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YÖNETİM KURULU

YÖNETİM MERKEZİ

DENETİM KURULU

YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

TASFİYE HALİNDE S.S. ATA-2 YAPI KOOPERATİFİ
BASIN BÜLTENİ - Haziran - Ekim 2019 -

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

MERHABALAR;MERHABALAR;
Tapu töreninde, devlet protokolü önünde yapmış olduğum konuşmamda da belirttiğim gibi,
çok tanıdık bir öykü idi ATA-2’nin öyküsü. Osmanlı’ya, Cumhuriyet’in ilk yıllarına, 60’ların  ge-
cekondu öykülerine kadar uzanan, biraz avantür, biraz sosyal içerikli, çokça alavere dalavere
dolu bir öykü.. Evet, ATA-2’nin zorlu başlayan, zorlu devam eden ve yine “zorlu” bir biçimde
de olsa mutlu sona eren öyküsünde yok, yok !.. Türkiye’nin, İstanbul’un göç, gecekondulaşma,
mafyalaşma, rant ve hukuksuzluk kavgalarına paralel bir öykü...  Ama sonu, Şener Şen’li “Na-
muslu”, Kemal Sunal’lı “Zübük” filmlerine nazire yaparmışcasına geldi. Teşbihte hata olmaz
elbet, 35 yıllık bir karanlığın ardından gelen bir “Temiz Eller” operasyonu ile geldi... 
Gerçekten de, bu toprakların “makus” (ters, kötü, uğur suz) talihi”ni değiştiren bir yönetimin
parçası olmak, o ekiple birlikte bugüne kadar yapıl(a)mayanı yapmak ve sonuçta kooperati-
fin tarihine geçmek gerçekten güzel bir duygu. 
Kolay mı oldu ? Hiç de değil... Kök söktürdü mü ? Evet , hem de nasıl !.. Bu yaştan sonra yarım
akıllıların yumruğuna da maruz kaldık, “hırsları yeteneklerinden fazla” olan insanların küfü-
rüne de. Eee, arı kovanına çomak sokunca, olacaktı elbet bunlar.
Ama güzel şeyler de yaşadık. Bu kulaklar, tüm o olumsuzlukların yanı sıra bugüne kadar bu-
runlarından fitil fitil getirilmiş insanların hayır dualarını da duydu, gülen bir çift gözün söze
gerek olmayan  minnet ışıltılarını da gördü, hatta söylemesi ayıptır akan iki damla gözyaşına
da şahit oldu.
Yolda, alışverişte yapılan konuşmalarda, çay sohbetlerinde dost yüzlü insanların içimizi fe-
rahlattığı günler de yaşadık, iyi niyetli gözükmesine rağmen bakışlarındaki negatif enerjiyi
saklayamadıkları için ruhumuzun karardığı günler de oldu... 
Kolay değil, kimi zaman ödemelerini yapmakta zorlanan samimi insanların sıkıntılarını da pay-
laştık, acılarını yüreğimizde duyduk, ama kimi zaman da yüzümüze karşı yalan söyleyen, fe-
satlık peşinde olan şarlatanlar tepemizi attırdı...

*****
Her neyse, her ne kadar tüm bunlar görevimizin bir parçası olsa da, yine de olmayabilirdi diye
düşünmekten kendini alamıyor insan. Yapacak bir şey yok. Beni tanıyanlar bilir, hep söylerim,
pek çok yerinde bulundum, yaşadım, çalıştım ama ben Türkiye’yi ATA-2”de yönetime geldik-
ten sonra tanıdım. 80 milyonluk değil belki ama, burası 13.000 kişilik bir Türkiye ve ülkemizin
küçük bir prototipi. Hem insan yapısı, hem de geçmişi itibariyle... 
Nasıl olmasın ki ? Türkiye’nin bunca yıl geri bıraktırılmışlığa, adaletsizliğe, haksızlığa hukuk-
suzluğa boğulmuş bir biçimde yönetildiği gibi, ATA-2’liler de bunca yıl benzeri sıkıntılar çek-
mişler, tapusuzluk, haksızlık, yolsuzluk dolu günlere mahkum bırakılmışlar... 
Bültenlerde, sosyal medyada, genel kurullarda, bilgilendirme toplantılarında ve çeşitli soh-
betlerde elimizden geldiğince anlatıyoruz ama, belki bir kez daha vurgulamakta yarar var.
Sahi biz bunca yıl yapılmayan, bu kadar zor ve imkansız olan neyi yaptık da son 10 ay içerisinde
hem arsa tapumuzu, hem de iskanımızdan tapularımıza kadar pek çok şeyi ATA-2’lilere ka-
zandırdık ?

