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S.S. ATA-2 YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ OLAN BASIN BÜLTENİDİR

BU BÜLTENİN YAYINLANMASINDA KOOPERATİF KAYNAKLARI KULLANILMAMIŞTIR. TÜM MASRAFLAR SPONSORLARIMIZ
TARAFINDAN KARŞILANMIŞTIR. KATKILARINDAN DOLAYI KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ.

“ Biz bu yılki genel kuruldan önce tapu ile ilgili
müjdeyi vermek istiyoruz. ”
“ Her ne kadar tapumuzu bize defterdarlık verecekse de, herkes biliyor ki Türkiye’de bu tapu
işleri belediyelerle eşgüdümlü olarak yapılıyor.
Biz öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
Üsküdar Belediyesi ile ilişkileri düzgün tutup,
onların hedeﬂerine paralel olarak çağdaş şehircilik oluşturma planlarına paralel olarak tapumuzu almaya gayret ediyoruz.
Çünkü biz biliyoruz ki bizim sorunumuz hallolmadan belediyelerin planları da hayata geçmeyecek, gecekonducuların sorunları da
çözülmeyecektir.
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Kafalarınızı Karıştırmaya Yönelik

SORULARI SONA ERDİRECEK ÇARPICI
YANITLAR

Elbette biz kendi tapumuza odaklandık ama bu
durumu bir nevi kaldıraç olarak kullanıyoruz.
Onlara, kendi sorunlarını ancak bizim tapumuzu vererek çözebileceklerini empoze ediyoruz ve bugüne kadar yapılan temaslardan
aldığımız izlenim şudur ki, bu konuda da oldukça başarılı olduk. H erkesin sorunun çözüleceği bir “kazan – kazan” konumuna geldik.
Ortak bir çözüm bulma yönünde ilerliyoruz ve
şuna inanıyoruz ki, genel kurul öncesinde kooperatif ortaklarımıza bir müjde vereceğiz..”
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Ata-2 Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Çifcibaşı
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Site Olmanın Bir Vadede Kaçınılmaz Gereklilikleri Nostaljik Fotolar Eşliğinde

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ve
ISI PAY ÖLÇERLER
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Hayvan Dostlarımız İçin :
KISIRLAŞTIR, AŞILAT,
YERİNDE YAŞAT

ATA-2 SİTESİ YÖNETİMİ HERHANGİ BİR WHATSAPP HESABI KULLANMAMAKTADIR. ORTAKLARIMIZ BİZİ
FACEBOOK’TA “Ata 2 Sitesi” WEB’DE İSE “www.ata2.org” SİTEMİZDEN TAKİP EDEBİLİR, İLETİŞİME GEÇEBİLİRLER

EDİTÖRDEN

MERHABALAR;

ATA-2’nin hep küçük bir Türkiye olduğu söylenir. Ülkenin karakteristik özelliklerinden bağımsız olmadığı, halkımızın davranış kalıplarını, bileşenlerini
bünyesinde bire bir yansıttığı söylenir. Bu nedenle sitemizin sorunları da, çözümleri de hiç de kolay olmuyor.
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ATA-2’NİN TÜM BİLGİLERİNE
E-DEVLET’TEN KOLAYCA ULAŞABİLİRSİNİZ

Az değil 4 ay önce bir seçim geçirdik ve taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği
üzere son dönemlerin en sakin, en demokratik, en düzeyli genel kurulu sonrasında uzun yılların ardından yeni bir yönetim geldi. Gelir gelmez de bu sitede çok da alışkın olunmayan bir şeffaflık gayreti ile burasının tarihinde
görülmeyen bir iletişim politikasını hayata geçirerek geniş kitlelere ulaşmaya
başladı. Bunun için hiç kimseyi ayırd etmeden herkese kapısını açtı, çağrılar
yaptı ve haftada en az iki kez toplantılar düzenledi. Bu toplantılarda bıkıp
usanmaksızın yapılanlar, olan biten ve mevcut durum hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Bvlki de ilk kez kooperatifin son 30 yılı (hatta daha da öncesi)
hakkında kimsenin bilmediği, söylenmeyen ayrıntılar anlatıldı. Gelinen nokta
bir bir özetlendi ve yeni yönetimin hedefleri, farklı olarak neler yapacağı ve
adım adım takip edilecek yol haritası tüm açıklığıyla gözler önüne serildi.
Tüm bunların yanı sıra bugüne kadar gerçekleştirilemeyen bir iletişim politikası uygulanmaya başlandı, böylesine olumlu bir değişimi besleyecek çok
radikal adımlar atıldı, danışma kurulları, ada temsilcileri, çevre, gençlik komisyonları oluşturuldu. Tüm bunların odak noktasına da interaktif bir haberleşme kanalı olarak, düzenli olarak aylık bültenler yayınlanmaya başlandı.
Bir gün geciktirmeden, bir sayı sektirmeden dört aydır ayın ilk haftasında bu
16 sayfalık aylık bültenlerin 2,753 konutun hepsinin kapısından içeri girmesi
sağlandı. Üstelik tüm bunlar sitenin maddi manevi hiçbir kaynağı israf edilmeden, yönetimin zamanı ve emeği harcanmadan, danışma kurullarının ücretsiz ve gönüllü katkıları ile gerçekleşti.
Tüm bu çabalarımız çok büyük bir çoğunluk tarafından görülüyor, takdir ediliyor, destekleniyor ve kooperatif ortaklarımız hemen hergün artan bir yoğunlukla taktirlerini, beğenilerini, teşekkürlerini ve ön önemlisi birşeylerin
başarılabileceğine olan güven ve inançlarını iletiyorlar.
Ancak üzerinden dört ay geçmiş olmasına rağmen ATA-2’ye zarar vereceğini bile bile, seçim sürecinin gerginliğini sürdürerek bundan nemalanmaya
çalışan bir anlayış, giderek çevrelerinde kimse kalmamış olsa da, suyu bulandırmaya çalışıyor. Biz yapıcı, iyi niyetli her eleştiri ve düşünceye açık olan,
bu konuda her fırsatta çağrı yapan bir yönetimiz. Ama hedefi üzüm yemek
değil, bağcı dövmek olan, yalan, dedikodu ve çarpıtmalarla dolu kirli politikalara da hayır diyeceğiz. Onların oyunlarına gelmeyecek ve her ne kadar
kendileri cevaplarını biliyor olsalar da, bu bülten aracılığıyla ortalıkta dolandırılan her türlü tezvirata, her çeşit soruya yanıt vereceğiz..
Bu konuda ilk adımı başkanımız atıyor bir sonraki sayfada
kışkırtıcı tüm sorulara büyük bir açıklıkla yanıt veriyor.
Gerek bu soru - cevap bölümünden, gerekse sayfalarımızdaki diğer yazılardan yararlanacağınızı umuyor,
bir sonraki Nisan sayımızda yepyeni bilgilerle karşınıza çıkacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz.

SEVGİ VE DOSTLUKLA KALIN...

KATKILARINIZI,
ÖNERİLERİNİZİ,
YAZILARINIZI
BEKLİYORUZ

BELEDİYEDEN YOLLARIN BAKIMI ONARIMI İLGİLİ YANIT VAR
ATA-2 YÖNETİMİ DOĞA DOSTLARI İŞBİRLİĞİ

www.turkiye.gov.tr sitesine kendi e-devlet şifresiyle giren herkes
şu yolları izleyerek ATA-2’nin bilgilerine ulaşabilir :

Sitemizin, genç, dinamik doğa dostu aktivistleri pek çok konuda
güzel işler başarıyorlar. Son birkaç aydır yeni yönetimle işbirliği
içerisinde hem sitemizdeki sokak hayvanları konusunda hem
de aylık bültenimiz sayfalarında birlikte çalışmalar yaptığımız
arkadaşlarımız, site yönetim binasında bir cumartesi günü
yollarla ilgili olarak ilettiğimiz sıkıntılara da kayıtsız kalmamış
ve hep beraber Üsküdar Belediyesini dilekçe yağmuruna tutmuş ve yıllardır kendilerinin onarım ve denetiminden geçmeyen kaldırım ve yollarımıza dikkat çekerek taleplerimizi
sıralamıştık.

DEVLET KURUMLARI > ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI >
YAPI KOOPERATİFLERİ GİRİŞ UYGULAMASI > UYGULAMAYA
GİT > GİRİŞ YAP > ORTAK OLDUĞUM KOOPERATİFLER > ATA 2

Buradan sitenin şu bilgilerine ulaşabilirsiniz :

* TEMEL BİLGİLER, * ÇEŞİTLİ DUYURULAR, * YÖNETİM
VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ, * TÜM KOOPERATİF
ORTAKLARININ LİSTESİ, * BUGÜNE KADARKİ TÜM GENEL
KURULLARIN TUTANAKLARI vb.

Bunun üzerine birkaç kez sitemize gelen, fotoğraflar çekerek tutanaklar tutup birimlerine ileten belediye ekipleri
de konuya ilgisiz kalmamış ve sonunda dilekçe kampanyasının başını çeken Didem Akyüz Saldıran’a resmi
bir yanıt göndermişler.

Başkanımızın temaslarında da belirtildiği üzere, bu
konuda harekete geçileceği, çalışmalara başlanacağıancak mevsimsel koşullar nedeniyle startın Haziran ayında verileceği ve
üç ay içerisinde tamamlanacağı söylenmiştir. ATA-2 yönetimi olarak konuyu yakından takip edeceğimizi belirtir, dilekçe gönderen tüm ATA-2 sitesi akinlerine ve tabii Çengelköy
Ata 2 Sitesi Doğa Dostlarına teşekkür ediriz.
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KAFALARINIZI KARIŞTIRMAYA YÖNELİK
SORULARI SONA ERDİRECEK YANITLAR
Ahmet GÜLAYDIN (ATA-2 Kooperatiﬁ Yönetim Kurulu Başkanı)

ATA-2 yönetimi olarak biz herkese eşit mesafede duruyor,
kimseyi ayırmadan, çifte standartlı davranmadan tüm zamanımızı herkesi elden geldiğince bilgilendirmeye, toplantılar, ziyaretler ve basın bültenleri aracılığıyla kooperatif
üyelerimizi her konudan haberdar etmeye çalışıyoruz.

Ancak üzerinden dört ay geçmiş olmasına rağmen ATA-2’ye
zarar vereceğini bile bile, seçim sürecinin gerginliğini sürdürerek bundan nemalanmaya çalışan bir anlayış, sorular
sorarak suyu bulandırmaya çalışıyor.

Biz kendilerinin her türlü sorusunu bire bir yanıtlamış, hatta
onlar da bunun için bizlere teşekkür etmiş olmalarına rağman, bunu hiçbir biçimde dışarıya yansıtmıyor ve çevrelerini yanıltmayı tercih ediyorlar.

Bu nedenle, sizleri bilgilendirme amacıyla yola çıkan aylık
bültenimizin de ruhuna uygun bir biçimde, biz o soruları
kendilerinin ağızından sayfalarımıza taşıyarak ATA-2 Kooperatif üyelerinin aklında hiç bir açık nokta kalmadan bilgilenmelerini sağlama yoluna gittik. Umarız yeteri kadar
aydınlatıcı olur...

Muhalefetin Internet
gruplarında, yönetim
olarak kimseye bilgi
vermediğiniz söyleniyor. Neden bilgi vermiyorsunuz,
gizli bir
ajandanız mı var ?

