına öncülük yapmasını istedik" 

diye konuştu.

“BU FİDANI DA ŞENAY AYBÜKE YALÇIN ÖĞRETMENİMİZ İÇİN DİKTİK”

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için fidan diken 

Usta, “Bizim hepimizin kamuoyundan çok yakın 

takip ettiği Şenay Aybüke öğretmen, Necmettin 

öğretmen, Dilay öğretmen gibi çok değerli 

şehitlerimizin de isimlerini bu ağaçlarda yaşatmak 

istedik. Çocuklarımız da ‘Bu ağaçlar neden bu 

isimleri taşıyor?’, ‘Bu öğretmenlerimiz neden şehit 

olmuştur?’, ‘Nerede şehit olmuştur’, bu hatıralarını 

öğrensinler. Gelecek nesillere aktarsınlar diye de 

bu fidanları onlarla büyütmek istiyoruz. Bu fidanı da 

Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz için diktik. 2017 

yılında Batman’da şehit olmuştu” şeklinde konuştu.

“ÖĞRETMENLERİMİ ÇOK SEVİYORUM”

Havuzbaşı Atilla Baykal Ortaokulu öğrencilerinden İsra Nur Can, “Bu öğretmenler günü benim için 

gerçekten çok önemli. Ayrıca şehit öğretmenlerimiz için de yapılan bu proje beni çok mutlu etti. Şahsen 

ağaç dikmeyi, toprakla oynamayı çok seven bir insanım. Öğretmenlerimiz için de bu projenin yapılması 

çok hoşuma gitti benim için. Öğretmenlerimi çok seviyorum” diyerek duygularını ifade etti.
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Başkan Usta Kızılay 
Haftası’nı Kutladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kızılay Haftası dolayısıyla 
düzenlenen programda Kızılay gönüllüleri ile bir araya geldi. Programda, okullar 
arası Kızılay konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren 
öğrencilere ödülleri de takdim edildi.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Kızılay Haftası programına Gaziosmanpaşa 

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ve Kızılay 

Gaziosmanpaşa Şube Başkanı İsmail Yamak’ın yanı sıra Kızılay gönüllüleri katıldı.

“KIZILAY, 152 YILDIR İNSANLIĞIN 
HİZMETİNE KENDİSİNİ 
ADAMIŞ BİR KURUM”

Başkan Usta, “Kızılay’ın çok anlam ifade 

ettiği bir süreci yaşıyoruz. Bunların başında 

insanlığın ve dünyanın ağır sınavdan 

geçtiği salgın hastalık geliyor. Salgınla 

mücadelede en büyük paydaşlarımızdan 

birinin Kızılay olduğunu biliyoruz. İzmir’de 

yaşadığımız depremde yine Kızılay’ı en 

ön saflarda gördük. Kızılay, 152 yıldır 

insanlığın hizmetine kendisini adamış bir 

kurum. 78 ülkede mağdurlara ve ihtiyaç 

sahibi insanlara hizmet götürmeye çalışan 

bir kuruluş” dedi.

“KIZILAY GÖNÜLLÜLERİNİN TEMİN ETTİĞİ 
KANLARA HER HASTAMIZ ULAŞABİLMEKTE”

Depremde, afette olduğu gibi salgın hastalıkta da ilk 
akla gelen kuruluşun Kızılay olduğunun altını çizen Usta, 
“Pandemi süresince vatandaşın evine götürdüğünüz 
erzakla, Ramazan’da iftar saatinde dağıttığınız sıcak 
pideyle ve o insanlara olan hoşgörüyle salgınla olan 
ilişkimizi de beraber yaşadık. Diğer taraftan sosyal amaçlı, 
seminer amaçlı ve ilk yardım amaçlı birçok eğitime 
destek noktasında da sorumluluk üstlendiğini sahada 
görebiliyoruz. Artık Kızılay gönüllülerinin temin ettiği 
kanlara her hastamız ulaşabilmekte. Hatta hasta ulaşmıyor, 
kan hastaya ulaşabilmekte. Yattığı hastaneye ulaşılıp, bu 
ihtiyaç karşılanabilmekte. Böyle bir Kızılay’ın mensubu 
olmak gerçekten gurur verici” diye konuştu.

Programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen okullar arası Kızılay konulu şiir, resim ve 
kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere 
ödülleri takdim edildi.

Gaziosmanpaşa Arama Kurtarma 
Ekibi İzmir’deki Görevini

Özveriyle Tamamladı
İzmir depreminin hemen ardından bölgeye giden Gaziosmanpaşa Arama Kurtarma 
Ekibi (GOPAK) özverili bir çalışma gerçekleştirdi.

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki 

depremin ardından Gaziosmanpaşa Arama 

Kurtarma Ekibi (GOPAK) bölgeye intikal ederek 

arama kurtarma çalışmalarına destek vermişti. 

Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması 

için özverili bir çalışma ortaya koyan 10 kişilik 

ekip, çalışmalarını tamamlayıp İstanbul’a döndü. 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 

Usta arama kurtarma ekibini karşılayarak, 

fedakârlıklarından ötürü teşekkürlerini iletti.

“AFET YÖNETİM MERKEZİ KURUYORUZ”

Ülkemizde depremlere her an hazırlıklı 

olmamız gerektiğini ifade eden Başkan Usta, 

Gaziosmanpaşa’da afet ve acil durum yönetim 

planı çerçevesinde bir afet yönetim merkezi 

oluşturulacağını ifade etti. Usta, “Afet yönetim 

merkezi kapsamında bu çalışmayı tüm ekiplerle 

beraber organize ediyoruz. Buradaki hedefimiz 

şu; her mahallede 200 gönüllü oluşturmak. Bu 

gönülleri bir arama kurtarma ekibi gibi eğitimli 

hale getirmek, olası bir afette, bir depremde o 

vatandaşlarımızla bu çalışmayı koordine etmek, 

onlardan istifade etmek. Yani donanımlı halde 

onları kendi mahallesinde bu işin bir paydaşı olarak 

hazır hale getirmek. Bu çalışmayı kısa sürede 

yapmamız gerekiyor. Afet yönetim merkezindeki 

bu yapılanmayı sağlamak suretiyle ilçemizde bu 

olaylara maruz kalınması durumlarına karşı bu 

ekiple ve bu yapılanmayla inşallah kısa sürede bir 

çözüm bulacak bir noktada geliriz” dedi.

“EN ÖNEMLİSİ DEPREM DUYARLILIĞI-
NI VE AFET BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK”

Depremlere hazırlık kapsamında afet bilinci 

oluşturulmasının önemine dikkat çeken Başkan 

Usta “Afetlere sadece devletin veya kurumlarının 

hazırlıklı olması yetmiyor. Burada önemli olan, 

paydaşları artırmak, onunla birlikte mahalledeki 

gönüllerle bu çalışmaya güç katmak, farkındalık 

oluşturarak herkesin bilgilendirilmesini sağlamak. 

En önemlisi deprem duyarlılığını ve afet bilincini 

geliştirmek” diye konuvştu.
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Mahallelerde Gönüllü 
Afet Ekipleri
Kuruluyor

Lisanslı Firmalara Bina 
Risk Tespitinizi Mutlaka 
YaptırınAfet hazırlıkları kapsamında vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını 

sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, 16 mahallede gönüllü afet ekipleri oluşturuyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma 
Ekibi’nden (GOP-AR) 4 personel, Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ankara’da 
düzenlenen “Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi”ne 
katıldı. Seminerin ardından sertifikalarını alan GOP-
AR personelleri, “eğitmen” ünvanıyla mahallerde 
kurulacak olan gönüllü afet ekiplerine yönelik 
eğitimler düzenleyecek. Ayrıca personeller, ilçedeki 
kurumlarda da afet farkındalığı oluşturmak amacıyla 
eğitim ve seminerler verecek.

DEPREM VE AFET BİLİNCİ 
EĞİTİMLERİ DÜZENLENECEK

Çalışma kapsamında gönüllü mahalle afet ekiplerine 
yönelik Temel Afet Bilinci’nden başlayarak kademeli 
olarak eğitimler düzenlenecek. AFAD ile 

koordineli biçimde gerçekleştirilecek eğitimlerin 
ardından mahalle gönüllülerinin deprem başta 
olmak üzere afetlere karşı tam donanımlı ve 
profesyonel seviyeye gelmesi sağlanacak. 
Gönüllü mahalle ekipleri, meydana gelebilecek 
deprem ve diğer olası afetlerde, arama kurtarma 
ekiplerinin çalışmalarına destek olurken, mahalle 
sakinlerinin bilinçli biçimde hareket etmesine 
katkı sağlayacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında vatandaşlara, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın lisans verdiği büro ve yapı denetim firmalarına 
“bina risk tespiti” yaptırmaları çağrısında bulundu.

Risk tespit edilerek kentsel dönüşüme alınan binaların hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
kira yardımı ve bina yapımı için cazip kredi imkânları sağlıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi de kentsel 
dönüşümü kolaylaştırmak amacıyla “Ada Bazlı” imar planı olanaklarını sunuyor.

Belediyemizden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemiz büyük oranda aktif fay hatları 
üzerinde bulunmakta ve sık sık depremler yaşanmakta olup binaların yıkılması ve hasar görmesi 
sonucu can kayıpları, yaralanmalar ve maddi kayıplara sebep olmaktadır. 1999 Marmara depreminden 
önce yapılan binalar, eski deprem yönetmeliğine göre yapıldığından, deprem yönünden büyük riskler 
taşımaktadır.