*****
Cevabı aslında çok basit. Sanıldığı gibi hiç de öyle mucizevi, müthiş, olağanüstü bir şey yap-
madık. Evet biz sadece GEREKENİ yaptık. Bunca yıldır yapıl(a)mayanı, yapılması gerekeni yap-
tık. Çünkü önce bunu yapmak için gereken istek, kararlılık vardı bizde. Neyi hedeflediğinizi,
ne yapıp neyi yapmayacağınızı bilirseniz, gerisi zaten yasalarda, yönetmeliklerde, okuduğumuz
dosyalarda var.
Bizim de yaptığımız, o dosyaların tamamının okunması, doğru yorumlanması, doğru insan-
larla temas kurulması ve doğru şeyler istenmesinden ibaret. İyi okuyup, iyi yorumladığınızda,
çok çalışıp yanlış yapmadığnızda sonuç kaçınılmaz oluyor. İşte biz bunları yaptık.
Emek.. Evet çok emek var elbette. Başta başkanımız olmak üzere mi yüzlerce klasör, onlarca
dava dosyası, resmi belge, kanun, yönetmelik metinleri okuduk, kooperatif arşivini, internet
sayfalarını didik didik ettik, hukukçuların, mimarların,  akademisyenlerin kapılarını çaldık, se-
minerlere katıldık, her çeşit ilgili ile görüştük. 
Basit değil mi ? Bir açıdan evet, bir açıdan hayır !.. Kimilerinin saptırmaya çalıştığı gibi “zaten
alınacaktı” dedikleri gibi hiç değil !.. Sorarlar adama madem öyleydi de, bunca yıl buralarda
olup da, bunları niye yapmadınız diye... Sorarlar adama bunca paralar harcandı da, tapular
neden alınmadı diye ? 
Hep söylemişizdir bizim derdimiz bağcı dövmek değil, üzüm yemek diye... Yapılan bir yanlış
varsa birgün öyle ya da böyle çıkar elbet... Bunca yıl içerisinde iyi niyetli çalışmalar, olumlu gi-
rişimler de olmadı değil. Ama işte insan, tüm bu yapılanların neden daha önce yapılmadığına
hayıflanıyor, biz ATA-2’liler neden bunca yıl mağdur edildi diye üzülüyor.
Bu bülten de dahil olmak üzere son üç yıl içerisinde pek çok defa bunları dile getirdik, anlat-
tık, vurguladık, sorduk. Sonunda da en iyi cevabı başkaları ile değil, kendi yaptıklarımızla ver-
dik. Yazımı bu kez, eşimin altını çizdiği sloganvari bir cümle ile bitirmek istiyorum:
“Sorunları torunlara bırakmadınız... Onun yerine tapuları bıraktınız onlara.. Ne mutlu size !..” 

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

E D İ T Ö R D E N     
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B A Ş K A N ‘ D A N

Değerli ortaklar, sevgili
Ata2’liler;
Uzun bir aradan sonra ATA2
YAŞAM bülteni aracılığı ile
sizlerle buluşmaktan son de-
rece mutluyum.
Sizlerin de bu bülteni öz-
lemle beklediğinizi biliyo-
rum.
Sözlerime 3 yıllık bir çalış-
manın özetini yaparak baş-
lamak istiyorum.

ATA-2, SONU BELLİ
OLMAYAN BİR MACERAYA
SÜRÜKLENİYORDU
Yıl 2016, ATA-2’nin yıllardır
çözülemeyen sorunları, im-
kanı olmayan çözüm öneri-
leri, yapılmayan genel
kurullar ve  muhalefet eden-
lerin  baskılarından bunalmış,
töhmet altında kalmış, ne ya-
pacağını şaşırmış bir yönetim
vardı..

