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Danıştayı’n bu kararı öyle çok kolay bir biçimde çıkmadı. Biz göreve geldiğimiz
günden bu yana  Ata2 - 2/b  davasını kendimiz  için asli  görev saydık.  Avukatla-
rımız ile birlikte inanılmaz uzun, zorlu ve  kapsamlı  bir çalışma yürüttük.   Ata
2nin    haklılığını   herkese  her platformda hukuki mücadele ile anlattık, verme-
diğimiz dilekçe, müdahil olmadığımız dava, toplamadığımız   belge kalmadı.
Hukuk Müşavirliliğimiz  yaklaşık 70 dava dosyasını   gün gün, an be an    takip ede-
rek  bu süreci profesyonelce ve  bizlerle işbirliği içerisinde sürdürdü. 
Biz bu kavgamızı verirken ne elimizde hayali dosyalar sallayarak sizlere boş umut-
lar verdik, ne yıpratıcı sosyal medya kavgalarına girdik, ne de spekülasyon ya-
parak kimseye boşuna umut vermedik ne de göz boyamaya çalıştık. Ama kimseyi
de bilgisiz bırakmadık. Alışılmıştan farklı olarak ilkeli davranmaya çalış tık. Biz
sadece işimize odaklandık. 
Bunu yaparken de tek bir yalan söylemedik, kandırmadık, gerçeği tüm çıplaklığı
ile bıkmadan usanmadan açık ve şeffaf bir biçimde açıklamaya çalıştık. Zaten biz-
ler daha göreve gelmeden haklı olduğumuzu biliyor ve bu davaları kazanıp ta-
puyu alacağı mıza inanıyorduk. 
İlke ve hedeflerimizi ATA-2’lilere anlatmaya başlamış, çözüm gurubu olarak ha-
zırladığımız broşürler ve yaptığımız toplantılar aracığıyla hedefimizi çok net bir
biçimde ortaya koymuştuk: Bunca yıllık özlemin ardından çekilen çileye bir son
verecek ve çoktan hak ettiğimiz tapumuzu alacaktık. Sloganımız “Artık Yeter, Bu
Son Şansımız, Biz Kooperatifin Son Yönetimi Olmak İçin Geldik” idi. 
Bu çerçevede geçtiğimiz Kasım ayında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren de
yaptığımız toplantılar, duyurular ve çıkarttığımız bültenler aracığıyla, her fırsatta
tapumuzu nasıl alacağımızı, yasal terklerimizi nasıl yapacağımızı, kat mülkiyetine
nasıl geçeceğimizi ve kooperatifi nasıl feshederek gerçek bir site olacağımızı çok
kararlı ve gerçekçi bir biçimde herkese anlattık. Spekülasyon yapmadık, sizleri
gaza getirip yanıltma yoluna gitmedik Çok kararlıydık ve bu doğrultuda çalmadı-
ğımız kapı, başvurmadığımız merci, temas kurmadığımız yetkili bırakmadık ve bu
konuda herkesi ayaklandırdık.
İşte bu bültende, Danıştay’ın kararı ile güçlenen  bu çetin yolda son bir yıl içeri-
sinde yapılanların kısa bir özetini bulacaksınız. 

Yönetime gelir gelmez, ilk
önce direkt gidip defterdarın ka-
pısını çaldık. Değişen yönetim
olarak tapumuzu talep ettiğimizi
ve gecekonducuların onlara karşı
açmış olduğu davaların belediye
ile  ilgili olduğunu ve bizimle  hiç
ilgisi olmadığını söyledik. 
Ancak Defterdarlık bizie ilk önce
belediyeyi işaret etti. Kararlı bir
biçimde kapılarını aşındırmamıza
karşın, her seferinde ATA-2’nin
durumunun pek çok açıdan karı-
şık olduğundan, detaylı projeler

üzerinde çalışma gerektiğinden
dem vurdular. Sonuç olarak da
“Önce belediye ile sorunlarınızı
çözüp gelin, tapunuzu ondan
sonra alırsınız” diyerek bize Üs-
küdar belediyesini işaret ettiler.