Bu nedenle 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun' kapsamında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği lisanslı büro ve yapı denetim firmaları tarafından teknik 
alet, laboratuvar imkânları ile yapıların sağlamlığının belirlenmesi için 'RİSKLİ YAPI' tespit çalışmalarının 
ilgilisi tarafından, analizinin yapılması gerekmektedir. 
Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Riskli Yapı tespiti yapılan binaların hak sahiplerine kira yardımı 
ve bina yapımı için cazip kredi imkânı sağlamaktadır. 

Belediyemiz Kentsel dönüşümünü kolaylaştırmak amacıyla 'Ada Bazlı' imar planlarını yürürlüğe koymuş, 
bu doğrultuda güvenli, konforlu ve otoparklı yapılaşma imkânı getirilmiştir. 
Sonuç olarak; deprem kuşağında bulunan ülkemizde, özellikle beklenen İstanbul depreminin can ve mal 
kaybını ortadan kaldırmak için Devletimiz ve Belediyemiz ile beraber güvenli, konforlu bir yaşam için siz 
değerli halkımızı 6306 sayılı yasa kapsamında Kentsel Dönüşüm seferberliğine davet ediyoruz.”
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Gaziosmanpaşa            
Gelecege 
Nefes Oldu
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Milli Ağaçlandırma Günü’nde 
öğrencilerle bir araya gelerek fidan dikti. Gaziosmanpaşa Meydanı’nda ise 
vatandaşlara 2 bin adet fidan dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’nde doğa yürüyüşü ve fidan dikimi 
gerçekleştirdi. Başkan Usta’nın yanı sıra etkinliğe Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, İstanbul 
İl Kültür Müdürü Çoşkun Yılmaz ve çok sayıda Gaziosmanpaşalı vatandaş katıldı. Doğa yürüyüşü ve fidan 
dikimine öncülük eden Başkan Usta’ya gençler de eşlik etti. Havuzbaşı Atilla Baykal Ortaokulu bahçesine 
de öğrencilerle beraber ağaç diken Başkan Usta, daha sonra Gaziosmanpaşa Meydanı’nda vatandaşlara 
fidan dağıttı.

“GENÇLERİMİZİ İLK KEZ FİDAN DİKME 
MUTLULUĞUNA KAVUŞTURUYORUZ”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta “Bugün Cumhurbaşkanımızın startıyla 
Türkiye’nin her yerinde fidanlar gelecek için 
yeşillenmeye, sulanmaya başlıyor. Tabi bu umut 
verici bir şey. Bir yandan ağaçlarla her tarafı 
yeşillendirmek, çevreye değer katmak, bir 
yandan da erozyona karşı doğayı güçlendirmek, 
çocuklarımızı bu güzel alışkanlığa alıştırmak, 
ev sahipliği yapmak çok önemli bir şey. Biz de 
Kaymakamımızla ve öğretmenlerimizle birlikte 

ilçemizin muhtelif yerlerinde bu ağaç dikme 
kampanyasına iştirak ediyoruz. Daha doğrusu 
gençlerimizi ilk kez fidan dikme mutluluğuna 
kavuşturuyoruz. Bu aslında ağaç dikmek kadar 
önemli.  İlk kez kürek alıyor, ilk kez fidan dikiyor, 
ilk kez bir kürek alıp ağaç dibine toprak atıyor. Bu 
yönüyle baktığımız zaman binlerce ağaç bugün 
umut ve geleceğe enerji verecek şekilde dikiliyor. 
Bunların devam etmesi lazım. Alışkanlık haline 
gelmesi lazım. Ağaçları yok etmek yerine yeni 
ağaçlar, yeni fidanlar dikmemiz lazım. Bunu da 
çocuklarla, gençlerle dikmek elbette ki çok anlamlı 
bir şey” diye konuştu.

“HEPİMİZİN YARDIMIYLA BUGÜN 
BURADA AĞAÇ DİKTİK”

Başkan Usta ile doğa yürüyüşü yapan 
gençlerden Damla Akman “Her ne 
kadar gidiyorsa o kadar da yerine 
fazlasıyla koymamız gereken şey 
bu. Sadece bize değil hayvanlara 
da, başka canlılara da çok gerekli bir 
şey olduğunu düşünüyorum. Bugün 
çok güzel bir gün ve teşekkür ederiz 
böyle bir şey yaptıkları için. İlk adımda 
ağaç diktik. Bir arkadaşımız dikti, biz 
de toprak attık. Hepimizin yardımıyla 
bugün burada ağaç diktik” dedi.