Diğer taraftan 3 kuruşluk
menfaatleri için ATA2 üzerin-
den nemalanmak isteyen,
kendilerinin dahi ne yapmak
istediğini bilmediği, eski yö-
netime karşı yüksek perde-
den çok kötü muhalefet eden
bazı çıkarcı insanların ATA2 yi
sonu belli olmayan bir mace-
raya sürükleyecekleri orta-
daydı.

Kendilerini muhalefet olarak
adlandırılan bu gruplar yöne-
timi düşürmenin peşindeydi.
Ne yapacakları konusunda ve
ATA2’nin içinde bulunduğu
durumdan hiçbir haberleri
yoktu. O dönemde aslı astarı
olmayan yalanlar söyleni-
yordu. Evlerimiz ciddi tehlike
altındaydı.

Bunu fark ettiğim an ATA2 de
aklıselim, bu işin altından kal-
kabilecek, hiçbir menfaat
gütmeden, gönüllü olarak bu
işi sonlandıracak bir kadro
oluşturmaya karar verdim.

ÇÖZÜM GRUBU OLARAK
ÇALIŞMALARA BAŞLADIK 
Daha önce ATA2 de denetim
kurulunda görev yapmış, yıl-
lardır tanıdığım komşum, bu
konuda bana en büyük des-
teği verebileceğine inandı-
ğım,  Ali Erdoğan ile beraber
çalışmaya başladık.
Peşinden ATA2 ye faydalı ola-
cağını düşündüğümüz Fatma
Halide Altınsaban, Atilla Ka-
dıoğlu ve Ahmet Çifcibaşı ile
(daha sonra Ahmet Çifci-

başı’nın yerini Zeki Yücel aldı)
Çözüm Grubu olarak çalış-
maya başladık. İlkemiz katı-
lımcı ve şeffaf olmak,
misyonumuz ATA2 nin bir ku-
ruşunu heba etmeden sorun-
larını çözmek olmuştu. 
Bu kadronun kariyerlerine
bakacak olursanız hepsi en
üst düzeyde eğitimli, çalışma
hayatları boyunca başarılı
olmuş, üst düzeyde yönetici-
lik yapmış, parayla pulla artık
işleri olmayan insanlar. (Bu
kadar kaliteli bir insan gru-
bunu bir holdingin başında
bile bulamayabilirdiniz). 
İşte bu ekip geçtiğimiz 3 yıl
fedakarlık yaparak ATA2’nin
bu güne gelmesini sağladı.

KÖTÜ MUHALEFET BİZDEN
ÇOK RAHATSIZ OLDU

Bizler kötü muhalefet eden-
lere nazaran ATA2’de çok ta-
nınan insanlar değildik.
Birden bire ortaya çıkmıştık.
Bu durum muhalefet eden-
leri çok rahatsız etti. Hiç tanı-
madıkları bizleri yönetimin
adamları ve devamı olduğu-
muz suçlamaları ile karala-
maya çalıştılar. 
Yani kötü muhalefet yapan-
lar, ne yapacaklarını, nasıl ya-
pacaklarını anlatmak yerine
hep birilerini kötüleme üze-
rine çalışmalarını yürüttüler.
Bizler Çözüm Grubu olarak 5-
6 aylık süre içinde dersimizi
iyi çalışarak, hiç kimseye mu-
halefet etmeden bu işi nasıl
çözeceğimizi ve ne yapacağı-
mızı çok net bir şekilde söylü-
yor ve herkese anlatıyorduk.
Çözüm Grubu olarak 30 Ekim
2016 yılı genel kurulundan
önce 2-3 toplantı yaptık ve
bir broşür dağıttık. (Bakınız
sayfa 18).O gün ne söylediy-
sek neyi taahhüt ettiysek
hepsini aynı sıra ile, bir bir
gerçekleştirdik. Yani ne yap-
tığımızı ve neyi yapacağımızı
bilen bir ekiptik.

ATA-2 KONUTLARI ARTIK ÇOK DEĞERLİ
BİR YER OLDU, KIYMETİNİ BİLELİM 
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30 EKİM GENEL KURULU İLE
ATA-2’de HERŞEY DEĞİŞTİ

Nihayet 30 Ekim 2016 genel
kurulunda ATA-2’de sağduyu
galip geldi 30 oy farkla
Çözüm Grubu yönetime
geldi. Kötü muhalefet eden-
ler, yıllardır muhalefet ettik-
leri halde, eski yönetimi
çalışamaz ve yönetimden dü-
şecek hale getirdikleri halde,
yönetime gelememeyi bir
türlü hazmedemediler, bizim
yönetimimize karşı da aynı
kötü muhalefeti yapmaya
devam ettiler. 

