‘HERKES ĐÇĐN ERĐŞĐLEBĐLĐR ĐSTANBUL’

GAZĐOSMANPAŞA BELEDĐYESĐ

ERĐŞĐLEBĐLĐRLĐK VE ENGELLĐLERE YÖNELĐK YAPILAN FAALĐYETLER

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde Sosyal Đşler Müdürlüğü’ne bağlı özürlüler masası
oluşturulmuş olup özürlülere yönelik sosyal hizmetler bu kanalla sürdürülmektedir. Amacımız
özürlü vatandaşlarımızı bilgilendirmek, her türlü ihtiyaçları doğrultusunda taleplere cevap
vermek ve sosyal faaliyetlerini artırmayı hedeflemektedir.
Özürlüler Koordinasyon Merkezine kayıtlı ve bu merkezden hizmet alan 2350 özürlü
vatandaş bulunmaktadır. Bunların kendi içerisinde dağılımı; Görme Engelli 136 kişi, Đşitme
Engelli 133 kişi, Ortopedik Engelli 697 kişi, Süreğen Engelli 350 kişi, Zihinsel Engelli 746
kişi ve Çift Engelli 332 kişi şeklindedir.
Đlçemiz genelinde özürlülere yönelik engelleri en az seviyeye indirmek için Fen Đşleri
Müdürlüğümüz, Park Bahçeler Müdürlüğümüz, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz ve Sosyal
Đşler Müdürlüğümüz çalışmalarına koordinasyonlu bir şekilde devam etmektedir.

SOSYAL ĐŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
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koordinasyon merkezimizin yapmış olduğu çalışmalar;
Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesinde bulunan hizmet binamızda özürlüler Koordinasyon
merkezi açılmıştır. Bu merkezde özürlülere yönelik Bilgisayar kursu, Okuma yazma kursu,
Đngilizce kursu, Aile içi ikinci annelik kursu, Takı tasarım kursu verilmektedir. 2009 yılı
içerisinde kursiyerlerimizden 96 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.
Kurslarımızda eğitim gören özürlü öğrencimiz için günlük servis hizmeti verilmektedir.
Belediyemiz koordinasyonunda ile Engelli çocuk sahibi olan ailelere Rehberlik Araştırma
Merkezi uzmanları tarafından bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir.
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Engelli vatandaşlarımızın ulaşımı için haftanın 6 günü Hamza Yerlikaya yüzme havuzuna
servis hizmeti sağlanmaktadır.
Engelli okul öğrencileri için engelli okul servisi, lise ve ilköğretim öğrencilerine her gün
hizmet vermektedir.
Hastaneye gitmek için bizden talepte bulunan özürlü ailelerine ambulans ve araç noktasında
hizmet verilmektedir.
2009 yılı içerisinde Đdo ile işbirliği içinde 550 engellimize yat gezisi düzenlenmiştir.
Askere gidemeyen 34 engelli gencimize 1 Mayıs 2009 da Hasdal kışlasında 1 günlük askerlik
programı düzenlenmiştir.
Okula devam etmekte olan özürlü öğrencilerimize kırtasiye (çanta, eğitim seti, vb.)yardımlar
yapılmaktadır.
Özürlü ailelerimizden ihtiyaç sahibi olanlara gıda yardımı yapılmaktadır.
ĐETT tarafından başlatılan beyaz kart uygulamasının başvuruları ĐETT merkez ve Tophane
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vatandaşlarımızın taleplerinde sıkıntı olmaması için paso kayıtlarını kendisi almaktadır.
Merkez Mahallesinde bulunan müftülük binasının alt katı Gaziosmanpaşa Özürlüler
Koordinasyon Merkezi olarak tahsis edilmiş olup hizmete açılmıştır.

FEN ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Gaziosmanpaşa Đlçesinde Fen Đşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar;
Belediye hizmet binalarının ve belediye sorumluluğundaki merkezlerin, okulların vb.
binaların özürlü vatandaşların kullanımına uygun bir şekilde düzenlenmesi için çalışmalar
yapılmış olup eksik kalan çalışmalar devam etmektedir.
Gaziosmanpaşa Belediye Hizmet Binasında Engelli Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde
işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Engelli Rampası ve Asansörü yapılmıştır.
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Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Gaziosmanpaşa Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğü tarafından
ihale edilmiş olup, proje kapsamında tiyatro girişine engelli rampası, tiyatro içerisinde özürlü
wc ve özürlüler için asansör bulunmaktadır.
Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezinin girişi engelli vatandaşların kullanımına yönelik
yeniden düzenlenmiş olup, bina içerisinde engelli asansörü yapılmıştır.
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yararlanmaları için girişte Engelli Rampası yapılmıştır.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Nikah Salonunun girişi ve içi Engelli vatandaşlarımız için yeniden
düzenlenmiştir.
Engelli Vatandaşlarımızın müftülük ve muhtarlık binasından rahat bir şekilde işlemlerini
gerçekleştirebilmeleri için Engelli Rampası yapılmıştır.
Engelli Vatandaşlarımızın Kaymakamlık ve Adliye binalarında rahat bir şekilde işlemlerini
gerçekleştirebilmeleri için Engelli Rampası uygulaması yapılmıştır.
Belediyemizin desteği ile Gaziosmanpaşa Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve Đş Eğitim
Merkezi yapılmıştır. Đlçe genelinde otistik çocuklara başarılı bir şekilde hizmet vermektedir.
Engelli vatandaşların erişimini kolaylaştırmak amacı ile ilçe genelindeki özel caddelerde
örnek projeler yapılmıştır.500 Evler Caddesinde yapmış olduğumuz uygulama kapsamında
cadde araç trafiğine kapatılıp yayalaştırılmıştır. Engelsiz bir sirkülasyon ve alışveriş alanı
sağlanması hedeflenmiştir.
General Aldoğan Caddesi, Bağlarbaşı Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi Kentsel Tasarım
Projeleri devam etmekte olup cadde boyunca engellilere yönelik otopark ve rampa
düzenlemeleri yapılacaktır.
Yeni açmakta olduğumuz yollarda ve düzenleme yaptığımız kaldırımlarda engelli ulaşımını
göz önünde bulundurarak projelendirmeler yapmaktayız.

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Gaziosmanpaşa Đlçesinde Fen Đşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar;
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Merkez mahallesi katlı otopark üzeri park olarak düzenlenmiş olup engelli vatandaşların
sirkülasyonunu kolaylaştırmak için engelli rampaları inşa edilmiştir.
Hekimsuyu Caddesi üzerinde düzenlenen Sedat Balkanlı parkı engellilerin kullanıma yönelik
planlanmıştır. Proje içeriğinde yürüme yollarının aksları kesintisiz devam etmekte olup
sağlıklı bir sirkülasyon sağlanmıştır. Özürlüler için özel olarak tasarlanan parkta kullanılan
oyun grupları tamamen özürlülere yöneliktir.
Karayolları Mahallesinde Abdi Đpekçi Parkı içerisinde rampa uygulaması ile engellilerin
sirkülasyonu sağlanmıştır.
Đstanbul Caddesi üzerinde Uygulama aşamasında olan proje kapsamında 13000 m²lik alan
üzerinde oturma alanları, engelli rampaları, özürlü çocuk oyun alanları ve özürlü spor aletleri
yapılması planlanmıştır.
Özürlülere yönelik oyun gruplarının Gaziosmanpaşa genelinde tüm parklara uygulanması
hedeflerimiz içerisindedir.

ULAŞIM HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Đlçe genelinde mevcut kaldırımlarımızı engelli vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir
şekilde yürüyebilmeleri için yeniden yapılandırmaktayız.

