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“Yapamazsınız”“, İmar Barışı ile Tapu Alamazsınız” Diyenlere, 
ATA-2’yi Sabote Etmeye Çalışanlara Rağmen

İLK KAT MÜLKİYETİ TAPULARIMIZI TÖRENLE ALDIK

DÜĞMEYE DÜĞMEYE 
5 MAYIS 5 MAYIS 

GENEL KURULUNDAGENEL KURULUNDA
BASIYORUZBASIYORUZ

2,5 YIL ÖNCE ÇÖZÜM GRUBU OLARAK SİZLERE VADETTİKLERİMİZİ TEK TEK 
YERİNE GETİRDİK... ŞİMDİ BİR KEZ DAHA SÖZÜMÜZDE DURUYOR ve ARTIK

KOOPERATİFİ FESHEDİYORUZ
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YÖNETİM MERKEZİ

DENETİM KURULU

YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

S.S. ATA-2 YAPI KOOPERATİFİ
BASIN BÜLTENİ - Şubat-Mart 2019 -

ATA-2’NİN TÜM BİLGİLERİNEATA-2’NİN TÜM BİLGİLERİNE
E-DEVLET’TEN KOLAYCA ULAŞABİLİRSİNİZ E-DEVLET’TEN KOLAYCA ULAŞABİLİRSİNİZ 

MERHABALAR;MERHABALAR;
O gün de ifade edildiği gibi, 16 Mart 2019 tarihi kooperatifimiz için çok ama çok önemli bir gündü.. 
Veliaht suikastlarından, tarihi vakıfların paylaşım mücadelelerine, saraylı sultanların miras kavgalarından,
silahlı külahlı mafya çatışmalarına kadar uzanan, kabarık dava dosyaları ile bezeli bir tarihin yatttığı bu top-
rakların “makus talihinin” değiştiği bir gündü o gün..
“Uzak Asya’dan dört nala gelip, Akdeniz’e bir kısrak başı gibi” uzanırken, İstanbul Boğazının eski bir balıkçı
köyünün sırtlarında, daha sonra ATA-2 olarak anılacak bu toprak parçasının kaderi de belirlenmişti belki. Bu
kader, yaşadığımız coğrafyada hala kalıntıları duran antik uygarlıkların aydınlık ışığının değil, tam tersine on-
lardan kalanları bile büyük bir hırsla silmeye çalışan kısır bir Orta Doğu kültürünün kavgacı, yağmacı karan-
lığının izlerini taşıyordu ne yazık ki..
Üzerine binalarımızı diktiğimiz kutsal ayazmaların mı, yüz yıl kadar önce bu topraklardan aniden kaybolan
halkların mı, yoksa bu bölge arazilerinin tümünün sahibi olan 1. Veliaht İzzettin Efendinin intihar mı suikast
mi olduğu anlaşılamayan kuşkulu ölümünün laneti midir nedir, bu topraklar Osmanlı’dan bu yana hep ihti-
laflı, hep davalı, hep  kavgalı dövüşlü bir öyküye sahip olmuş.
1900’lü yıllardan 2000’lere kadar uzanan dönem içerisinde ATA-2’nin tarihi aslında İstanbul’un kentleşme,
göç, gecekondulaşma, mafyalaşma ve rant tarihi paralelinde geçmiş, geçen yıla kadar başını davalardan kal-
dıramayan bir yılan hikayesine dönmüştü.
Kolay olmamıştı elbette ama, o gün alınan ilk 119 tapu ile sonlanan, işte  o yılan hikayesi idi aslında.

*****
Eğri oturup doğru konuşalım.. Tüm hayatım boyunca büyük konuşanları, yüksekten atıp tutanları hiç sevme-
mişimdir. Hele bu insanlar belli suların başını tutmuş, belli yerlerde koltuk sahibi olmuş, belli kurumların ba-
şına gelmişlerse !.. İri iri laflarla “-ceğizli, -cağızlı” vaatlerde bulunuyorlar, sözler veriyor ve oy istiyorlarsa... 
Çünkü bu cafcaflı lafları eden sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin tek amacı vardır. Sistem sürsün, ikti-
darları sürsün, koltukları sağlam kalsın ve bu kara düzen devam etsin. Zira  belli bir ekonominin, akarlı bir sis-
temin oluştuğu su başları hep birileri tarafından iştahla ve ısrarla tutulur. İşte tam da bu nedenle hangimiz
bir vakfın, bir sendikanın, bir derneğin, bir kooperatifin yöneticilerine yüzde yüz güveniriz ki ? Suyun aktığı ha-
vuzun başındakiler hep şaibelidir. “Bal tutan parmağını yalar” ata sözünü üretmiş bir toplumda yaşıyoruz so-
nuçta..
Hele de söz konusu olan, yıllardır çeşitli kurumlarla karanlık pazarlıkların yapıldığı, hukuk rezaletlerinin süre-
gittiği kirli bir düzene gerekçe gösterilen tapu, rüşvet ve rant kavgalarının olduğu bir kooperatif ise. Üstelik
bu kooperatif 35 yıldır sürekli olarak ortakların iliğini, kemiğini bitirerek illallah dedirttmiş ise, insan daha da
kuşkulu, daha da karamsar oluyor.
15 yıldır burada oturan bir kooperatif üyesi olarak benim de, pek çok komşumun da, bir “görünen köy” öy-
küsü, bitmez tükenmez soruları vardı. Hadi geçmişi bir kenara bıraktık, kimsenin durumun düzeleceğine de,
arsamızın geri kazandırılacağına da, bir gün gelip de bireysel tapuların alınacağına da güveni yoktu. Hele de
bunca yıldır ortalıkta dolaşıp duran isimler tarafından yapılacağına hiç !..
Peki hiç mi çıkış yolu yoktu? ATA-2 gibi bir yerin”makus talihini” değiştirebilecek kimse bulunamaz mıydı ?
2,753 kişi içerisinde kendine güvenen, elini taşın altına koyabilecek, sabırlı, kararlı, doğru düzgün insanlar hiç
çıkmayacak, bunların bir biçimde bir araya gelme şansları olmayacak mıydı ?
İşte kendime sürekli olarak sorduğum bu sorunun cevabını,  tam da ATA-2’nin kaderinin oyalana oyalana  bir
çıkmaza sürüklendiği bir dönemde, iki buçuk yıl öncesinde buldum. Bir yanda birileri kafelerde oturup bitmez
tükenmez bir iştahla listeler yapar, listeler bozar, kişisel çıkarlar doğrultusunda ayak oyunlarına, kumpaslara
başvurur ve tabii birbirlerine girerken, öte yanda ilk kez ATA-2’ye aynı gözlerle bakan, kişilikleri, yetenekleri,
meslekleri birbirini dengeleyecek, tamamlayacak insanlar bir araya geldiler. ATA’nin son dönemini ilmek
ilmek dokuyacak kişiler olarak birbirimizi bulmuştuk.
Kişi  hareketi değil, tersine bir kadro hareketi olarak yola çıkan bizler, grubumuza adını verdiğimiz ÇÖZÜM
odaklı bir biçimde, elele, omuz omuza verdik. Çabaladık, inat ettik, gerektiğinde kavga ettik ama sonunda bir
şeyi ispat ettik : “Evet, başka bir ATA-2 mümkündü”...
Bunca yıldır her nasılsa bitmeyen, bitirilmeyen, bir türlü çözüme ulaştırılamayan bir sorunu, basit, şeffaf ama
doğru stratejiler, gerçekçi adımlar, akıllı politikalar izleyerek çözüme ulaştırdık. Hem de içimizdeki, dışımızdaki
ATA-2 düşmanlarına, “tapular alınmasın, kooperatif feshedilmesin, sistem sürsün” diye elinden geleni ardına
koymayanlara, sosyal medyada fırtına estirenlere, attığımız her adımı eleştirenlere, küçümseyenlere, huku-
kun “h”sinden bile anlamadan dava üzerine dava açanlara rağmen... Üstelik “olmaz”, “yapamazsınız” di-
yenlere inat, fazladan tek bir kuruş ödemeden...