Tek amacımız Ata2’de olup
biteni şeﬀaf bir şekilde
üyelerimize
iletmektir.
Evet, bizim bir ajandamız
var. O da arsa tapumuzu
alıp, ferdileşme sürecini tamamlayıp kooperatiﬁ feshetmektir.
Sordukları her soruya yazılı
ve sözlü olarak cevap alabi- Tapu ile belediye’nin ne
liyorlarken sürekli olarak gibi bir ilişkisi var?
bu suçlamalarda bulunan Neden Belediye ile bu
2-3 kişi var. Ne ilginçtir ki, konuyu konuşuyorsubu kişiler kooperatif mer- nuz? Belediye bizim sokezine gelip bizlere doğru- runumuzda taraf olan
dan istedikleri soruları bir kurumdur. Menfaatsorabilecek iken, kendi yö- lerimiz
çakışmıyor.
nettikleri Internet ortamla- Neden onlarla bu kadar
rında yapılan işlerden sıkı fıkısınız?
haberdar olmadıklarını tekBelediyeyi sürecin içine
rarlıyorlar.
dahil eden Ata2 yönetimi
Yönetim olarak kapımız değildir. Milli emlak ve İsherkese açık. Bugüne tanbul
defterdarlığıdır.
kadar hiç kimse yönetime Bunun böyle olması kadar
şu soruyu sorduk cevabını doğal bir şey olamaz. Nealamadık, almadık diye- denine gelince; kabul edemez. Tam tersine, yeni yö- lim veya etmeyelim Ata2
netim olarak, üyelerimizi arazisinin işgal altındaki
bilgilendirmek amacıyla bölgesinde yaklaşık 6000
toplantılar yaptık ve yap- civarında insan yaşıyor.
maya devam ediyoruz.
Yani bu bölgede okuluyla,
Her ay bilgilendirme bül- camisiyle, parkıyla, yollateni çıkarıyoruz. Yazılı veya rıyla, resmi tesisleriyle
sözlü gelen her soruya tüm oluşmuş toplumsal bir
açıklığı ile cevap veriyoruz. yaşam var. Ve yine aynı za-

manda devletin kendi hatasından kaynaklı 30 yıldır
mağdur edilmiş 13000 civarında nüfusun yaşadığı
Ata2 var. Hiçbir kamu yöneticisi mahkeme kararlarına aykırı, telaﬁsi mümkün
olmayan sonuçlar doğurabilecek kararlara imza
atmaz. Önce ilgili kurumlarla anlaşmaları gerekmektedir. İşte bu nedenle
çözüme yönelik sürece belediye de dahil ediliyor. Bu
bölgede yaşayan insanlara
belediye tarafından her
türlü hizmet on yıllardır verilmekte olup, her seçim
döneminde sözler verilmiştir. Yani Ata2’nin tapusu ile
beraber orada yaşayan
6000 civarındaki nüfusun
sorununa da yasal bir
çözüm bulunması gerekiyor. Bizim hoşumuza gitse
de, gitmese de ortada çözülmesi gereken bir sorun
var. Bu sorunu çözüme kavuşturacak olan kurumların başında belediye
gelmektedir.

Sitemizi
belediye’ye
peşkeş mi çekiyorsunuz? Site içi hizmetleri
belediyeye yaptırmanın
karşılığında kim bilir ne
tavizler veriyorsunuz ?

Bu nasıl bir mantık? Nasıl
bir zihniyet? Anlamakta
güçlük çekiyoruz. Belediye
bizim belediyemiz. Vergisini verdiğimiz, hizmet aldığınız bir yerel yönetim.
Ödediğimiz vergileri gerekçe göstererek hizmet
talebinde bulunuyoruz.
Bunun nesi peşkeş çekmektir? Nesi taviz vermektir?

Kasaba büyüklüğünde bir
site olan Ata-2’de yerel yönetimlerden alınan hizmetlerin
karşılanması
gerekiyor. Ata2’nin bütçesi
ortada! Her ay Ata2 Yaşam
bülteninde yayınlıyoruz.
Bu bütçe ile Ata2’nin sorunlarını çözmek mümkün
değildir. Ata2 ağırlıkta
emeklilerin yaşadığı bir sitedir. Türkiye’de emeklilerin yaşam koşulları ortada.
Şu anda toplanan aidatlarda dahi ödeme sıkıntısı
yaşayan ciddi sayıda üyemiz var.

Biz toplanan aidatların artırılamaya- cağının da farkındayız. Bu nedenle, Ata2
olarak belediyenin hizmetlerine ihtiyacımız var. Yollarımız,
parklarımız,
bahçelerimiz kötü durumda mutlaka bakımlarının yapılması gerekiyor.
Bunlar için milyon TL’lik
bütçe istemeyi doğru bulmuyoruz.

Defterdarlığa karşı tapumuzun verilmemesi nedeni
ile
5.
İdare
Mahkemesi 2016/956 sayılı açmış olduğumuz dava
var. Defterdarlık davaya
cevap dilekçesinde devam
etmekte olan yürütmeyi
durdurma kararını gerekçe
olarak göstermektedir,
dava ön inceleme aşamasında olup süreci devam
ediyor.

Danıştay’daki dava sonuçlanmadan herhangi
bir şey yapma imkanı
yoksa, neden tapu konusunda iyimser kimi
söylemlerle bizleri kandırıyorsunuz?

Gecekonducular, 6292 sayılı 2b yasasının 6. maddesi
gereğince hazine arazisi
üzerinde işgalci konumunda oldukları gerekçesi
ile işgal ettikleri arsaların
defterdarlık tarafından
kendilerine satışının yapılmasını istiyorlar.

Defterdarlığın zımmen red
gerekçesi ile defterdarlığa
karşı gecekonducular tarafından 39 dava açılmış bulunuyor. Bu davalar işgalci
gecekonducular ile defterBiz Ata2 yönetimi olarak, darlık arasındadır.
ekibimiz ve eldeki bütçe Bu davaların sadece 2 taimkanları ile yapabileceği- nesini 3. ve 4. idare mahmizin maksimumunu yap- kemeleri esastan kabul
maya çalışıyoruz. Bundan edip yürütmeyi durdurma
hiç kimsenin kaygısı olma- kararı vermiştir. Bilahare
sın.
bu kararı veren hakimler
Fetö
davasında tutuklanBuna ek olarak tapularımı- Hakkımız olan tapuyu
mışlardır.
Diğer idari mahzın ferdileştirilmesi süre- bize vermeyen Defterkemeleri
çoğunlukla ret
cinde belediye ile çalışmak darlığa neden dava açkararı verilmiştir.
mıyorsunuz?
zorundayız.
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Defterdarlığın ve gecekondu avukatının temize
götürdüğü Danıştay’da
toplam 19 dava var. Bizi
dolaylı olarak ilgilendiren
3.ve 4. idarenin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma
kararıdır.

Oysa 6292 sayılı 2b yasasının 7. maddesi gereğince,
daha önceden tapusu olup
2b gerekçesi ile tapusu
iptal edilenlerin tapusu,
herhangi bir bedel alınmadan tapu sahibine iade edilecektir kararı ile bu arsa
tapusunun Ata2 ye verilmesi gerekmektedir.

olmadığı konusunda görü- ----------------------------------şüm sorulmaktadır.
“1163 sayılı Kooperatifler
Kanunu’nun
65. Maddesi
Kuruluşunuzun hukuki sta“Denetçiler,
genel
kurul
tüsünün konut yapı koopenamına
kooperatifin
işlem
ratifi olması nedeniyle her
hesaplarını
tetkik
eder.”
ve
türlü işlemlerde olduğu
üzere bu konuda da 1163 Hükmü uyarınca kooperasayılı Kooperatifler Kanunu tifin faaliyetleri ile ilgili öz
denetimin genel kurulca seve Kooperatif Anasözleşçilmiş olan denetim kurulu
mesi ile Türk Ticaret Kanuüyelerinin
görevleridir.
nu’nun anonim şirket
Konut yapı kooperatifi
hükümlerine göre konuyu
Örnek Ana sözleşmesinin
değerlendirmemiz gerektiği 23. Maddesine göre, yönebilinmektedir.
tim ve denetim kurulu üye-

Bilindiği üzere ibra, yapılan
iş ve işlemlere ilişkin aklanmayı ifade etmekte olup,
ibra edilmeyen yönetim kurulunun aynı genel kurulda
Maliye
bakanlığının tekrar seçilmeleri mümkün
11/02/2015 tarih ve 3246 olmamaktadır.
sayılı Bakanlık olur yazısına Genel kurul tutanağında
göre bir iptal veya yürüt- eski yönetim kurulunun
menin durdurulmasına iliş- ibra edilmemesinin gerekçe
kin karar olmadığı, bu veya gerekçeleri açıklanmanedenle tapunun Ata2 mıştır. Her ne kadar tutaadına tesciline engel ola- nağın bütünü incelenmayacağı düşüncesindeyiz. diğinde bir takım eleştiriler
Hukuken bakanlık olur ya- söz konusu olduğu görülzısı iptal edilmediği sürece müş ise de, bu hususlar
tapuyu Ata2 ye vermek zo- mevzuata uygun şekilde
ibra edilmeme gerekçesi
rundalar.
olarak tutanağa yansıtılmaBiz bu noktadan hareket dığı görülmüştür.
ederek Deftedarlığın tapumuzu adımıza tescil etme- Tutanağın incelenmesinde
sini talep ediyoruz. Bunun bu konu ile ilgili genel kurulca mevcut yönetim kuruiçin mücadele veriyoruz.
luna verilmiş herhangi bir
İbra edilmeyen eski yö- görev ve yetki bulunmanetime karşı ne yap- maktadır. Hesap tetkik komayı düşünüyorsunuz ? misyonunun kurulması ile
Neden bir girişimde bu- ilgili görev ve yetki genel
kurula aittir.
lunmuyorsunuz?

lerini seçmek, ibra etmek
veya
sorumluluklarına
karar vermek, gerektiğinde
bunları azletmek genel kurulun yetki ve görevleri arasındadır.

Konut yapı kooperatifi
örnek ana sözleşmesinin
36. Maddesinde ibra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası
açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar
verilmiş olması gereklidir.”
----------------------------------Öte yandan, yönetim ve denetim kurulları kendi içinde
ayrı, ayrı hesapların incelenmesi ve genel kurula yönelik raporlarını hazırlamaktadır. Tüm bu bilgiler
ışığında kararı verecek olan
Ata-2 Genel Kurulu’dur.

İlk işimiz dengeli bütçeyi
sağlamak adına giderlerimizi mümkün olduğunca
kısmak ve gelirimizi arttırmak için gerekli girişimlerde
bulunmak oldu. Kasım ayı
içinde bütçemizi dengeli
hale getirdik. Aralık ayından
itibaren en geç ayın 2 sinde
personel ücretlerini ve diğer
ödemeleri yapar hale getirdik. Her ay gerçekleşen aylık
bütçemizi Ata2 Yaşam bülteninde yayınlıyoruz.