“AĞACIMIZA, OKULUMUZUN İSMİNİ 
VERDİK”

Fidan dikimine katılan öğrencilerde 
Deniz Nisa Özkan “Ben hep böyle 
bir şeyin içinde bulunmak istemiştim. 
Muhteşem bir duygu. Ağacımıza, 
okulumuzun ismini verdik. Bu ağaç 
bizim için artık çok değerli. Ağaç 
akciğerlerimiz için çok önemlidir. 
Nefes almamızı bunlar sağlar” şeklinde 
konuştu.
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Gaziosmanpaşa’da 
İstihdama Tam Destek

Uzaktan Eğitimlerle
Öğrencilerimizin Yanındayız
Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi döneminde öğrencilerin derslerinden geri 
kalmaması için bilgi evleri, gençlik merkezi ve sanat akademisinde uzaktan eğitim 
hizmeti sunuyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, işçi ve işveren arasında istihdam köprüsü olmaya 
devam ediyor. İstihdam biriminin çalışmaları ile 6 yılda 5 bin vatandaşın özel 
sektörde işe yerleşmesi sağlandı.

Milli İstihdam Seferberliği’ne katkı sunmak, 
vatandaşların doğru ve verimli olacakları bir sektörde 
iş sahibi olmasını sağlamak ve işverene aradığı 
nitelikteki işçiyi yönlendirebilmek için çalışmalarını 
sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, iş arayanlarla 
işverenleri buluşturmaya devam ediyor.

İŞÇİ VE İŞVEREN BULUŞUYOR 

İstihdam Birimi, iş arayan vatandaşların başvuruları 
esnasında detaylı özgeçmiş bilgilerini alarak sisteme 
kayıtlarını oluşturuyor. Ardından özel sektörden 
gelen işçi talebi doğrultusunda aranan işin 
gerektirdiği niteliklere uygun başvuru sahipleri, firma 
temsilcisiyle görüştürülüyor. Ayrıca çoklu personel 
alımlarında, işçi ve özel sektör temsilcilerinin 
buluştuğu toplu mülakatlar gerçekleştiriliyor. 
Gaziosmanpaşa Belediyesi İstihdam Birimi, 2014 
yılından bu yana geçen 6 yılda 5 bin vatandaşın iş 
sahibi olmasını sağladı.

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

Liselere Geçiş Sınavı’na bu yıl Gaziosmanpaşa 
Belediyesi Bilgi Evlerinde hazırlanan 8. sınıf 
öğrencilerine; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, 
İngilizce, İnkılap Tarihi ve Din Kültürü olmak üzere 
6 branşta uzaktan hazırlık eğitimleri veriliyor. 
Online ortamda gerçekleştirilen dersler, müfredat 
dahilinde, uzman eğitimciler tarafından anlatılıyor. 
Canlı derslerde öğrenciler, ekran paylaşımı ve anlık 
sorularla interaktif biçimde derse katılma imkanı 
buluyor.

GENÇLİK MERKEZİ YKS HAZIRLIK KURSU

Üniversiteye adaylarına yönelik Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursu, 
Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi 
bünyesinde uzaktan eğitimlerle devam ediyor. 
Geometri, Türkçe, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji, 
Matematik, Edebiyat, Coğrafya ve Türkçe dersleri, 
her branşın kendi öğretmenleri tarafından online 
canlı derslerle işleniyor. Eğitimleri desteklemek 
adına hazırlanan TYT ve AYT deneme sınavları 
ve yaprak testler de öğrencilere ulaştırılarak, bu 
süreçte öğrendiklerini pekiştirme, kendilerini 
ölçme ve değerlendirme imkanı sunulacak.

SANAT AKADEMİSİ EĞİTİMLERİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi 
de öğrencilerle birlikte online eğitimler 
gerçekleştiriyor. Sanat eğitmenleri, dijital 
uygulamalar aracılığıyla öğrencileriyle video 
konferans üzerinden buluşarak, canlı dersler 
ve performanslar gerçekleştiriyor. Çeşitli 
branşlarda verilen uzaktan derslerle öğrencilerin 
eğitimlerinden geri kalmaması sağlanıyor.
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Evde Üretiyorlar, 
Aile Bütçesine Katkı 

Sağlıyorlar
Gaziosmanpaşalı kadınlar, evde ürettiği el emeği ürünler ile ev ekonomisine 
katkı sağlıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi El Sanatları Satış Ofisleri’nde, 1.600 ev 
hanımına gelir elde etme imkanı sunuluyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde 
farkındalık oluşturmak için “Kadınların Gözünden Kareler” isimli fotoğraf sergisi 
düzenledi. Sergide, ilçede yaşayan kadınların objektifinden fotoğraflar yer aldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi sürecinde 
ev hanımlarına ekonomik yönden destek olmayı 
sürdürüyor. Gaziosmanpaşalı kadınların, evde 
ürettikleri el emeği göz nuru ürünler, kendileri için 
tahsis edilen el sanatları satış ofislerinde satılarak, 
ev hanımlarına gelir elde etme fırsatı sunuluyor. 
Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi giriş 
katında ve 500 Evler Caddesi’nde hizmet veren el 
sanatları satış ofislerinde toplam 10 bin parça ürün 
ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