*****
İlk 119 kat mülkiyetli tapumuzu, devlet protokolünün, mülki erkanın, basının, televizyon kameralarının önünde
alırken, salondaki kalabalığın gözlerini görmeliydiniz, çünkü çok şey anlatıyordu. O gözlerde bir yandan coşku
ve mutluluk, diğer yanda biraz hüzün, biraz sitem vardı. Bir yandan “Neden bu kadar bekledik” diye soran ba-
kışlarla karşılaştık, diğer yanda “keşke”lerle titreyen dudaklarla karşılaştık. Ama en çok  ürpertili bir telaş,
“hadi” diyen bir sabırsızlık hissediliyordu hepsinde, “hadi, ne zaman alacağız tapumuzu elimize ?”
Alıyorsunuz dostlar, çok yakında  düzenleyeceğimiz bir başka törenle, hep birlikte alıyorsunuz, hep birlikte
alıyoruz. Bültenimizin diğer sayfalarında bilgilerini bulacağınız gibi alıyorsunuz. Madem ki 16 Mart’ta ilk ta-
pular hem de devlet protokolü ile uzandı Kooperatif Başkanımızın ellerine, artık bize kış yok, artık bunun sonu
hep bahar !..
O gün salonda söylediğimiz gibi, sizin olmayan birşey size verilmiyor. Bu ne bir ihsan, ne bir lütuf... Kimsenin
övünmesi de böbürlenmesi de gerekmiyor. Biz hakkımızı, çoktan hak ettiğimizi tertemiz bir biçimde aldık, he-
pimize anamızın ak sütü gibi helal olsun !..

*****
Yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek böyle birşey olsa gerek. Söylediğimiz, söz verdiğimiz, herşeyi yapmanın gönül
ferahlığı içerisindeyiz. Son iki buçuk yılın tanığı ATA-2’liler yaşadıklarımızı iyi bilir. Bıçak sırtında sıkıntılı, uy-
kusuz geceler geçirdik. Çünkü sizlere karşı sorumluluğumuz çok büyüktü. Kişi kendi gibi bilirmiş herkesi, bu sü-
reçte kimlerle karşılaşmadık, neler görmedik ki.. Gözünü döndüre döndüre “yahu çok büyük bu iş”, “yahu
insanı yolundan çıkartır bu kadar para” diyenleri de gördük, “Siz nasıl insanlarsınız anlamadım ama, elbet bir
gün çözeceğim” diyenleri de gördük. Hepsine inat, ATA-2’nin tek kuruşunu boşa harcamadan süreci tamam-
ladık.
Şimdi de kooperatifi feshediyoruz. Evet, rüya gibi değil mi ? Bundan da alnımızın akıyla çıkacağız. 5 Mayıs
Pazar günü yapacağımız Genel Kurul’da ATA-2 Kooperatifinin fesih sürecini başlatıyoruz.
O gün bir başka bayram olacak herkes için. Bu bir ay içerisinde tapuları almayı tamamlayıp gitmek istiyoruz
bu fesih kongresine. Amacımız üzerine düşeni yapan tüm ortakları tapularına sorunsuz bir biçimde kavuş-
turmak ve “gözü arkada kalanlara”, “bitmesin diye çırpınıp elinden geleni yapanlara” inat, kooperatifi so-
runsuz  bir biçimde feshederek adına yakışır modern bir siteye dönüştürmek.
Her zaman olduğu gibi, elbette yine sizlerin desteği ile..

SEVGİ VE DOSTLUKLA KALIN...SEVGİ VE DOSTLUKLA KALIN...