Evet!.. Bizim en önemli işimiz arsa tapumuzu alıp ferdileşmeyi sağlamaktır ve
tüm enerjimizi öncelikle bu
konuda harcıyoruz. Göreve
geldiğimiz günden bu güne
kadar 3 defa İstanbul Defterdarlığıyla, 2 defa Ankara
Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile, 5 Defa Üsküdar Belediye Başkanlığı ile, bir defa
gecekonducu temsilcileri ile
toplantılar yaptık. Herkesle
temas ediyor, t apumuzu
almak için yoğun emek harDiğer taraftan üyelerden cıyoruz.
550.000.-TL civarında aidat
alacağımız var. Bu ödenme- Öte yanda Ata2 yaklaşık
yen aidatları tahsil etmek 13000 civarında nüfusun yazorundayız. Buna yönelik şadığı iki tepe üzerine kuolarak Kasım ayı içinde rulu kasaba büyüklüğünde
genel kurul tutanağı ile bir- bir site ve burada yaşam
likte bir yazı göndererek, devam ediyor. Alt yapısı ve
ödenmeyen aidatlar için üst yapısı ile her türlü
yasal işlemin yapılacağı uya- yaşam koşullarını en iyi şerısında bulunduk. Akabinde, kilde idame ettirip, iyileştiryine ödenmeyen aidatlar mek durumundayız. Ata2’liiçin telefonla aramalar ya- lerin ihtiyaç ve taleplerini
parak uyarılarda bulunduk. dikkate alarak elbette bu
Sonra hukuk servisi aracılığı söylediklerinizi içeren çalışile uyarı yazıları gönderildi malar ve daha fazlasını da
ve süre verildi.
yapmak zorundayız ve yaBuna rağmen ödeme yap- pacağız da...

mayanlara icra davaları açmaya başladık. İcra davası
açılıp, ödeme yapmayan evlere haciz memurları gönderilecektir. Tabii ki bunları
kısa sürede yapmak mümkün değildir. Hukuk sisteminde her aşamada karşı
tarafa zaman vermek zorundasınız.

Ödenmeyen aidat borçları konusunda ne yapacaksınız
?
Tüm
borçlulardan borcun
yanı sıra faizlerini de alıyor musunuz ? Kendinize
yakın olan kişilere Tüm borçlular faizi ile birÖzetle;
genel
kurul
tutanaGenel kurulca ibra edilmelikte borcunu kapatmak zoyen eski yönetim hakkında ğının incelenmesinde, genel özel muamele mi yapırundadır. Gecikme faizlene yapmamız gerektiği kurulca mevcut yönetim ve yorsunuz ?

hakkında Türkiye’de bu konunun en yetkin kuruluşlarından Özmen Danışmanlık
ve Mali Müşavirlikten
(Kemal Özmen) mütaala istedik. Cevaben gelen görüş
içeriğini aynen paylaşmak
istiyorum :
----------------------------------“ İlgi: 23/11/2016 tarih ve
6805 sayılı yazınız

İlgi yazınızda 30/10/2016
tarihinde yapılan genel kurulda yönetim kurulu değişikliği olduğu ve eski
yönetim kurulunun ibra
edilmediği nedeniyle ve
hesap tetkik komisyonu da
kurulmadığından, bu işle ilgili yönetim kuruluna
düşen sorumluluğun olup

denetim kurullarına verilmiş bir görev ve yetki yer almamaktadır. Bu nedenle
genel kurulca verilen bir
görev ve yetki olmadığından
genel kurul kararını yerine
getirmemesinden dolayı bir
sorumluluğu da söz konusu
olmayacaktır.”
-----------------------------------

01/11/2016 tarihinde yönetime geldiğimizde üye aidatlarının sağlıklı ödenmemesinden kaynaklı çok
kötü bir ﬁnansal tablo ile
karşılaştık: Mevcutta 2500.TL nakit ve 26.500.-TL bankada olmak üzere toplam
29.000.-TL para vardı. (Tapu
için toplanmış bulunan paYine 15/12/2016 tarih ralar bu hesaplara dahil
6899 sayılı dilekçe ile Çevre edilmemiştir.)
ve Şehircilik Bakanlığından Buna karşılık ay başı olması
ibra
edilmeyen
01/ nedeni ile ödenmesi gere04/2014 - 30/10/2016 ta- ken personel maaşları, gürihleri arasındaki faaliyet venlik,
hukuk,
mali
döneminin incelenmesini müşavirlik, genel kurul giyönetim kurulu olarak derleri ve diğer giderler
talep ettik. Bu dilekçemize olmak üzere 300.000.gelen cevap özet olarak şu TL’nin üzerinde bir gider söz
şekildedir :
konusu idi.
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rinde 25 kuruş dahi taviz
vermiyoruz. Bu muhasebe
servisine kesin talimatımızdır. Hiç kimseye özel muamele söz konusu değildir,
olamaz.

Yandaşlarınıza iş verdiğiniz söyleniyor. Bu konuda ne diyeceksiniz ?

Yönetime geldiğimiz tarihten bu güne kadar mevcut
personel sayısında ne bir
azalma, ne de bir artış olmamıştır. Hiçbir personel
değişimi de olmamıştır. Satınalma kalemlerinde maksimum tasarrufa gidilmiş
olup, tedarikçilerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ata2’de mevcut
yürüyen işlere ilaveten bir
de bilgilendirme amaçlı
Ata2 Yaşam bülteni çıkarmaktayız. Bu bülten için
Ata2’nin hiçbir kaynağı kullanılmamakta, bu tutar
sponsorlar tarafından karşılanmaktadır.

Tüm üyelerimizin aidat borç
durumu listesi Ata2 yönetim binasındaki panoda ilan
edilmekte olup, dileyen
Yandaşlık kavramını şidüyelerimiz bakabilir, görebilir. Her ay bu listeler yeni- detle ret ediyoruz. Bülten
de dahil olmak üzere bize
lenmektedir.
destek veren tüm kurullarıSiz kooperatiﬁn tapusu mız tamamen gönüllülük
ile uğraşmak yerine oto- esasına göre çalışmaktadır.
büs durağı, geri dönü- Yandaşlık yok, Ata2’li olmak
şüm konteynerleri, kedi, var. Ata2’de katılımcı, çalışköpek evleri, yaşam reh- malara destek veren yaklaberi ve kooperatif bül- şık 80 civarında komisyon
teni gibi konularla üyesi ortaklarımıza teşekkür
uğraşıyorsunuz.
ederiz.

YÖNETİMDEN

“BİZ BU YILKİ GENEL KURULDAN ÖNCE
Ata-2 Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çifcibaşı :

ORTAKLARIMIZA TAPU İLE İLGİLİ
MÜJDEYİ VERMEK İSTİYORUZ. ”
taraﬂarını çok severdim, Kuleli Askeri Lisesinde
okuduğum zamanlardan pek çok güzel anım
vardı. Bu nedenle hiç zorlanmadan kararımı verdim ve 2002’de ev sahibi oldum. 2009’da emekli
olmamla birlikte buraya taşındık ve ATA-2’de
yaşamaya başladım.
Kooperatiﬁn sorunları ile ne zaman ilgilenmeye başladınız ?

İlk dönemlerde işlerimin yoğunluğu nedeniyle
ATA-2’nin sorunlarıyla pek ilgilenemedim doğrusu. Ancak 2015 yılı Genel Kurulu öncesinde
oluşan muhalefet hareketi içerisine katıldım.
ATA-2’nin sorunlarının çözümü konusunda kooperatiﬁn mevcut yönetiminin ortaklarla sağlıklı
iletişim kurmamasından kaynaklı problemlerini
gördüm ve bunların çözümü için yönetime girmem gerektiğine karar verdim. Başlangıçtan itibaren benim ana ﬁkrim dürüst, geçmişi düzgün
ve vizyon sahibi birileriyle çalışmaktı. O nedenle
daha sonradan 4’e ayrılan farklı oluşumların
hepsi ile temas içerisinde oldum, toplantılarına
katıldım.

ATA-2 Yönetiminin Mart 2017 sayısının söyleşisini Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Çifcibaşı ile gerçekleştirdik. Kendisi Kuleli Askeri Lisesi
“HEDEFİM SEÇİME HEP TEK LİSTE İLE
mezunu bir Çengelköy aşığı ve
KATILMAK OLMUŞTU. AMA BU
ATA-2 sitesinin bölgenin en elit GERÇEKLEŞMEYİNCE, BEN DE ZATEN
DAHA HAZIRLIKLI OLDUĞUNU
yeri olduğunu ve bu anlamda olGÖRDÜĞÜM ÇÖZÜM GRUBUYLA
dukça iyi bir biçimde yönetilmeyi BERABER ÇALIŞMAYA KARAR VERDİM ”
hak ettiğini düşünüyor. Bu nedenle Nihai seçiminiz neden Çözüm Grubu oldu ?
de sitenin sorunlarının çözümü kohedeﬁm, seçime hep tek bir liste ile kanusunda oldukça titiz ve planlı ça- Benim
tılmak olmuştur. Zaten son gruptan da o hedefe
lışmalar yapılmasından yana ve ulaşamayacağımı gördüğüm için ayrıldım. Son
tapu konusunda da oldukça toplantıda bu konudaki tekliﬁmi de yaptım. Niyetim en son yapılan toplantıdan hep beraber
umutlu. Konuya ilişkin sorularımızı çıkıp
Çözüm Grubu’na gelerek “Artık hep berave verdiği yanıtları aşağıda bula- ber, güçlü bir biçimde giriyoruz seçime” demekti. Maalesef bu iş olmadı. Bunu görünce de
bilirsiniz.

ATA-2 ile tanışıklığınız ve kooperatif ortaklığınız nasıl oldu ?

Ben 2002 yılında ATA-2’de bir ev sahibi oldum.
O yıllar malum büyük deprem sonrası yıllarıydı.
Herkes gibi benim de depreme dayanıklı bir ev
arayışım vardı. Bu amaçla İstanbul’da dolaşmadık yer bırakmadım. En sağlam bölgeyi aradım
ve neticede hem zemininin sağlamlığı, hem de
evlerin yapım tekniği açısından oldukça güvenilir olduğunu gördüğüm ATA-2 Sitesinde ev almaya karar verdim. Ben zaten Çengelköy

zaten daha hazırlıklı olduğunu bildiğim ve gördüğüm ÇÖZÜM Grubuyla beraber çalışmaya
karar verdim. Yapılan seçimlerde de bence gerçekten ATA-2 tarihinin en demokratik Genel Kurulu sonrasında yönetime geldik.

“ÖTE YANDAN GÜNDELİK YAŞAMIN
DEVAM ETTİĞİ 13 BİN NÜFUSLU BİR
KASABA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BU YERİN
PEK ÇOK SORUNU VAR. BİZ, İLK HEDEFİMİZ OLAN TAPUYU ALMANIN
YANISIRA BU SORUNLARI DA ÇÖZMEK
İÇİN YÖNETİME GELDİK”
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ÇÖZÜM Grubu bu güne kadar yapılanların dışında, yeni, farklı ve iddialı bir plan ve program
ile yönetime geldi. Tüm kooperatif üyelerini
temsil eden yeni yönetim olarak neleri hedeflediniz, temel amacınız ne idi ?

ATA-2’nin en temel özelliği, bir yandan konut
yapı kooperatiﬁ olma pozisyonunu korurken,
diğer yandan da artık üretimin kalmamış olmasıdır. Üyelerine evlerini teslim etmiş, yaşam başlamış, kooperatif işlevi kalmamış, kendini tasﬁye
etmesi gerekiyor. Fakat bu tasﬁye olamadığından hem kooperatif, hem site olarak bir kimlik
bunalımı yaşıyor. Bunun da temel sebebi ATA2’nin varlık nedeni olan tapusunu alamamış olmasıdır. Bırakın kat mülkiyetine geçmeyi,
insanların arsa tapusu dahi olmadığı için köyden
gelip boş bir arsaya gecekondu yapanlardan
maalesef farklı bir konumda değiliz.