1.600 KADIN GELİR ELDE EDİYOR

Çeyiz ürünlerinden yöresel el nakışlarına, dekoratif 
ev aksesuarlarından takı, süs eşyası ve çantalara 
kadar birçok el emeği ürün bu ofislerde satışa 
çıkarılıyor. Hali hazırda 1.600 ev hanımı, ürünlerinin 
satışından elde ettikleri gelirle ev ekonomilerine 
katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Evde 
kalarak pandemi ile mücadele sürecine destek 
veren kadınlar aynı zamanda üretime teşvik 
ediliyor.

“KADINLARIMIZA DESTEK 
OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”
El sanatları satış ofisleriyle üreten kadınlara 
her zaman destek verdiklerini belirten 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, “Gaziosmanpaşalı hanımefendiler, evlerinde 
hazırladıkları, tamamı el emeği göz nuru olan 
ürünlerin fiyatlarını kendileri belirleyip getiriyorlar. 
Biz de satışlarını gerçekleştirmelerine imkan 
sağlıyoruz. Bu ürünlerin hizmete sunulması, 
ailelere ekonomik anlamda katkı sağlaması bizi de 
oldukça mutlu ediyor” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele 

Günü etkinlikleri kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Kadınların Gözünden Kareler” isimli fotoğraf 

sergisi düzenledi. Gaziosmanpaşa Meydanı’nda açılan sergide, ilçede yaşayan ev hanımı, öğretmen 

ve çeşitli meslek gruplarından kadınların çektiği 40 adet fotoğraf yer aldı. Sergiyi ziyaret eden 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, , fotoğrafları tek tek incelerken, kadınların çektiği 

kareler ziyaretçilerden tam not aldı. 

Şiddetin her türlüsünü kınadıklarını ifade eden Başkan Usta, “Bizim ne geleneğimizde ne de inancımızda 

böyle bir anlayış yok. Bugün bir kez daha bu özel gün vesilesiyle kadına şiddete karşı bir aradayız. Burada 

amaç, kadına şiddete karşı dayanışmayı anlatmaktı. Kadına şiddetin olmayacağı bir toplumu oluşturmak 

adına bir farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

Kadına Şiddete Karşı 
“Kadınların Gözünden 
Kareler” Sergisi
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Filyasyon Ekiplerine Araç 
ve Şoför Desteği
Gaziosmanpaşa Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında İlçe Sağlık 
Müdürlüğü’nün filyasyon çalışmalarına 20 araç ve 20 personel ile destek veriyor. 
Ekipler, pozitif vakalara en kısa sürede ulaşılması ve salgının kontrol altında 
tutulması için saha çalışmalarını yoğun biçimde sürdürüyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda, 

sağlık çalışanlarına, emniyet güçlerine ve görevi başında olan personellere sıcak 
çorba ve çay ikramında bulundu. Meydanlara ve hastanelere hizmet götüren Mobil 
Büfe ekiplerinin sıcak ikramları, soğuk havaya rağmen görev yapan çalışanların içini 
ısıttı.

Koronavirüs salgınına karşı ilk günden bu yana etkili 
tedbirler alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki 
sağlık çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor. 
Bu kapsamda 20 araç ve 20 belediye personeli, 
salgın ile mücadele etmek için Sağlık Bakanlığı 
Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün 
hizmetlerine tahsis edildi. Gaziosmanpaşa 
Belediyesi ekiplerinin katıldığı etkin filyasyon 
çalışmaları ile vaka tespitlerinin hızlandırılması ve 
virüs yayılım hızının düşürülmesi amaçlanıyor.

HASTALAR VE TEMASLILAR KONTROL ALTINA 
ALINIYOR

Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, testi pozitif 
çıkan vatandaşlara doğrudan ulaşarak adreslerine 
filyasyon ekiplerini yönlendiriyor. Hastaların temas 
kurdukları kişiler de tespit edilerek yakın takibe 
alınıyor. Karantina süresi boyunca hastaların ve 
temaslıların kontrol altında tutulmasını sağlayan 
ekipler, izolasyon yöntemiyle salgının zincirini 
kırmak için gece gece gündüz çalışmalarını yoğun 
olarak sürdürüyor.