Zekiye Hoca
Didem Akyüz Saldıran
Oral Akı

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

DEVLET KURUMLARI > ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI >
YAPI KOOPERATİFLERİ GİRİŞ UYGULAMASI > UYGULAMAYA GİT

> GİRİŞ YAP > ORTAK OLDU-
ĞUM KOOPERATİFLER > ATA 2

Buradan site ile ilgili olarak temel
bilgiler, çeşitli             duyurular,
tüm kooperatif ortaklarının lis-

tesi, tüm genel kurul tutanakları
vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

KOOPERATİFİMİZ ORTAKLARININ
KULLANIMINA YÖNELİK 
ONLINE BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME 
SİSTEMİMİZ YENİLENDİ. 
www.ata2odeme.com.      www.ata2.org

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME SİSTEMİ YENİLENDİİNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME SİSTEMİ YENİLENDİ

KOOPERATİFİ FESHEDİYORUZ ! DEMEK Kİ “BAŞKA BİR ATA-2” MÜMKÜNMÜŞ !..KOOPERATİFİ FESHEDİYORUZ ! DEMEK Kİ “BAŞKA BİR ATA-2” MÜMKÜNMÜŞ !..
E D İ T Ö R D E N     
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B A Ş K A N ‘ D A N

Değerli Kooperatif Ortak-
larımız ve ATA-2 Sakin-
leri;
1 Ekim 2016 tarihinde
Ata2 de bir değişimin ka-
pılarını aralamak ve 35
yıllık kangren olmuş koo-
peratifin problemlerini
çözmek için, 5 kişilik bir
kadroyla yola çıktık.

30 Ekim 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul’da, sizlere
sırasıyla, önce arsa tapusu problemini çözeceğimizin,
akabinde iskan problemini çözüp kat mülkiyeti tapula-
rını alacağımızın ve sonunda kooperatifi tasfiye edece-
ğimizin sözünü verdik.

Genel Kurul’da siz değerli ortaklarımıza
şunu söylemiştim. “Çalışma hayatım
boyunca hangi işe el attıysam o işi
sonuçlandırdım, hiçbir işimi yarım
bırakmadım, bu işi de sonuçlan-
dıracağım” demiştim.

Sizlerin çoğunluğunun güveni ve
desteği ile yönetim kuruluna seçildik.
Göreve gelmemizin üzerinden 2,5 yıl
geçti, bu 2,5 yıl zarfında katılımcı ve şeffaf bir
yönetim anlayışıyla, söz verdiğimiz gibi tüm adımları sı-
rasıyla yerine getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz.

Sonunda 35 yıllık tapu hasretine son verdik ve en kısa sü-
rede de tüm üyelerimiz iskanlı kat mülkiyeti tapularına
kavuşacaklardır.

Amacımız Ata2’nin hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak
ve marka değerini arttırmaktır. Gayretlerimiz Ata2’nin
en itibarlı yaşam alanı olmasını sağlamaktır.

Sizlerden ricamız bu değerli mal varlığımıza sahip çık-
manız, Ata2’nin yararına olacak şekilde ayrıştırıcı değil
birleştirici söylemlerde bulunmanızdır.

Bu yılki olağan genel kurulda kooperatifin tasfiyeye giriş
kararını alacağız.Şimdiden bizler 5 Mayıs 2019 tarihinde

yapacağımız genel kurulun heyecanını yaşa-
maktayız.

Bunun için çalışmalarımız yoğun bir şe-
kilde devam etmektedir.

Genel kurullarımızın kavgasız, gürül-
tüsüz, bayram havasında geçmesi ve

Ata2’ye yakışır bir genel kurul olması
en büyük arzumuzdur.

Çevrenizde genel kurula gelmeyen, katılmayan
üyelerimiz varsa, gelmeleri konusunda teşvik ediniz.

Katılamayacak durumda olan üyeleri, mutlaka eksiksiz
doldurulmuş bir şekilde vekalet vermeleri konusunda
uyarınız.
5 Mayıs 2019 Pazar günü Saat 10:00 da, Ata2 B1 Adası
Spor Salonunda yapılacak olağan genel kurul toplantı-
mıza tüm kooperatif üyelerimizi bekliyoruz.
Gündem maddelerinin sakince görüşülüp, sağlıklı karar-
ların alınacağı bir genel kurul temenni eder, hepinize
saygılarımı sunarım.

AMACIMIZ, ATA-2’Yİ HAK 
ETTİĞİ YERE ULAŞTIRMAK VE

MARKA DEĞERİNİ ARTTIRMAKTIR

“SİZDEN

RİCAMIZ,  ATA-2’YE, 

BU DEĞERLİ MAL VARLIĞIMIZA 

SAHİP ÇIKMANIZ, AYRIŞTIRICI

DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ 

OLMANIZDIR”
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Şu anda, ilk 119 tapunun dışındaki geri kalan tapula-
rın kooperatife devir işlemleri Üsküdar Tapu Müdürlü-
ğü’nde devam ediyor. Yasal mevzuat gereği tapular
önce kooperatif adına çıkıyor. 2753 tapunun koope-
ratife devrinin tamamlanmasının yaklaşık 2 ay süre-
ceğini tahmin ediyoruz.
Tüm tapularımızın kooperatif adına çıkmasını takiben
üyelere devir işlemlerini başlatacağız, bunun çok daha
hızlı sonuçlanmasını ve yine bir törenle taçlandırılma-
sını hedeflemekteyiz.

Mayıs ayının ilk haftasında Olağan Genel Kurulumuzu
yapacağız. Bu önemli Genel Kurul’da; hem ATA-2
Konut Yapı Kooperatifi’nin feshedilmesi için gerekli ka-
rarları alacak, hem de bir yıllık mali planı onaylayaca-
ğız.
Genel Kurul çağrı metninde Üsküdar Tapu Müdürlü-
ğünün bireysel olarak yerine getirmenizi istediği belge

ve yükümlülükleri de sizlerle paylaştık. Genel Kurulu-
muza bizzat katılmanız bizim için önemlidir. Hepinizi
bekliyoruz.

En sık sorulan sorulardan bir tanesi bu. ATA-2 Yöne-
timi olarak, bundan önceki tüm konulara ilişkin olarak
yaptığımız gibi İmar Barışı konusunda da kooperatif
üyelerimizi hiç bir biçimde mağdur etmemeye azami
özen gösterdik.
İmar Barışı sürecinin onaylanması aşamasında sun-
duğumuz bütçemizden sapmamak için her türlü özeni
gösterdik. Haritacılık ve mimari işlemler için istediği-
miz 2 milyon TL’lik bütçe dışındaki ödemelerin tümü
devlet kurumlarına yapıldı ve yapılmaya devam edi-
yor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na imar barışı ile ilgili
olarak ödenen paralar kuruşuna kadar hesaplanarak
her bir üyeye hesap detayı ile birlikte gönderildi. Ya-
salarda, yönetmeliklerde bir değişiklik olmadığı sü-
rece, İmar Barışı ile ilgili olarak daha başka bir para
istenmeyecek.

Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

Tüm Bürokratik İşlemlerin Tamamlanmasıyla Birlikte

ŞU ANDA, BİREYSEL KAT MÜLKİYETİ ŞU ANDA, BİREYSEL KAT MÜLKİYETİ 
TAPULARIMIZLA İLGİLİ NE AŞAMADAYIZ ?TAPULARIMIZLA İLGİLİ NE AŞAMADAYIZ ?

5 MAYIS GENEL KURULU5 MAYIS GENEL KURULU
NE İLE İLGİLİ OLACAK ?NE İLE İLGİLİ OLACAK ?

İMAR BARIŞIYLA İLGİLİ OLARAKİMAR BARIŞIYLA İLGİLİ OLARAK
DAHA PARA ÖDEYECEK MİYİZ ?DAHA PARA ÖDEYECEK MİYİZ ?

Tapuları Haziran Ayında 
Dağıtacağımızı Öngörüyoruz

Değerli ortaklarımız; Çok zorlu
geçen, her aşamada ayrı bir soru-
nun önümüze çıkarıldığı tapu süre-
cini adım adım sonuçlandırıyoruz. 
Bildiğiniz gibi, kooperatif adına
çıkan bireysel tapularımızın ilk 119
adedini törenle aldık ve hep bera-
ber kutladık. Bu önemli adımın son-
rasında, geri kalan tüm işlemleri bir
an önce bitirerek artık bu süreci de
sonlandırıp kooperatifi feshetmek
için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 
Bu yazıda sizleri bu son sürecin nasıl
devam edeceği hakkında bilgilen-
dirmek ve sık sorduğunuz bir iki so-
ruya da cevap vermek istiyoruz.
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Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

Biliyorsunuz bir dairenin tapusu hangi
yolla alınırsa alınsın, Tapu Müdürlü-
günde kimi masraflar çıkmaktadır. 
Bireysel tapu işlemleri başladığı zaman
siz ATA-2’lilerin herhangi bir sürprizle
karşılaşmamaları için Tapu Dairesi ve
Üsküdar Belediyesi ile defalarca görüş-
meler yaptık. Tapu Müdürlüğü İmar Ba-
rışı ile bireysel tapuların alınması
durumunda tapu başına 300-400 TL ci-
varında bir matbu harç çıkacağı bilgisini
teyit etti. Biz de bu bilgiyi soran üyeleri-
mize söyledik. 
Daha sonra, bireysel tapuları almaya
başladığımız zaman, tapuların İmar Ba-
rışı kapsamında önce Kooperatif adına
çıkartılacağını ve bu aşamada bir takım
matbu harçların ödeneceğini, deva-
mında üyelere devredildiğinde ise
Rayiç Bedel üzerinden binde 2,27 ora-
nında tapu harcı ödeneceğini öğrendik. 
Ödeme yapmakta zorlanan üyelerle ay-
lardır iletişim halindeyiz. İnsanların nasıl
zorlandığını görüyoruz. 
Sonuçta devlete ödenecek bir para ol-
masına rağmen bunu sizlerle nasıl pay-
laşacağımızı düşündük. Yine en
doğrusunun tüm hesaplamanın detayı
ile birlikte üyelerimize bildirmenin en
doğru yöntem olduğu sonucuna vardık. 
Sizlere gönderdiğimiz bu belgelerde
hesaplar tüm detayları ile açıklanmıştır.

Tüm bürokratik işlemlerin tamamlan-
masından sonra, üyelerden talep edilen
evrakların ve ödemelerin sağlanması
ile birlikte, Haziran 2019 gibi bireysel ta-
pularımıza kavuşacağımızı düşünüyo-
ruz. 
Söz konusu bu tapuları da, bu kez ta-
mamen bizim kontrolümüzde, bize ya-
kışan, biz bize bir törenle üyelerimize
vermeyi planlıyoruz.

CÜZİ DE OLSA KİMİ EKSTRA CÜZİ DE OLSA KİMİ EKSTRA 
MASRAFLAR ÇIKAR DENDİ.MASRAFLAR ÇIKAR DENDİ.

BUNLAR NEDİR VE BUNLAR NEDİR VE 
NE KADARDIR ?NE KADARDIR ?

BİZLER TAPULARIMIZI BİZLER TAPULARIMIZI 
NE ZAMAN ALABİLİRİZ ?NE ZAMAN ALABİLİRİZ ?

ALDIĞIMIZ İLK 119 TAPUDAN BİR TANESİ

Son 6 aylık süreç hepimiz için oldukça yıpratıcı oldu. Kasıtlı ya da isteme-
yerek bazı baskılarla karşı karşıya kaldık. Bizi yumuşak davranmakla eleş-
tirenler olduğu gibi, sorularına sert cevaplar verdiğimizi söyleyen
üyelerimiz oldu.
İnanın ki bizim böyle bir tarzımız yok. Biz sadece  diğer kooperatif üyele-
rine karşı sorumluluğumuz nedeniyle, yasaların gereğini yapmak zorunda
kalıyoruz. Çoğu üyemiz de bizi gayet iyi anlıyor.
Ama sosyal medyadan ya da telefondan soru sorduğunu zannederek,
veya yönetime bizzat gelerek bizlere açık bir şekilde hakaret eden kişilere
karşı da eğilip bükülmemizi hiç kimse beklemesin.
Ne Türkiye’nin içerisinde bulunduğu koşullardan, ne de 35 yıldır bekledi-
ğimiz tapularımızı alma sürecinin böylesine zorlu bir döneme denk gel-
mesinden biz sorumlu değiliz. Bu rakamları da bizler belirlemedik ve
bunların üzerinde herhangi tasarrufumuz yok.  
Tapuların ödemelerini yerine getirmekte hepimiz zorlandık. Geçim sıkın-
tılarını ya da kendi kişisel sorunlarını bize yansıtmaları elbette ki insani
ve anlaşılabilir bir durum. Ancak bu iletişimin medeni bir şekilde yapıl-
ması bizim için olmazsa olmazdır. Böylesine zorlu bir süreci sahiplenme-
miz bu türlü çirkinliklere hoşgörülü davranacağımız anlamına gelemez. 
Son bir gayretle, hep beraber bu işi bitirelim. Tapularımıza kavuşalım.