Burada yaşanan neredeyse her sorunun temel
nedeni tapusuzluk olduğu için, ilk hedef olarak
yaşanan tapu sorununu çözmeyi amaçladık. Bu
bizim yönetim olarak “olmazsa olmaz”ımızdır
elbette. Ancak öte yandan yaşam da devam ediyor, 13 bin civarında kişinin yaşadığı bir kasaba
büyüklüğünde bir yer olarak pek çok başka sorunumuz da var. Biz bunları da çözmek için yönetime geldik.

“EŞİ BENZERİ BULUNMAYAN ATA-2,
BİR TÜRLÜ GERÇEK DEĞERİNİ
BULAMIYOR.BU NEDENLE BİR AN
ÖNCE KAT MÜLKİYETİNE GEÇEREK
EVLERİMİZİN GERÇEK DEĞERİNİ
BULABİLMESİ GEREKİYOR. BİZ BUNU
SAĞLAYACAĞIZ”

Bildiğiniz gibi ATA-2, eşi benzeri bulunmayan bir
konuma sahip. Boğaza 1,5 kilometre mesafede,
iki köprünün tam ortasında, İstanbul’un en tarihi, en elit ilçelerinden birinde, yemyeşil bir
arazi üzerinde bulunuyor. Tüm bu özelliklerine
rağmen ATA-2’nin bir türlü gerçek emlak değerini bulamadığını düşünüyorum. Bu nedenle bir
an önce kat mülkiyetine geçerek evlerin gerçek
değerini bulabilmesi gerekiyor. Bunu sağlamak
için buradayız.

Öte yandan Türkiye gerçekten zor bir dönemden geçiyor, kimi sıkıntılar yaşanıyor ve bu da
çalışmaları istenildiği kadar hızlı yürütmemiz
önünde bir engel oluşturuyor. Belirsizlikler
hakim, yargı sistemi ile ilgili bir takım sıkıntılar
var. Mahkemelerin öncelik verdiği konular daha
farklı. Tüm bunlar bizi zorlasa da, her şeye rağmen tapumuzu almak için her platformda elimizden gelen her çabayı gösteriyor ve mutlu bir
sona ulaşmayı hedeﬂiyoruz.

YÖNETİMDEN

“BİZ, ESKİ YÖNETİMİN
YAPMADIĞI ÇOK ÖNEMLİ BİR
İŞİ YAPTIK. TAPU İŞLERİNİN
DEFTERDARLIĞIN YANI SIRA
BELEDİYELERLE EŞGÜDÜMLÜ
OLARAK YÜRÜDÜĞÜ BU
ÜLKEDE, ÖNCELİKLE İBB VE
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İLE
İLİŞKİLERİ DÜZGÜN TUTUP,
KARŞILIKLI ANLAYIŞ
ÇERÇEVESİNDE TAPUMUZU
ALMAYA GAYRET EDİYORUZ”

ATA-2 Kooperatiﬁnin yönetim kurulu üyesisiniz. Siz kişisel olarak tapumuza ne kadar yakın olduğunuzu
düşünüyorsunuz ? Hakkımız olan bu
tapu bugüne kadar neden alınmadı, hangi koşullarda alabileceğimizi düşünüyorsunuz ?

Ben 2002 yılında evi aldığımda ATA2’nin tapusu daha yeni iptal edilmişti. Eski yönetim de bu konuda
ciddi girişimlerde bulundu. Özellikle
2-B Kanunun çıkmasında katkıları olduğunu da yadsımamak lazım. İş belirli bir yere kadar geldi, hatta
tapumuz bile hazırdı. Fakat son anda
gecekonducuların yürütmeyi durdurma davası tapumuzun bize verilmesinin durdurulmasına yol açtı.
Biz, eski yönetimin yapmadığını düşündüğümüz çok önemli bir iş yaptık. Her ne kadar bu tapuyu bize
defterdarlık verecekse de, herkes biliyor ki Türkiye’de bu tapu işleri belediyelerle eşgüdümlü olarak
yapılıyor. Biz öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi ile ilişkileri düzgün tutup
karşılıklı anlayış ile tapumuzu almaya gayret ediyoruz.

“BİLİYORUZ Kİ, ATA-2
TAPUSUNU ALMADAN NE
BELEDİYENİN PLANLARI
HAYATA GEÇECEK, NE DE
GECEKONDUCULAR
SORUNLARINI ÇÖZEBİLECEK.
BİZ BUNU EMPOZE EDİYOR
VE BU DURUMU BİR
KALDIRAÇ OLARAK.
KULLANIYORUZ”

Elbette bizi esas olarak kendi tapumuzu almak ilgilendiriyor. Ama biz
bu durumu bir nevi kaldıraç olarak
kullanıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki
bizim sorunumuz hallolmadan belediyelerin planları da hayata geçmeyecek, gecekonducuların sorunları
da çözülmeyecek. Onlara, kendi sorunlarını ancak bizim tapumuzu vererek çözebileceklerini empoze
ediyor ve bu konuda da kimi girişimlerde bulunuyoruz. Bugüne kadar

yapılan temaslardan aldığımız izlenim şudur ki, bu konuda da oldukça
başarılı olduk. Bu tapu meselesinde
herkesin sorununun çözüleceği bir
“kazan – kazan” konumuna geldik.
Ortak bir çözüm bulma yönünde
ilerliyoruz ve şuna inanıyoruz ki,
genel kurul öncesinde kooperatif ortaklarımıza bir müjde vereceğiz.

KAMERA TAKIN, IŞIKLANDIRMA YAPIN, KAPILARINIZI SAĞLAMLAŞTIRIN

“Evlerimizin, ailelerimizin güvenliği her
şeyden önemli. Biz bu imkanlarla
olabilenin maksimumunu yapmaya
çalışıyoruz ama siz de kendi güvenliğinizi
ve tedbirinizi almayı ihmal etmeyin”

“BELEDİYENİN DE,
DEFTERDARLIĞINDA
YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY YOK.
ARTIK DENİZ TÜKENMİŞ
DURUMDA. BUNU HERKES
KABUL EDİYOR, HER ŞEY
BUNA İŞARET EDİYOR. BU
NEDENLE TAPUMUZU.
ALMAYA ÇOK
YAKLAŞTIĞIMIZI
HİSSEDİYORUM,
GÖRÜYORUM, BİLİYORUM”

Ahmet Çifcibaşı, Güneydoğuda da aktif bir biçimde görev
yapmış emekli bir albay olarak, güvenlik konularında oldukça deneyimli bir yönetici olup, profesyonel olarak da
çeşitli site yönetimlerinde görev aldı. Konuya ilişkin uzmanlığı nedeniyle, kendisi aynı zamanda ATA-2 yönetim
kurulunun güvenlik konularından da sorumlu üyesi. Her
ne kadar yönetim binasında ada temsilcileri ile yapılan
hemen her toplantıda bu konuda detaylı açıklamalar yaparak soruları yanıtlamış olsa da, görüşlerini burada bir
kez daha hatırlatmak istedik.
ATA-2 sitesi, sınırlı bütçesi ve her vardiya girişlere bir kişi düşecek
kadar az sayıdaki güvenlik görevlisi ve bunların yetki eksiklikleri de
düşünüldüğünde, güvenlik sorunları yaşamamasının imkansız olduğu bir kooperatif – mahalle konumundadır. Tapumuz alınmadan,
etrafımız çevrilmeden, girişlerimiz tam yetki ile kontrol altına alınmadan güvenliği maksimize etmek olanaksızdır.

Yani siz her ne kadar bir yandan
Danıştay’daki dava sürse de, sorunun ATA-2 yönetimi, belediye ve
defterdarlık arasında olduğunu ve
dava sonucunu beklemeden çözülebileceğini ifade ediyorsunuz. Stratejinizi de bunun üzerine kurdunuz.
Doğru mu ?

Kaldı ki, ATA-2’nin içinin güvenliği, sitenin dışının güvenliğinden ayrılamaz. Biz istediğimiz kadar içerinin güvenliğini sağlayalım, dışarısı güvenli olmadığı sürece buranın güvenli olması düşünülemez.
Kabul etmemiz gereken bir gerçek var ki, ATA-2’nin etrafı sosyo-kültürel olarak çok da zengin topluluklar tarafından oluşturulmuyor. Bu
ve benzeri konjonktürel sıkıntılardan kaynaklı olarak güvenlik endişelerimiz mevcuttur.

Biz tapumuzu alalım, gerisini bir şekilde çözeriz diye düşünüyoruz. Stratejimizi böyle oluşturduk ve bunda
da haklı olduğumuzu görüyoruz.
Çünkü artık deniz tükenmiş durumda. İnsanların, belediyenin ve
defterdarlığın bu konuda yapabileceği fazla bir şey kalmadı. Herkes biliyor
ki,
ATA-2’nin
tapusu
verilmeden hiçbir sorun çözülmeyecek. Bunu artık kamu otoriteleri de
dahil olmak üzere herkes kabul ediyor. Böyle olduğu için de tapumuzu
almaya çok yaklaştığımızı hissediyorum, görüyorum, biliyorum. Bu konuda da son derece umutluyum,
çünkü gelinen noktada her şey bunu
işaret ediyor.

Bu kadar büyük bir yerde –elbette mükemmel olduğunu iddia edemeyiz ama- caydırıcı önlemler almaya çalışarak bu koşullar altında
olabilecek en iyi korumayı sağlamaya çalıştığımızı söyleyebilirim.
Apartmanlarımızın, villalarımızın, kişisel olarak güvenliğimizin, ailelerimizin güvenliğinin hepimiz için çok önemli olduğunu biliyorum.

Sınırlı imkanlar altında da olsa elbette bizlerden bu konuda belirli
beklentiler içerisine giriniz ama, kendi güvenliğinizi de gözetmeyi
hiç bir zaman bırakmayın, hep uyanık olun ve siz de elinizden geleni yapın. Mutlaka evlerinize kameralar taktırın, ışıklandırmalar
yapın, kapılarınızın güvenliğini artırın, güvenlik endişesini göz ardı
etmeyin ve güvenlik birimleri ile sürekli iletişim içerisinde olun.

ve maç 90 dakika. Bunu tamamlamak için de bir takım hazırlıkları yapmış olmamız lazım.

Tabii tapu alınması çok önemli bir
süreç. Ama kuşkusuz tapunun alınmasıyla da bu iş bitmiyor. Ferdi
mülkiyete geçiş sürecinde kanuni
olarak kalem kalem yapılması gereken bir sürü iş var. Madem yönetim olarak bu konuda sonuca çok
yakın olduğunuzu düşünüyorsunuz,
sonraki süreç konusunda bir hazırlığınız var mı, bu konuda neler yapıyorsunuz ?

Tapu ve Belediye masraﬂarıyla ilgili
kimi maliyetler çıkacak. Geçmişte
zaten tapu alınacak diye bunların bir
kısmı ödendi. Bunlar sayesinde biz
maliyetlerin de düşeceğini öngörüyoruz.

Bunlarla ilgili planlamalarımızı yaptık, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşüyoruz. Tapuyu aldıktan sonra
neler yapacağımızla ilgili bir stratejimiz var ve bu doğrultuda çalışmalarımızı birer birer yapıyor ve süreci
hızlandırıyoruz.