Pandemi döneminin başından beri sosyal 
belediyecilik anlayışıyla her kesimden vatandaşa 
ulaşan Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların 
ihtiyaçlarını 7/24 karşılamayı sürdürüyor. Bu 
kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, 
sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda 
sağlık ve emniyet görevlilerine, şoförlere ve 
sahada görev yapan personellere sıcak çorba 
ve çay ikramında bulundu. Sabahın erken 
saatlerinden itibaren önce Gaziosmanpaşa 
Meydanı’nda ardından Küçükköy Meydanı’nda 
ikramlarda bulunan Mobil büfe ekipleri, kan bağışı 
kampanyası için Kızılay çadırında görev yapan 
Kızılay gönüllülerine de sıcak çorba ve çay götürdü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE HASTA 
YAKINLARINA SICAK ÇORBA VE ÇAY İKRAMI
Gaziosmanpaşa Belediyesi Mobil Büfe ekipleri, 
bu süreçte büyük sorumluluk üstlenen sağlık 
çalışanlarına da ikramlarda bulunmak için 
hastanelerin kapısına kadar hizmet götürdü. 
Karayolları Mahallesi’ndeki Gaziosmanpaşa Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi ile Mevlana Mahallesi’ndeki 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ni 
ziyaret eden ekipler, sağlık personellerine ve 
hasta yakınlarına sıcak çorba ve çay dağıttı. 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta’ya, pandemi dönemi boyunca verdiği 
destekten dolayı teşekkür eden sağlık çalışanları, 
sıcak çorba ikramından duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Mobil Büfe Ekiplerimiz 
Sıcak İkramlarla 
Yürekleri Isıttı
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Gaziosmanpaşa’da Riskli 
Binalar Denetlendi
Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, deprem tedbirleri kapsamında riskli binaları 
kolon, kiriş ve mimari projeye uygunluk açısından denetledi.

Gaziosmanpaşa’da semt pazarlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması 
başladı. Pazarlarda denetim yapan Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, HES 
kodu bulunmayan pazarcı esnafının tezgâh açmasına müsaade etmiyor.

Deprem ve afetlere hazırlık kapsamında 
çalışmalarını sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
riskli binalarda denetim gerçekleştirdi. İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 
binaların giriş ve bodrum katlarında kiriş ve taşıyıcı 
kolonları kontrol edildi. Ardından ilçenin sanayi 
bölgesinde bulunan binalarına bakıldı. Denetim 
sırasında kolonların içerisinde bulunan demirlerin 
göründüğünü görüldü. Bazılarında ise sıvaların 

döküldüğü gözlendi. Ekipler denetimlerde ruhsat 
belgelerini de kontrol etti. 

“TESPİT ETTİĞİMİZ NOKTALARI DOSYALARLA 
MAL SAHİPLERİNE BİLDİRİYORUZ”
Gaziosmanpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü ekibinden Serdar Subaşı, “İşyeri ruhsatlı 
ortaklı bir denetim yapılıyor. İşyeri faaliyet gösteren 
yerlere dükkân, konut altı dükkânlarımızda 
inceleme yapılıyor. Fiziksel olarak yapısal 
gözlemde kolonla kirişine bakıyoruz. Herhangi bir 
kolunda kesme var mı? Kirişinde ve kolonda yapısal 
hasar var mı? Şüphelendiğimiz zaman dosyasına 
bakıyoruz. Tespit ettiğimiz noktaları dosyalarla mal 
sahiplerine bildiriyoruz” şeklinde konuştu.

Covid-19 salgınına karşı ilk günden bu yana sıkı 
tedbirlerini sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
semt pazarlarında HES kodu uygulaması başlattı. 
Buna göre pazarcı esnafı, “Hayat Eve Sığar” 
uygulaması veya E-Devlet üzerinden HES kodunu 
zabıta görevlilerine göstererek, pazarda tezgah 
açabiliyor. HES kodu bulunmayan pazarcı esnafının 
ise tezgah açmasına izin verilmiyor.

HES kodu kuralının uygulanması adına Çarşamba 
günü kurulan halk pazarında denetimler 
gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta 
ekipleri, tüm tezgahları tek tek dolaşarak pazarcı 
esnafına yönelik HES kodu sorgulaması yaptı. 
Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil 
uygulaması ve E-Devlet uygulaması üzerinden 
HES kodu olmayan pazarcı esnafına kod alınması 
konusunda yardımcı olan ekipler, esnafı tedbirler 
konusunda bilgilendirdi. Ekipler, tezgah ve 
tahtalar arasında mesafe kontrolü ve hijyen 
kuralları konusunda da kontroller gerçekleştirdi. 
Vatandaşlara ise maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, İl 
Hıfzıssıhha Meclisi’nin Covid-19 ile mücadele 
kapsamında belirlediği kuralların pazar yerlerinde 
uygulanması adına ilçede kurulan tüm semt 
pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.