ZORLANSAK DA, BUNALSAK DA 
BU SÜRECİ BİRLİKTE BİTİRECEĞİZ !

TAPU ALMA SÜRECİNDE SİZ ÜYELER
TAPU DAİRESİNE GİTMEYECEKSİNİZ...

TÜM İŞLEMLER KOOPERATİF
TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK VE
ÜYELERİMİZ TAPULARINI BİZDEN

ALACAKTIR...



Sayın üyelerimiz;
ATA-2 Kooperatifi bugünleri de gördü nihayet. Kaostan düzene doğru
başlattığımız bu zorlu yolculukta, ATA-2 tarihinde hiçbir dönem yanına
bile yaklaşılmamış, hatta hayal bile edilmemiş bir noktaya geldik. Son 7
ay içerisinde büyük bir ivme ile birbiri ardına pek çok adım attık, zorlu
aşamaları bir bir geçtik, yapılamaz denen işleri yaptık, toplanamaz de-
nilen paraları topladık, alınamaz denen tapuları aldık ve nihayet sıra koo-
peratifin feshine geldi.
İşte 5 Mayıs’taki Genel Kurul, ATA-2 Kooperatifi’nin fesih sürecinin baş-
latıldığı oldukça önemli bir dönemeç olacak herkes için. Elbette fesih
prosedürünün tüm aşamalarının sonlanması hemen değil, belirli bir
zaman içerisinde olacak. Ama 5 Mayıs’ta resmen bunun adımını ataca-
ğız.
Bu nedenle genel kurulun hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve
tüm üyelerimizi o gün toplantı salonumuza bekliyoruz.

Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

6

5 MAYIS 2019 GENEL KURULUNDA 
ATA-2 KOOPERATİFİNİN FESİH SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ

FERDİLEŞME SÜRECİ EMLAK VERGİSİNİN 
. TAKSİDİNE KADAR TAMAMLANMADIĞINDAN

DOLAYI, 2019 YILI EMLAK VERGİLERİ DE
KOOPERATİFE ÖDENECEKTİR.
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Değerli ortaklarımız, bi-
reyselleşme sürecinde
tapunun birden fazla
kişi üzerine nasıl çıkar-
tılacağı konusunda  çok
soru geldiği için, teknik
olarak nasıl uygulacağı
konusunda sizleri bilgi-
lendirmek istedik.

Bildiğiniz gibi kooperatif
hisseleri 1 adet olduğun-
dan dolayı kooperatif or-
taklığı da bir kişi adına
yapılabilmektedir. 

Bunun tek istisnası veraset
yolu ile hak kazanılması
durumudur. Yani vefat
eden ortağın mirasçıları
kanuni miras hakları ora-
nında hisseye ortak olmak-
tadırlar. 

Ancak bu durumda hisseyi
sadece bir kişi temsil ede-
bilmektedir.

Bireyselleşme sürecinin
sonuna geldiğimiz bu gün-
lerde, tapunun birden
fazla kişi üzerine çıkartıl-
ması veya başka bir kişiye
devredilmesi durumunda
siz ortaklarımızın en az
maliyet ile karşılaşması
önemlidir.

Bunun için aşağıdaki konu-
lara dikkat etmeniz gerek-
mektedir.

1. Ortaklığınızın devrini ya-
pacaksanız, bu işlemin ta-
pudan önce yapılması
gereklidir. Böylece bireysel
tapu devralan kişi adına
yapılabilecektir. Bu du-
rumda tapuda devir yapıl-
ması halinde ödenecek %3
tapu harcı ödenmeyecek-
tir.

2. Tapunun birden fazla
kişi adına çıkartılmasını is-
tiyorsanız hissesinin bir kıs-
mını devredecek üyenin ve
devralacak kişilerin no-
terde imza örneği vererek
devir dilekçeleri ile koope-
ratife şahsen başvurmaları
gerekmektedir.

(Örnekleri Internet site-
mizden ve kooperatif mer-
kezinden temin edilebilir.) 

Bu durumda kooperatif
olarak tapuya başvurdu-
ğumuzda tapunun birden
fazla kişi adına çıkartılma-
sını %3 devir harcı ödeme-
den yapabileceğiz. 

Birden fazla kişinin adına
devir yapılması duru-
munda her bir kişinin
nüfus cüzdanı kopyası ve
iki adet resmine ihtiyaç
olacaktır.

Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

KOOPERAT İF  ORTAKL IKLARI  ve  H İSSELER  
TAPUDA NASIL  MÜLK İYETE  ÇEVR İLECEK

1) Tapunun adına çıka-
cağı kişi/kişilerin son
altı ayda çekilmiş iki
adet VESİKALIK FO-
TOĞRAFLARI
2) Tapunun adına çıka-
cağı kişi/kişilere ait
NÜFUS CÜZDANI FO-
TOKOPİSİ
3) Tapunun birden
fazla kişi adına
çıkarılması isteniyorsa

kooperatif uÿesinin
NOTERDEN İMZA ÖR-
NEĞİ çıkartması ve bir
DİLEKÇE ile kooperatife
başvurması gerekmek-
tedir.
4) Geçerli DASK
POLİÇESİ ÖRNEĞİ
(İlk istediğimiz sur̈enin
uz̈erinden birkaç ay
daha geçmiş
olacağından kimi

poliçeler geçerliliğini
yitirmiş olabilir.   
Bu yuz̈den her uÿenin
DASK bitiş sur̈esine
dikkat ederek geçerli
bir poliçe kopyasını
sunması gerekiyor)
Üyelerimizin bugun̈e
kadar olan eksik
ödemelerini ve DASK
kopyalarını bir an önce
tamamlamaları ve son
aşamada talep edilen
harç ve belgeleri
geciktirmeden
sağlamaları tapu
için şarttır.