Oysa bu kötü muhalefet tarzı
bizlerden çok en başta
ATA2’ye zarar verdi. Ne ha-
zindir ki, bu kötülüğün içeri-
sinde olan birkaç kişi bu
tavırlarında hala devam edi-
yor.

TAPU PROBLEMİNİ
ÇÖZECEĞİMİZİN SÖZÜNÜ
VERMİŞTİK

30 Ekim 2016 genel kuru-
lunda ATA2’nin tapu proble-
mini çözeceğimizi ve bu
kooperatifi tasfiye edeceği-
mizin sözünü verdik. 

“Çalışma hayatım boyunca
hangi işe el attıysam o işi
sonlandırdım, hiçbir işimi
yarım bırakmadım, bu işi de
sonlandıracağım” dediğimi
dün gibi hatırlıyorum.

ATA2’nin tapu sorununu da
sonlandırdığım için son de-
rece mutluyum. Bu benim
için en gurur duyduğum ve
keyifle sonuçlandırdığım,
mutlu olduğum işlerimden
biri olarak anılarda kalacak-
tır.

KOOPERATİFİN SON
YÖNETİMİ OLMAYA GELDİK
DEMİŞTİK

Yine Çözüm Grubu broşü-
ründe kooperatifin son yöne-
timi olmaya geliyoruz
demiştik. Bu taahhüdümüzü
de gerçekleştireceğiz, hiç
kimsenin endişesi olmasın.

ATA-2’nin MAKUS TALİHİNİ
DEĞİŞTİRİP, HAYALLERİNİ
GERÇEKLEŞTİRDİK

Tapu sorununun çözülme-
siyle birlikte ATA-2’nin 35 yıl-
lık makus talihi değişmiş ve
bir esaretten kurtulmuştur.
10 yıllarca sürecek 50 küsür
davaya rağmen önce arsa ta-
pusunu, peşinden bireysel
kat mülkiyeti tapularını ala-
rak ATA-2’lilerin bir hayalini
gerçekleştirdik. İnanılma-
yanı, yapılamaz denileni yap-
tık ve başardık. 

Bunun için çok çalıştık inanıl-
maz bir mücadele verdik. Üs-
küdar belediyesi, İstanbul
defterdarlığı, Milli Emlak Genel
Müdürlüğü, Başbakanlık Hukuk
Baş Müdürlüğü, Danıştay,
Bölge idare Mahkemeleri, Ma-
liye Bakanlığı, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı gibi kurumlarla
onlarca toplantılar, istişareler,
ikna etmeler, çözüm önerileri
sunmalar vb. gibi çok yoğun ça-
lışmaların neticesinde toprak
tapumuza kavuştuk. 

DEVLETİN BU ARAZİYİ
ATA-2’ye BEDELSİZ OLARAK
VERMEYE HİÇ NİYETİ YOKTU

Kötü muhalefet edenler ise
hala ‘Ne olacak ki, hakkımız
olanı devlet geri verdi, bundan
kimse kendine paye çıkarma-
sın” dediler. Hayır efendim
devletin bu araziyi ATA2’ye be-
delsiz vermeye hiç de niyeti
yoktu.

Devlet, ATA2’nin içinde ol-
duğu alanı ATA-2’lilere, ge-
cekonduların bulunduğu
alanı gecekonduculara bedeli
karşılığı verecekti. ATA2 ar-
sasının geçmişini bilmeyenler
bol keseden yalan atıyorlar.

OYSA ATA-2 ARSASINI  BİLE
KAYBETMEK ÜZEREYDİ

İnanın bana bu yönetim iş
başına gelmemiş olsaydı
ATA-2 arsasını kaybedecekti.
Bu nedenle yapılan işi küçük
göstermeye veya küçümse-
meye kimsenin hakkı yoktur.

Arsa tapusunu alır almaz
imar barışı sürecini kaçırma-
mak için çarçabuk olağan-
üstü genel kurulumuzu
yaptık, gerekli kararları ala-
rak imar barışı sürecine ye-
tiştirdik. 