Pazar Yerlerinde HES 
Kodu Uygulaması Başladı



26 27

Geri Dönüşüm İle 
Eğitime Tam Destek

Aşevimizden İhtiyaç 
Sahiplerine Her Gün Sıcak 
Yemek Ulaştırıyoruzİlçede sıfır atık bilincini yaygınlaştırmayı amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, 

Mahalleler Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması düzenledi. Toplamda 1.600 litre 
bitkisel atık yağın geri dönüşüme kazandırıldığı yarışmada, en çok atık yağ biriktiren 
mahalleden bir öğrenciye uzaktan eğitime destek için tablet hediye edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi sürecinde 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi kimsesiz, 
hasta ve engelli vatandaşlar ile karantinada bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
sıcak yemek ulaştırmayı sürdürüyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” 
kapsamında Mahalleler Arası Bitkisel Atık Yağ 
Toplama Yarışması düzenlendi. 16 mahallenin 
tamamında vatandaşlar, evlerinde biriktirdikleri 
atık yağları muhtarlıklara getirdi. Çevreye ve geri 
dönüşüme katkı sağlanan yarışmada toplam 1.600 
litre bitkisel atık yağ toplandı. Mevlana Mahallesi, 
380 litre atık yağ toplayarak en çok atık yağ 
biriktiren mahalle oldu. Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta, Mevlana Mahallesi’nde 
oturan bir öğrenciye EBA uzaktan eğitime kolayca 
erişmesi için tablet hediye etti. Başkan Usta, sıfır 
atık ve geri dönüşüm kampanyalarına duyarlılık 
gören tüm vatandaşlara muhtarlar nezdinde 
teşekkür etti.

YARIŞMALAR VE SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİ İLE GERİ DÖNÜŞÜM 
BİLİNCİ OLUŞTURULUYOR

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin yürüttüğü çevre 
projesi kapsamında ilçe genelinde hizmet binaları, 
bilgi evleri, gençlik merkezleri, kadın koordinasyon 

merkezleri, muhtarlıklar, aile sağlığı merkezleri, 
okullar gibi 400’ü aşkın noktada bitkisel atık yağlar 
toplanarak hem çevre kirliliği önleniyor hem de 
geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sağlanıyor. 
Düzenlenen çeşitli etkinlikler, yarışmalar ve sosyal 
sorumluluk projeleri ile vatandaşların geri dönüşüm 
sürecine dahil olmasını sağlanıyor. Toplanan geri 
dönüşüm malzemelerinden ihtiyaç sahiplerine 
tekerlekli sandalye, öğrencilere tablet, okullara 
ve hanelere ise temizlik malzemesi olarak katkı 
sağlanıyor.

Sıcak yemek hizmetini yıllardır kesintisiz sürdüren 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi sürecinde de 
ihtiyaç sahiplerinin günlük yemek ihtiyacını karşılamaya 
devam ediyor. Evlerinde yemek hazırlama imkanı 
olmayan, 65 yaş üstü kimsesiz, hasta, engelli ve ihtiyaç 
sahibi vatandaşların evlerine haftanın 7 günü ekipler 
tarafından sıcak yemek ulaştırılıyor. Ayrıca koronavirüs 
vakası tespit edilip, evde karantina halinde bulunan 
ihtiyaç sahiplerine de belediye ekipleri sıcak yemek 
götürüyor.

HER GÜN 1.000 VATANDAŞIN SICAK 
YEMEK İHTİYACI KARŞILANIYOR

Gaziosmanpaşa Belediyesi Aşevinde hijyenik bir 
ortamda hazırlanan yemekler, tek kullanımlık kaplarda 
özenle paketlenerek, dağıtıma hazırlanıyor. Ardından 
belediye ekipleri yemeği sıcağı sıcağına vatandaşların 
evlerine götürerek sosyal mesafe kuralına uygun 
biçimde teslim ediyor. Sıcak yemek servisi ile her gün 
1.000 kişinin günlük yemek ihtiyacı karşılanıyor.
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Kardeş Belediyemiz 
Havsa Belediyesi’ne 

Teknik Destek Sağlıyoruz

Can Dostlarımıza 
Sahip Çıkıyoruz
Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi ve soğuk hava şartlarının etkili olduğu bu zorlu 
süreçte sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, beslenme imkanları azalan sokak 
hayvanları için her gün 58 farklı noktaya mama ve su bırakıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kardeş belediye olan Havsa Belediyesi’nin, yeşil alan 
düzenleme, peyzaj ve yeni park projelerine teknik destek sağlıyor.