BİREYSEL TAPULARINIZI 
ALIRKEN GEREKECEK EVRAKLAR

Tapu alma aşamasında, öğrenebildiğimiz
kadarıyla kooperatif ortaklarından istene-
cek olan evraklar aşağıdaki gibidir.
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ATA-2’Yİ TAPULARINA GÖTÜREN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ
Y Ö N E T İ M

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Ahmet GÜLAYDIN (Mühendis)         

1958 Malatya doğumludur.

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik
Mühendisliği bölümü mezunu olup, aynı
üniversitede bilgisayar alanında yüksek lisans
yapmıştır. 30 yılı aşkın süre holding ve grup şir-
ketlerde üst düzey yöneticilik ve danışmanlık
yaptı.  İşletmelerde kullanılan ticari ve ERP
uygulamaları konusunda oldukça bilgili ve

deneyimli olup, işletmeleri A’dan Z’ye analiz ederek iş süreçlerinin
koordinasyonu ve otomasyonunu yapmıştır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU MUHASİP ÜYESİ
Ali ERDOĞAN (Kamu Yönetimi)         

1967 Sivas doğumludur.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. İş
hayatına bankacılık sektöründe başlayıp, de-
vamında 10 yıl bilgisayar sektörünün çok uluslu
şirketlerinde tedarik zinciri yöneticisi olarak
çalıştı. Daha sonra gıda sektöründe uluslararası
şirketlerde dünyanın farklı yerlerinde üst düzey

yöneticilik yapmış ve halen yapmaktadır. Şirket yeniden yapılan-
malarında ve tedarik zinciri alanlarında uzmanlaşmıştır. Bunlara ek
olarak bir üniversitemizde danışma kurulu üyesidir.
Evli ve bir çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Zeki YÜCEL (İşletme)         

1958 İstanbul doğumludur. 
GS Lisesi ve ODTÜ İktisadi ve Ticari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Çeşitli fir-
malar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarında
genel müdür, uzman ve danışman olarak
görev aldı. Sektörel Yayıncılar Derneği
SEYAD’da Genel Sekreterlik, Mob. Aks. San.
Derneği MAKSDER’in kuruluşunda danışman-

lık yaptı. Uluslararası Mob. Ted. Birliği FSM’in kurucu başkanlığı
ve Uluslararası Yayıncılar Birliği IAFP’nin Genel Başkanlığı ile AB
projelerinde (EWI) danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Halen
UBM Malaysia’nın jüri başkanlığı yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

DENETİM KURULU ÜYESİ
Ali YILMAZ (Muhasebe Müdürü)         

1955 Tokat doğumludur.
Eğitim Enstitüsünde okudu. 1975’den beri
özel sektörde çeşitli firmalarda muhasebe
müdürlüğü yaptı. 
Ayrıca uzun süre bir turizm şirketinin ortak-
lığında bulundu. Site ve kooperatif yöneticil-
iği yaptı. 

Yöneticiliğini yaptığı kooperatifin feshedilme prosedürü boyunca
aktif rol almış olup, tapu dağıtımına kadar olan yasal sürecin tüm
aşamalarında görev yapmıştır.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Halide ALTINSABAN (İktisat)         

1957 İstanbul doğumludur.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
Mezunudur. 

1977 yılında işe başladığı İş Bankası’nda çeşitli
kademelerde çalıştıktan sonra, Çengelköy
Şube Müdürü olarak görev yaptı. 

1999 yılında emekli oldu. 2009 yılında Bahçelievler Mahallesi
muhtar adayı oldu. 

Evli ve bir çocuk annesidir.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Atilla KADIOĞLU (Mühendis)         

1940, Rize Fındıklı doğumludur. 

1963 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik
bölümü mezunu olup, Türkiye Elektrik Kuru-
mu’nda 9 yıl çalışmıştır. 

Trabzon Bölge Müdürü iken memuriyetten
ayrılıp 26 yıl serbest çalıştı. 

Emeklilikten sonra bazı firmalara danışmanlık yaptı. Şimdilerde
fiilen emeklidir. İki yıl ATA-2 Yönetiminde bulundu. 

Evli ve iki çocuk babasıdır.

DENETİM KURULU ÜYESİ
Ahmet ÇİFCİBAŞI (Emekli Albay)         

1966 Nevşehir doğumludur. 
1988 yılında Kara Harp Okulu İşletme Bölümün-
den Piyade Teğmen olarak mezun olup, İşletme
ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisanslarına sahip-
tir. NATO, Birleşmiş Milletler ve Milli Savunma
Bakanlığı’nda çalışmış ve 2009 yılında Albay
rütbesi ile kendi isteği ile emekli olmuştur. Dokuz
yıldır özel sektörde yöneticilik yapmaktadır. 

Site ve Toplu Yapı Sertifikasına sahip olup, site yönetimi müdürlüğü
yapmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

DENETİM KURULU ÜYESİ
Meyçem ANIK YAPANOĞLU (İşletme)         

1970 İstanbul doğumludur. 

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden
mezun olmuştur.

Bankacılık sektöründe Genel Müdürlük-
lerde, Mali Kontrol-Bütçe departmanlarında
yöneticilik yapmıştır. 

2015 yılında emekli olmuştur. 

Evli ve bir çocuk annesidir.
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E T K İ N L İ K L E R D E N 

ALKIŞLAR, 
HAKEDEN TÜM
ATA-2’LİLERE !..

ATA-2 TAPU TÖRENİMİZDEN
Bir Rüyayı  Gerçekleşt irerek,  Protokol  Eş l iğ inde 35 Yı l l ık  Özlemi  Sona Erdird iğ imiz
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F İ N A N S



ŞUBAT AYI GELİRLERİ

11

F İ N A N S

KOOPERATİFİMİZE ŞUBAT ve MART AYLARI İÇERİSİNDE ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ : KOOPERATİFİMİZE ŞUBAT ve MART AYLARI İÇERİSİNDE ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ : 
ALAATTİN FURKAN ÇİLİNGİROĞLU / ALTUĞ ÇİLİNGİROĞLU, NURAK KIRZIOĞLU, FATMA BOYACI, İBRAHİM HALİL ŞAHİN, 

GÜLEN, İDİL ÇELEBİ, MİNE DEMİR, ECE ÖZGÜVEN, EYÜP ÜZGER, NECLA OKTAY  (ŞUBAT)
AHMET DEMİRAL, HALİL ÜNLÜ, ASLI YALÇIN, NESLİHAN IŞIK, HAKAN IŞIK, TUĞÇE ÇINAR, MERT KAYGUSUZ,

EDİBE SEMRA NAÇİ, ASİYE AKPIONAR, AY=E FULYA EREM, İNCİ ARAL GÜR, SERHAT AKSOY, MERYEM BOZTEPE,
MAHMUT KASAP, NECLA KÖYCÜ, ESİN DUMLU, MELİKE SARI (MART)

Kendilerine Hoşgeldin Diyor, Üyeliklerinin Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

KASIM ve ARALIK AYLARI İÇERİSİNDE KAYBETTİKLERİMİZ : KASIM ve ARALIK AYLARI İÇERİSİNDE KAYBETTİKLERİMİZ : 
RAUF MUTLUKOCA ((ŞUBAT) KENAN ALTINSABAN, NECİBE KAYMAK (MART)

Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına  ve Sevenlerine Başsağlığı  Diliyoruz.