İMAR BARIŞI RESMİ,
ŞAİBESİZ, ÖLÇÜLEBİLİR,
GARANTİLİ BİR FIRSAT
OLDU ATA-2 İÇİN   

İmar barışı ATA2 için, bu yö-
netimin yapacağı çalışmalar
için inanılmaz bir fırsat oldu.
Tüm gider kalemleri kanunla
belirlenmiş resmî olan, şai-
besiz, ölçülebilir, sonucunun
ne olacağı belli olan, kimden
kaç para alınacağı, nereye
ne kadar verileceği resmî
olarak belli olan, tartışması
olmayacak daha ekonomik
bir çözüm yöntemi idi. 

Tüm Ata2’liler kenetlenerek
bu doğrultuda %99,9 ora-
nında oy çokluğuyla, imar
barışı ile ferdileşmeye geç-
meye karar verdi.

Çok yoğun geçen bir yıllık ça-
lışmanın sonunda bireysel
kat mülkiyeti tapularımıza
kavuştuk. Yine kötü muhale-
fet edenler tarafından, çalış-
malarımızı küçümsemek
veya küçük gösterme adına
“imar barışı sayesinde tapu-
larımıza kavuştuk” denmek-
tedir.

O KADAR KOLAY OLSAYDI,
ÇEVRE SİTELER İÇERİSİNDE
TAPUSUNU ALAN BİR TEK
BİZ OLMAZDIK

İmar barışı ile bireysel tapu-
ların alınmasının da ne kadar
zahmetli ve ne kadar zor ol-
duğu hakkında bilgi sahibi ol-
mayanlar çevrenizdeki
sitelere bir baksın, onların
içerisinde problemini cozen
bir tek ATA2 olmuştur. Kaldı
ki bu yönetim imar barışı çık-
mamış olsaydı da ATA2’nin
bireysel tapu problemini çöz-
mekararlılığına sahipti. Her
türlü hazırlığını yapmıştı ve
bu konuda çok kararlıydı.

B A Ş K A N ‘ D A N
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B A Ş K A N ‘ D A N

ATA-2’nin KIYMETİNİ BİLELİM

Üsküdar Belediye Başkanı
ATA-2’li bir grup ziyaretçisine
“İnanın bana, babalarının
evlatları için dahi yapmadı-
ğını, bu yönetim ATA-2’liler
için yaptı” demiş. Biz de kat-
kılarından dolayı Belediye
Başkanımız Hilmi Türkmen’e
teşekkür ederiz.

Değerli ortaklar; ATA2 tapu-
larını almadan önce içinde
bulunduğu bölgenin en kötü
konumunda olan bir yerdi.
Gecekondu statüsünde bulu-
nuyordu. Şimdi tüm sorunla-
rını çözmüş ve içinde
bulunduğu bölgenin yıldızı ol-
maya aday bir yer konumuna
gelmiştir. ATA2 artık çok de-
ğerli. ATA2’nin kıymetini bile-
lim.

TASFİYE KONUSUNDA
EPEY YOL ALDIK

S.S. ATA2 Konut Yapı Koope-
ratifi 1163 sayılı kooperatifler
kanunundan kaynaklı yasal
sorumluluklarını yerine getir-
miş ve tasfiye sürecine gir-
miştir. Tasfiye konusunda da
bir hayli yol almış durumda-
yız. 34 yıllık bir Kooperatifi
tasfiye etmek elbette kolay
olmayacaktır. Ama bunu da
en kısa sürede kazasız belasız
atlatacağız.

BİR OCAK 2020’den İTİBA-
REN KOOPERATİFİMİZ TÜM
İŞLERDEN EL ÇEKİYOR

01/01/2020 ‘den itibaren
kooperatif tüm işlerden elini
eteğini çekecek, resmî olarak
tasfiye oluncaya kadar pasif
devam edecektir.

