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Açıklamalar: 
İlgi parsel ile ilgili olarak gerek tevhid işleminiz öncesinde gerek sonrasında farklı firmalara imza              

ve vekalatname vermiş paydaşlarımız vardır. Sözleşmelerin üzerinden 8 yılı aşkın zaman geçmiştir.            
Ayrıca sözleşmeler tip sözleşme değildir. Gelinen noktada paydaşlar firmalarla 2021 tarihlideğişen           
koşullara uyarlanmış sözleşme ve yapım gücünü ortaya koyan garantiler istemektedir. Bu talebe            
yaklaşmayan firma/firmalar ile biz sözleşme imzalayanlar dahi devam etmeyeceğiz.Bu kapsamda          
azilname sürecine girince şunu fark ettik. Yıllar önce noter getirtilmek suretiyle paydaşlara imzalatılan             
sözleşme ve vekaletnamelerde değişik kişilere, değişik sayılarda olmak üzere, toplamda 12-15 arasında            
kişiye vekaletname verildiği tespit edilmiştir. Ama kimin kime hangi tarihte vekalet verdiği belli değildir.              
İnsanların mali gücünü bilen firma kasti olarak sanki bir zorunlulukmuş gibi tek evrakta bir çok kişiye                
muafiyet imkanlarından istifade ile vekaletname almıştır. Zira bu kadar insanı azil etmenin mali külfeti çok               
yüksek olmaktadır. Vatandaş bunu bilmediği için bol keseden çok sayıda kişiye vekalet vermiştir. Şimdi              
bu vekaletleri azil edecek mali imkanları bulunmamaktadır. Çoğu aldığı kira yardımına rağmen zorluk             
içinde olan paydaşların bu vekaletleri azil etmeye bütçeleri yetmemektedir. Ayrıca kimse 8 yıl önce kime               
vekalet verdiğini bilmemektedir. Üstelik vekil edilenler paydaş olmadığı için firma personeli oldukları için             
tek tek tanınmamaklardır. Noterlikler sistem üzerinden ancak 01.03.2016 sonrasındaki vekaletleri          
görebilmektedir. Bu tarihten önceki vekaletler görünmemektedir. Firma bu vekaletlerin örneklerinin aynı           
anda çıkarılıp paydaşlara verilmesi mali külfet yaratacağı için daha sonra kopyalarını vereceğini            
söylemişse de kimseye vekaletlerin kopyası da verilmemiştir. Bu nedenle çoğu malik kimi azil edeceğini              
dahi bilmemektedir. Bir kısım malikler HAYAT A.Ş. şirketini azletmişse de bu firmada vekaletleri olup              
olmadığını bile net bilmemektedir.  
 

Bu açıklamalar ışığında hem belediyenin hem tapu müdürlüğünün ve hem de bakanlığınızın bu             
hususta bilgilendirilerek kimde vekalet olduğunun bilinmemesi üzerine 2021 tarihinden önceki          
vekalatlerimizi azil ettiğimizi iş bu beyanat ile yazılı olarak bildirme gereği hasıl olmuştur. Böylece              
içeriğinde her ne yetkiler olursa olsun 2021 yılı öncesindeki vekaletlerle bakanlığınızda adıma/adımıza            
işlem yapılmasına muvafakatım/miz yoktur. Oluşan dilekçe sayısı paydaşlar olarak bu konuya           
yaklaşımımızı ortaya net şekilde koyacaktır.  
  

Kime vekalet verdiğini tespit edebilen ve buna göre azilname çekebilmiş olanların azilnameleri            
bilahare dosyaya sunulacaktır.Bu yeni oluşan durum karşısında paydaşlar hangi firmalara imza verdiğine            
bakmaksızın hukuk müşavirinin danışmanlığı altında birlik beraberlik şeklinde hareket etmeye karar           
vermiştir ve bu sayede mezkur parsellere yönelik olarak bakanlığınıza karşı açılan açılan T.C. İstanbul              
12. İdare Mahkemesi 2018/2110 Esas sayılı dava dosyasından da feraget edilmesi planlanmaktadır.  