Pandemi nedeniyle sokaklarda insan yoğunluğunun azalması ve 
kış şartlarının etkisini artırmasıyla yiyecek bulmakta sıkıntı çeken 
sokak hayvanlarının yardımına Gaziosmanpaşa Belediyesi yetişiyor. 
Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, her gün 58 farklı noktada mama ve su dağıtımı yapıyor. 
Can dostlarımızın beslenme ve bakımı ile yakından ilgilenen ekipler, 
mama, suluk ve kedi evlerinin de düzenli olarak temizliklerini 
gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca meydanlarda kuşlar için de yem 
dağıtımı yapıyor.

MAMAMATİK İSTASYONLARI BESLENMELERİNİ KOLAYLAŞTIRDI
İlçe genelinde 6 farklı noktaya konumlandırılan mamamatik 
istasyonlarıyla sokak hayvanlarının ihtiyacı olan kuru mama ve suya 
her zaman kolaylıkla ulaşabilmesi sağlanıyor. 2 farklı hazneden 
oluşan cihazlarda bölmelerden birinde mama, diğerinde su 
bulunuyor. Hayvansever vatandaşlar cihaza sadece 1 TL attıklarında 
belirlenen miktarda mama veya su alt kısma düşüyor ve bölgede 
bulunan sokak hayvanlarının bunları kolayca tüketmesi sağlanıyor.

Park ve bahçelerin arazi yapısını inceleme, parkları 
düzenleme ve peyzaj çalışmaları hakkında görüş 
alışverişinde bulunmak için Gaziosmanpaşa 
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj 
Mimarları H. Burçin Kondal, Ahmet Sapancı ve 
Melike Koç Tutar, Edirne’nin Havsa ilçesine gittiler.

Havsa Belediye Başkanı Av. Aydın Balkan ile birlikte 
şehir içi park bahçeleri ve park yapılabilecek alanları 
dolaşan heyet, ilçede incelemelerde bulundu. Saha 
gezisinin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi 
teknik ekipleri, Başkan Balkan ile mevcut park ve 
bahçelerin bakım ve güzelleştirilmesinin yanında 
yeni park alanlarının projelendirilmesine destek 
vermek üzere görüşmeler gerçekleştirdi.

Havsa Belediye Başkanı Balkan, kardeş belediye 
olan Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin teknik 
katkılarıyla parklarda yeni düzenlemeler hayata 
geçirmeyi hedeflediklerini belirtirken, geçtiğimiz 
aylarda Havsa’yı ziyaret eden Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’ya 
desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Vatandaşlar, 
olumsuz

 şartlardaki sokak
hayvanlarıyla

 ilgili 444 0 467
 telefonundan 

7/24 Çağrı Merkezi’ne
ihbarda

bulunabiliyor.
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Memnuniyetiniz Bizim 
İçin Çok Önemli
Gaziosmanpaşa Belediyesi, uygulamaya koyduğu QR kodlu memnuniyet anket 
sistemi ile vatandaşlara, belediyeden almış olduğu hizmeti değerlendirme 
imkanı sunuyor. Gaziosmanpaşalılar, sistem üzerinden görüş, öneri ve taleplerini 
belediyeye hızlı ve kolay biçimde ulaştırabiliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, hizmet kalitesini daha 
da ileriye taşımak ve vatandaşın beklentilerine 
en doğru şekilde cevap verebilmek için dijital 
iletişim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu 
kapsamda belediye binası ve dış hizmet binalarına 
QR kodlu memnuniyet anket panoları yerleştirildi. 
Gaziosmanpaşalılar, pano üzerindeki QR kodunu 
cep telefonuna okutarak, belediyeden aldıkları 
hizmeti memnuniyet anketi ile değerlendirebiliyor.

QR KODUNU CEP TELEFONUNA OKUTMAK 
YETİYOR

Belediye veya belediyeye bağlı birimleri ziyaret 
eden vatandaşlar, çıkış noktalarında yer alan QR 
kodunu cep telefonuna okuttuklarında anket ekranı 
açılıyor. İlk olarak ilgili müdürlüğü veya birimi seçen 
ziyaretçiler, almış olduğu hizmeti 1 ile 

5 arası puan vererek değerlendirebiliyor. Ayrıca 
vatandaşlar, görüş, öneri ve taleplerini yazıp, 
belediyeye kolayca ulaştırabiliyor. 

HEM ÇEVRE DOSTU HEM KOLAY

Çevre dostu dijital memnuniyet anketi; 
vatandaşlara değerlendirmelerini hızlı ve kolay 
şekilde belediyeye ulaştırma olanağı sunarken, 
belediyenin de vatandaşın memnuniyeti 
doğrultusunda hizmet politikasını sağlıklı bir 
şekilde değerlendirip, geliştirmesine katkı sağlıyor.

BASIN YAYIN ve
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

TELEVİZYON HABERLERİ

BASINDA BİZ
KASIM

2020

GAZETE HABERLERİ
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