Biz de ikinci adım olarak, bugüne
kadar geçmiş yönetimlerin kavga
içerisinde olduğu belediyeye git-
tik. Geçmişte ne yaşandığının bizi
ilgilendirmediğini, yeni yönetim
olarak zıtlaşmadan, kavga etme-
den çözüm peşinde olduğumuzu
belirttik. Gecekonducularla da bir
sorunumuz olmadığını, hem on-
ların hem de belediyenin işine ya-
rayacağı şekilde tapumuzu alıp
yasal terklerimizi yapacağımızı,
amacımızın bağcı dövmek değil,
üzüm yemek olduğunu net bir bi-
çimde belirttik.

Bu arada artık değişen koşullar
çerçevesinde, geçmişte spekü-
lasyonlara neden olan para ve
hibe talepleri geride kalmış, her-
kesin çözüm odaklı politikalar
üretmek zorunda kaldığı bir nok-
taya gelinmişti. 
Zaten 1/1000 ve 1/5000’lik imar
planları çıkmış ve belediyenin de
Sultanmurat’ta yapacağı projeler
belli olmuştu. Bunları yaşama
geçirebilmeleri için de bize ihti-
yaçları vardı. Çünkü önce biz ta-
pumuzu alıp, gecekondu bölge-
sini imar kanunu gereğince terk
edecektik ki onlar da gerekli dö-
nüşüm için düğmeye basabilsin-
ler.

EDİTÖRDEN BAŞKANDAN

Sayın üyelerimiz;
Bir yıllık uzun uğraşılarımız sonucunda Da-
nıştay’ın vermiş olduğu karar bizleri çok
mutlu etmiştir. Tapumuza giden zorlu
yolda en büyük adımlardan birisi daha ger-
çekleşmiştir.  

Tabii ki bu bir hukuki süreçtir, henüz bitmiş
değildir, devam etmektedir. Danıştayca  ve-
rilen  ONAMA  kararına karşı   Davacı Ge-
cekonducuların aynı Danıştay Dairesine
Karar  Düzeltme  başvurusu   hakkı  bulun-
maktadır. Ancak  tapumuz için bu  onama
kararı doğrultusunda  gerekli çalışmalara
hemen  başlanılacaktır. 

İnşallah bu süreci de en kısa zamanda ta-
mamlayıp söz verdiğimiz gibi ATA-2’yi ta-
pusuna kavuşturacağız. Tüm Ata-2’lilerden
ricam, yönetim dışında bireysel girişimlerde
bulunup, zaman zaman karşılaştığımız gibi
hukuki sürece zarar vermemeleridir. 

Bu sonucun Ata-2’ye
hayırlı olmasını dilerim.

NOT: Daha şimdiden bu kararı sahiplenerek ken-
dilerine mal etmek ve bundan nemalanmak iste-
yenlerin olduğunu duyuyoruz. Bu insanların ne
yapmak istediklerini ATA-2’liler çoktan anladılar. 

Daha önceki bültenlerimizde  ısrarla  belirttiğimiz
üzere merkezi, örgütlü, profesyonel bir  hukuki ça-
lışma ile bu sonuca ulaşılmış olup, buradan bir kez
daha belirtmek isterim ki, ayrıntılarını bu bül-
tende okuyacağınız üzere, son bir yıllık 2B davası
çalışmalarımızda ATA-2 Yönetimi, Ata2 Hukuk
Müşavirliği ve Üsküdar Belediye başkanlığının dı-
şında hiç kimsenin katkısı olmamıştır.

Ahmet GÜLAYDIN
ATA-2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

D A N I Ş T A Y  K A R A R I N A  U Z A N A N  Y O L D A  Ç A B A L A R I M I Z L A  
H A Y A T A  G E Ç İ R D İ Ğ İ M İ Z  K İ L O M E T R E  T A Ş L A R I M I Z  :

KARARLI VE İLKELİ BİR MÜCADELE HER ZAMAN SONUÇ VERİR

1Biz baştan beri çok kararlı olduk.  Bunca
yıldır süren atalete bir son verip, yasal
hakkımız olan tapuyu almak için ne ge-
rekiyorsa yapacağımızı kararlı bir bi-
çimde herkese duyurduk. 

Bunu yaparken de, kimseyle kavga et-
meden, kiminle görüşmemiz gerekiyorsa
onlarla masaya oturup, olayı çözünceye
kadar da masadan kalkmayacağımızı
belirttik.

Daha henüz yönetime bile gelmeden gi-
rişimlerde bulunmuş ve olur olmaz dedi-
kodular yerine mesaimizi çok çalışma,
elimize geçen her belgeyi okuma ve ko-
nuya hakim olmaya harcamıştık.