01/01/2020 den itibaren
gelir/gider ve diğer tüm işlem-
ler ATA2 Konutları toplu yapı
yönetimi üzerinden yürütüle-
cektir.
ATA2 Konutları kat mülkiyetine
geçmiş olduğu için artık yasal
gerçek bir site olarak yönetile-
cektir. Sizlere bireysel tapuları-
nız ile birlikte vermiş
olduğumuz ATA2 Konutları Yö-
netim Planı, ATA2’nin yönetim
rehberi olacaktır. Bundan
sonra ATA2’liler kendi yaşam
kurallarını belirleyip, uygulaya-
caklardır. Site altyapısı ile ilgili
yoğun çalışmalarımız devam
etmektedir.
2019 EMLAK VERGİSİNİN
İKİNCİ TAKSİDİ YİNE       KOO-
PERATİFE, 2020’den İTİBA-
REN İSE BELEDİYEYE
YATIRILACAKTIR
Değerli ortaklar bireysel kat
mülkiyeti tapularınızı aldınız,
sizler adına Üsküdar belediye-
sine biz tapu beyannameleri-
nizi verdik, 2019 yılı emlak
vergisinin 2. taksiti kooperatif
merkezine yatırılacaktır.
2020’den itibaren Emlak vergi-
leri Üsküdar Belediyesine yatı-
rılacaktır. 

EMEKLİ VE TEK KONUTLU
ORTAKLARIMIZIN ARALIK
AYI İÇERİSİNDE MUAFİYET
DİLEKÇESİ VERMELERİ
GEREKİYOR

Emekli olup tek konutu olan
ortaklarımızın emlak vergi-
sinden muaf olmaları için,
en geç Aralık ayı içinde Üs-
küdar belediyesine muafiyet
dilekçesi vermeleri gerek-
mektedir. Diekçe örneğini
ATA-2 Konutları yönetimin-
den alabilirsiniz.

TAPULARINI ALMAYAN
ORTAKLARIMIZIN EKİM
SONUNA KADAR ALMALARI
ÖNEMLİ RİCA OLUNUR

Yaklaşık 250 ortağımız gerek
borçlarından dolayı, gerek
evrak eksikliğinden dolay
henüz tapusunu alamamış
bulunmaktadır. 

Ekim ayı içinde eksikliklerini
tamamlayan ortaklarımızın
evraklarını 15 günlük arayla 2
sefer daha tapuya göndere-
ceğiz. 

Bu süreden sonra, yani Ekim
ayından sonra henüz tapusunu
almamış ortaklarımız, tapu
masraflarını kendileri ödeye-
cek ve kendileri takip edecek-
tir. En geç Ekim sonuna kadar
tüm ortakların tapularını alma-
ları önemle rica olunur.

TAPULARINI ALMAYANLAR
MÜLKLERİNE TEDBİR
GELME RİSKİ
OLDUĞUNDAN SORUN
YAŞAYABİLİRLER

ATA2 Kooperatifinin üzerinde
tapusunu almamış ortakların
konutları dışında hiçbir özel
mülkiyet ve envanter kalma-
yacaktır. Kooperatife gelebi-
lecek herhangi bir icradan
dolayı kooperatifin mülkiye-
tinde bulunan üye adına geç-
memiş mülkiyete tedbir
konulabilir.
Bu nedenle herkes tapusunu
biran önce alsın, aksi taktirde
konutu ile ilgili sorun yaşaya-
bilir. Sonra neden uyarılma-
dık denmesin, biz uyarmış
olalım.
Son olarak, Tapularımızın
ATA2’li ortaklarımıza hayırlı
olmasını dilerim. Evlerinizde
güle güle oturun, çok büyük
bir mağduriyeti sona erdirdik.
İnsanların yüzünü güldürdük,
çok yorulduk ama buna
değdi. Bizler de çok mutlu-
yuz.
ATA2’yi birlikte yönettiğim
Yönetim Kurulu, Denetim Ku-
rulu ve ATA2 çalışanları ile
onur ve gurur duyuyorum,
hepsine katkılarından dolayı
teşekkür ederim.
Ahmet GÜLAYDIN
Yönetim Kurulu Başkanı
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Bireysel tapuların alınması sırasında, tapuya bir Yö-
netim Planı sunulması mecburiyeti vardır. Bizler
ATA2’nin şu anki mevcut durumunu bir Yönetim Planı
haline getirip Tapu Müdürlüğü’ne sunduk. Adınıza
çıkan kat mülkiyeti tapularınızla birlikte sizlere de bir
kopyasını verdik. Lütfen dikkatlice inceleyiniz. 

BU YÖNETİM PLANI ÖZETLE DİYOR Kİ :

Ata-2 Konutları 2753 konuttan oluşan bir
toplu konut yapı sistemidir yani sitedir.

