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İstanbul’un büyüyen ve gelişen yüzünü sembolize 
eden Gaziosmanpaşa’mızı her alanda ihya ve 
inşa etmek için gecemizi, gündüzümüzü ve tüm 
imkanlarımızı seferber ederek, var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan belediyeciliğin 
temel hizmetlerini hassasiyetle yerine getirirken diğer 
yandan ilçemizi marka bir kent haline getirecek olan 
planlı, kalıcı ve sürdürülebilir hizmet ve yatırımlara 
sizlerle birlikte imza atıyoruz.
 
Gaziosmanpaşa’mızın mevcut yapı stokunu deprem 
başta olmak üzere, tüm afetlere karşı güçlendirmek, 
yeşil alanlara ve sosyal donatılara sahip modern 
ve güvenli yaşam alanları üretmek için hayata 
geçirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız 
kesintiye uğramadan sürüyor. Tüm dünyayı kasıp 
kavuran bu pandemi sürecine rağmen projelerimizi bir 
bir tamamlayıp, hızla hak sahiplerimizle buluşturmanın 
gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Sarıgöl Mahallesi’nde 796 konutluk projemizin 
ardından bu kez 244 konuttan oluşan Yıldıztabya 
Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projemiz için kura 
heyecanı yaşıyoruz. TOKİ ile birlikte yürüttüğümüz 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum’un 
yakından takip ettiği projemizde yatay mimari esaslı, 
sadece hak sahiplerinin sayısı kadar konut üreterek, 
ülkemizde örnek bir kentsel dönüşüm modeli 
uyguladık. İnşallah bundan sonraki projelerimizi 
de bu standartlarda yapmak suretiyle hem kentsel 

dönüşümü tamamlamak hem de değerli hak 
sahiplerimize en kısa sürede konutlarını teslim etmek 
en büyük hedefimiz olacaktır. 

Kentsel dönüşümle sadece binaları yenilemiyor, 
konut ürettiğimiz bölgelerde eğitimden sağlığa, kültür 
ve sanattan spora, alt yapıdan ulaşıma kadar her türlü 
ihtiyacı karşılıyoruz. Okulu, camisi, kültür merkezi, 
spor ve sanat binalarıyla vatandaşlarımızın yaşam 
standartlarını yükseltmeye öncelik veriyoruz. İnsanı 
merkeze alan hizmet felsefemizle ortaya koyduğumuz 
her türlü çalışmanın ilçemize, İstanbul’umuza ve 
ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.

Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine 
sağlam adımlarla yürüdüğü bu yolda hizmet, proje 
ve yatırımlarımızı sizlerin destekleriyle inşallah 
sürdürüyor olacağız. Güçlü Türkiye vizyonumuza 
yakışır modern bir şehircilik anlayışıyla çocuklarımıza, 
gençlerimize ve geleceğe miras daha güzel bir 
Gaziosmanpaşa’yı hep birlikte inşa edeceğiz.

Bu vesileyle siz değerli hemşerilerime sevgilerimi 
sunuyor, nice güzel ve hayırlı hizmetlerde buluşmamız 
temennisiyle her birinizi muhabbetle selamlıyorum.
Kalın sağlıcakla…

Hasan Tahsin Usta
Belediye Başkanı

Sevgili 
Gaziosmanpasalı 
Hemşehrilerim

,

GAZİOSMANPAŞALI KADINLARIN EL EMEĞi
BAŞARIYA DÖNÜŞÜYOR

Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen
çantalarımızın ve özel tasarım  maskelerimizin PATENTİNİ ALDIK
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Kazım Karabekir Mahallesi’ne
PTT Şubesi Müjdesi
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kazım Karabekir Mahallesi 
Semt Konağı’nda hizmet verecek olan PTT şubesinde incelemelerde bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan Kazım Karabekir Mahallesi Semt Konağı’nda hizmete 
girecek olan PTT şubesi açılışa hazırlanıyor. İç dekorasyon çalışmaları tamamlanan şube, çok yakında 
vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Gaziosmanpaşalılar, PTT’ye ait tüm işlemleri yeni ve modern 
şubeden kolayca gerçekleştirme imkanına kavuşacak.

510 m² alanda inşa edilen Kazım Karabekir Semt Konağı’nda tüm fonksiyonlar tamamlandığında Aile 
Sağlığı Merkezi, Muhtarlık, PTT Hizmet Noktası, Gaziosmanpaşa Belediyesi İletişim Bürosu ve 112 
Acil Yardım İstasyonu hizmet verecek. Türk mahalle kültürü ile modern mimari anlayışını buluşturan 
semt konağı, hizmetlere nitelik, mahalleye ise önemli prestij kazandıracak. Birçok servisi bünyesinde 
bulunduracak olan semt konağı, vatandaşların hizmetlere ulaşımını kolaylaştıracak.
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SARIGÖL KENTSEL 
DÖNÜŞÜM PROJESI’NDE 
KURA HEYECANI YAŞANDI

Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan 796 konutluk Sarıgöl Mahallesi Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerinin daireleri noter huzurunda gerçekleştirilen 
kura çekimiyle belirlendi.

Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm konutları 
hak sahipleriyle buluşmaya devam ediyor. 
Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 
kapsamında yapımı tamamlanan 796 konut için 
noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Hak 
sahipleri, deprem standartlarına uygun, sosyal 
donatı alanları, yeşil alanları ve otoparkı olan 
konutlara kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta da bu heyecana ortak oldu. İstiklal Marşı’nın 
ardından başlayan programda ilk kurayı Başkan 
Usta çekti. Usta, kura çekiminde ilk daire 
sahibinin evine çay içmeye gideceği sözünü 
verdi.

Kura sonucu dairesi belli olan hak sahibi Mehdi 
Soykan, “Bugün sabrımızın meyvesini alıyoruz, 
memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz. İnşallah herkes arzu ettiği gibi güzel 
kuralar çekmiştir” dedi. 

Ertan Tunç ise, “İnşallah beklediğimize değer, 
rahat ederiz. Çoluk, çocuğumuz rahat eder. 
2. sınıfa giden bir kızım var. Onunla birlikte 
oturacağız. Allah nasip ederse, iyi olur inşallah” 
ifadelerini kullandı.