 
634 S. KMK kapsamında malumunuz olduğu üzere APKİS sözleşmesi türünden sözleşmelerin           

gerçekleşmesi TÜM PAYDAŞLAR’ın katılımı ile mümkündür. Sözleşme ancak bu aşamada doğmaktadır.           
6306 s. Yasa ile ⅔ çoğunlukla alınan bina ortak karar protokolünden sonra ⅓’teki paydaşların              
hisselerinin satışları da nihai amaç olarak 3/3’ün sağlanması amacına yöneliktir. ⅔ ile ruhsat             
alınamamakta ve ruhsata gidilebilmesi için de oybirliğinin sağlanmış olması gerekmektedir. Bu noktada            
her iki firma da basiretli tacirler olarak risk almış ve sonuca erişememiş, sözleşme süreleri hayli zaman                
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almış ve değişen koşullara yönelik de adım atılmamış, firmaların burayı yapacak mali güçlerinin olmadığı              
kanaati de pekişmiştir. Bakanlığınızın bu bilgilendirmeler ışığında sorumluluk göstereceğinden şüphemiz          
yoktur. Bu nedenle iş bu bilgilendirme bakanlığınızın dikkatini ve bilgisini celp etmek maksadı ile              
bildirilmiştir.  
 
Yapılan bu açıklamalar ve bilgilendirmeler sonucunda; 

1. A-Bilgi Edinme Kanunu kapsamında paydaşların bilgi eksikliği ve firmalardan objektif bilgi           
alamaması karşısında sayın bakanlığınıza hitaben şu soruları sormak gereği hasıl          
olmuştur.  Bu kapsamda aşağıdaki 3 sorunun cevaplanmasını talep ederiz. 
 
1.1. İlgili yapı adalarının tümünde ⅔ arsa payını temsil eden bir sözleşme oranı gerçekten var              

mıdır? Bunun tarafımıza net şekilde ve yazılı olarak bildirilmesini talep ederiz. 
1.2. HAYAT.. A.Ş.tarafından yapılan bazı sözleşmelerine ve vekaletlerin vesayet makamının         

onayına tabi olduğu dikkate alınmaksızın ve vesayet makamının kararı olmaksızın,          
yapılan sözleşmelerin vasilerince veya vasileri de olmaksızın imzalatıldığı görüşülmüştür.         
Yapılan sözleşmelerin vesayet makamının onayı ile imzalatılıp imzatılmadığı        
bakanlığınızca kontrol edilmiş midir? Bilhassa; 

( 1. Selahattin Yılmaz (     
Vasisi Havva Yılmaz idi) 

( 2. Mehmet aykut Yumak     
(Vasisi Çiğdem Irmak idi) 

( 3. Mithat Şahin (Vasisi     
Suziyen Kesici idi) 

( 4. Ali Vulaş (Vasisi     
Yılmaz Vulaş idi) 

isimli kişilerin sözleşmelerinde bu yasal zorunluluğun yerine getirilip        
getirilmediğinin bildirilmesini, şayet vesayet makamının onayı olmaksızın imzalanmış        
olması halinde önceki maddedeki talebimizin bu bilgi ışığında verilmesini talep ederiz.  

1.3. Üzerinden 8 yıl süre geçmiş olan tip sözleşme söz konusudur ve müteahhit firma,             
sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması konusunda olumlu yaklaşım içinde değildir.         
Üzerinden 8 yıl süre geçmiş olan tip sözleşmenin değiştirilmesi hususunda bakanlığınızın           
işlem yapma yetkisi var mıdır? 