TOPLAM

Şubat Ayı İçerisinde Tahsil Edilen Toplam Gelir 299.631

Şubat Sonu İtibariyle Alacak Bakiyesi                  492.834

TUTAR
Ücretler (34 Çalışan) ..........................................................................................    123.004
Huzur Hakkı (5 Yönetim + 3 Denetim ............................................................ 15.662
SSK  ..............................................................................................................      51.499
Stopaj. .......................................................................................................... 16.848
Güvenlik (24 Kişi + 2 Devriye Aracı vb. Masraflar) ....................................... 128.649
Hukuk Müşavirliği ........................................................................................ 11.445
Mali Müşavirlik. ............................................................................................. 2.500
Mahkeme Giderleri ........................................................................................ 472
Bakım Onarım ................................................................................................ 8.058
Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb. ............................................. 19.157
Yönetim Binası Genel Giderler. ................................................................... 8.910
(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat, Bilgi İşlem)
Genel Kurul Giderleri .................................................................................... 0
Demirbaş Giderleri ........................................................................................ 0
Kıdem ve İhbar Tazminatı   ........................................................................... 0
Ring Servis ....................................................................................................       8.920 

Toplam Giderler  : 395.124

(Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir)

ŞUBAT 2019 GELİR-GİDER TABLOSU

ŞUBAT AYI GİDERLERİ

NOTLAR

MART AYI GELİRLERİ
TOPLAM

Mart Ayı İçerisinde Tahsil Edilen Toplam Gelir 373.660

Mart Sonu İtibariyle Alacak Bakiyesi                  478.700

TUTAR
Ücretler (34 Çalışan) ..........................................................................................    126.226
Huzur Hakkı (5 Yönetim + 3 Denetim ............................................................ 15.662
SSK  ..............................................................................................................      51.115
Stopaj. .......................................................................................................... 16.677
Güvenlik (24 Kişi + 2 Devriye Aracı vb. Masraflar) ....................................... 128.649
Hukuk Müşavirliği ........................................................................................ 11.445
Mali Müşavirlik. ............................................................................................. 2.500
Mahkeme Giderleri ........................................................................................ 0
Bakım Onarım ................................................................................................ 5.786
Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb. ............................................. 13.702
Yönetim Binası Genel Giderler. ................................................................... 27.594
(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat, Bilgi İşlem)
Genel Kurul Giderleri .................................................................................... 0
Demirbaş Giderleri ........................................................................................ 3.600
Kıdem ve İhbar Tazminatı   ........................................................................... 0
Ring Servis ....................................................................................................       9.156 

Toplam Giderler  : 412.112

(Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir)

MART 2019 GELİR-GİDER TABLOSU

MART AYI GİDERLERİ

NOTLAR

EMLAK VERGİSİ İÇİN :
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:  TR21 0013 4000 0000 0444 4000 03

GARANTİ BANKASI Nato Yolu Şubesi Hesap No: 484-6299920
IBAN NO:  TR10 0006 2000 4840 0006 2999 20
ZİRAAT BANKASI Nato Yolu Şubesi Hesap No: 2624-2717272-5014
IBAN NO:  TR189 0001 0026 2402 7172 7250 14

B A N K A    H E S A P L A R I M I ZB A N K A    H E S A P L A R I M I Z
İMAR BARIŞI İÇİN :
DENİZBANK Nato Yolu Şubesi 
Hesap No: 4444-364  
IBAN NO:  TR24 0013 4000 0000 0444 4000 46
İŞ BANKASI Çengelköy Şubesi 
Hesap No: 2222225 
IBAN NO:  TR03 0006 4000 0011 0972 222225 46
GARANTİ BANKASI Nato Yolu Şubesi; 
HESAP NO: 484-6296383
İBAN NO : TR61 0006 2000 4840 0006 2963 83
ZİRAAT BANKASI Nato Yolu Şubesi Hesap No: 2624-02717272-5010
IBAN NO:  TR03 0001 0026 2402 7172 7250 10

B A N K A    H E S A P L A R I M I ZB A N K A    H E S A P L A R I M I Z

NOT:  Bizlere 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.
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2019 YILI ŞUBAT - MART AYLARININ KAYDA DEĞER 
GÜVENLİK OLAYLARININ RAPORU

ARAÇ PLAKALARINIZI YÖNETİME
KAYDETTİRİNİZ ve GÜNCELLEYİNİZ

EV ALARMLARINIZI YÖNETİMİMİZİN
TELEFONLARINA DA YÖNLENDİRİNİZ

TALEP ve ŞİKAYETLERİNİZİ
TELEFONLARIMIZIN YANI SIRA

ata2guv@hotmail.com
ADRESİNE DE BİLDİREBİLİRSİNİZ

Güvenlik amirlerinin olay bildirimleri
ve CCTV tespitlerine dayanarak hazır-
lanan Şubat-Mart 2019 raporu aşağıda
verilmiştir:

* ATA-2 Konutlarında Şubat ve ayında 11,
Mart ayında ise 7 adet olmak üzere toplam
18 adet alarm ihbarı alınmış, ikametler kont-
rol edilmiş ve sakinlerimize bilgi aktarılmış-
tır. 

* Şubat Ayında 7 adet, Mart ayında ise 3
adet olmak üzere toplam 10 adet gürültü ih-
barı olmuş, aile içi tartışmalara müdahale
edilmiş, kavgalarda 155 ile koordineli çalışı-
larak olumsuzluklara engel olunmuştur.