Ve yönetime geldiğimiz 1 Kasım 2016
gününden itibaren, bir an bile kaybet-
meden derhal bu konuda harekete geç-
tik ve gereken temasları kurarak
başladık işe. Ve bunun sonuçlarını da
kısa bir zaman süreci içerinde almanın
gururunu yaşadık.

Defterdarlık 
Başvurusu

Üsküdar Belediyesi
Temasları2
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A T A -  2 ‘ D E N

Bu çerçevede sayın Hilmi Türkmen
ve ekibi ile pek çok kez görüşüp bir-
likte çalıştık ve karşılıklı olarak ta-
pumuzu alıp yasal terkimizi
yapacağımızı belirten protokolleri
imzaladık ve zaman kaybetmeden
bu protokollerle birlikte tekrar def-
terdarlığın karşısına çıkıp tekrar  ta-
pumuzu istedik.

Ancak Defterdarlık bu sefer de, Da-
nıştay’da gecekonducular tarafın-
dan kendilerine açılan yürütmeyi
durdurma davasını gerekçe göste-
rerek işi yokuşa sürdü. Bu konuyu
çözmeden tapuyu veremeyecekle-
rini ifade ederek, topu Ankara’daki
Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne
attılar.

Biz de, sadece ve sadece çözüme
odaklandığımız ve tek yol olarak bu
belirtildiği için bu kez Ankara’nın
yolunu tutup yetkililer ile görüş-
meye başladık.

Ancak gördük ki, bugüne kadar ye-
terli bilgilendirme yapılmadığı için
orada ATA-2’nin durumunu tam
olarak bilen kimse yok. Bilenler de
yanlış biliyorlar.

Onlar ATA-2’nin boğazda değerli
bir büyük bir arazi üzerinde kurulu
olduğunu duymuşlar. Bizim arsamı-
zın üzerinde kocaman bir yeşil alan
olduğunu, onun üzerinde de gece-
konducuların bulunduğunu ve
bizim onları güç kullanarak yerle-
rinden atmak istediğimizi zannedi-
yorlar ve elbette onların böyle bir
mağduriyet yaşamasını istemiyor-
lardı.

Bunca yıl boyunca bu konunun
kendileri tarafından bilinmiyor ol-
ması çok ilginçti. Yıllar sonra kendi-
lerine olayın bununla hiç bir ilişkisi
olmadığını, bizim davalarda taraf
bile olmadığımızı ve yapacağımız
terk ile çözümün sağlanacağını an-
latarak kendilerine uzun uzun an-
lattık.

Yaptığımız bir dizi görüşme sonu-
cunda, reel durumu hem tarihçesi
hem de  hukuki detayları  ile tek tek

aktardık, gerekli belgeleri sunduk
ve  yaklaşık 30.000 kişiyi ilgilendi-
ren bu duruma bir an önce son ver-
melerini istedik. 

Evet bir Danıştay gerçeği vardı ama
biz hukuki haklılığımıza dayanarak
o davaya gerek kalmaksızın hak et-
tiğimiz tapunun bize verilmesi ko-
nusunda ısrarcı olduk. Çünkü
biliyorduk ki Danıştay’da davalar
uzun sürüyordu ve artık bıçak ke-
miğe dayanmıştı. Ancak İstanbul
Defterdarlığı ve Milli Emlak, önce
bu davanın görülmesi gerektiği ko-
nusunda ısrar ederek bu anlamda
tüm kapıları kapatttılar.

Bu aşamada biz de bulabildiğimiz
her siyasi merciye ulaşmaya çalıştık
ancak her seferinde karşımıza Da-
nıştay davası çıktı. Hatta ATA-2’nin
tapusunu alıp terklerini yapması
konusunda aynı noktada olduğu-
muz Üsküdar Belediyesi, Defter-
darlığa bir de yazı yazarak ATA-2’ye
tapusunun resmen verilmesini bile
istedi. Ancak tüm bu girişimlere
karşın hep Danıştay davası adres
gösterildi ve o sonuçlanmadan ta-
punun verilmeyeceği nin altı kalın
çizgilerle çizildi.

Buna rağmen işin peşini bırakmadık
ve her platformda çözüm aradık.
Gerek Üsküdar belediyesi, gerekse
ATA-2 yönetimi olarak artık bu du-
ruma bir son vermek istiyor ve bu
amaçla birkaç koldan çözüm arı-
yorduk. Bu arada bakanlardan üst
düzey bürokratlara, yerel  yönetici-
lerden siyasetçilere kadar pek çok
kapıyı çaldık.