2.  Bakanlığınızın bilgilendiririz bundan sonra yapılacak işlemler hakkında ihtar ederiz.  
2.1. Muhatap kişileri, tarihi, noterliği belirlenemediği için düzenleme şeklinde azilname         

sunulamadığından ötürü kurumunuza yönelik olarak 2021 tarihinden önceki her türlü          
vekaleti azil etmiş olduğumuzu beyan ile 2021 tarihli olmayan hiç bir vekaletname ile             
bakanlığınız ve bağlı kurumlarında adıma işlem yapılmasına muvakafatım/ız yoktur.  

2.2. Ayrıca farklı sözleşmelerde farklı isimleri tespit ederek, kime vekalet verip vermediğimizi           
bilmediğimiz için farklı paydaşlardan toplanan vekaletnamelerden derlenen isimleri VE         
T.C. Kimlik Nolarını aşağıda belirttik.Kendilerine vekalet verilip verilmediği        
netleştirilemeyip, bilinmediği için bu kişilerin adımıza işlem yapmasına muvakatımız         
yoktur.  

 
2.2.1. İSMAİL DAKOĞLU 

52015743748  
2.2.2. PEHLÜL DAKOĞLU 

52012743802 
2.2.3. İSRAFİL DAKOĞLU 

52006744020 
2.2.4. HANİFE TEMEL 

17933880470  
2.2.5. SELAHATTİN ARSLAN  

18199935072  
2.2.6. ZEKİ DEMİRCİ 

42280155254  
2.2.7. GÖKHAN ÖZDEMİR 

45064702312  

2.2.8. MEHMET BEKTAŞ 
14447588618  

2.2.9. MEHMET GÜNGÖR 
10253656794  

2.2.10. MEHMET ASAN 
24136777490  

2.2.11. NEJAT İSMAİL YİĞİTOĞLU 
42886280794  

2.2.12. AHMET GÜRKAN 
10634671828 

2.2.13. RECEP DAKOĞLU 
51994744418 
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2.3. Bu bilgilendirme kapsamında talebimiz ise şudur;Yeni firma/lar belirleyerek yapılacak         
ihale sonucunda ve  

2.3.1. ⅔ arsa payı çoğunluğu kuşkudan uzak ve net bir şekilde sağlanmadıkça, 
2.3.2. 2021 tarihli yeni bir sözleşme ve 2021 tarihli yeni vekaletname olmadıkça , 
2.3.3. ve Hukuk müşavirimiz Av. Cihat DEMİRBAĞ gözetiminde yapılan 2021 tarihli bina           

ortak karar protokolü olmaksızın tarafınıza her kim tarafından 2021 öncesi          
vekaletnamelere istinaden müracaat yapılırsa bu işlemlere muvafakat etmediğimizi        
beyan ederiz.  

2.3.4. Bu şartları taşımayan bir müracaat karşısında diğer paydaşlarımızın hisselerinin         
satış işlemi yapılmaması hususunu talep ve ihtar ile tensibinize arz ederiz. 

 
NOT: Paydaşlar olarak Ortak Tebligat Adresi olarak Hukuk Müşavirimiz Av. Cihat DEMİRBAĞ’ın            

adresine cevabi yazınızı göndermenizi talep ederiz. Bu surette paydaşlarımıza tek kanaldan ve web             
sitesi üzerinden bilgi verilmektedir.  

 
EKİ:EK AÇIKLAMALAR 
 
ADRES :  
İstanbul, Maltepe, Bağlarbaşı Mh. Sakarya Sk. No: 35/69 Malte Plaza 
Av. Cihat DEMİRBAĞ - +90 532 177 20 02 - avukat@cihatdemirbag.com.tr 
 
 
 

TARİH :………/……….../2021 
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GEÇMİŞ DURUM ÖZETİ 
İlgi parseller üzerinde bulunan 25 adet blok riskli yapı belirtmesi tesis edildikten sonra yıkımları gerçekleştirilmiştir. Mezkur parseller                 