Sarıgöl Mahallesi Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nin Sayın 
Cumhurbaşkanımızın önemsediği 
ve startını verdiği projelerden bir 
tanesi olduğuna vurgu yapan 
Başkan Usta, “Diğer projeler de 
hızlı bir şekilde devam edecek. 
Bu zor ve meşakkatli bir proje 
oldu. Bugüne kadar yaklaşık 5 
bine yakın konut tamamladık. 
Bununla beraber şu an yapımı 
devam eden 3 bin 383 konut 
projesi var. Bir kısmı 2021 yılında 
diğer bir kısmı 2022’nin başında 
inşallah bitecek” diye konuştu.

“KURA ÇEKİLİRKEN DUYGULANMALARI, 
KUŞKUSUZ BİZİ DE DUYGULANDIRDI”

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

“BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 5 BİNE YAKIN KONUT TAMAMLADIK”

Başkan Usta, “Sarıgöl konutları 2013 yılında 
temeli atılmış olan fakat bazı aksaklıklardan dolayı 
tamamlanamayan bir projeydi. Bugün kura çekimiyle 
796 konutun hak sahipleri buranın dokusuna, 
kültüne uygun bir şekilde yaşayacaklar. Bu proje 
güzel, konforlu ve güvenli. Ayrıca yüzme havuzları, 
spor salonları ve yeşil alanları bulunan bir yaşam 
alanı oldu. Sarıgöl Mahallemiz, en geri kalmış ve 
ücra bir mahallemizdi. Güvenli bir bina ve mahalle 
olarak hizmete alınmış olması da ayrıca memnuniyet 
verici bir durum. Buradaki vatandaşlarımız, bu 
konutların tamamlanmasını uzun süredir bekliyordu. 
Kura çekilirken duygulanmaları, kuşkusuz bizi de 
duygulandırdı” dedi.
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Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm konutları hak sahipleriyle buluşmaya devam 
ediyor. Karayolları ve Sarıgöl’ün ardından bu kez Yıldıztabya Mahallesi 1. Etap 
Kentsel Dönüşüm Projesi’nde kura heyecanı yaşanıyor. 12 Şubat Cuma saat 10.00’da 
gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından hak sahipleri dairelerine kavuşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatlarıyla Gaziosmanpaşa’da başlatılan 4 bin 400 
konutluk projenin ilk etabı olan Yıldıztabya Mahallesi 
1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ) ile Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde 
yürütülen proje kapsamında 244 konut ve 34 dükkan 
inşa edildi. Türkiye’de kentsel dönüşüme örnek teşkil 
edecek proje kapsamında yatay mimaride sadece 
hak sahiplerinin daire sayısı kadar konut üretildi.

“PANDEMİ SÜRECİNE RAĞMEN HIZ KESMEDEN 
PROJEMİZİ DEVAM ETTİRDİK”

Yıldıztabya Mahallesi kentsel dönüşüm projesi 
hakkında bilgiler veren Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Pandemi sürecine 
rağmen hız kesmeden projemizi devam ettirdik. 
Rekor denecek bir zamanda, çok kısa süre sonra 
bu çalışmayı teslim ediyoruz. Burada sadece 
244 vatandaşımıza konut verebileceğiz. Ama 
bu projenin 2. ve 3. etapları da var. İnşallah bu 
yıl 2. etabın ihalesini yapmak suretiyle geriye 

kalan vatandaşlarımızı da en kısa zamanda hak 
sahibi yapmayı arzu ediyoruz. Özellikle de 5 
ve 6B Bölgesi’nde yapılan projelerin TOKİ’nin 
standartlarında çok güzel bir proje olduğunu da 
özellikle vurgulamak istiyorum. İnşallah bundan 
sonraki projeleri de bu ayarda yapmak suretiyle 
hem kentsel dönüşümü tamamlamak hem de 
değerli hak sahiplerimize en kısa sürede konutlarını 
teslim etmek en büyük hedefimiz” ifadelerini 
kullandı.

YATAY MİMARİ ESASLI, MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ 
YANSITAN YAŞAM ALANI İNŞA EDİLDİ

Yatay mimari esaslı ve mahalle kültürünü yansıtan 
Yıldıztabya Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nde 244 konut ve 34 dükkânın yanı sıra 
141 araç kapasiteli açık otopark da bulunuyor. 
Proje alanı içerisinde ayrılan yeşil alan ve peyzaj 
çalışmalarıyla vatandaşların bol oksijenli, ferah ve 
sosyal yaşam alanlarına kavuşması amaçlanıyor.

YILDIZTABYA 1. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM 
PROJESİ’NDE KURALAR ÇEKILIYOR
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Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen Gaziosmanpaşa 
Süleyman Şah Anadolu Lisesi tamamlandı. 32 derslikli okul, yeni eğitim yılında tam 
kapasiteyle hizmet verecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi 
tarafından Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi 
kapsamında yaptırılan Süleyman Şah Anadolu 
Lisesi tamamlandı. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim 
yılında sadece 9.sınıflarla faaliyete başlayan 
okulda hali hazırda 1.284 öğrenci bulunuyor. 
Eğitimler, Covid-19 tedbirleri kapsamında yüz 
yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle online olarak 
devam ediyor. Okul, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim 
yılından itibaren tam kapasiteyle hizmet verecek.

TAM DONANIMLI EĞİTİM ALANLARI

8 bin 500 metrekare alanda inşa edilen 32 
derslikli okulda; 700 metrekare alana sahip 200 
kişi seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, kimya, 
biyoloji ve fizik laboratuvarı, bilişim atölyesi, müzik 

atölyesi, tasarım beceri atölyesi, bilgisayar dersliği, 
kütüphane ve çok amaçlı salon yer alıyor. Yeşil 
alan ve peyzaj çalışmaları yapılan okulda mescit, 
asansör ve revir gibi fonksiyonlar da bulunuyor.

Gaziosmanpaşa Yeni Bir 
Okula Daha Kavuştu



Başkan Usta’dan Yıldıztabya 
Mahallesi’ne Okul Müjdesi
Sosyal medya canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kentsel dönüşüm çalışmaları 
hakkında bilgiler verirken, Yıldıztabya Mahallesi’ne de yeni okul yapılacağını 
müjdeledi.

