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GAZiOSMANPAŞA ve
KENTSEL DÖNÜŞÜM

GAZiOSMANPAŞA BELEDiYESi

Gaziosmanpaşa, Türkiye’nin ve dünyanın en 
önemli kentlerinden olan İstanbul’un 39 ilçesinden 
biridir. İstanbul’un geç dönem yerleşimlerinden 
olan Gaziosmanpaşa’da başta Balkan ülkelerin-
den olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinden ya-
pılan göçlerle yerleşim başlamış ve hızlı nüfus artışı 
yaşanmıştır. 

Gaziosmanpaşa İlçesi 1.173 ha yüzölçümüyle 
İstanbul’un en küçük 7. ilçesi olmasına rağmen nü-
fus itibarıyla en yoğun ilçesi konumundadır.

Gaziosmanpaşa 1950’li yıllarda seyrek ve dağı-
nık halde bulunan evlerin kümelenmesiyle oluşan 
bir yerleşim yeriydi. İstanbul’daki sanayi faaliyet-
lerinin kısa sürede hız kazanmasıyla Anadolu’daki 
birçok ilden Gaziosmanpaşa ilçesi de dahil olmak 
üzere İstanbul’un ilçelerine göçler başlamıştır. Söz 
konusu göçlerin etkisiyle Gaziosmanpaşa’da hızlı 
ve plansız kentleşme süreci başlamıştır. Bu durum-
dan dolayı alt yapısı olmayan gecekondular inşa 
edilmiş,  sonraki süreçte ise imar afları ile söz ko-
nusu gecekondular yasallaştırılmıştır. 1970’li yıllarda 
planlı yerleşim sürecinin başlaması ile ilçede birçok 
müteahhit yap-sat modeliyle inşaat yapmış ancak 
bu yapılar inşa edilirken yeterli mühendislik hizmeti 
alınmadığından dolayı teknik problemler barındır-
maktadır. Sonuç itibariyle Gaziosmanpaşa’da hızlı 
bir kentleşme süreci yaşanmış olup, bu durumdan 
dolayı sağlıksız, güvensiz, ruhsatsız veya ruhsat ve 
eklerine aykırı yapı stoğu bulunmaktadır.

Gaziosmanpaşa’nın söz konusu gelişim süreci 
kentsel alanlarda barınma, ulaşım,  dinlenme ve 
güvenlik gibi temel fonksiyonların yetersiz kalması 
ve altyapı problemlerinin ortaya çıkması gibi sosyal 
ve mekansal problemleri ve riskleri de beraberinde 

getirmiştir. Bu problemler; afet risklerine karşı hazır-
lıksız olunması, mülkiyet sorunları, sanayi alanlarının 
kent içinde kalması, çevresel sorunlar, ulaşım, alt-
yapı ve donatı alanlarının yetersizliği olmak üzere 
5 temel grupta özetlenebilir. Bu problemlerin çözü-
münde kentsel dönüşüm önemli bir rol oynamak-
tadır.

Gaziosmanpaşa’da Dönüşüm

17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce 
depremlerinde toplam 19.083 kişi yaşamını yitirmiş, 
26.460 kişi de yaralanmıştır. Verilen bu büyük kayıp 
sonrası, deprem yönetmeliği ve bina güvenliğinin 
sağlanması ülke politikasında önemli bir madde 
haline gelmiştir. Bu da, ülkemizde kentsel dönü-
şüm çalışmalarının önemini bir kez daha gündeme 
getirmiştir. 

Ekim 2011’de gerçekleşen Van depreminden 
sonra, deprem bir kez daha ülkemizin acı gerçe-
ğini ortaya çıkarmıştır. Bu depremle birlikte 6306 
Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 
amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dı-
şındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, 
fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı 
ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyi-
leştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları 
belirlemektir. 

İlçemiz genelinde bütüncül planlama anlayı-
şı ile kentsel mekânların iyileştirilmesi, müdahale 
alanlarının belirlenerek, mevcut ulaşım bağlantıla-
rının genişletilmesi ve yeni ulaşım bağlantıları oluş-
turulması, erişim mesafeleri dikkate alınarak yeni 
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donatı alanlarının oluşturulması, sanayi gibi işlevsiz 
kalmış fonksiyon alanlarının desantralizasyonu gibi 
konular doğrultusunda riskli alan ilan edilecek böl-
geler belirlenmiştir.

Ancak, riskli alan edilen bölgelerde, vatandaşla-
rın mahkemelere başvurmasıyla iptal işlemleri baş-
lamış ve başlayan çalışmalar hukuki süreçler nede-
niyle sekteye uğramıştır. Fakat, Belediyemizin Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler 
sonucunda 6306 sayılı kanunun yönetmeliğine ek-
lenen maddelerle riskli alan iptal kararları alan ba-
zında değil, taşınmaz yönünde iptal olmaya başla-
mıştır. Bu durum yalnızca Gaziosmanpaşa’da değil, 
Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının 
hızlanmasının önünü açmıştır.