Tapu ile elbette her şey bitmiyor. O
her şeyin çıkış noktası ve bir anlamda hakemin başlangıç düdüğü.
Biz tapuyu alarak maçı başlatıyoruz
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“ORTAKLARIMIZIN ÖNEMLİ
BİR BÖLÜMÜ GEÇİM
SIKINTISI ÇEKİYOR. YÖNETİM
OLARAK, BELEDİYE SINIRLARI
İÇERİSİNDE EV SAHİBİ OLAN
HERHANGİ BİR KİŞİ KAT
MÜLKİYETİNE GEÇERKEN
HANGİ MASRAFLARI
YAPACAKSA BİZ DE ONU
YAPACAK VE BİR KURUŞ
FAZLA VERMEYECEĞİZ. HİÇ
BİRİMİZİN KAFASINDA FARKLI
BİR PLAN YOK. BEN KAT
MÜLKİYETİNE EN UYGUN
MALİYETLERLE GEÇECEĞİMİZİ
DÜŞÜNÜYORUM”

YÖNETİMDEN
Biz yönetim olarak, Üsküdar Belediyesi sınırları içerisinde ev sahibi olan
herhangi bir kişi kat mülkiyetine geçerken hangi masraﬂarı yapacaksa,
o masraﬂarı yapacak ve hiçbir biçimde ne bir kuruş eksik ne de bir
kuruş fazla vereceğiz. ATA-2 Kooperatif ortaklarının büyük kısmının
geçim sıkıntısı çektiğini ve emeklilerden oluştuğunu bilerek, gelecek olan
mali yükü asgaride tutmak bizim
temel hedeﬁmiz. Bu konuda belediye ile de görüşerek ﬁkir birliğine
vardık. Biz tapumuzu alır almaz, süratle tüm işlemleri birer birer yerine
getirerek kat mülkiyetine geçişi tamamlayacağız.
Yani siz bugüne kadar hep tartışılan
hibe, koşullu terk, tapu için ekstradan para ödemek gibi konuları gündem dışı bıraktığınızı belirtiyor,
herhangi bir gizli planınız, aniden
ortaya çıkacak muazzam masraf
kalemleriniz vs. olmadan, yasal
şartlar ne ise onu yerine getireceğinizi açık açık söylüyorsunuz...

Evet. Zaten benim bu yönetime gelirken yöneticilerde aradığım temel
kriterlerden birisi de kimsenin kafasında farklı bir hesap olmaması idi.
Dışarıdan ne görünüyorsa, içerdekinin de aynı olduğu bir yönetim hedeﬂedik
ve
bunu
da
gerçekleştiriyoruz. Tüm ekipte bu
anlayış var ve bu anlayış doğrultusunda çok samimi bir biçimde çalışıyoruz. Bu nedenle de kat
mülkiyetine en uygun maliyetlerle
geçeceğimizi düşünüyorum.

“BÖYLESİNE BÜYÜK BİR
KOOPERATİF TASFİYE
OLDUKTAN SONRA NE
OLACAĞI DA ÖNEMLİ BİZİM
İÇİN. SİTEYE GEÇİŞ
AŞAMALARINI DA ADIM
ADIM PLANLAMAMIZ GEREK.
ŞİMDİDEN BU KONUDA DA
KOLLARI SIVADIK BİLE”

Peki tüm bu beklentiler gerçekleşti,
işlemler yapıldı, kat mülkiyet tapuları alındı ve artık sıra siteleşmeye
geldi diyelim. Siz böylesine büyük
bir alanın nasıl bir siteye dönüşmesini öngörüyorsunuz ? Bu dönüşümü nasıl yapacaksınız ? Sizce bu
alan tek bir site olarak yönetilebilir
mi, yoksa daha küçük iki ya da üç
farklı site mi ortaya çıkar ?

Biraz önce söylediğim gibi ATA-2’nin
benzersiz bir durumu var. Böylesine
büyük bir alana yayılmış bir kooperatiﬁn tasﬁye olduktan sonra ne olacağı da önemli bizim için. O
aşamaları şimdiden planlamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Yerel
idareleri de proaktif bir yaklaşımla
bizim şekillendirmemiz lazım. Ona

göre bir vizyon ortaya koymalıyız. Zaten siz yönetim olarak çalışma
Sorumlu yöneticilik bunu gerektirir. programınız içerisine bunun ipuçlarını barındırıyorsunuz. YAŞAM REH“ATA-2 BELKİ BİR MAHALLEYE BERİ hazırlama, demograﬁk
DÖNÜŞECEK, BELKİ DE
bilgileri de içeren bir VERİ TABANI
BİRKAÇ SİTEYE BÖLÜNECEK. oluşturma, ANKET vb. çalışmalar
AMA BENİM KAFAMDAKİ
konusundaki girişimleriniz ile yola
VİZYON, İYİ BİR PLANLAMA çıktınız bile. Böylelikle ATA-2 KooVE İDARE ALTYAPISI İLE, TEK peratiﬁni sistematik bir biçimde işMERKEZDEN, PROFESYONEL leyen bir mekanizmayı, kuralları,
OLARAK YÖNETİLEN
denetimi olan bir siteye dönüşmeMODERN BİR SİTEYE
nin ön çalışmalarını da başlatmış olDÖNÜŞTÜRMEK”
dunuz.
Esasen böylesine büyük yerlerde de Evet, site gibi yaşamaya çalışan bir
belediyeye benzer bir teşkilatın ol- kooperatif olarak biz bu halimizle bir
ması lazım. Anadolu’daki bir ilçenin kuralsızlıklar silsilesi içerisinde olnüfusu kadar insan yaşıyor burada. mayı da içimize sindiremediğimizBu kadar çok insanın yaşadığı bir den, bu işi çok ciddiye aldık. Bu
yerde biz hali hazırda 60 kişi ile tüm nedenle de amacımız ATA-2’yi ceza
bu hizmetleri götürmeye çalışıyoruz. hukukunun değil komşuluk hukukuBöylesi bir yerin bu şekilde idare nun hakim olduğu bir yer haline geedilmesi mümkün değil. Yerel idare- tirmek. Bir sitenin anayasası onun
lerin projeksiyonuna paralel olarak o yönetim planıdır. Bunun tescili tagünün koşullarında kimi adımlar puda yapılır ve o artık onun temel
atmak gerekebilir. Örneğin –olacak yönetmeliği olur ve tüm faaliyetler o
diye söylemiyorum ama- belki de si- doğrultuda yapılır. Burada haklar,
tenin duvarlarını kaldırmak zorunda sorumluluklar, görevler, kurallar bekalabiliriz. Belki de ATA-2 bir mahal- lirlenir. ATA-2’nin de yapması gereleye dönüşecek. Zaten şimdi bile ken bir Yönetim Planı oluşturmak ve
öyle sayılırız.
buna paralel olarak bir YAŞAM REHBERİ’ne sahip olmak ki biz bunu baş“ŞİMDİLERDE SİTE GİBİ
lattık
bile. Yöneticisinden apartman
YAŞAMAYA ÇALIŞAN BİR
görevlisine,
mal sahibinden kiracıKOOPERATİF OLARAK BİR
sına
kadar
herkes
bu kurallara uyar.
KURALSIZLIKLAR SİLSİLESİ
Biz
bu
YAŞAM
REHBERİ
oluşturma
İÇERİSİNDEYİZ”
çalışmalarımızı en kısa zamanda taAma benim kafamdan geçen vizyon, mamlayıp ATA-2’nin hizmetine sudönüşebiliyorsa ATA-2’nin bir siteye nacağız.
dönüşmesidir. Siteye dönüşürken de
Kat Malikleri Genel Kurulunu topla“AMACIMIZ ATA-2’Yİ CEZA
yıp düzgün bir yönetimin seçilmesi ve
HUKUKUNUN DEĞIİL,
o yönetimin şimdiki yönetim kurulu
KOMŞULUK HUKUNUN
üyelerinden farklı olarak amatör kalHAKİM OLDUĞU BİR YER
ması ve sitenin tamamen profesyoHALİNE GETİRMEK”
nel
yöneticiler
tarafından
Önümüzdeki ilkbahar sonuna doğru
yürütülmesi. Farklı yönetimler gelse
bir genel kurul olacak. Bu genel
bile bir bürokratik hafıza kaybına
kurul için çalışmalara başladınız mı
neden olmadan sürekliliğin sağlan? Yönetim olarak ne gibi hazırlıklar
masıdır. Bu yapılanma da maksimum
sürdürüyorsunuz
? Bu konuda koofaydayı minimum maliyetle götüreperatif
ortaklarına
bir çağrınız olacek bir nitelikte olmalıdır.
cak mı ?
Ben açıkçası bizim kooperatiﬁn birkaç
İyi bir yönetimin temel kuralı iyi bir
siteye bölünmesi değil, iyi planlanır
iletişimdir. İletişim ise tek taraﬂı
ve gerekli yönetim altyapısı sağlanır
olmaz, çift taraﬂı olarak işler. Biz ne
ise tek bir merkezden yönetilmeye
dersek diyelim, bizim anlatabildiğidevam edilmesi gerektiği kanısındamiz karşımızdaki insanın anlayabilyım. Bu nedenle, tasﬁye aşamasına
diği kadardır.
geçilirken o genel kurulda nasıl bir
Dolayısıyla iyi bir yönetimi sağlamak
site planı ile yönetileceği, site aidatiçin biz ortaklarımızın katkısını beklilarının ne olacağı gibi konular da göyor ve bunu her fırsatta, her toplanrüşülüp
karara
bağlanması
tıda,
aylık
bültenlerimizde,
gerektiğini düşünüyorum.
sohbetlerimizde ifade ediyoruz.
Çünkü her ﬁkir bizim için önemlidir.
“YAŞAM REHBERİ,
Biz şunu da iyi biliyoruz ki, yönetici
VERİ TABANI, ANKET VB.
ÇALIŞMALARIMIZ İLE BİR SİTE konumundaki insanlar, bir süre
sonra körleşmeye başlarlar. Artık
YÖNETİM PLANININ
ALTYAPISINI OLUŞTURMAYA gördüğü her şey ona çok normal gelmeye başlar. İşte kötü yönetim de,
BAŞLADIK BİLE”
tam o zaman başlar.
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“BU YILKİ GENEL KURULUN
TARİHİ BİRAZ DA BİZİM TAPU
GİRİŞİMLERİMİZE BAĞLI. BİZ
GENEL KURULDAN ÖNCE BU
MÜJDEYİ VERMEK
İSTİYORUZ. AMACIMIZ BU
GENEL KURULU TAPULU BİR
GENEL KURUL OLARAK
GERÇEKLEŞTİRMEK”

Bu nedenle ATA-2 ortaklarımızdan
bizim temel isteğimiz gördükleri her
eksikliği bize iletmeleridir. İletmeleri
de yetmez, bizim bunlara göstereceğimiz tepkileri de takip etmelerini istiyoruz. Önümüzde bir genel kurul
var. Bunun toplanacağı tarih biraz da
tapu ile ilgili girişimlerimizin sonuçlanmasına bağlı. Çünkü biz genel kuruldan önce tapu ile ilgili bu müjdeyi
vermek istiyoruz. Bu genel kurulun
ATA-2’nin tapulu olarak yapacağı bir
genel kurul olmasını hedeﬂiyoruz.
İnşallah bu hedeﬁmize ulaşırız.

“HEP BİRLİKTE HAREKET
ETMEK ZORUNDAYIZ.
KAYBEDERSEK HEP BERABER
KAYBEDECEK, KAZANIRSAK
HEP BERABER
KAZANACAĞIZ”

Ortaklarımızın bu genel kurula seçimli bir genel kurulmuş gibi yoğun
bir katılımla gelmelerini ve geçmişte
yaşananlardan uzak, karşılıklı saygı
içerisinde ve tapumuzun sevinci ile
gerçekleştirecek bir genel kurul olmasını diliyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bunun gereklerinden biri
olarak da birlikte hareket etmek zorundayız. Kaybedersek beraber kaybedecek, kazanırsak beraber
kazanacağız. Bizler yapılması gerekenler konusundaki çabalarımızı yönetim olarak büyük bir istek ve
heyecanla sürdürüyoruz. Sizler de
lütfen bizlerle iletişimde kalın, katkı
sağlayın ve yaptıklarımızı takip edin.
Ve lütfen dedikodular içerisinde boğulmak, bunlara itibar etmek yerine
gelin bizimle temas kurun, bilgileri
birince elden alın.