Facebook canlı yayınında Yıldıztabya Mahallesi’ne 
okul müjdesi veren Başkan Usta, “Yıldıztabya 5-6A 
Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hemen yanı başında 
100. Yıl Okulumuz vardı. O okul depreme dayanıklı 
olmadığı için yıkılmıştı ve okulun biz mahallenin 
orta noktasına taşımıştık planlarda. Fakat başka 
bir fırsat doğdu. Sayın Valimiz bizim ilçemizde okul 
ihtiyacı olduğunu kendileri de biliyordu. Bize yer 
verin dedi hemen okul başlatalım. Biz de hemen 
geldik, kolları sıvadık. İnşallah meclis kararı ile 
birlikte o bölgedeki belediyeye ait olan yeri Milli 
Eğitim’e tahsis etmek suretiyle hemen hızla bir 
okulu, mahalle sakinlerimizin hizmetine suncağızz. 
Bu okulun da ilk kez buradan müjdesini veriyoruz. 
O da hayırlı olsun inşallah” dedi

BAĞLARBAŞI 7B KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 
HIZLA YÜKSELİYOR

Pandemi sürecine rağmen kentsel dönüşüm 
çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirten 
Başkan Usta, “Bağlarbaşı 7B biraz meşakkatli 
başladı. Sonra TOKİ ile proje değişikliğine gitmek 
suretiyle sadece hak sahipleri sayısı kadar konut 
yapıyoruz. Aslında onların lehine bir süreç şu anda 
devam ediyor. Çünkü finalde çok katlı olacaktı. Sağ 
olsun Cumhurbaşkanımızın ve Çevre Şehircilik 
Bakanımızın bize desteğiyle sadece orada hak 
sahipleri sayısı kadar konuta indirgemek suretiyle 
güzel bir proje meydana geldi. Çok hızlı gidiyor. 
İnşallah 2021 yılında hem dairelerin bitmiş olmasını 
hem de kuraların çekilerek, sizlere teslim edilmesini 
ümit. ediyoruz” diye konuştu.

KÜÇÜKKÖY’E GENÇLİK MERKEZİ 
VE KÜTÜPHANE

Başkan Usta sözlerini şöyle sürdürdü: “Küçükköy’e 
de inşallah bir müjde buradan verelim. Küçükköy’e 
caminin arkasındaki mekana, belediyemizin 
otoparkı üstündeki mekana, gençlerimiz 
için gençlik merkezi ve kütüphane yapmayı 
planlıyoruz. İnşallah bu da belediyemizin bir ek 
ünitesi olarak hizmet verir. Sonrasında belediye 
ile ilgili orada başka çalışmalarımız var. İnşallah bu 
çalışmaların bitmesiyle Küçükköy için daha uzun 
vadeli ön gördüğümüz nikah salonu ve diğer proje 
çalışmalarımız var.”

KARADENİZ MAHALLESİ PAZAR YERİNDE 
ÇALIŞMALAR TAMAMLANIYOR

Karadeniz Mahallesi pazar yeri ile ilgili soruyu 
yanıtlayan Usta, “Pazar yerindeki sorunları 
disipline etmek için uzun vadeli bir planlama 
yapmıştık. Bölgeye ve ilçemize hizmet edecek 
çok uzun vadeli ve çok fonksiyonlu bir projeydi. 
Altında otopark, pazar yeri, spor alanları üstünde 
stadyum, meydan ve pazar yerini kapsayacak 
çok büyük bir yatırımdı. Bu çalışmada projeler 
bitti, ihale hazırlıkları da tamamlandı. Seçimden 
sonra Büyükşehir Belediyesi projeyi iptal etti. 
Ancak biz bir yandan bir projeyi iki etap haline 
dönüştürme çalışmasını sürdürürken bir yandan 
da mevcut pazarın kullanır hale getirmesi için bir 
süreç başlattık. Gelmiş olduğumuz noktada alt 
yapısını, drenajlarını, yağmur suyu sorununu ve 
beraberinde zemin düzenlemesi yaptıktan sonra 
pazarın üst tavan kısmının kapatılması aşamasına 
geldik. İnşallah en kısa zamanda bu mevcut pazarı 
kullanılır hale getirmek suretiyle sizlerin hizmetine 
sunulmasına gayret ediyoruz. İnşallah 2021 yılında 
bu pazar yerini tamamlamak suretiyle, Karadeniz 
Mahallesi’nin kronik vakti haline gelmiş bu sorunu 
da çözmüş olacağız” dedi.
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Kışla Mücadele 
Ekiplerimiz                                               
Görev Başında
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kış boyunca herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması 
adına 40 araç ve 100 personel 7/24 görev yapıyor.

Kış hazırlıklarını tamamlayan 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
ilçede etkili olan kar yağışıyla 
birlikte olumsuz bir durum 
yaşanmaması adına cadde 
cadde, sokak sokak tuzlama 
ve kar küreme çalışmaları 
gerçekleştirdi. Bu kapsamda 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne 
bağlı karla mücadele ekipleri, 
trafiğin ve günlük yaşamın 
aksamaması adına 24 saat 
görev yaptı.

ANA ARTERLER, SOKAKLAR VE MEYDANLAR TEMİZLENDİ

İlk olarak ana arterleri temizleyen ekipler, çalışmalarını ara sokaklar ve mahallelerde sürdürdü. Kar 
küreme çalışmalarıyla yollar temizlenirken diğer yandan da buzlanmanın önlenmesi için ilçe genelinde 
tuzlama çalışmaları yapıldı. Ulaşımda yaşanabilecek sorunlarına karşı cadde ve sokaklarda önlemler 
alan Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, yayalar için de meydanlarda ve kaldırımlarda biriken karları 
temizleyip, tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

40 ARAÇ VE 100 PERSONEL KIŞ NÖBETİNDE

Gaziosmanpaşa’da kış şartlarının ve kar 
yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, cadde ve sokaklarda 
40 araç ve 100 personel ile 7/24 hizmet veriyor. 
Gerekli durumlarda ise bu sayı destek ekiplerle 
artırılıyor. Kar yağışlarıyla birlikte yolların 
kapanmaması ve vatandaşların rahat ve konforlu 
bir ulaşım sağlaması için depolarda hazır durumda 
bulunan 2 bin ton tuz devreye sokuluyor. Ayrıca 
kamu kurumlarına da Gaziosmanpaşa Belediyesi 
tarafından olası buzlanmalara karşı tuz takviyesi 
yapılıyor. Olumsuz hava şartlarında hastaneye 
gidemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlar için ise 
hasta nakil aracı hizmet veriyor.