üzerindeki yapılar TÜRKTER Konut Yapı Kooperatifi kapsamında inşa edilmiş olan eşit proje ve büyüklüklere sahip olan arsa payları eşit olan                    
yapılar iken, belediyenin 18 uygulamasındaki hata nedeniyle aradaki yollar terke alınırken kök arsa paylarına isabet edecek imar hakkında                  
eksilmelere sebep olacak şekilde hatalı parsellemeler yapılarak arsa payları özensiz bir şekilde hatalı tescil edilerek uygulanmıştır. Ayrıca bu                  
düzenlemeler esnasında haksız surette 2 kez DOP kesintisi yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda fazla DOP kesintisinin iade edildiği                 
söylenmektedir. Ancak bakanlığınızın yaptığı tevhit işlemi neticesinde yeni duruma göre yapılacak olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi                 
(APKİS) içinde bu hukuka aykırı tescillerin düzeltilmesi planlanmaktadır.  

 
FİRMALAR HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
Diğer yandan mezkur parseller üzerinde çalışma başlatan 2 firma bulunmaktadır. Her iki firma da burada bina ortak karar protokolü                   

gibi yasal gereksinimler olmaksızın doğrudan paydaşlarla görüşmeler yaparak farklı zamanlarda APKİS sözleşmeleri yapmıştır. Firmalardan biri               
HAYAT Gıda Teks. İht. Ev Gereçleri, İnş. Oto. Paz. Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. (Kısaca HAYAT.. A.Ş. ) olup, ilk tip sözleşmesini 2013 yılında                        
yapmıştır. Üzerinden 8 yıl geçmiştir. İlk sözleşmeden sonra 5 yıl sonunda hala ⅔ oranına erişememişti. İlk 5 yıldan sonra uzayan durumdan                     
mağdur olan bir kısım paydaşlar bir diğer firma olan ALİT firması ile sözleşme imzalamıştır. Daha sonra bakanlığınızın resen yaptığı tevhit işlemi                     
ile birlikte HAYAT A.Ş.’nin 2 ayrı parsel ve 2 ayrı ada üzerinde ⅔ oranına ulaşacak şekilde 236 Bağımsız bölüm ile sözleşme yaptığını                      
duyumsamaktayız. Ancak üzerinden geçen uzun zamandan sonra başka firmalara da imza verene ve/veya ayrıca bu firma ile devam etmek                   
istemeyerek vekaletnamelerini azil eden kişiler nedeniyle şayet ⅔ hisse temsiliyeti vardıysa bile iş bu bildirimler kapsamında ⅔ hisse                  
çoğunluğuna sahip vekaletname sayısı da bundan böyle kalmamıştır.  

Firmalardan bir diğeri ise (ALİT Yapı) bakanlığınızın resen yaptığı tevhit işlemi ile öncesinde sadece bir ada üzerinde ⅔ oranına                   
ulaşacak şekilde sözleşme yapmıştı. Resen yapılan tevhid sonrasında bu firmanın çalışması da yetersiz kalmıştır. Nitekim bakanlığınızın yaptığı                 
tevhid işlemi şu yönüyle de faydalı olmuştur. Şayet ALİT firması kendisinin ⅔’ oranını yakaladığı parselde inşaat yapacak olsaydı bu kez de                     
kooperatiften gelen arsa payının belediye tarafından yapılan 18 uygulamasındaki hatalar nedeniyle arsa payı düzeltme davası söz konusu                 
olacaktı ve yine mağduriyetler söz konusu olacaktı. Zira parsellerin bölümlenmesi yapılırken, parsellerin üzerindeki bağımsız bölümler farklı                
sayıda olduğu için ve küçük parselde fazla bağımsız bölüm olması ve büyük parselde ise az sayıda bağımsız bölüm olması sonucunda eşit arsa                      
payına sahip olan paydaşlardan küçük parselde kalanlara diğer parsellerdeki hak oranları tescil edilmediği için belediye imar planı ile haksızlık                   
yapıldığı ortadadır. 