ATA-2’nin durumunun ele alındığı
bu görüşmelerde bir ara çözüm ola-
rak gecekonducuların davalarından
vazgeçmeleri  bile ortaya atıldı. 

Bu bir çözüm olabilirdi elbette.
Çünkü aslında davalarını çekip,
bizim tapumuzu alarak yasal terki-
mizi yapmamız gecekonducuların da
işine gelen bir durumdu. Böylelikle
onların da çözüm süreçleri başlaya-
cak ve belediye ile birlikte gereken
işlemleri yapılabileceklerdi. 

Ancak gecekondu sahipleriyle  bir-
kaç kez toplanılmasına ve önemli
bir bölümü ikna edilmesine rağ-
men, kalan %20’slik bir kesim bu
çözüme yanaşmadıklarından bu yol
dan da bir sonuç alınamadı. 

Bu süreç içerisinde yönetim olarak
Ankara tarafını da boş bırakmıyor
ve zar zor alınan randevular çerçe-
vesinde çeşitli temaslar kurmaya ve
dönemin politik ve yargı konuların-
daki sıkıntılara ve yavaşlığa rağmen
ATA-2 için gerekeni yapmaya çalışı-
yorduk. Hem de birkaç koldan. 

Zaten biz o güne kadar her fırsatta
Ankara’ya gidip gelmiş, gerekli di-
lekçe, bilgi, belge vb. tüm dokü-
manları temin edip bunları
aralarında Maliye Bakanlığı Başhu-
kuk Müşavirliği ve Muhakemat
Genel Müdürlüğü BAHUM’un da
bulunduğu ilgili yerlere teslim ede-
rek, dava için gerekli tüm altyapıyı
sağlamıştık. Kısacası, tüm bu giri-
şimler devlet mekanizmasının artık
ATA-2 ile ilgili olarak ne yapılması
gerektiği konusunda bir netliğe
sahip olmasını sağlamıştı.         

Ancak gerek 15 Temmuz sonrasının
belirsizliği, gerekse de bunun siyasi
ve hukuki konjonktüre yansıması,
davaların zamanında görüşülmesini
olanaklı kılmıyor ve bu anlamda
yaprak bile kımıldamıyordu. Ancak
biz,  başvuruları yapmış, gerekli
tüm bilgi ve belgeleri sağlamış ol-
manın rahatlığı ile bir an önce bu
davaların görülmesini bekler hale
gelmiştik. Zaten biz hiç bir zaman
sürecin ucunu bırakmamış, kim-
seyle teması kesmemiş, görüşme
ve telefon trafini sürekli kılarak
ATA-2 gündemini tüm platform-
larda sıcak tutulmasını sağlamıştık.

İşte yaptığımız bu yoğun girişim tra-
fiği sonrasında adli tatil sonrasında
bizimkinin de aralarında bulunduğu
2B davalarına öncelik tanınmasını
sağlamış ve sözünü de almıştık.

Bizler bir yandan Danıştay üzerine
yoğunlaşırken, diğer yandan da İs-
tanbul’daki yargı trafiğini de yakın-
dan takip ediyor, avukatlarımız

aracılığıyla girişimlerde bulunuyor,
çeşitli davalardaki müdahilliğimiz
çerçevesinde gerek duyulan her tür
dokümanın sisteme girmesini sağla-
yarak mahkemelerdeki süreci de
kontrol ediyorduk. Kısacası artık
hemen herkes ATA-2’nin haklı davası
konusunda bir fikir sahibi olmuştu.

İşte tüm bunlar olurken, çalışmala-
rımız ilk meyvelerini vermeye baş-
ladı ve adli tatil süreci içerisinde
yüksek mahkemeler olan istinaf
mahkemelerinde 4 tane karar çıktı.

ATA-2’nin müdahil olduğu bu da-
valarda çıkan 4 karar da ATA-2’nin
lehineydi. Üçü gecekonducuların
davalarını onların aleyhine sonuç-
landırırken, bir diğeri onların yü-
rütmeyi durdurma davasını bizim
lehimize bozdu. Bu bizim açımızdan
çok önemli idi ve Danıştay vb tüm
davalar için emsal teşkil ediyordu.