ÇAĞRI MERKEZİ 24 SAAT HİZMET VERİYOR

Gaziosmanpaşa’da kış şartlarından olumsuz 
etkilenen vatandaşlar, 444 0 467 numaralı 
Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’ni 
haftanın 7 günü 24 saat arayabiliyor. 
Gaziosmanpaşalılar, ulaşım, sağlık, sokak 

hayvanlarının tedavisi ve bakımı gibi her türlü 
acil durumda 7/24 ihbar ve taleplerini iletebiliyor. 
Vatandaşların talepleri derhal ilgili birimlere 
iletilerek, hızlı çözüm üretiliyor.
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Karlı Havada Görevi 
Başındaki Sağlık ve Emniyet 
Görevlilerine
Sıcak Çorba Ikramı
Gaziosmanpaşa Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları 
görevi başında olan sağlık çalışanlarını ve emniyet güçlerini yalnız bırakmıyor. 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, karlı havada görev yapan personellere şifa 
kaynağı çorba ile çay ikram etti.

Her zaman olduğu gibi soğuk kış günlerinde 
de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, sokağa çıkma 
kısıtlamasının olduğu hafta sonunda sağlık 
ve emniyet görevlilerine, şoförlere ve sahada 
görev yapan personellere sıcak çorba ve çay 
ikramında bulunuyor. Sabahın erken saatlerinden 
meydanlarda dağıtılan ikramların ardından 
hastanelere giden mobil Büfe ekipleri, görevlilere 
ve hasta yakınlarına çorba ile çay dağıtıyor.

BAŞKAN USTA’DAN ÇAY VE ÇORBA İKRAMI 

Karayolları Mahallesi’ndeki Gaziosmanpaşa 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden 
Başkan Usta, burada kamu personellerine ve 
hasta yakınlarına sıcak çorba ve çay ikram etti. 

Mobil Büfede polislerle ve sağlıkçılarla bir süre 
sohbet eden Usta, hastalara acil şifalar görevlilere 
ise kolaylıklar diledi. 

Kış Şartlarında Sokak 
Hayvanları Unutulmadı
Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri ve ilçedeki gönüllü vatandaşlar, soğuk kış 
günlerinde sokak hayvanlarına şefkat elini uzattı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta da vatandaşlarla birlikte sokak hayvanlarına yiyecek ve su dağıttı.

“HAYVANLARIN BİZE CENAB-I ALLAH’IN BİR 
EMANETİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta, “Şehrin kenarlarında ıssız alanlarda 
yemek artıklarının bulunmadığı. İnsanların çok 
bulunmadığı alanlara daha çok hayvanlar iştirak 
ediyor. Onları burada yalnız ve aç bırakmamak 
adına yemek dağıtıyoruz. Özellikle kadınlarımızın 
kendi evlerinden yemek getirmeleri bizi daha 
çok bu sorumluluğa itiyor. Bugün onlara eşlik 
ediyoruz. Zaten hayvanların bize Cenabı Allah’ın 
bir emaneti olduğuna inanıyoruz. Bugünlerde kar 
yağışı ve soğuklardan dolayı bu yemek ihtiyacı 
karşılanamadığı için evindeki sıcak ortamdan 
yemeğini alıp gelen kadınlar bizi bu sorumluluğa 
itiyor. Onlarla birlikte hayvanları besliyoruz.” 
şeklinde konuştu.

“SEVGİ DE GÖNÜLLERİ ISITIYOR”

Gönüllü Deniz Tuğlu ise “Sevgiyle buradayız. Bu 
soğukta sevgi içimizi ısıtıyor. En çok mağdur olan 
köpekler, kediler bir şekilde baş edebiliyor. Onlara 
da yardım ediyoruz ama köpeklere ulaşmak zor. O 
yüzden belediyelerin yardımıyla dağ, bayır, soğuk 
demeden sizlerle beraber sevgi dağıtıyoruz. Sevgi 
de gönülleri ısıtıyor. Hiç üşümüyoruz.” dedi.

İstanbul’da kar yağışı ile birlikte iyice soğuyan havada sokak hayvanları da yiyecek ve içecek bulmakta 
zorlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması da hayvanların yiyecek içecek bulmasını zorlaştıran bir diğer 
etken oldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü vatandaşlar, sokak 
hayvanlarına şefkat elini uzatarak ilçenin genelinde çok sayıda noktaya yiyecek ve su bıraktı. Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta da gönüllülerle birlikte sokak hayvanlarına mama dağıttı. İlçede kış boyunca 
sokak hayvanlarına her gün yaklaşık 130 kilo mama dağıtımı yapılacak.



Başkan Usta 
Gazetecilerle Buluştu
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla yerel basın mensuplarını ağırladı. Gazetecilerin sorularını 
cevaplayan Başkan Usta, ilçedeki çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.

Farika Kitaplı Kahve’de düzenlenen programda 
yerel gazeteciler ile bir araya gelen Başkan 
Usta, her türlü zorluğa rağmen özveriyle haber 
yapmaya çalışan tüm basın mensuplarının 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti. 
Programda konuşan Başkan Usta, 2020 yılının 
değerlendirmesini yaparken, ilçede devam eden 
ve planlanan çalışmaları basın mensuplarına 
anlattı.

“2020 YILI BÖLGEMİZ İÇİN BİR METRO YILI 
OLDU”

Göreve geldiklerinde en büyük hayallerinden 
birinin ilçeye metronun gelmesi olduğunu ifade 
eden Başkan Usta, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 
öncülüğünde Kadir Topbaş ile temelini attığımız 

Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı bu 
yıl hizmete girdi. Şu anda ilçemizde 4 tane 
istasyonu var. Büyük bir yatırım bu. 14,5 kilometre. 
Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Kağıthane 
metroya kavuştu. Bu açıdan 2020 yılı bölgemiz 
için bir metro yılı oldu” dedi.

