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GAZiOSMANPAŞA
KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

H. TAHSiN USTA*

1Gaziosmanpaşa, İstanbul’un geç dönem yer-
leşim mekanlarından birisidir. Osmanlı döneminde 
adı Küçükköy idi ve Eyüp Kazasına bağlıydı.  Bugün 
ilçe merkezinin bulunduğu topraklar 1950’lere ka-
dar boştu. Eyüp ilçe sınırları içindeki bu topraklar 
kıraç ve taşlı olduğundan halk arasında Taşlıtarla 
olarak adlandırılırdı. Köy yerleşim yeri olan Küçük-
köy’ün ise nüfusu 1950 yılında 34 haneden ibaretti. 
1952 yılında Balkan göçmenlerine devletin yaptırdı-
ğı evlerle başlayan yerleşim sürecinde Küçükköy’ün 
mahallesi olan Taşlıtarla, Eyüp ve Rami’de artan sa-
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nayileşmeye paralel aşırı hızlı nüfus artışı yaşamaya 
başladı ve 1962’de yapılan bir araştırmaya göre 18 
bin gecekonduda yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı bir 
yerleşim yerine dönüştü. 1963 yılında Taşlıtarla ilçe 
merkezi olmuş ve bundan sonra Gaziosmanpaşa 
adıyla anılmaya başlamıştır.

Gaziosmanpaşa’nın aşırı nüfus artışı takip eden 
yıllarda da yaşanmış ve 1985’de nüfusu 291.715 kişi 
olmuştur. 1990’da 393.667 olan nüfus 1997’de, 7 yıl gibi 
kısa bir sürede 570.943 kişiye çıkmıştır. 2007 yılı itiba-
riyle Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yaptırılan 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 1 
milyon 13 binlik nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçesi 
olmuş ancak 2009 yılı itibariyle Gaziosmanpaşa ilçe-
sinden iki yeni ilçe, Arnavutköy ve Sultangazi ilçeleri 
doğmuş, Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe 
Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki 5747 sayılı kanunla, Gaziosmanpaşa il-
çesi üçe bölünmüştür. 2014 yılı Gaziosmanpaşa ilçe 
nüfusu 498.120 kişi idi. Gaziosmanpaşa ilçesi, kısa 
dönemde aşırı ve kontrolsüz yapılaşma sebebi ile 
sadece çarpık yapılaşma ve yetersiz kentsel dona-
tı sorunu değil, aynı zamanda sağlıksız bina stoku 
sebebi ile de çok ciddi riskli alanlar arasında yer 
almaktaydı. Her ne kadar 2000’liyılların başında 
kimi bina sahipleri binalarını dönüştürme çalışması 
başlatmış ise de bu çalışmalar çok yetersiz kalmış-
tı. Bunun üzerine 26 Ocak 2013 ve 15 Aralık 2013’de 
Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı 
ile 4,3 milyon metrekarelik alan 6306 sayılı Afet Ya-
sası kapsamında “riskli alan” ilan edildi.
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Bakanlar Kurulu kararı ile birlikte Gaziosmanpa-
şa, İstanbul’da Kentsel Dönüşüm çalışmalarının yü-
rütüldüğü en büyük alana sahip ilçe oldu. 1173 hek-
tarlık yüz ölçümüne sahip ilçemizin 432 hektarında 
Kentsel Dönüşüm çalışmaları yürütülmeye başlandı 
ve bu da ilçe yüzölçümünün yüzde 36,82’sini oluş-
turmaktadır.

İlçede 31.315 bina ve bu binalarda 191.729 ba-
ğımsız bölüm bulunmaktadır. İlçedeki 11.202 bina 
(toplam binaların % 35’ten fazlası), 34.692 bağımsız 
bölüm yani yaklaşık % 20’si Kentsel Dönüşüm kap-
samında ya yıkıldı ya da yıkılacak.

Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm çalışmaları, 
açılan birçok davaya ve engelleme çalışmalarına 
rağmen hızla devam etmektedir. Etap etap de-
vam eden çalışmalarda bir yandan tamamlanan 
konutlar sahiplerine teslim edilirken, bir yandan da 
yeni etapların çalışmalarına başlanmaktadır.

2014 yılında göreve geldik ve halkımızın itimadı 
ile 2019 yılında ikinci kez seçilen Belediye Başkanı se-
çildik. Yüksek Mühendisi olarak Kentsel Dönüşüm ça-
lışmalarının ne kadar gerekli, önemli olduğunu biliyo-
ruz. Aynı zamanda bu çalışmaların sosyal ve kültürel 
hayatımız açısından da ne kadar hassas olduğıunun 
farkındayız. Bu sebeple Kentsel Dönüşüm çalışma-
larımızda vatandaşımıza en az sıkıntıyı vermek ve 

mümkün olduğunca onları yine ayn mahallelerinde 
ikamet ettirmek önceliğimiz arasındadır. 