“BURASI BÖLGENİN EN ELİT
YERLERİNDEN BİRİ. BU
ZENGİNLİKLERİMİZİ
KULLANARAK ATA-2’Yİ
EMLAK DEĞERİNİN EN
YÜKSEK OLDUĞU BİR YER
YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”

Son söz olarak neler söylemek istersiniz ?

Ben ATA-2’nin bütün bölgenin en
elit sitelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Tüm bu zenginliklerimizin
farkında olmalıyız. Bu zenginliklerimizi kullanarak zayıﬂıklarımızı kuvvetlendirmeliyiz.
Eğer
böyle
yapabilirsek ATA-2’nin bölgenin en
seçkin, en çok talep edilen ve emlak
değerinin en yüksek olduğu bir yer
olacağını öngörüyorum.

FİNANS

T EKN İK BÜRO ’D AN

ŞUBAT AYI GELİR-GİDER TABLOSU

ATA-2’nin Teknik Servis Müdürü Orhan SEVEN:

ŞUBAT AYI GELİRLERİ

Tahsil Edilmesi Gereken

Tahsil Edilen Toplam Gelir

ŞUBAT AYI GİDERLERİ

Ücretler (36 çalışan + 5 Yönetim + 3 Denetim)
SSK

Stopaj

595.630

251.384

TUTAR
130,576
46.797

17.497

Güvenlik (21 Kişi)

72.765

Hukuk Müşavirliği

10.400

Mali Müşavirlik

2.500

Mahkeme Giderleri

525

Bakım Onarım

(Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme)

Yönetim Binası Genel Giderler

(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat)

6.829

6.045

3.761

Demirbaş Giderleri

TOPLAM GİDERLER

297.695

NOT : Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir

KOOPERATİFİMİZE ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE
ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ :

Burak BİRLER, Tolga Halit BİRLER, Semih BAYRAK,
Metin EKŞİ, Nermin UZUNDAL, Saniye Esra GÜLER,
Erkan AKKAZ, Nihal GÜL

Kendilerine Hoşgeldin Diyor, Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

BU AY KAYBETTİKLERİMİZ :
Nuray CANSOY

Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına ve
Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz.
Zamanında haberdar edilirsek, tüm ortakların cep
telefonuna cenaze ile ilgili bilgilerini SMS mesajı
olarak da gönderiyor, talep edilmesi halinde de
belediye hizmetleri (otobüs vb.) konularında da
cenaze sahiplerine yardımcı oluyoruz.

NOT: Bizlere bildirmeniz halinde, YENİ ÜYELERİMİZİ,
DOĞAN ÇOCUKLARIMIZI ve KAYIPLARIMIZI burada
olduğu gibi facebook ve web sayfamızda da
yayınlamaya devam edeceğiz.

“Eğer bir su ve elektrik tamiratı
varsa, site sakinlerimiz bunu kendi leri yapmaya kalkmasın, tadilatlarda
proje dışına çıkmasın ve müdahale ler için önce bizi çağırsınlar”

ATA-2’nin teknik servisi
hemen hepimizin işinin
düştüğü bir departman.
Bu servisin başındaki
Orhan Seven’i ise tanı mayanımız
yoktur.
Elekrik, su, tesisat, park
bahçeler, yollar vb. kokonular ondan soruluyor.
Kısacası nerede bir sı kıntı çıksa hep onun
onun kapısı çalınır .

Kaç yıldır ATA-2’desiniz ?

Ben yedi yıldır buradayım ama
teknik büronun tüm işlerine son
bir buçuk iki yıldır, Metin Bey
rahmetli olduktan sonra bakmaya başladım. Daha önceden
benim yerime iki kişi bakardı
ama uzun süredir buradaki işleri
tek başıma yürütmeye çalışıyorum.

aşmadığı sürece kimseyi geri çevirmemeye çalışıyor, ötesi için
de İSKİ, AYESAŞ gibi kurumları devreye sokuyoruz.

30 yıllık bir altyapı ile uğraş- Ama eğer projenin dışına çıkılmak kolay olmasa gerek.
mış, başka bir yerden gelinmiş,
Aslında o kadar da değil. Zama- müdahaleler yapılırken de projenında düzgün yapılmış, Örneğin nin dışına çıkılmışsa ona bizim
çoğu yerlerde 200’lük kük kulla- birşey yapma şansımız kalmıyor.
nılırken, ATA-2’de 300’lük künk Gene de yaparız ama zamanında
kullanılmış. Bu nedenle tesisat- bu tadilatı yapan kişinin çağrılıp,
lar eskise de bizim çalışmaları- örneğin boruların nereden geçirmızla halledilebiliyor.
diğini bize göstermeli ki biz de
ona
göre müdahale edelim.
Ancak eğer dışarıdan bir müdahale olmuşsa o zaman zorluklar
çıkıyor. Örneğin çatı suları rögara bağlandığında, ister istemez
yağmurda taşıyor ve bu gibi müdahaleleri sonradan düzeltmek
daha zahmetli oluyor.

Site sakinlerinin en çok yakındığı konular arasında elekrik
Sınırlı bir ekiple 2753 konutun arızaları geliyor.
işlerine bakmak zor olmuyor Evet, ama inanın bu arızaların
mu ?
büyük bir çoğunluğu dışarıdan
Biz burada kooperatif üyelerinin kaynaklanıyor ve bizle bir ilgisi
en küçük bir sıkıntısını çözebil- yok. Trafolar sıkıntı çıkartabilimek için gecemizi gündümüze yor ancak şu bilinmeli ki, kookatıyor, hatta yoğun kar yağışı peratifin trafolara müdahale
vb. zamanlarda burada sabahlı- şansı yok.
yoruz. Üstelik ekibimizi geniş- Öte yandan örneğin eskiden
letme imkanı da yok.
AYESAŞ gelirdi, yeri kazar,
Şu anda 2 - 3 su tesisatçısı ve bir kablo buatlarını zift döküp tamir
elektrik tesisatçısı ile çalışıyoruz ederdi. Haliyle kablolar ısınama herkes her işi yapabiliyor. dıkça ve ziftin de ömrü bitince
Hatta kadromuz genellikle bah- genişleme yapıyor, içine yağmur
çıvanlarımızda devşiriliyor. Ya- suyu alıyor ve patlamalar meybancı
birine
güveneme- dana geliyor. Buna yapacak bir
diğimizden (bunun hırsızlığı var, şey yok ve bizden de kaynaklanmahremiyeti var) diğer ekipler- mıyor. Zaten nerede ek varsa
den tanıdığımız kişilere işi öğre- bunrada 1 - 0 yenik oluyorsunuz.
terek teknik ekibe kazandırma Ama tabii muhatap biz oluyoruz
yolunu seçiyoruz.
ve anlatmakta da zorlanabiliyoruz.
Kısaca burada sorumlu olduğunuz konulardan bahsedebilir ATA-2 yönetim binasına gelen
misiniz ?
yoğun bir telefon trafiği var ve
bunların önemli bir bölümü altBiz ATA-2 sınırları içerisinde
yapı sorunlarıyla ilgili. Bunlateknik ile alakalı ne varsa ona
rın hepsini yanıtlarken zorlanbakmaya çalışıyoruz. Park ve
mıyor musunuz ?
bahçeler, şelaleler, cadde ve sokakların aydınlatılması, temiz- Ekibimizin eleman sayısı fazla
lenmesi, binalar elektrik ve su olmasa da biz tüm bu telefonlara
arızaları, boyumuzu aşmamaları cevap veriyor, sıraya koyuyor ve
kaydıyla sokaklardaki ufak tefek en kısa zamanda hepsine gitişler, rögarlarla ilgili çalışmalar meye çalışıyoruz. Arkadaşlarıvb. ne varsa ona bakıyor, bizi mız da problemi hallediyorlar.

BANKA

EMLAK VERGİSİ İÇİN :

Karşılaştığınız başka ne gibi sorunlar var ?

Üyelerimizin işi hep acil ve bizden örneğin söylediği saate gelmemizi bekliyorlar. Ama bizim
bir randevu süremiz var ve azıra
tamirleri uzadıkça, bir sonraki
randevu da aksayabiliyor ister istemez. Ustalar sabah 9.00’da geliyor ve 9.15 gibi işe başlıyor.
Her arıza için ortalama 1 saat
gibi süre tanıyor ve en son randevuyu da saat 17.00’ye veriyoruz. Ama tabii çoğu zaman bu
planlı süreç aksayabiliyor.

Hızlı iş istiyorlar ama, sadece bir
yere bakıp alınacak malzemelerin yazdırılması bile 10 dakika
sürüyor. Her arızanın süresi
farklı. Kapalı klozet montajı, rezervuarın iç takımlarının değişmesi iki saati bulabiliyor. Bizim
günde baktığımız toplam elektrik ve su arıza sayısı 30’dan
aşağı düşmüyor. Bir çoğuna birkaç kez gitmek durumunda kalıyoruz.

Buradan yapmak istediğiniz bir
çağrı var mı ?

Eğer bir arıza varsa kendileri
yapmaya kalkmasın, doğrudan
bizi çağırsınlar. Çünkü bazen işi
ya hiç yapılamayacak duruma
getiriyorlar ya da 5 dakikada
halledilebilecek bir iş bu yüzden
bir saati bulabiliyor. Eğer buna
özen gösterirlerse, biz de kendilerine daha çabuk ve daha kaliteli bir hizmet verebiliriz.

HESAPLARIMIZ

DENİZBANK Nato Yolu Şubesi Hesap No: 9010-4444-353
IBAN NO: TR64 0013 4000 0000 0444 4000 05
KOOPERATİF AİDATI İÇİN :

POSTA ÇEKİ HESABI 5202127

DENİZBANK Nato Yolu Şubesi Hesap No: 9010-4444-351
IBAN NO: TR64 0013 4000 0000 0444 4000 05

GARANTİ BANKASI Nato Yolu Şubesi Hesap No: 484-6299920
IBAN NO: TR10 0006 2000 4840 0006 2999 20
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YA S A L M E V Z U A T

Her ne kadar tapusuz binalarda için olmasa da,
kısa bir vadede almamız gerekecek olan

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna
bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin
ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin
korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın
enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıﬂandırması,
sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve
ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile
ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır
makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıﬂandırmaları artık
binalar için de geçerlidir. Bu sınıﬂandırmalar
A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli
seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıﬂandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya
da kısaca EKB denilmektedir.
Yeni yapılacak veya yapılmakta
olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa
edilmelidir. C sınıfından daha
düşük seviyede çıkan yeni
yapılacak veya yapılmakta
olan binalar kanunen iskan
ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik
belgesi asgari sınıﬂandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki
ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı
olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf
Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Ne Zamana Kadar EKB Alınmalı?