BÜTÜN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE 
OKUL, CAMİ, SPOR SALONU PLANLIYORUZ”

Başkan Usta, “Kentsel dönüşümde de 2013 
yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’de 
kentsel dönüşümün startını verdiği Sarıgöl 
Kentsel Dönüşüm Projesi’nin geçen hafta kurasını 
çektik. 809 konutluk bir projeydi bu. En çok bizi 
motive eden, 2020 yılında bizi en çok mutlu eden 
çalışmaydı. Bu proje bitinceye kadar 3.883 konutu 
teslim etmiştik. Ama kentsel dönüşümde 2020 
yılına Sarıgöl’deki konutlar damga vurdu diye 
düşünüyorum. Çünkü büyük sıkıntılar atlattık ve 
çok şükür tamamladık. Diğer taraftan TEM Avrasya 
Projesi ile birlikte bir okul, bir cami, bir de spor 
salonu getirdik. Bizim bütün kentsel dönüşüm 
projelerinde inşallah ilçemize kazandıracağımız 
hayallerimiz bunlar” diye konuştu.

“GENÇLERİ YENİ FARİKA KİTAPLI KAHVELERLE BULUŞTURACAĞIZ”

En beğendiği projenin Farika Kitaplı Kahve olduğunu söyleyen Başkan Usta, “Bir önceki yılbaşı gecesi 
buraya geldim. Çocuklar harıl harıl ders çalışıyor. Çocuklarla sohbet ettim, yılbaşı gecesi ders çalışıyorsunuz 
dedim. Bizim işimiz ders çalışmak dediler. Çok mutlu oldum. Ben burada olmaktan keyif alıyorum” dedi. 
Başkan Usta, gençleri 2021 yılında yeni Farika Kitaplı Kahvelerle buluşturacakları müjdesini verdi.

“ENERJİ BİNDİRME MERKEZİ İLE ELEKTRİK 
KESİNTİLERİ SON BULACAK”

Gaziosmanpaşa’da enerji ve elektrik hatlarının 
yer altına alınması çalışmalarına değinen Başkan 
Usta, “2021’de elektrik kablolarının yer altına 
alınma çalışmalarını eksik kalan mahallelerimizde 
tamamlayacağız. İlçemizde yaklaşık 100 milyon 
liralık yatırımla bir enerji bindirme merkezi yapılıyor. 
Bağlarbaşı Kentsel Dönüşüm Projemizin arkasında 
yer tahsis ettik. İnşaatı devam ediyor, muhtemelen 
Haziran ayında bitecek. Enerji Bakanlığı, Türkiye’de 
yeni bir sistem deniyor. Ring sistemi, kendi enerjisini 
kendi içinde yöneten, elektrik kesintisine anında 
müdahale eden bir sistem. İlk kez burada denenecek. 
İnşallah takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

14 15



Covid-19 Ile Mücadele 
Kesintisiz Sürüyor
Covid-19 salgınına karşı ilk günden bu yana üst düzey önlemler alan Gaziosmanpaşa 
Belediyesi, ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları ile maske, mesafe, temizlik ve HES 
kodu denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Uzaktan eğitimlerle öğrencilere destek olan 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, sosyal yardımlar, online kültürel etkinlikler ve psikolojik 
danışmanlık hizmetleriyle de bu süreçte vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Covid-19 ile mücadele 
kapsamında çalışmalarını yoğun biçimde 
sürdürüyor. 7/24 hizmet veren Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 1.452 cadde ve sokak, 
11 pazar yeri ile meydanları kapsayan yıkama ve 
dezenfekte çalışmalarına aralıksız olarak devam 
ediyor. Çalışmalar kapsamında 1.750 adet çöp 
konteyneri de rutin olarak ilaçlanıp, dezenfekte 
ediliyor.

KAMU HİZMET BİNALARI, CAMİLER, 
PARKLAR VE POZİTİF VAKA TESPİT EDİLEN 
VATANDAŞLARIN BİNALARI İLAÇLANIYOR

Gaziosmanpaşa’da kamu hizmet binaları ve 
insan sirkülasyonunun yoğun olduğu cami, park, 
toplu taşıma araçları, otobüs ve taksi durakları 
gibi ortak kullanım alanlarında düzenli olarak 
ilaçlama çalışması yapılıyor. Süreç boyunca İlçe 
Sağlık Müdürlüğü ile irtibat halinde olan belediye 
ekipleri, koronavirüs testi pozitif olan vatandaşların 
binalarını ilaçlayıp dezenfekte ediyor.

PAZAR YERLERİ VE İŞLETMELER KONTROL ALTINDA

İlçedeki 11 semt pazarında sıkı tedbirler uygulayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, Pazar yerlerinin giriş ve 
çıkışlar noktalarında kontroller gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra esnafta HES kodu sorgulaması yapan 
ekipler, tezgah arasında mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına uyulması konularında denetimler 
gerçekleştiriyor. Pazar yerlerinde vatandaşa ve esnaflara bilgilendirici anonslar yapılıyor. Gaziosmanpaşa 
Belediyesi Zabıta ekipleri, gıda satış noktaları olmak üzere ilçe genelindeki işletmelerde maske, mesafe, 
temizlik ve HES kodu kontrollerini sürdürüyor. 

VATANDAŞLARA SOSYAL DESTEKLER

Covid-19 salgınının sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
bu süreçte vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Bu süreçte ihtiyaç sahiplerine 40 bin koli erzak 
dağıtımı gerçekleştiren belediye ekipleri, her gün 800 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirmeye 
devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında ise sağlık ve emniyet mensupları 
ile görevi başında olan çalışanlara Mobil Büfe aracılığıyla sıcak çorba ve çay ikramı yapılıyor. 
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ONLİNE SÖYLEŞİLER, KONSERLER, ETKİNLİKLER İLE VATANDAŞLAR MORAL BULUYOR

Covid-19 salgınına karşı önemli bir tedbir uygulaması olan sosyal izolasyonu sağlamak ve vatandaşları 
evde kalmaya teşvik etmek amacıyla birçok etkinlik düzenleniyor. Her ay gerçekleştirilen Farika 
Sohbetleri’nde ünlü konuklar sosyal medya canlı yayınlarında Gaziosmanpaşalıların evlerine konuk 
olurken, Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi de online canlı konserler düzenliyor. Ayrıca 
Gaziosmanpaşa Belediyesi sosyal medya hesaplarından düzenlediği ödüllü yarışmalar ve etkinliklerle bu 
süreçte vatandaşlara moral veriyor.