Kentsel Dönüşüm çalışmalarımız başarıyla de-
vam etmektedir. Bu başarıdaki en büyük pay, kar-
şımıza çıkan tüm sorunlarla mücadelemizde sabırla 
desteğini esirgemeyen ilçe sakinlerimizdir. Bu başa-
rıda Cumhurbaşkanımızın sonsuz ve tavizsiz desteği 
vardır. Süreç boyunca görev yapan Çevre ve Şehir-
cilik eski Bakanlarımız ile mevcut Bakanımız Murat 
Kurum’a, TOKİ, EMLAK KONUT Başkanlarına, Teknik 
Başkan Yardımcısı Yüksek Mühendis Ahmet Bülbül’ün 
arazide, projede, kira ödemelerinde ve her aşama-
da ki desteklerine de müteşekkiriz.

Türkiye’de %40’ı inşaat alanı ilen edilmiş başka bir 
ilçe yok. Bu kadar büyük bir alanın yeniden inşa edil-
mesi de kolay olmadı elbette. Ama inşaatların bittiğini 
görmek, anahtarını verdiğimiz vatandaşlarımızın göz-
lerindeki ışıltıyı yüzlerindeki gülümsemeyi görmek tüm 
çektiklerimiz ve sıkıntılarımızı unutturuyor.

Tamamlanan ve Devam Eden Projeler:

2014 ile 2019 Yılları Arasında 9 Adet Kentsel Dö-
nüşüm Projesi tamamlandı:

-ESSENORA Evleri
-YILDIZPARK Evleri
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-KENT Konutları
-SERENİTY Evleri
-HALİÇ PANAROMA Evleri
-TEM AVRASYA Konutları
-TAŞLITARLA Evleri
-YILDIZTABYA Evleri
-GOP PLEVNE Konutlar.
Bu projeler kapsamında 4.658 adet konut üretil-

miş, hak sahiplerine teslim edilmiştir.

2019 ile 2021 Yılları arasında inşaatına başlanan 
5 Adet Kentsel Dönüşüm Projesi inşaat çalışmaları 
halen devam etmekte. 3.050 adet konuttan oluşan 
bu projelerdeki evler de 2022 yılı itibari ile hak sa-
hiplerine teslim edilecek olup, bu projeler şunlardır:

-WE HALİÇ Evleri
-TAŞLITARLA Evleri
-KIRKÇEŞME Evleri
-MİSAL İSTANBUL Evleri
-YILDIZTABYA Evleri
2022 yılı sonunda 9 adet tamamlanan ve 5 adedi 

devam eden kentsel dönüşüm projesinde, 7.708 adet 
konut üretilerek, hak sahiplerine teslim edilecektir.

Bu yıl başlayacak olan 4 Adet Kentsel Dönüşüm 
Projesinde 3.015 adet konut üretilerek, hak sahiple-
rine teslim edilecektir.

2023 yılı itibari ile 2014-2023 yılları arasında top-
lam 18 Adet Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 
10.723 Adet konut üretilerek, hak sahiplerine teslim 
edilmiş olacaktır.

18 Adet Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlan-
dığında, 2023 Yılı itibari ile Gaziosmanpaşa ilçesi 
12.168 adet kapalı ve açık otopark alanına sahip 

olacak. Bu sayede ilçede yaşanan otopark sorunu 
yer altı otoparkları ile büyük oranda çözüme ka-
vuşturulmuş olacak.

 “Alıştığınız Yerde Yeni Bir Hayat”

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm 
çalışmalarını “Alıştığınız Yerde Yeni Bir Hayat” mot-
tosu ile yürütmektedir. Yani projenin temel yak-
laşımı, dönüşüm kapsamında binaları yıkılan ilçe 
sakinlerinin yine kendi mahallelerinde yeni binala-
rında hayatlarını sürdürülebilmeleridir. 

“Sadece Gaziosmanpaşa’da değil, Türkiye’nin 
hemen her bölgesinde şehirleşme açısından sıkıntı-
lar yaşanıyor. Otomobiller sokağa bırakılıyor, çocuk-
lar da her an her dakika tehlike altında sokaklarda 
oynuyor. Deprem bölgelerinde de kimse dile getir-
mese de bir endişe hâkim. Herkesin özlemi; sağlam, 
güvenlikli, altında otoparkları olan, bahçesinde oy-
nanabilen, girenin çıkanın kontrol edildiği binalar-
da yaşamak. Yerel yönetim temsilcileri olarak bizler 
de Kentsel Dönüşüm’e bu açıdan bakıyoruz. Kentsel 
dönüşüm ile birlikte Gaziosmanpaşalılar, modern bir 
şehirde yaşadığını hissetmeye başlarken ilçenin de 
cazibe merkezi haline geldiğini görecekler.

Gaziosmanpaşa’nın, 2023 yılında İstanbul’un 
tercih edilen 10 ilçesi arasına girmesini hedefliyoruz. 
Bu hedef doğrultusunda, çarpık kentleşmenin tüm 
örneklerini ortadan kaldırarak, daha güzel ve daha 
konforlu yeni yapılarla birlikte otoparkları, donatı 
alanları, eğitim kurumları, hastaneleri, modern iş-
yerleriyle çağdaş ve yaşanabilir bir Gaziosmanpa-
şa için çalışıyoruz.