Mevcut Ata-2 Kooperatifi Yönetimi,
yeni Site Yönetimi seçilene kadar
aynı zamanda Site Yönetimi gör-
evini de sürdürecektir.

Tüm fiziksel sıkıntılara rağmen
Ata-2 Konutları bir bütünlük içeri-
sinde yönetilecektir.

Bu konuda çok farklı fikirler var.
Bazı üyeler konuyu en yalın haliyle
“aidat” özelinde yorumlayıp “Site de
olmasın, aidat da olmasın.” diyorlar. 

Bizim üyelerle görüşmelerimizde edindiği-
miz izlenim ise, güvenliğin ve site hizmetlerinin

güçlendirilerek site olarak devam edilmesi yönünde bir
talep olduğudur. Doğrusu da budur. Çünkü:

Ata-2 Konutları içerisinde yaklaşık 100 dönümlük
yeşil alan bulunuyor. Bu yeşil alanlar Ata-2 Yapı Koope-
ratifi’nin kök tapusundan, İmar Kanuna göre kamuya terk

edilmiş alanlardır ve sadece kanunda belirtil-
miş amaçlar için kullanılabilir. Aksi du-

rumda bu arsaların iadesi talep
edilebilir.

Bu yeşil alanlar kendi haline bıra-
kıldığı zaman her türlü tehlikeye
ve talana da açık hale gelecek-
tir. Bu nedenle Ata-2’nin ka-
muya terk ettiği amaca uygun
kullanılmasını takip etmek hepi-

mizin görevidir. 

Yeşil alanlarımızı ne kadar temiz,
bakımlı ve güvenlik altında tutarsak

evlerimizin değeri de o kadar artacak
ve huzurlu bir yaşam ortamı sağlanabile-

cektir.

Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

Kat  Mülk iye t l i  B i reyse l  Tapu lar ımız ı  A ld ık

YASAL ve ZORUNLUYASAL ve ZORUNLU
BİR YÖNETİM PLANIBİR YÖNETİM PLANI

PEKİ, BUNDAN SONRA 
ATA-2’de NE OLACAK ?

Bildiğiniz gibi, ATA-2
Yönetimi olarak
bireysel tapu işlemlerini
tamamladıktan sonra
bir yandan kooperatifin
tasfiye sürecini
yürütüyor, diğer
yandan da bundan
sonra ATA2’nin sağlıklı,
düzenli bir altyapı ile
devam edebilmesi için
gerekli yasal
prosedürleri yerine
getirmeye çalışıyoruz.

YEŞİL ALANLARIMIZIN BİZİM YEŞİL ALANLARIMIZIN BİZİM 
DENETİMİZDE KALMASININ YOLUDENETİMİZDE KALMASININ YOLU

TOPLU YAPI OLARAK TOPLU YAPI OLARAK 
KALMAMIZDAN GEÇİYORKALMAMIZDAN GEÇİYOR



7

Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

Ata-2 Konutları’nda son iki yıldır hırsızlık vakası ol-
mamıştır. Yıllardır herhangi bir fiziksel saldırı olayı da
yoktur. 455 dönümlük bir alanda, İstanbul’un en düşük
aidatını ödeyerek elde ettiğimiz güvenlik hizmetinin çok
ama çok büyük faydası olduğu ortadır. Bazı kişiler ıs-
rarla ATA2 Konutlarının yasal ve fiziki koşullarını dikkate
almadan “güvenlik şöyle olsun, böyle olsun”, “güvenlik
çok kötü, güvenlik hiç olmasa daha iyi” vs. şeklinde
yorum yapıyorlar. Bazıları ise ATA2 Konutları hakkında
akla ziyan iftiralarda bulunuyorlar. İncelediğimiz olayla-
rın tamamının kişilerin kendi beyanları olup hiçbir delil
sunamadıkları kişisel yorumları olduğu görülmektedir.

Temizlik, park ve bahçe bakımları ve onarım konu-
larında da imkanlar dahilinde talep edilen hizmetler ve-
rilmektedir.