FİLYASYON ÇALIŞMALARINA TAM DESTEK

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün filyasyon çalışmalarına 20 araç ve 20 personel ile destek veren Gaziosmanpaşa 
Belediyesi ekipleri, pozitif vakalara en kısa sürede ulaşılması ve salgının kontrol altında tutulması için 
saha çalışmalarını yoğun biçimde sürdürüyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, koronavirüs ile mücadelede 
en ön saflarda yer alan sağlıkçıları da bu süreçte yalnız bırakmıyor. İlçedeki sağlık çalışanları için binlerce 
siperlik ve yüz maskesi üretip, kapılarına kadar ulaştıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, hastanelere 
götürdüğü ikramlarla da sağlıkçılara moral ve destek veriyor.

YÜZBİNLERCE MASKE DAĞITILDI

Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek için zorunlu hale getirilen maske kullanımı konusunda 
harekete geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi, yüzbinlerce maske üretip, vatandaşlara ücretsiz olarak 
dağıttı. İlçedeki meydanlar, pazar yerleri, muhtarlıklar gibi birçok noktada süreç başından bu yana toplam 
800 bin adet maske dağıtımı yapıldı. Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki 27 aile sağlığı merkezi, 
81 cami, 16 muhtarlık, hastaneler ve sınav dönemlerinde okullara dezenfektan standı yerleştirdi.

ÖĞRENCİLERE UZAKTAN EĞİTİM

Yüz yüze eğitime verilen bu dönemde 
öğrencilerin derslerden geri 
kalmaması adına Gaziosmanpaşa 
Belediyesi, bilgi evleri, gençlik 
merkezi ve sanat akademisinde 
online eğitime geçti. Bu kapsamda 
lise ve üniversite hazırlık öğrencileri 
ile sanat eğitimi öğrencilere canlı 
derslerle uzaktan eğitimler veriliyor. 
Belediyenin internet sitesinde 
düzenlenen online LGS ve YKS 
deneme sınavları ile öğrencilerin 
sınava hazırlık sürecinde kendilerini 
ölçmesi ve değerlendirmesi 
sağlanıyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ONLİNE PSİKOLOJİK 
D A N I Ş M A N L I K

Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışma Merkezi 
tarafından ücretsiz olarak verilen psikolojik danışmanlık 
hizmetine pandemi sürecinde ilgi arttı. Uzman psikologlar, 
danışanlarıyla online seanslar gerçekleştirerek; depresyon, 
dikkat eksikliği, kaygı bozuklukları, duygu durum 
bozuklukları, panik bozukluk, sosyal fobi, sınav kaygısı 
ve aile içi şiddet konularında psikoterapi desteği veriyor. 
Aile Danışmanlık Merkezi’nde ayda ortalama 800 seans 
düzenleniyor.
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Farika Sohbetleri Ile 
Ünlü Konuklar 
Gaziosmanpaşalıların 
Evlerine Konuk Oluyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi öncesi başlattığı ve vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği Farika Sohbetleri’ne koronavirüs tedbirleri kapsamında online canlı 
yayınlarla devam ediyor. Tarih, sanat, edebiyat ve televizyon dünyasının ünlü 
isimleri sosyal medya üzerinden Gaziosmanpaşalıların evlerine konuk oluyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında üst düzey tedbirler alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, diğer yandan 
vatandaşların kültür-sanat faaliyetlerinden geri kalmaması adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 
hizmete açıldığı günden bu yana gençlerin gözdesi olan Farika Kitaplı Kahve’de gerçekleştirilen 
Farika Sohbetleri online canlı yayınlarla devam ediyor. Gaziosmanpaşalılar, belediyenin sosyal medya 
hesaplarından yayınlanan söyleşilerle evlerinde keyifli vakit geçiriyor.

SOSYAL MEDYA CANLI YAYINLARINDA RENKLİ 
SÖYLEŞİLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Gaziosmanpaşalıların yoğun ilgi gösterdiği Farika Sohbetleri 
kapsamında Hasan Kaçan, Coşkun Yılmaz, Erhan Afyoncu, Cansu 

Canan Özgen, Abdurrahman Uzun ve Kahraman Tazeoğlu gibi 
isimler sosyal medya üzerinden izleyicilerle buluşuyor. Her ay 

düzenlenen programlarda sanattan edebiyata, sağlıktan sosyal 
yaşama birçok konu üzerine renkli söyleşiler gerçekleştiriliyor.

FARİKA KİTAPLI KAHVE, BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TAM NOT ALMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da geçtiğimiz aylarda Farika Kitaplı Kahve’yi 
ziyaret etmiş, gençlerle bir araya gelmişti. Mekânın faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Bakan Kasapoğlu, bu tür başarılı projelere her zaman destek verdiklerini belirterek, Farika 
Kitaplı Kahve’nin ülkemiz adına örnek teşkil ettiğini ve yaygınlaşması gerektiğini dile getirmişti.

GENÇLERİN KÜLTÜREL BULUŞMA NOKTASI

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ilçede kitap 
okuma alışkanlığına ve kültürel yaşama katkı 

sağlamak amacıyla hizmete açtığı Farika Kitaplı 
Kahve, açıldığı günden bu yana öğrencilerin ve 

kitap meraklılarının vazgeçilmez adresi haline 
geldi. Tarih, edebiyat ve bilim başta olmak üzere 

çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik 20 bin eserin 
bulunduğu mekan; kafeteryası, sosyal etkinlik 

alanları, mescidi ve doğa manzarası ile her yaştan 
vatandaşa hitap ediyor. Ayrıca sınava hazırlanan 

öğrencilere, uzman psikolog tarafından rehberlik 
ve danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Farika Kitaplı 
Kahve, pandemi tedbirleri kapsamında yayınlanan 

genelge ile ziyarete kapalı durumda bulunuyor. 
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Gaziosmanpaşa’da 
Yenilikçi ve Girişimci 

Kadınların Zaferi
Gaziosmanpaşa’da Türk ve mülteci kadınlar Yenilikçi Girişimci Kadınların 
Desteklenmesi Projesi’nde buluştu. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin atölyelerinde 
makarnadan reçele, pasta yapımından maske üretimine kadar birçok alanda eğitim 
alan kadınlar, el emeği ürünler üreterek aile ekonomilerine destek sağlıyor.