 
Halbuki kooperatif olarak ve çekiliş ile eşit arsa paylarına sahip olarak kurulan bu sitede daha sonra yapılan paylandırmada tüm adada                    

arsa paylarını buna göre değerlendirerek parsellere pay etmeleri gerekirdi. Zira yapılan imar uygulamasında parseller eşit büyüklükte ve eşit                  
bağımsız bölüme sahip şekilde bölümlenmemiştir. Belediye bu işlemi ile insanları birbirine düşürecek bir zaafa yol açmıştır. Bu surette ikinci                   
firmanın ⅔ ‘ü sağlamışken yapılan tevhit işlemi her ne kadar doğru bir işlem olsa da büyük parselde kalanların bir an evvel evlerine kavuşma                       
gayreti kesintiye uğradığı için tevhid işlemine ilişkin olarak iptali yönünde dava açılmıştır. Bu uzayan süreçte birden fazla müteahhit firmaya                   
mükerrer sözleşme imzalayan paydaşlar olduğu gibi hiç kimseye imza vermemiş paydaşlar da vardır. Yani bir kısım hiç imza atlamayan, bir                    
kısım sadece HAYAT A.Ş.’ye imza atan, bir kısım Sadece ALİT’e imza atan bir kısımda her iki firmaya imza atan paydaşlar vardır. Bu durum                       
malikleri de bölüp parçalamıştır.  

 
PAYDAŞLARIN DEĞİŞEN KOŞULLAR KAPSAMINDAKİ BEKLENTİSİ 
Üzerinden 8 yıl geçen sözleşmelere sahip olan firma, tevhit nedeniyle yeni oluşan büyüklükte hizmet veremeyecek olan firma ve tüm                   

bu süreçlerin açılan dava ile de uzaması sonucunda malikler artık profesyonel bir yardım ile yürümeye karar vermiştir. Yeni durum kapsamında                    
yeni oluşturulacak bir sözleşmeye HAYAT A.Ş.’nin de katılması yahut katılmaması halinde ise yeni bir firma olursa yepyeni bir sözleşme ile                    
günün koşullarına göre sözleşme yapılması yönünde sitemizde ⅔ ‘ü fazlası ile aşkın bir kanaat ve hareket oluşmuştur.  

 
Bu yeni yaklaşıma imza atmayan paydaşlar da mükerrer imza atanlar da dahil hale gelmiştir. Daha önce bölünen paydaşlar birleşerek                   

bu ikircikli durumdan kurtularak yepyeni bir sürece girmek istemektedir. Oluşan bu yeni durum karşısında, iki firma arasındaki çekişme ve açılan                    
davanın sürmesi ile birlikte kira yardımı alma imkanı bulan paydaşların dahi kira yardımı süreleri sona ermiş ve gün geçtikçe mağduriyetler                    
artmaya başlamış hatta artık tahammül sınırları aşılmıştır. Bu surette sitemize kentsel dönüşüm konularında uzman bir hukuk danışmanı tayin                  
edilmiş ve bu surette ilgili firmalar ile görüşmeler sağlanmıştır. Ancak HAYAT.. A.Ş. bu görüşmelerde değişen koşullara göre bir uyarlama                   
yapmayacağını beyan etmiştir.  
 

Geçen uzun sürede HAYAT.. A.Ş.’nin mali durumu hakkında ise biz paydaşlarca yapılan araştırma sonucunda finansal durumunun                
burayı yapmaya yeterli olmadığı kanaati hasıl olmuştur. Üstelik bu kadar yapıcı görüşmelere rağmen HAYAT.. A.Ş.’nin mali güce sahip bir ortak                    
veya bir teminatla da değişen durumu desteklememesi karşısında ve 3/3 oranı sağlanmadığı için henüz doğmamış olan APKİS kapsamında                  
gerekli yapıcı yaklaşımlarımıza olumlu bir yaklaşım olmaması sonucunda her iki firma ile de yolumuza devam etmemek üzere karar almış                   
olmakla HAYAT.. A.Ş.’nin vekaletlerini topluca azil etme yoluna gitmek zorunda kaldık.  
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