Biz de zaman kaybetmeden ilgili
evrakları  anında Danıştaydaki dava
dosyalarımıza ilave ettik. Artık tüm
süreç lehimize dönmeye başla-
mıştı. Artık tek yol olarak Danıştay
davası kalmıştı.

Her ne kadar bu aşamada 2016 yı-
lında yönetimin tüm itirazlarına
karşın ATA-2 içerisinde  kimi gerek-
siz bireysel davalar açılmış ve olum-
suz sonuçlanmaları hukuk
savaşımımıza zarar vermiş olsa da
neyseki Danıştay bunları dikkate al-
madı. 

Çünkü gerek bizim gerekse de hu-
kukçularımızın sağladığı katkılar ve
ATA-2’nin tartışmasız haklılığı o
kadar sağlam kanıtlara dayanı-
yordu ki, o olumsuzluğun bir etkisi
olmadı.

Sonuç olarak bize belirtildiği gibi
Adli Tatil sonrasında aralarında
ATA-2’nin davası görülmeye baş-
ladı ve burada özetlediğimiz bir yıl-
lık çabanın sonucunu aldık.
Beklenildiği üzere, tüm o girişimle-
rimiz, gerçekleştirdiğimiz sağlam
enformatif ve hukuki altyapı saye-
sinde, 5 yıl sonra gecekonducuların
defterdarlığa açtıkları dava bizim
lehimizde esastan bozularak lehi-
mize sonuçlandı.

43 Milli Emlak ile
Görüşmeler

Yoğun Görüşme
Trafiği ve Temaslar

Olumsuz Koşullara
Rağmen Süreci Hep

Kontrol Altında Tuttuk
5

İstinaf Mahkemesi
Sonuçları Danıştay

Kararınının Müjdecisi Oldu

Sonunda Danıştay
Haklılığımızı Onadı

6

7
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ATA-2‘den ATA-2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’nden

TAPUYU ALDIKTAN SONRA YAPILACAKLAR
Tüm süreç tamamlandı ve tapumuzu aldık. Peki o zaman neler olacak ? İşte o
zaman yine Üsküdar Belediyesi ile birlikte sırayla yerine getirilmesi gereken bir
dizi aşama var. Şimdi bu aşamalara kısaca göz atalım :

* İlk iş yarım kalmış, değişikliğe uğramış avan prajesi ve vaziyet planımızı
belediyenin onayına sunacak ve onaylatacağız.

* Proje onalyanacak ve o yapıların eksik inşaat ruhsatlarını (21 blok ve 64
bahçeli ev) Üsküdar Belediyesinden alacağız. 

* Sonra yasal terkler yapılacak ve kat mülkiyeti ile ilgili ferdileşme çalışma-
ları başlayacaktır.

ATA-2 otuz yılı aşkın bir süredir bir çok problemi içerisinde barındıran, sorunlar
yumağı haline gelmiş çok büyük bir yapı kooperatifidir. Böyle bir kooperatifi
ferdileştirmeye geçirerek feshetmek kolay bir iş değildir. Zaman alıcı ve zah-
metlidir. Yani hiç de kolay olmayan bir süreç yaşanacağının bilinciydeyiz. Ancak
sonuna gelinmiş bir mücadelenin gereğini sorumluluk içerisinde ve harfiyen ye-
rine getirerecek ve yasal harçlarımızı da yatırarak gecikmiş oturma iskanımızı
alacağız.

* İskan iznini aldığımızda ise artık herşey bitmiş ve süreci tamamlamış olacağız.

* Ondan sonra kooperatifimizi feshedecek ve kat mülkiyetine geçerek belki
de birden fazla site yönetimi altyapısını oluşturacağız.

Site olduğumuzda ise, 
bugün sıkıntısını çektiğimiz pek çok konuyu gerektiği gibi halledecek

ve ATA-2’lilerin hak ettikleri yaşam kalitesine kavuşmaları sağlanacaktır.

Sayın Ortaklarımız; 

ATA-2 Hukuk Müşavirliği olarak sizleri  daha
önce   yapmış olduğumuz duyurularımız ile yü-
rümekte olan davalarımız hakkında bilgilendir-
miştik. Şimdi de Danıştay’ın lehimize çıkan kararı
vesilesi ile gelinen son hukuki durumu özetleye-
ceğiz.