Gaziosmanpaşa’da Türk ve mülteci kadınların sosyal bütünleşmesini ve ekonomik gelir elde etmesini 
amaçlayan Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi Projesi için lansman töreni düzenlendi. Zat-ı Gül 
Hanım Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Duman ve kursiyer kadınlar katıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Marmara 
İstanbul Bölge Müdürü Elif Selenay da video bağlantısı üzerinden davetlileri selamladı. Gaziosmanpaşa 
Belediyesi’nin mutfak ve dikiş atölyelerinde 3 ay süreyle eğitim alan kadınlar, sertifikalarını Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın elinden aldı.

“2020 YILINA GAZİOSMANPAŞALI KADINLARIMIZ DAMGAYI VURDU”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Aile ekonomisinden daha çok kültürlerin 
kaynaşmasına katkı sağlayan bir çalışmaydı. 2020 yılına Gaziosmanpaşalı kadınlarımız damgayı vurdu. 
Pandemi zorlukları aşıldı. Türk kadınlarımızla mülteci kadınlarımız güzel bir dayanışma örneğini ortaya 
koydu. Hem kendi el emeklerini burada sergiliyorlar. Hem de aynı zamanda iki kültürün kaynaşmasını 
güzel bir örneğini ortaya koymuş oldular” dedi.

HEM KAYNAŞTILAR HEM 
GELİR ELDE ETTİLER

Belediyenin mutfak ve dikiş 
atölyelerinde yemek, pasta, reçel, 
makarna yapımı ve maske üretimi 
gibi alanlarda eğitimle alan kadınların 
ürettiği el emeği üretilen ürünler, 
birçok noktada satışa sunuldu. 
Satışlardan elde edilen gelirle kadınlar, 
aile bütçelerine ve ekonomiye 
katkı sağlıyor. İlk etapta 30 kadının 
yaralandığı projede yılsonuna kadar 
200 kadının hayatına dokunulması 
hedefleniyor.

Kursiyer Yasemin Sezgin, “Bu proje 
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği bir 

projeydi. Dönüşüm mutfağında hazırlanıyoruz. Bayanlarla 
birlikte makarna, pancarlı, havuçlu her türlüsünü yapıyoruz. Çevremize 

yakınlarımıza satıyoruz.  7 yıl pazarcılık yaptım. Yapamazsın dediler ama ben 7 yıl 
yaptım. Hiçbir zaman pes etmedim. Kadınlar güçlü oldukça, dimdik durdukça, Türkiye güçlü olacaktır” dedi.

KADINLARA EĞİTİMLER VERİLDİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Dünya Yerel Yönetim 
ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) iş birliğinde yürütülen proje, yenilikçi ve girişimci 15 Türk ve 15 mülteci 
kadını bir araya getirdi. Mekan ve eğitmenler Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, gerekli malzeme ve 
makinalar da WALD tarafından yurt dışı hibe fonlarıyla sağlanarak hayata geçirilen proje dâhilinde kadınlara 
eğitimler verildi.

“7 YIL PAZARCILIK
YAPTIM”



TÜRKIYE’NIN 
ILK AFET OKULU 

GAZIOSMANPAŞA’DA 
KURULDU

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Arama Kurtarma Ekibi (GOPAK) 
koordinesinde kurulan afet okulunda, profesyonel düzeyde arama-kurtarma 
eğitimleriyle yerel afet gönüllüleri yetiştiriliyor.

Gaziosmanpaşa’da afetlere hazırlık 
kapsamında bilinçlendirme çalışmaları tüm 
hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa 
Belediyesi’nin destekleriyle Gaziosmanpaşa 
Arama Kurtarma Ekibi (GOPAK) koordinesinde 
Türkiye’nin ilk Afet Okulu kuruldu. Okulda 
uzman ekiplerden gönüllülere BM Uluslararası 
Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) 
standartlarında arama kurtarma eğitimleri 
verilerek, Yerel Afet Gönüllüleri yetiştiriliyor.

SERTİFİKALI EĞİTİMLER DÜZENLENİYOR

Afet Okulu ilk eğitimini Gaziosmanpaşa Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. 42 
gönüllünün katıldığı eğitimlerde katılımcılara 
Deprem Bilinci Eğitimi, Yangın Bilinci Eğitimi, 
Temel Arama-Kurtarma Eğitimi, Kentsel 
Arama-Kurtarma Eğitimi, Ağır Arama-Kurtarma 
Eğitimi, İlkyardım Eğitimi, Telsiz Eğitimi ve 
Düğüm Teknikleri Eğitimleri verildi. Ardından 
uygulama ve tatbikat yapıldı. Tüm eğitimleri 
tamamlayan gönüllülere arama-kurtarma 
sertifikası veriliyor.

AFET GÖNÜLLÜLERİ YETİŞTİRİLİYOR

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta’nın talimatıyla ilçedeki 16 mahallenin tamamında 
Gönüllü Afet Ekipleri oluşturulacak. Afet Okulu’nda 
mahalle gönüllülerinin deprem başta olmak üzere 
tüm afetlere karşı tam donanımlı ve profesyonel 
seviyeye gelmesi sağlanacak. Gönüllü Afet 
Ekipleri, meydana gelebilecek deprem ve diğer 
olası afetlerde, arama kurtarma ve bilinçlendirme 
çalışmalarına profesyonel katkı sağlayacak. Eğitim 
programının sonunda tüm ekipler AFAD gönüllüsü 
olarak, sadece ilçede değil ülke çapındaki afetlerde 
arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek.
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Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi’nde can dostlarımızın sağlığı için 
bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren Gaziosmanpaşa Belediyesi, sokağa 
çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakımevi, ilçedeki 
sokak hayvanlarına muayene, ultrasonografik muayene, tedavi, müşahede, kuduz aşısı, 
kısırlaştırma ve tüm diğer operasyonel konularda hizmet veriyor.  Pandemi sürecinde 
sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde dahi kesintisiz hizmet veren Hayvan Sağlığı 
Şefliği ekipleri, ilçe genelindeki yaralı ve hasta sokak hayvanlarına tedavi, sağlıklı olanlara 
ise kısırlaştırma işlemi yapıyor. Ekipler, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre 
hayvanı iyileştikten sonra alındığı adrese geri bırakıyor.