Kentsel dönüşüm sürecinde, Merkezi Yönetim  ( 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ), Yerel Yönetimler, Özel 
Sektör (Yatırımcılar), Sivil Toplum Kuruluşları, Hak 
Sahipleri (Yerel Halk), Kamu Kurumları ile iş birliği 
içerisinde çalışılmaktadır. Kentsel dönüşüm çalış-
malarında hak sahipleri ile imar ve değer esaslı sis-
tem üzerinden anlaşmalar yapılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Projeleri

İnşaatı tamamlanmış Projeler

Sarıgöl-Yenidoğan Mahallesi 1. Etap’ta 796 ko-
nut, Yıldıztabya Mahallesi (5. Bölge) 1. Etap’ta 244 
konut, Yıldıztabya Mahallesi Yıldızpark Evleri 399 
konut, Sarıgöl Mahallesi Kent Konutları 725 konut, 
Kazım Karabekir Mahallesi Serenity Evleri 248 ko-
nut, Fevzi Çakmak Mahallesi Essenora Evleri 785 
konut, Sarıgöl Mahallesi Haliç Panaroma 303 konut, 
Karayolları Mahallesi Tem Avrasya Evleri 629 konut 

projeleri tamamlanmış ve konutlar hak sahiplerine 
teslim edilmiştir. Yıldıztabya Mahallesi (5. Bölge) 2. 
Etap inşaat çalışmaları TOKİ ile başlatılmıştır. 

Sarıgöl Yenidoğan Mah. 12B Bölge                                   

Karayolları Mah. Tem Avrasya
Yıldıztabya Mah. 5/6A Bölge

İnşaat yapım çalışmaları devam eden projeler

Bağlarbaşı Mahallesi 7A bölgesinde 926 konut, 
1 dükkan, 7B bölgesinde 813 konut, 31 dükkan(Top-
lam 1739 konut, 32 dükkan), Sarıgöl-Merkez Mahal-
lesi 682 konut, 28 dükkan, Mevlana Mahallesi 400 
konut, 82 dükkan ve Sarıgöl Mahallesi 132 Konut, 4 
Dükkan projelerimiz de inşaat yapım çalışmaları 
hızla devam etmekte olup, en kısa zamanda kura 
çekimleri yapılacaktır. 

Bağlarbaşı Mah. 7A Bölgesi                    
Bağlarbaşı Mah. 7B Bölge
Sarıgöl-Merkez Mah. 2 Bölge
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Proje ve Uzlaşma Görüşmeleri devam eden projeler

Pazariçi Mahallesi 3A, Yeni Mahalle 9A ve Sarıgöl Mahal-
lesi 12C bölgelerinde planlar onaylanmış olup proje çalış-
maları devam etmektedir.

Sarıgöl Mah. 12C Bölgesi

Yıldıztabya Mahallesi 6B bölgesi 1. kısım riskli alan sınırları 
içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir.  

Özetlemek gerekirse, bugüne kadar yaptığımız çalışma-
lar sonucu; 4.129 konut, 47 dükkan tamamlanarak hak sahip-
lerine teslim edilmiş, öte yandan 2.953 konut ile 146 dükkanın 
inşaatı, 3.126 konut için ise projelendirme çalışmaları devam 
etmektedir.

Bir deprem ülkesi olarak, her an depremin geleceğini 
düşünerek konut stoğunun yenilenmesi hedeflenmiş ve bu 
amaç doğrultusunda bütüncül bir planlama çalışması ya-
pılarak altyapı, ulaşım ve donatı problemleri çözülmüş ve 
yaşanılabilir bir Gaziosmanpaşa için çalışılmaktadır. Türki-
ye’de ilk Kentsel Dönüşüm Master Plan çalışması ilçemizde 
yapılmıştır. Tüm bu kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında;  
ilçemizdeki dini tesis alanları %83, sağlık tesisi alanları %20, 
idari tesis alanları %16, yeşil alanlar %114, eğitim tesis alan-
ları %227 oranında artacak,  ayrıca İlçemiz yaklaşık 100 bin 
araçlık otopark alanına kavuşacaktır. 

Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Master Planı

Vatandaşlarımızın güvenini kazanarak büyük bir hassa-
siyetle sürdürdüğümüz değişim ve dönüşüm sürecinin, çok 
zorlu olduğunun ve sabır gerektirdiğinin bilincindeyiz. Kent-
sel dönüşümde dikkat ettiğimiz en önemli nokta, bu süreci 
halkımızla birlikte, işbirliği ve karşılıklı istişare içinde yürütmek 
ve yerinde dönüşüm yapmaktır. Çünkü Kentsel dönüşüm 
projelerimize halkımızla birlikte karar vererek, hep birlikte 
ortak geleceğimizi şekillendirmek istiyoruz.  Hukuki süreçler 
çalışmalarımızı zaman zaman aksatsa da, biten projeler il-
çemizde yükseldikçe, vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme 
olan güveni artmakta ve yaşam koşulları da iyileşmekte-
dir. “Halka hizmet Hak’ka hizmettir” anlayışıyla yürüttüğü-
müz bu çalışmalarımızdaki en büyük hedefimiz,  “Şehirde 
Dönüşümü, Yaşamda Değişimi” sağlamaktır. 