Sürece bir göz attıldığında; kooperatifimize  6292
sayılı yasa  kapsamında   bedelsiz iadesi gereken
102  parsel  işgalcileri  tarafından hak sahipliği
talebi  ile açılan, ancak İdare  Mahkemelerince
“bu kişilerin bu haktan yararlanamayacağı”    ge-
rekçesi ile  ret edilen  davaların, yine bu kişilerce
Danıştay    nezdinde temyiz edilmiş olduğu görü-
lür.

Öte yandan, Yüksek Mahkemece 5 dosyada İdare
Mahkemesin  ret  kararı onanarak 102  parselin
ATA-2’ye   iade edilmesi  gerektiği de Yüksek
Mahkeme tarafından teyit edilmiştir.

BU ÖNEMLİ KARAR BİR SÜRECİN SONU DEĞİL,
BAŞLANGICIDIR

Herkesin beklediği müjde niteliğindeki bu önemli
karar bir sürecin sonu değil, başlangıcıdır. Bu
karar ATA-2 için çok önemli bir dönemecin geçil-
diği anlamına geliyor ve böylelikle ATA-2’nin hak-
lılığı Danıştay  tarafından da tescil edilmiş oluyor. 

SÜRECİN EN ZOR KISMI GERİDE KALDI

Gelinen son aşamada, Danıştay tarafından beş-
dava dosyasında  verilen ONAMA kararları ile  sü-
recin en zorlu kısmı geride kalmış olsa da, süreç
bir bütün olarak henüz tamamlanmamıştır.

DİĞER DAVA DOSYALARINDA DA
HIZLA SONA GELİNDİ

Bu karar  sonrasında Danıştay’da  bekleyen, Koo-
peratif aleyhine  sonuçlanan ve Yürütmeyi Dur-
durma kararı verilen  dava  dosyalarımızın da hızlı
bir  şekilde   sonuçlanacağını  öngörüyoruz. Zira
Danıştay  resmi sayfasında onların da hepsinin
karar  aşamasında olduğunun kaydı bulunmakta. 

Şüphesiz ki  davacıların bu  ONAMA kararlarına
karşı son yargı  yolu olarak  karar düzeltme  tale-
binde  bulunma   hakları var. Hukuki sürecin sona
ermesi için bu sürecin de tamamlanması  gereki-
yor.  

MÜJDELİ PAYLAŞIMLARIMIZI İZLEMEYE
DEVAM EDİN

Ancak biz biliyoruz ki zoru aştık  ve çok kısa bir süre
içerisinde güzel gelişmelerle sizlerle  yeniden  pay-
laşımlarda bulunacağız.

Avukat Şule Yılmaz
ATA-2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

ŞİMDİ NASIL BİR SÜREÇ YAŞANACAK ?
Herkesin beklediği müjde niteliğindeki bu önemli karar bir sürecin sonu
değil, başlangıcıdır. Bu karar ATA-2 için çok önemli bir dönemecin ge-
çildiği anlamına geliyor ve böylelikle ATA-2’nin haklılığı   Danıştay  ta-
rafından da  tescil edilmiş oluyor. 
Ancak süreç daha tamamlanmadı. Gelinen son süreçte dosyalar  hakkında  da-
nıştay  tarafından verilecek  kararın  önemli  olacağını ve  tüm dosyalar için
emsal teşkil edeceğini açıklıkla  belirtmiştik.
İŞTE O KARAR VERİLDİ 
Ve bu, bizim  haklılığımızı   teyit etti.  Danıştay  tarafından 5 dosyada verilen
Kooperatif   lehine  ONAMA  kararları ile sürecin en zorlu kısmı tamamlanmış
oluyor. 
Şüphesiz ki  davacıların bu ONAMA kararlarına karşı karar düzeltme talebinde
bulunma hakları var. Bu sürecin de tamamlanması  gerekiyor elbette ama bizim
açımızdan EN ZORU AŞILMIŞ OLDU.
Bu karar  sonrasında kooperatif aleyhine  sonuçlanan  ve yürütmeyi durdurma
kararı  verilen   dava  dosyalarımızın da   hızlı bir  şekilde   sonuçlanacağını  ön-
görüyoruz. Zira  danıştay  resmi sayfasında hepsinin karar  aşamasında  olduğu
kaydı bulunmakta.
Biz de yönetim olarak, hukuk müşavirlerimizle birlikte tüm bu süreçleri
takip ediyor ve tamamlanmalarını sağlıyoruz.