VETERİNERLİK HİZMETLERİ VERİLİYOR

3 hekim, 2 tekniker ve 16 yardımcı personelin görev yaptığı bakımevi, her gün 
10.00-00.00 saatleri arasında 2 ekip halinde şikayetlere ve taleplere yanıt veriyor. 
Yaralı, tedavi edilecek veya kısırlaştırılacak hayvanlar, belirtilen adreslerden 
belediye ekiplerince alınıyor. Kedi ve köpeğin yanı sıra vatandaşların 
barınağa getirdiği güvercin, martı vb. kuş türleri, kirpi, kaplumbağa 
gibi hayvanlara da bakım ve tedavi hizmeti veriliyor. Aynı zamanda 
sahiplenilmeye uygun olan sokak hayvanlarına sahiplendirme işlemi 
de yapılmaya devam ediyor.
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Balık Tezgahlarına
Sıkı Denetim

Denizlerde balıkların neslinin korunması için Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerindeki balık satışı yapan tezgâhları 
denetledi.

Denizlerde balık bolluğun sürdürülmesi için satışa sunulan balıkların yasal boyutlarda olup olmadığına 
yönelik ülke çapında başlatılan denetimler, Gaziosmanpaşa’da da devam ediyor. Bu kapsamda 
Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 
semt pazarlarında denetimler gerçekleştirdi. Pazarlarda bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, 
mezgit gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığını ölçüldü. Ekipler, balık 
tezgahlarında uyulması gereken kuralların yanı sıra koronavirüs tedbirlerini de denetlendi.

“BALIKLARIN BOYLARINI VE TEZGÂH KURALLARINI 
DENETLEDİK’’
 
Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı 
Mahmuthan Taşer, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
görevlileri ile birlikte balıkçı tezgâhlarını denetliyoruz. 
Satışa uygun olmayan balıkları ve boylarını kontrol 
ettik. Ölçüleri uygun olmayan balıklar tezgahta varsa, 
toplanıp el koyuluyor. Yasal işlem yapılıyor. 6 bin TL 
para cezası kesiliyor. Balık tezgahlarını da uygunluk 
açısından denetliyoruz. Kullanılan tüm malzemeler 
paslanmaz çelik olmalı. Tezgah önünde vatandaş için 
plastik kaymaz yer karosu zemini olmalı. Balıkların 
üzerinde vatandaşı aldatıcı mavi ışık olmamalı. Mavi 
ışık balıkları göründüğünden daha büyük ve iri 
göstereceği için bunlara kesinlikle izin vermiyoruz. Bu 
şekilde düzenli olarak balık tezgâhlarını denetliyoruz” 
dedi.
 
BALIKÇILAR DENETİMLERDEN MEMNUN
 
Balıkçı esnafı Şafak Turan, “Denetlenmesi iyi bir 
şey. Biz memnunuz. Çünkü bu bizim geleceğimiz, 
çocuklarımızın geleceği. Biz ne kadar buna sahip 
çıkarsak, ne kadar ilgilenirsek, o kadar karşılığını 
alırız. Gönüllü olmak lazım, dürüst olmak lazım. Ben 
şimdi mezgit satıyorum, istavrit satıyorum. Bu balık ne 
kadar iri olursa, güzel olursa ben göğsümü gere gere 
satarım. ” diye konuştu.

Gaziosmanpaşa’da Gıda 
Işletmelerine Yağ Denetimi
Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki gıda 
işletmelerini kızartmalarda kullandıkları yağlar yönünden denetledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi döneminde hem halk sağlığını 
korumak hem de geri dönüşüme katkı sunmak amacıyla işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. 
Denetimler kapsamında işletmelerde kullanılan kızartma yağlarının kalitesi ve sağlığa uygun olup olmadığı 
ölçüm cihazları ile ölçüldü. Ölçüm cihazı yağa konulduğunda yeşil ışık yandığında yağ kullanılabilir 
durumda ama cihaz sarı ışık yandığında ise yağın geri dönüştürülüp yeni yağla değiştirilmesi gerekiyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi sıfır atık şefi Rahmetullah 
Sevinçer, “Pandemi döneminde yağları daha çok sık 
denetliyoruz. Çünkü insan sağlığını ve çevre sağlığını 
olumsuz yönde etkileyen atık türü olduğundan bu tür 
işletmelere gelip burada yağ ölçümlerini yapıyoruz. 
Yağların geri dönüşüme götürülüp götürülmediğini 
kontrol ediyoruz. Elimizde cihazlar bulunmakta bu 
cihazlarla birlikte gelip işletmelere kontrollerimizi 
yapmaktayız. Eğer işletmeler kurallara uymazsa 
gerekli para cezaları uygulanır. Bu cezalar 48 bin 
lira başlayıp 96 bin lira üzerine kadar çıkmaktadır” 
şeklinde konuştu.
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Online Işlem Sayfasına 
E-Devlet Kolaylığı Getirdik
Gaziosmanpaşa Belediyesi, hizmeti vatandaşın ayağına götüren e-Belediye internet 
sayfasına e-devlet kolaylığı getirdi. Vatandaşlar, e-devlet şifresi ile sisteme giriş 
yapıp, tüm işlemlerini evlerinden çıkmadan kolayca gerçekleştirebiliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların belediye ile olan işlemlerini 
evlerinden çıkmadan gerçekleştirebilmeleri adına e-Belediye internet sayfasında bir kolaylığa daha 
imza attı. Bu kapsamda vatandaşlar, e-Belediye sistemine e-devlet şifresi ile giriş yapıp, tüm işlemlerini 
elektronik ortam üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

Vatandaşlara, belediyeye gelmeden işlemlerini daha etkin, pratik ve hızlı biçimde internet 
üzerinden yapabilmesine olanak sağlayan e-Belediye sayfası, birçok hizmeti beraberinde sunuyor. 
Gaziosmanpaşalılar, e-Belediye internet sayfasından vergi borcunu sorgulama, yapılandırma ve 
ödeme yapabiliyor. İmar ve işyeri ruhsat başvuruları, sokak rayiçleri, çevre ve temizlik tarifeleri, bilgi ve 
belge sorgulama, dilekçelerinin cevabını görüntüleme gibi birçok işlem e-Belediye üzerinden kolayca 
gerçekleştirebiliyor.

Gaziosmanpaşa
 Belediyesi online

işlem sayfası:
https://ebelediye.

gaziosmanpasa.bel.tr/

e-devlet

BASIN YAYIN ve
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASINDA BİZ
OCAK
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KARAYOLLARI VE 
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