* Madde bağımlısı bir kişi kaçarken yaka-
lanmış, polise teslim edilmiş, rahatsız ettiği
kişi kendisi hakkında şikayetçi olmamıştır.

* Şubat ayında 6 adet su ve elektrik arızası
olmuş,ATA-2 sakinleri bilgilendirilmiştir.

* Şubat ayında 9 eşya girişi 11 eşya çıkışı,
Mart ayında ise ayında 10 eşya girişi 11
eşya çıkışı, Mart ayında ise 10 eşya girişi,
11 eşya çıkışı olmuştur.

* Tesbit edilen kamera ve lamba arızaları
Teknik Büroya bildirilmiş, tamiratlarının ya-
pılması sağlanmıştır.

* Meydana gelen yangın olayı ile itfaiye yön-
lendirilmiş, teknik ekip ile birlikte olay yerinin
düzeni ve güvenliği konusunda yardımcı
olunmuştur.
* Şubat ve Mart aylarında gerçekleşen 30
ambulans girişinde de kendilerine refakat
edilerek yardımcı olunmuş, hasta ile ilgili bil-
giler alınarak anında ATA-2 yönetimine bil-
dirilmiştir
* Şubat ayında kar yağışı dolayısıyla teknik
ve saha ekibiyle birlikte koordineli çalışma-
lar yürütülerek gerekli tedbirler alınmıştır.
* Mart ayında gerçekleşen seçim çalışma-
ları ve tapu süreci toplantılarında gerekli gü-
venlik tedbirleri alınmıştır.
Aynı şekilde sokak hayvanları ile ilgili olarak
Doğa Dostları ve Üsküdar Belediyesi ile ko-
ordineli çalışılarak oluşan olumsuzluklar gi-
derilmiştir.
* Hepinize güvenli, huzurlu ve sağlıklı günler
dileriz.
CCTV  KOORDİNASYON EKİBİ 
Nihat Kart, Recep Kart,                              
Feyzullah Kılıçarslan

CAN ve MAL GÜVENLİĞİNİZ 
AÇISINDAN YÖNETİMİMİZDEKİ 

PLAKA KAYITLARINIZI 
YENİLEMENİZ ÖNEMLİDİR

G Ü V E N L İ K

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

ATA-2 SİTESİ ATA-2 SİTESİ 
GÜVENLİK GÜVENLİK 

TELEFONLARITELEFONLARI

Lütfen mazgalların, 
su prizlerinin üzerine, 

yangın hidratlarının önüne
park etmemeye 
özen gösterelim.

LÜTFEN EŞYA GİRİŞ - ÇIKIŞ SAAT ve
EVRAKLARINA ÖZEN GÖSTERELİM

Eşya giriş ve çıkışları sabah 09.00 akşam
17.00 arasındadır. Lütfen verilen evrakların
eksiksiz doldurularak teslim edilmelerini sağ-
layınız. Bu talimatlara uyulması aracınızın
giriş kapılarında bekletilmemesini sağlaya-
caktır.

Evlerine alarm sistemi kuran sakinlerimizin alarmlarını
0216 486 14 82 No’lu telefonumuza yönlendirmeleri
halinde, devriye gezen araçlarımız ile azami 2 - 3 da-
kika içerisinde derhal oraya ulaşım sağlıyoruz.
Ayrıca şüpheli görülen her türlü durumu 24 saat ulaşa-
bileceğiniz güvenlik telefon numaralarımıza bildirmeniz,
olası olayların önlenmesi için gereklidir.

ATA-2 Güvenlik Ekibi olarak araç plaka
kayıtlarının önemine her sayı dikkat çe-
kerek, kullandığınız araçların plakalarını
ve gerçekleşen değişiklikleri yönetime
bildirmenizi önemle rica ediyoruz. 
Bir olay olması halinde bu kayıtlar ol-
dukça işe yaramakta olup,  oluşabilecek
hasar durumlarında, sizlere acil ulaşıl-
ması açısından çok önemlidir. İhmal et-
memenizi öneriyoruz.

ARABALARIMIZI UYGUN YERLERE PARKEDELİM

ATA-2’de BİR BAŞARI HABERİ: Genç Atlet Poyraz Efe
İstanbul Birincisi, Takımı da Türkiye Ücüncüsü oldu

Kooperatif ortağımızın oğlu Poyraz Efe
Kavacık Spor kulübünde koşuyor.
Türkiye Atletizm Federasyonunun dü-
zenlediği yarışlara katılan Poyraz Efe
Uzun Atlamada İstanbul Birincisi olur-
ken takımı da Bayrak Yarışında Türkiye
Üçüncüsü oldu.
Genç sporcumuzu tebrik ediyor, başa-
rılarının devamını diliyoruz. 
Benzeri biçimde sanat, spor vb. alan-
larda genç yaşlı tüm ATA-2 Kooperatif
üyelerimiz ve komşularımızın başarıla-
rını bize bildirirseniz, bülten sayfaları-
mızda aynı şekilde yayınlayabiliriz.
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M U H T A R I M I Z

SAYIN ATA-2 Lİ DOSTLARIM,
SEVGİLİ KOMŞULARIM

20 yıldır ATA-2’ de sizlerle beraber yaşamaktan büyük
bir mutluluk ve onur duydum .

BENİM İÇİN ATA-2 DE YAŞAMAK BİR AYRICALIKTIR...
2014 seçimlerinde olduğu gibi 

31 Mart 2019 Muhtarlık seçimlerinde de sizlerden aldığım
büyük destek ve yetki ile yeniden 

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MUHTARLIK GÖREVİNE 
SEÇİLMİŞ BULUNUYORUM.

Şahsıma verdiğiniz tüm destekler için  teşekkür eder,
hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.

Sevgi ve Saygılarımla
Zekiye HOCA

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı

YENİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜM PROJELER

* Bahçelievler Mahallesi Kadın Meclisi 
* Yalnız Değilsiniz projesi
* Bahçelievler Mahallesi Kültür Dayanışma ve 

Yardımlaşma Derneği İçin de katkı ve desteklerinizi beklerim