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4.
maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak
2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar
yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.
ÖRNEK ENERJİ KİMLİK BELGESİ

ISI PAY ÖLÇER

Merkezi sistemle ısınan her apartman için :
Merkezi sistemle ısınan binalarda genellikle yakıt bedelleri dairelerin metrekaresi üzerinden veya Ata-2 Sitesindeki çoğu blokta olduğu
gibi toplam doğalgaz bedelini daire sayısına bölmekle hesaplanıyor.
Isı pay ölçerli sistemde ise her radyatöre bir pay ölçer takılarak, tüketilen enerji miktarı üzerinden ödenecek yakıt bedeli hesaplanıyor.
Sistemin kurulumu daire başına 1000-1500 TL arasında değişiyor. Bir
dairenin yıllık ortalama doğalgaz harcaması 2000-3000 TL’ye ulaşırken, sistemi kullanan dairelerde, aynı konfor seviyesi yakalanarak,
doğalgaz faturalarında yüzde 30’a varan tasarruﬂar sağlanabiliyor.
Bu da sistemin kendisini 3-4 yıl içinde amorti etmesi anlamına geliyor. Konuya ilişkin kimi soru ve cevapları sizler için derledik.

Isı pay ölçer sisteminin kombiden farkı nedir?

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden
sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar),
yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi
takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce
yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz
yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren
on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs
2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. Bu kapsamda Ata-2’de bulunan
binalar da 2 Mayıs 2017
tarihine kadar Enerji
Kimlik Belgesi almak zorundadır.
EKB Nasıl Alınır?

Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki
belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıﬂara haiz
mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler
yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi
(EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar
bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.
Sorun yaşanabiliyor mu?

Radyatörlere takılan yeni vanalar tesisata su verilmesiyle birlikte damlatma veya akıtma yapabiliyor. Bu durumlarda binada mutlaka
sızdırmazlık testi yapılması gerekiyor. Her vananın altına bir kap, koyup bu kabı da en az 2 gün
tutmakta fayda var. Ayrıca, montaj ekibinin oluşacak sızdırmaları gidermekle sorumlu olduğunu da unutmayınız.
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Isı pay ölçerli merkezi sistemlerde her daire en az 15 °C’ sıcaklıkta tutulmak zorundadır. Bu sıcaklıktan sonra, herkes istediği kadar ısınır ve ısındığı kadar öder. Kombili binada alt veya üst katınızdaki daire kombisini
kullanmadığı durumlarda dairenizi ısıtmanız daha zorlaşacağından dolayı
siz daha çok ödersiniz. Isı pay ölçerli sistemlerde ısıtma sistemi için daireye
gaz girmez. Kombinin bakımı, arızası vs.. sıkıntıları olabilmektedir.

Radyatörlerim kapalı olsa da para öder miyim?

Isı pay ölçerli sistemlerde radyatörlerinizi tamamen kapatamazsınız. Yönetmeliğe göre evin sıcaklığı 15°C altına düşürülemez. Bu zorunluluğun
amacı, daireler arasında haksız ısı geçişine engel olmaktır. Ayrıca giriş,
merdivenler vs.. gibi ortak alanların ısıtılmasından gelen bir pay da, dairelerin bireysel ısınma giderlerine ilave edilir.

Bir daireye kaç tane takılır?

Eski yeni tip fark etmeksizin daire içinde bulunan her peteğe bir adet pay
ölçer takılır. Cihaz montajı teknik ekiplerce kolaylıkla yapılır.

Nasıl çalışır?

Pay ölçer cihazı, peteğin ve odanın sıcaklığını ayrı ayrı ölçer. Aradaki ısı
farkına göre tüketim hesaplar.

Isı pay ölçer sisteminin merkezi sistemle ısınan konutlarda zorunlu olarak devreye sokulmasındaki amaç ne?

Sistem, ‘kullandığın kadar öde’ prensibine dayanıyor. Hedeﬁ ise ev sahibi
ya da kiracıların yakıt bedellerini adil olarak ödemelerini sağlamaktır. Bu
yolla Türkiye’de ısınma amaçlı kullanılan enerjiden yüzde 40 tasarruf sağlanması hedeﬂeniyor. Yasa, sisteme geçmeyen apartman sakinlerine de
yakıt aidatına itiraz etme hakkı getiriyor.

27 farklı marka arasında tercih yaparken hangi özelliklere dikkat edilmeli?

Isı pay ölçer cihazları, en az 20 yıl kullanılabilecek bir ölçüm ekipmanıdır.
Bunlar elektronik cihazlardır. Her elektronik cihazda olduğu gibi ısı pay
ölçer cihazında da kullanım ömrü süresince teknik desteğe ve yedek parçalara ihtiyaç duyulabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu neden cihazı pazarlayan ﬁrmaların güvenilir olmasına dikkat edilmeli vur-kaççı
olanlardan kaçınılmalı.

Alınacak cihazlarda hangi özelliklere dikkat etmek gerekiyor?

Isı pay ölçer cihazları elektronik kol saatleri gibidir. Nasıl saatin pili bittiğinde saat çöpe atılmıyorsa, ısı pay ölçer cihazının da pili bittiğinde çöpe
atılmaması gerekiyor. Bu nedenle pili kolayca değişebilen ürünleri seçmekte yarar var.

Cihaz tercih ederken dekoratif amaçla renk faktörünü ön plana çıkartmak doğru olur mu?

Cihaz alırken radyatörün rengine uygun tercih yapılabilir. Ancak, beyaz
renkli ürünlerin zamanla sararabileceğini göz ardı etmemeniz gerekir.
Çünkü, ısı pay ölçer cihazlar radyatörlerin üzerine taklan ve sıcak bir yüzeyde ölçüm yapan ürünler. Bu ürün beyaz plastikten imal edilmişse, zamanla radyatör üzerinde sarı bir lekeye görünü oluşturabileceğini
unutmamak gerekir.
Pay ölçerlerin binalara montajı ne kadar zamanda tamamlanıyor ve ne
gibi işlemler yapılıyor?

Isı pay ölçer cihazların 60 ile 80 dairelik bir apartmanda montajı profesyonel ekipler tarafından yapılırsa 1 günde tamamlanabiliyor. Montajın
hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılması, binada ustaların günlerce dolaşmasını,
daire sakilerinin de günlerce evlerinde esir kalmasını önlüyor. Isı pay ölçer
termostatik radyatör vanası ile birlikte set olarak takılmaktadır. Termostatik vana takılabilmesi için binalarda bulunan eski radyatör vanaları sökülerek yerlerine termostatik vanalar takılıyor. Söz konusu vana değişimi
sırasında binada bulunan tesisatın tamamen boşaltılmış olması gerekiyor.
6 petekli bir dairede montaj 20 dk. kadar sürmektedir. Montajın ardından daire sahibine büyük bir temizlik yükü doğmamaktadır. Ayrıca, montaj sırasında her dairede bir daire sahibi veya temsilcisinin de bulunması
gerekiyor.

GÜVENLİK

ŞUBAT AYININ KAYDA DEĞER
GÜVENLİK OLAYLARININ RAPORU

Güvenlik amirlerinin olay bildirimleri
ve CCTV tespitlerine dayanarak hazırlanan Şubat 2017 raporu aşağıda
verilmiştir:

Aynı şekilde trafik konusuna da azami
dikkatin gösterilmesini ve diğer araçların geçişini ve partan çıkışını engelleyecek şekilde park etmemenizi rica ederiz.

Tüm site sakinlerimizehuzurlu gün-

* Şubat ayı içerisinde sitemizde 9 adet ler dileriz.

şikayet alınmış, olaylar değerlendirilmiş,
gerekli araştırma ve uyarılar yapılmıştır.
* 2 adet araç ile ilgili şikayet alınmış, kapısı açık olan aracın bizde kaydı olmadığından tarafımızdan kapatılmıştır.
Aracının sileceğinin kırıldığı şikayeti yapılan site sakinimiz ile kameralar kontol
edilmiş ancak herhangi bir görüntü bulunamamıştır.
* Şubat ayı içerisinde (25 Şubat Cumartesi tarihine kadar) 8 eşya giriş, 12
eşya çıkışı olmuştur.
* Sitede iki adet işyeri tespit edilmiştir ve
yönetime rapor edilmiştir.
* Ata-2 üyelerin düzensiz park edilen
araçlar ve geç vakit yapılan çalışmalardan ötürü şikayetler alınmaktadır. Konuya ilişkin olarak bildirimler yapılmıştır.
Bu vesile ile çalışma yapılacak saatlerin sabah 09.00 akşam 18.00 olduğunu
bir kez daha hatırlatır ve lütfen tatil günleri ile hafta içi bu saatlerin dışında herhangi bir çalışma yapmamaya özen
gösteriniz.

CCTV KOORDİNASYON EKİBİ

Nihat Kart
Recep Kart
Feyzullah Kılıçarslan

CAN ve MAL GÜVENLİĞİNİZ AÇISINDAN
YÖNETİMİMİZDEKİ PLAKA KAYITLARINIZI
YENİLEMENİZ ÖNEMLİDİR

ARAÇ PLAKALARINIZI YÖNETİME
KAYDETTİRİN ve GÜNCELLEYİNİZ

ATA-2 Güvenlik Ekibi olarak bu sayıda da
iki duyurumuz var. Bunlardan ilki araç plakalarıyla ilgili. Lütfen araçlarınızın plakalarını ATA-2 yönetimine bildirin.

Bu, oluşabilecek hasar durumlarında, sizlere
acil ulaşmamız açısından oldukça gerekli ve
önemlidir. İhmal etmemenizi öneriyor ve
araç plakalarınızı ve bunlarda gerçekleşen
değişiklikleri bize bildirerek kayıtlarınızı bir
an önce güncellemenizi rica ediyoruz.

LÜTFEN EŞYA GİRİŞ-ÇIKIŞ SAAT ve
EVRAKLARINA ÖZEN GÖSTERELİM

ATA-2 SİTESİ
GÜVENLİK
TELEFONLARI

0507 316 98 21
0216 486 14 82
0216 486 03 61

YAŞAM

“Sizden Gelenler” köşemizde, yine kooperatif
ortaklarımızdan Sayın Müyesser ÖĞRETMEN’in
bir şiirini yayınlıyoruz.

Eşya giriş ve çıkışlarının sabah 09.00 akşam
17.00 arasında olup, lütfen verilen evrakların eksiksiz doldurularak teslim edilmelerini
sağlayınız. Bu talimatlara uyulması aracınızın giriş kapılarında bekletilmemesini sağlayacaktır.

EV ALARMLARINI ZI YÖNETİMİMİZİN
TELEFONLARINA DA YÖNLENDİRİNİZ

YENİ DOĞAN GÜN
Denizi gece seyretmelisin öyle alıcı
Sarhoş edici ki başın döner
İyot kokan kıyıda yakamozlara ilan et aşkını
Ayla kucaklaşır deniz deniz mutlu birer sevgili gibi
Kıskandırır seni yapayanlız görünce
Unutturur aşkını başın döner düşersin
Denizin ortasında bulursun kendini

Evlerine alarm sistemi kuran sakinlerimizin alarmlarını
0216 486 14 82 No’lu telefonumuza yönlendirmeleri halinde, devriye gezen araçlarımız ile azami 2 - 3 dakika içerisinde derhal oraya ulaşım sağlıyoruz.

Ayrıca şüpheli görülen her türlü durumu 24 saat ulaşabileceğiniz güvenlik telefon numaralarımıza bildirmeniz,
olası olayların önlenmesi için gereklidir.

