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DESTEK BEKLİYOR!

TOKİ VE KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

VERDİĞİN
SÖZLERİ

TUT!



AYAZMA 
MAĞDURLARI 
BUGÜN NE 
İSTİYOR!
Ayazma Bölgesinde yaşayanla-

rın tamamına “hepsinin koşul-
larına uygun” çözüm getirileceği 
sözü 2005 yılında verilmiştir. Bu-
gün ise hikayelerini sondan başa 
doğru okuyacağınız 18 ailenin 
hak sahipliği için kendilerinden 
beklenen koşulları sağlayamaya-
cağının Küçükçekmece Beledi-
yesi başta olmak üzere ilgili bü-
tün kamu kuruluşları farkındadır. 
Aileler önerilen koşulları öğren-
dikten sonra şaşkın bir halde Kü-
çükçekmece Belediyesi ve Kay-
makamlığı ile önerilen koşulların 
Bezirganbahçe ile aynı şartlarda 
olması için görüşmelere başladı. 
Geldiğimiz aşamada görüşmeler 
sürmektedir. 18 aile verilen söz-
lerin takipçisidir ve Bezirganbah-
çe Konutları ile aynı koşullarda 
(peşinatsız ve sabit taksitle) hak 
sahibi olmayı beklemektedir.



BU TALEP YASALARA UYGUN MUDUR?

Anayasamızın giriş 
bölümünde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin tanımı 
yapılırken “Türkiye Cum-
huriyeti   ……… sosyal 
hukuk devletidir.”  den-
mektedir.  Sosyal hukuk 
devleti olmanın birinci ko-
şulu vatandaşlarının temel 
ihtiyaçlarının karşılanma-
sında devletin rol üstlen-
mesi, daha avantajsız olan 
vatandaşlarının sorunları-
nın çözümü için önlemler 
alınması iken bir diğer ko-
şulu da hukukun keyfiyete 
bağlı olmadan uygulanma-
sıdır. Yasalar karşısındaki 
eşitliğin, kamu yönetiminin 
her türlü uygulamasında, 
din, dil, ırk, sınıf farkı gö-
zetmeden tüm vatandaşlara 
yansıtılmasıdır.
Gene anayasamızın 56. 
maddesi her vatandaşın 
sağlıklı çevrede yaşama 
hakkını, 57. maddesi ise 
vatandaşların barınma hak-
kını güvenceye almaktadır. 
Birden çok yasa ise sağlıklı 
çevrede yaşama hakkının 
ve barınma hakkının sağ-
lanması konusunda kamu 
yöneticilerine sorumluluk 
yüklemektedir.
Toplu konut İdaresi ise sos-
yal hukuk devleti olmanın 
gereği olarak asıl amacı 
kuruluş yasasında tanım-
landığı gibi alt gelir grubu 
vatandaşlara konut üret-
mek ve ya konut üretimi 

sırasında uzun vadeli kre-
di sağlamakla görevlidir. 
1967 tarihli 775 sayılı Ge-
cekondu Kanunu’nun 21. 
maddesi gecekondu alan-
larında düzenleme yapılır-
ken, bu alanlardaki konut 
sahiplerinin ve kiracıların 
barınma hakkının güven-
ceye alınmasını da hükme 
bağlamaktadır. Bu hükme 
göre gecekondu alanların-
da düzenleme yapılırken, 
kiracı olarak orada yaşayan 
vatandaşların barındığı ko-
nutlar, ev sahiplerine sağla-
nan koşullarda konut tahsis 
edilmeden ya da iki yıl sü-
reyle aynı çevrede eski ko-
nutlarında ödedikleri kira 

bedelleriyle kiralık konut 
bulunup, yerleştirilmeden 
evleri yıkılamaz.
Ayazma’da uygulanan pro-
jede ise ekteki evraklarda 
görüleceği gibi belediye 
projenin ilk aşamasında ki-
racılar dahil bölgede yaşa-
yan tüm vatandaşlara hak 
sahibi olacaklarına söz ve-
ren imzalı davet mektupla-
rı göndermiş, açılan irtibat 
bürolarına başvurmalarını 
istemiştir. Kamudan gelen 
bu davet üzerine vatan-
daşlar bahsedilen bürola-
ra başvurmuşlardır. Ancak 
daha sonra yapılan hak 
sahipliği tahsislerinde bir 
kısmı bu tahsislerin dışında 
tutulmuştur. Kiracılara ko-
nut tahsisi yapılmazken, bu 
kiracıların ev sahiplerine 
konut tahsisi yapılmıştır. 
Oysa TOKİ Kanununda alt 
gelir grubu konutların tah-
sisi için gereken koşullar, 
tahsis yapılacak kişinin ve 
ya 18 yaşından küçük ço-
cuğunun ülkedeki herhangi 
bir kentsel alanda konutu-
nun bulunmaması olarak 
belirlenmiştir. Bölgede ko-
nutunu kiraya verebilenle-
rin ise kendilerinin oturdu-
ğu başka konutların olduğu 
(olması gerektiği) açıktır. 
Bu konutlar aynı bölgedey-
se de Bezirganbahçe’de ya-
pılan konutlardan sadece 1 
adet tahsis edilmesi gerek-
mektedir. 



Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı, TOKİ ve 

Küçükçekmece Belediyesi 
arasında, 13 Haziran 2004 
günü yapılan protokol ve 
20 Şubat 2006 günü imzala-
nan ek protokol gereğince, 
Ayazma ve Tepeüstü bölge-
lerinin “Kentsel Dönüşüm 
Alanı ilan edilmesi” öngö-
rülmüştür. Bölgenin “kent-
sel dönüşüm alanı” ilan 
edilmesinin ardından, Kü-
çükçekmece, Ziya Gökalp 
Mahallesi, Ayazma Mevkiî 
ve Tepeüstü’nde, hak sa-
hipliği tespit çalışmaları  21 
Temmuz 2005 tarihinde ta-
mamlanmıştır. Bu analiz ça-
lışmasına göre, 256 kiracı, 
1474 sayıda mülk sahibi ol-
mak üzere 1730 adet hak sa-
hibi tespit edilmiştir. Bu tes-
pit çalışmalarının ardından, 
1474  hak sahibiyle sözleş-
meler imzalanarak, bölge-
deki konutların tahliyesine 
ve yıkıma başlanmıştır. 18 
aile ise yine bu bölgede ge-
cekonduda ikamet ediyor 
olmalarına karşın, hak sahi-
bi sayılmamışlar, konutları 
belediye tarafından yıkılmış 
ve  evsiz kalmışlardır.
Yıkımların ardından, her-

AYAZMA KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLDİKTEN 
SONRA NELER YAŞANDI?

hangi bir hak sahibi olma-
dığı iddia edilen 18 kişi, bu-
lundukları bölgeye baraka 
ve çadırlar yapmak suretiyle 
hayatlarına devam etmişler-
dir. 30 Kasım 2007 günü, 
belediye ekiplerince burada-
ki çadır ve barakalar sabaha 
karşı saat 04:00’te, içeriden 
herhangi bir eşyanın çıkarıl-
masına dahi izin verilmeden 
yıkılmıştır. Daha sonra aile-
ler barakaları aynı mevkiye 
tekrar yapmış, bu barakalar  
da 13 Kasım 2009 günü tek-
rar yıkıldıktan sonra Küçük-
çekmece Belediye Başkanı 
çadırda kalan 18 aileye 19 
Kasım 2009 akşamı Star 
Ana haberde, 20 Kasım 2009 
günü Esra Ceyhan’ın progra-
mında, Bezirganbahçe’deki 
toplu konutlara taşınanların 
koşullarında sosyal konut 
tahsis edileceğine, bu ko-
nutlara yerleşene kadar da 
kira yardımı yapılacağına 
söz verdi. Bu sözleri Nisan 
ayında Küçükçekmece Kent 
Konseyi toplantısında, se-
çim sürecinde çeşitli seçim 
konuşmalarında, Haziran 
2009 tarihinde Birleşmiş 
Milletler HABİTAT heyeti 
karşısında tekrarladı. Sade-
ce belediye başkanı değil 
bölge milletvekili Lokman 
Ayva’da Bezirganbahçedeki 
koşullarda hak sahibi yapı-
lacakları sözünü tekrarladı.
Önce, Aralık 2009 tarihin-
de, kira yardımının süresi 

dolunca yeni evlerine yer-
leşene kadar kira yardımı 
sözü vermişken artık kira 
yardımı yapmayacağını 
Küçükçekmece Belediyesi 
beyan etti. Daha sonra ise 
18 aile TOKİ’nin Kayabaşı 
Bölgesinde yaptığı konut-
lardan hak sahibi sayıldı. 
TOKİ yetkilileri 18 aileyi 
22 Şubat  2010 tarihinde 
TOKİ İstanbul Uygulama 
Birimi binasında kura çeki-
mine çağırdı. Hak sahipliği 
koşullarına ilişkin herhangi 
bir açıklama 12 Nisan 2010 
günü Halkbankası Şubesi’ne 
gidene kadar yapılmadı. 
Halkbankasına gidildiğin-
de TOKİ ve Küçükçekmece 
Belediyesi’nin 18 aileyi bir 
taraftan Ayazma-Tepeüstü 
Kentsel Dönüşüm Projesi-
nin devamında hak sahibi 
yaparken diğer taraftan aile-
lere uygun olmayan koşulla-
rı 18 aileden beklediklerini 
ortaya çıktı. TOKİ yetkilile-
ri 1 yıl boyunca kira yardı-
mı yapılan ailelerden 10.000 
TL ile 15.000 TL arasında 
peşinat istemekte, Bezirgan-
bahçe Konutlarında mali-
yetine yakın bedelle konut 
tahsis edilirken, şimdi daha 
küçük konutları daha pahalı 
fiyatlarla satmaktadır. Be-
zirganbahçe Konutlarında 
sabit taksitlendirme varken 
18 aileye memur maaşlarına 
endeksli taksitlendirme ya-
pılmıştır.



KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLMEDEN 
ÖNCE AYAZMA NASIL BİR YERDİ?

Kü ç ü k ç e k m e c e 
Belediyesi’ne bağlı 

bulunan Ayazma Mahal-
lesi, Anadolu’nun çeşitli 
yerlerinden göç yoluyla 
yerleşen nüfusun yaşadığı, 
genellikle Bağcılar ve Kü-
çükçekmece gibi iş alanla-
rına yakınlığı ve kiraların 
ucuz olması nedeniyle ter-
cih edilen bir mahalleydi. 
K ü ç ü k ç e k m e c e 
Belediyesi’nin 2004 yı-
lında mahallede yaptığı 
anketin sonuçlarını ince-
lediğimizde, bölgede yaşa-
yanların yalnızca %1’inin 
İstanbul doğumlu olduğu-
nu görürüz.  Nüfusun yarı-
dan fazlası, 6-15 yıl arası 
bir süreden beri Ayazma’da 
yaşamakta ve buraya yakın 
bölgelerde çalışmaktaydı.
Yine belediye verilerine 
göre, bölgede yaşayanla-
rın %75’i mal sahibiyken, 
%25’i kiracıydı. Ayazma 
nüfusunun büyük çoğun-
luğu “yoksul” insanlardan 
oluşmaktaydı. Anket veri-
lerine göre, hane reisleri-
nin tamamı düzenli olarak 
aldıkları yiyecek, giyecek 
ve yakacak gibi yardım-
larla geçinmek zorunday-
dı. Bölgedeki ev kiraları 
da bu yoksulluk halinin 
kaldırabileceği seviyeler-
de seyretmekte, nüfusun 
%37’si 100-150 YTL ara-
sında kira ödemekteydi. 

Buna karşılık 50 YTL’den 
az kira ödeyenlerin oranı 
%21’di. Buna rağmen hal-
kın %58’i, aylık gelirinin 
üçte birlik kısmını kiraya 
ödemekteydi. Mahallede 
nüfusun %23’ü özel sek-
törde işçi olarak çalışmak-
taydı. Bu kişilerin tama-
mına yakını Bağcılar ve 
Küçükçekmece’de çalış-
makta, dolayısıyla işyerle-
rine yakın yerlerde ikâmet 
etmekteydr. Mahallede 
işsizlik oranıysa %12’di. 
Bu kadar ağır ekonomik 
koşullarda yaşamını ida-
me ettirmeye çalışan nü-
fusun %63’ünün herhangi 
bir sosyal güvenceye sa-
hip olmaması ve %79,4 
gibi büyük bir çoğunluğun 
ilkokul mezunu olmasıy-
sa, nüfusun ne kadar bü-
yük bir kısmının eğitim ve 
sağlık gibi temel hizmet-
lerden mahrum kaldığını 
kanıtlamaktadır. Ayazma 
Mahallesi’ndeki evlerin 
yarısına yakını, 1993-98 
yılları arasında inşa edil-
mişti. Evlerin %86’sı tek 
katlıydı. Evlerin tama-
mında elektrik şebekesi 
varken, suyu olan evlerin 
oranı %93’tü. Mahalle-
de doğalgaz şebekesi bu-
lunmadığından, tüm evler 
odun ve kömürle ısıtılmak-
taydı.



BELEDİYENİN DAĞITTIĞI DAVET MEKTUBU



KURA ÇEKİMİNDEN GÖRÜNTÜLER



KURA ÇEKİMİ SONRASI HAK SAHİBİ LİSTESİ VE HAK SAHİPLİĞİ ŞARTLARI





SORUNUN ÇÖZÜMÜ 
İÇİN DÜZENLENMİŞ 
İMZA KAMPANYASI



AYAZMA
BARAKALARDA HAYAT!









İKİTELLİ AYAZMA-TEPEÜSTÜ KENTSEL 
DÖNÜŞÜM PROJESİ MAĞDURU AİLELER

Kasım Aydın: 
0535 741 94 56 

Ömer Akvaranlı: 
0538 846 20 22 

Barış Turan: 
0535 408 41 50  

Adil Olgaç: 
0536 788 62 43 

Selim Aksoy: 
t0539 824 35 73

Rıfkı Yanar:
0531 429 56 51

Tacettin Acar:
0535 418 29 66

Şerafettin Çomak:
0546 287 22 52

Halis Kılıç:
0536 374 50 07

Vabettin Kurhan:
0538 647 92 90

 Macit Uzar:
0535 985 01 47

Mehmet Karabalık:
0546 844 07 43

Gültekin Keleş:
0534 940 09 38

Mehmet Emin Bilgiç:
0537 584 96 60



AYAZMA’DA

BUGÜN

YIKIM VAR!
YARIN SENİN MAHALLENDE