Sen de acımasız olma ne olur deniz gibi
Sar kollarını bırakma yosun kokan
Saçlarını ellerimle okşayayım
Gök mavisi gözlerine gölge düşürme
Gece seyredeyim kıyıda seni ve gözlerini
Sen de beni sarhoş et deniz gibi
Hayalimiz sularda oynaşırken sımsıkı sarıl
Bırakma beni sarhoş olayım aşkından ta ki gün doğana kadar

TALEP ve ŞİKAYETLERİNİZİ
TELEFONLARIMIZIN YANI SIRA

ata2guv@hotmail.com

Müyesser Öğretmen
Bülten sayfalarımızda yayınlamak üzere sizlerin de şiir, resim, karikatür,
fotoğraf, elişi eserlerinizi, hobileriniz vb. çalışmalarınızı bekliyoruz..
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ADRESİNE DE BİLDİREBİLİRSİNİZ

NOSTALJİ

BİR

ZAMANLAR

Ç OÇUK

ATA -2

ÇoCUkLaR Bu sAYfa hePİmİziN !...
Derin Arda ERKUL / Özgür YÜCEL

LK ADIMIM

Merhaba. Benim adım Derin Arda. Bu benim ATA-2 Bülteni
için hazırladığım ilk çocuk sayfası. Umarım böyle bir sayfamız olduğu için siz de benim kadar sevinmişsinizdir.
Öncelikle ATA-2 sitesindeki arkadaşlarım Batu ve Belinay’a selam söylüyorum. Ben sınıfımda da “4-H Gazetesi”
adlı bir gazete hazırlıyorum. Burada da yapmak istedim.
Çok zevkli bir iş. Siz de bize katılmak ve bilmece, bulmaca,
karikatür, resim, şiir gibi şeyler göndermek ister misiniz ?
Gelin tanışalım. Kimbilir belki bir de çocuk kulübü kurarız. Ne dersiniz ?

MERHABALAR

Benim adım da Özgür.... Çengelköy İlkokulu 4-A sınıfında okuyorum. Matematik, Fen ve Türkçe derslerini çok seviyor, futbol ve satranç oynuyorum. Bulmacalar, fıkralar ve zeka
oyunlarına çok meraklıyım.
Artık sitemizdeki çocukların da bu bültende bir sayfası var.
Bizler ATA-2’ deki arkadaşlarla önce bu sayfada, sonra da
bir çocuk kulübünde buluşmak istiyoruz. Ne dersiniz ? Var
mısınız ? Bize yazın, buluşalım, paylaşalım !..
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DOĞA DOSTLARI

KISIRLAŞTIR, AŞILAT, YERİNDE YAŞAT
Ata 2 Doğa Dostları Grubu / Orman Müdürlüğü Yerel Hayvan Koruma Görevlileri

Yaşam alanlarını paylaştığımız canlılardan en çok yüz yüze geldiğimiz kediler ve köpeklerle, ister sahipli ister sahipsiz olsun,
sağlıklı bir beraberlik için aşılatma ve kısırlaştırma vazgeçilmezdir. Bu ilişkinin her iki tarafı – insan ve hayvan – açısından da sağlık için aşılatmayı açıklamaya gerek yok. Kısırlaştırma ise daha
az aşina olduğumuz bir konu.
Kısırlaştırarak onların anne olma duygularını
elinden alınma ﬁkrine karşı uzmanların
verdiği cevap çok nettir: hayvanlar üreme
güdüsü ile çiftleşir koruma güdüsü ile yavrularını korur, üç-dört ay sonra yavrularını terk
eder ve korunmasız yavruları sokaklar bekler.

Bir “sorun” olarak sokaklarda kontrolsüzce
çoğalan, dolayısıyla sağlık takibi yapılamayan, hastalıklara ve traﬁk kazalarına
maruz kalan, insana yabancılaşan ve hatta
saldırganlaşan sahipsiz hayvanlarla mücadelede yapabileceklerimizin en az zararlısı ve en “insani” olanı kısırlaştırmadır.

Görüldüğü üzere sadece bir kedinin yılda iki
kere doğurduğunu varsayarsak en az on iki
Onları zalim kaderlerine terk etmektense,
yavru dünyaya getiriyor.
sorumluluk üstlenip yaşam alanlarımızda
daha sağlıklı ve kontrollü bir popülasyon ol- Bu on iki yavrudan hayatta kalanlar üç ay
sonra sokaklarda annesiz yalnız yaşam mümasını sağlamak bizim elimizde.
cadelesi veriyor, her türlü zorluğu yaşıyor.
Hayvan severlerimizin başka bir endişesi Bizler bu kedilerin sadece çok az bir kısmına
kedi kısırlaştırma ile kedi ırkının yok olacağı yetişebiliyoruz.
üzerine; size bu durumu resimli örnek ile ATA-2 sitesinde, “Çengelköy Ata 2 Sitesi
açıklamak isteriz.
Doğa Dostları” Facebook grubunda örgütlenen bizler, Üsküdar Belediyesiyle işbirliği
içinde birçok kedi ve köpeği kısırlaştırdık,
aşılattık ve aldığımız yere geri bıraktık.
Bu işlemlerin sonucunda hiçbir olumsuzluk
yaşamadık, aksine, dostlarımızın daha
sağlıklı, uyumlu ve sakin olduklarını gözlemledik.

Bu önlem sahipli hayvanlar için de öneriliyor. Çünkü kısırlaştırılan hayvan çiftleşme
dürtüsünün yol açtığı stresten ve bunun
olumsuz etkilerinden kurtuluyor.

Sizler de sokağınızda, bahçenizde sevdiğiniz
ve doyurduğunuz sahipsiz sokak hayvanlarını ücretsiz kısırlaştırmak isterseniz 0216
531 30 00’dan randevu almanız yeterli.

Diğer yandan sahipsiz kedi ve köpek yavrularının hayatta kalma, sağlıklı gelişme
şansları çok az. A

Ayrıca bağlı bulunduğumuz Belediyemizin
açmış olduğu “Üsküdar Belediyesi Minik
Dostlar Kliniği” sahipsiz sokak hayvanlarımız
için haftanın 7 günü, ücretsiz hizmet vermektedir.

yrıca veteriner hekimlerin, kısırlaştırmanın
sağlık açısından yararları üzerine bilgilendirme yazıları son zamanlarda oldukça
gündemdir.

ÇENGELKÖY ATA 2 SİTESİ
DOĞA DOSTLARI GRUBU

den oluşmaktadır.

ATA 2 Doğa Dostları
grubumuz, Doğa ve hayvan severlerin bir araya
gelip sitemizin daha
mutlu ve huzurlu bir
yaşam alanı olması için,
gönüllü olan bireyler-

Facebook Grubu:
Çengelköy Ata 2 Sitesi Doğa Dostları
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SAĞLIK

BEBEKLER “TERAPÖTİK HİPOTERMİ” ile SAĞLIK BULACAK
Devrim BELLEK

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Dr. Tahsin Turgut, çeşitli ne- Dr. Tahsin Turgut, "Son yıldenlerle gerçekleşen 'oksijen- larda geliştirilen 'soğutma'
siz kalma'nın bebeğin başta yöntemiyle oksijensiz kalan
beyin olmak üzere birçok ha- bebeklerde kalıcı hasar da
yati organında habüyük ölçüde önlenesara yol açtığını
"Son
biliyor.
söyledi.

yıllarda geliştirilen

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Tahsin Turgut,
Yeni Doğan Bakım Ünitemizde hizmete giren 'Terapötik
Hipotermi'
cihazının bölgedeki hastanelerde bulunmadığını
vurgulayarak, bölgeye
verdikleri hizmetin önemine dikkati çekti.

Tedavinin
Çocuk Has'soğutma'
yöntemiyle,
etkin olabiltalıkları
U z m a n ı oksijensiz kalan bebeklerde mesi için doDr. Tahsin
ğ u m u
kalıcı hasar da
Turgut,
takiben ilk 6
"Bunun sobüyük ölçüde
saat içerisinde
nucunda birbaşlatılması gereönlenebiliyor
çok
bebek
kiyor.
hayatını kaybetmekte
ve yaşayanların birçoğunda
Terapötik hipotermi cihazını
da kalıcı hasar meydana gelYeni Doğan Yoğun Bakım
mektedir. Herhangi bir tedaünitemizde hizmete sunduk.
visi olmayan bu durum
nedeniyle asırlar boyunca bu Bu sayede benzer durumla
dramatik tablo devam et- dünyaya gelen bebekleri tedavi edebileceğiz." dedi.
mekteydi.” dedi.

"Gebeliğin son evresinde
anne veya bebekten kaynaklanabilen 'doğumda oksijensiz kalma' durumu, tıptaki
adıyla 'asﬁksi', ülkemizde çok
sık karşılaştığımız dramatik
bir durum Dr. Tahsin Turgut,
cihazın bu durumlarda olan
bebeklerin tedavisinde kullanılacak" dedi.
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A L I Ş V E R İŞ

YENİ VE FARKLI MAĞAZA ZİNCİRİNİN ATA-2 MAĞAZASI AÇILDI :

FİLE MARKET

FİLE, 2015 yılında müşterilerimizin hizmetine sunulan
yeni ve farklı bir süpermarkettir. Temel amacı tüketicilerin gıda, kişisel bakım ve genel temizlik ihtiyaçlarını
iyi kalitede ve yüksek standartlarda sağlamaktır. FİLE
’de özel indirim günleri veya promosyonlar düzenlenmemekte, bunun yerine her gün düşük ﬁyat yaklaşımı
uygulanmaktadır.
MAHALLE ATMOSFERİ

MÜŞTERİ İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ

Türkiye insanına yakın ve sıcak bir tasarım ile hazırla- a. Müşterilerimizden oluşan gönüllü gruplarla ev zinan FİLE mağazalarında tüketicilerin kendilerini ma- yareti yapılarak müşteri ihtiyaçları belirlenir.
hallelerinde veya çarşılarında alışveriş yapıyormuş
b. Gönüllü müşterilerimizle birlikte eşlikli mağaza zigibi rahat hissetmeleri hedeﬂenmiştir.
yaretleri yapılarak ürünler hakkında geliştirici öneriler alınır.

c. Müşterilerimiz tarafından iletilen öneriler ve güncel gelişmeler dikkatle incelenmekte, tüm ürünlerimiz bu doğrultuda geliştirilmekte, yüksek kalitede,
sürdürülebilir ﬁyat anlayışı ile müşterilerimizin beğenisine sunulmaktadır.

ÜRÜNLERİMİZİN MÜŞTERİLERİMİZLE
BULUŞMASI

a. FİLE ’nin taze ve kaliteli ürünleri, dağıtım merkezimizden mağazalarımıza ürünlere sağlanan özel koşullarda sevk edilir. (Soğuk zincir)

KALİTE YAKLAŞIMI

b. Geniş reyon aralıkları ile ferah bir ortamda alış- Mağazalarımızda
satılan
veriş keyﬁ sunan FİLE, müşterilerinin aradıkları her ürünlerin kalite güvenliği her
türlü maddi getirinin üzeürünü rahatlıkla bulabileceği reyonlarda sunar.
rinde tutulmaktadır.
c. Tüm ürünlerimiz bulunabilirlik başta olmak üzere
tazelik, etiket ve soğuk zincir kontrolleri reyonlarda Kalite güvence bölümümüz, her bir ürünün yasal zorunluluklara ve FİLE Kalite kriterlerine uygunluğu
da düzenli olarak yapılmaktadır.
kontrol ettikten sonra uygun bulunan ürünler satışa
d. Müşterilerimiz uzman, “güler yüzlü hizmet” pren- sunulmaktadır. Bu kontroller sırasında tedarikçilerisibini benimsemiş eğitimli personellerden hizmet mizin de denetimleri gerçekleştirilmekte ve uygun
alırlar.
bulunan tedarikçiler ile çalışılmaktadır.
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