GÜVENLİK HİZMETİ BÜYÜKGÜVENLİK HİZMETİ BÜYÜK
FAYDASI OLDUĞUNDAN FAYDASI OLDUĞUNDAN 

DEVAM ETMELİDEVAM ETMELİ

TEMİZLİK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ 
SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALISÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI

BİREYSEL 
TAPULARI ALSAK DA

HEPİMİZİN KOOPERATİF 
ORTAKLIĞI VE YASAL 

YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ
FESİH SÜRECİ TAMAMLANIP 

ONAYLANANA KADAR DEVAM EDİYOR

Kooperatifimiz henüz fesih edilmedi. 
Bu nedenle ATA-2 Kooperatifini oluşturan
bizlerin hem resmi kooperatif ortaklığımız,

hem de yasal yükümlülüklerimiz 
aynen devam ediyor. 

Bu süreç içerisinde konutlarımızı tapuda satmamız
durumunda, alıcılara bu konuda bilgi verip
kooperatife gelerek onlara üyeliklerimizi 

devretmeyi unutmamamız gerekir.
Eğer bunu yapmazsak, evimizi tapuda satsak
bile kooperatife karşı olan yükümlülüklerimiz

devam edeceğinden, meydana gelebilecek 
hukuki  ve yasal sorunlardan, 

(borçlardan, davalardan vb.) bizler birinci
derecede sorumlu olacağız.

Bu durum ve yükümlülüklerimiz
kooperatifin feshine kadar geçerli 

olup, fesih kararı tescil ve 
Tur̈kiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan̂ 
edildikten sonra 

sona erer.

Ö N E M L İ

Ö N E M L İ

Bizler,
söz verdiğimiz 

gibi arsa tapusunu aldık, 
yasal terklerimizi tamamlayıp

İmar Barışı’na gittik ve 
bireysel kat mülkiyeti

tapularımızı aldık. 
Göreve talip olduğumuz

ilk gün yapacağımızı 
söylediğimiz konulardan 

sadece kooperatifin tasfiyesi
kaldı. Onu da tamamlayıp 

sonlandıracağız. 

Ö Z E T L E  :

Ö Z E T L E  :
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İKİ AYRI KURUL                                       
S.S. ATA-2 Konut Yapı
Kooperatif Yönetimi ve
ATA-2 Konutları (Site)
Yönetimi iki ayrı kurul
olarak devam edecektir
ATA-2 Konutları yöne-
timi için ayrı banka he-
sapları açılacak
KOOPERATİF
ARTIK AİDAT
TOPLAMAYACAK
Kooperatif Yönetimi
artık aidat toplamaya-
cak. Mevcut alacaklar
kooperatif borcu ol-
duğu için 31.12.2019
tarihine kadar olan ala-
cakların tahsili ve takibi
kooperatif tarafından
yapılacak. 

Mevcut duruma baktı-
ğımızda Kooperatifin
tüzel kişiliğinin devam
etmesini zorunlu kılan

davaların takip edilme-
sinden ve tasfiye süreci-
nin idare edilmesinden
başka bir faaliyeti kal-
mayacağından özel ola-
rak bir aidat toplanma-
sına gerek kalmayacaktır.

ALACAKLAR
KOOPERATİFİ
FİNANSE EDECEKTİR
Tahsili devam eden ala-
caklar ile devam et-
mekte olan davaların
kooperatifi finanse edile-
bileceğini düşünüyoruz. 

Kooperatif fesih edildi-
ğinde kalan bakiye site
yönetimine aktarılacak-
tır. Şu anda öngöreme-
diğimiz bir mahkeme
kararı sonucu bir masraf
doğması durumunda
konu genel kurulda ele
alınıp karara bağlana-
caktır.

ARTIK HİZMETLER
ve AİDATLARLA
ATA-2 KONUTLARI
YÖNETİMİ İLGİLENECEK
Bu tarihten sonra aidat
tahsilatı ve site hizmet-
leri ATA-2 Konutları
(Site) Yönetimi tarafın-
dan verilecek. 
ATA-2 Konutları Yöne-
timi, site için elzem
olan yönetmelikleri ha-
zırlayacak ve uygula-
maya koyacak. 
Bu yönetmeliklerle site
içerisinde verilecek hiz-
metlerin ve üyelerin so-

rumlulukları detaylı bir
şekilde düzenlenecek
ve sorumluluklarını ye-
rine getirmeyenlere
karşı uygulanacak yap-
tırımlar belirlenecek.
İLK GENEL KURULA
KADAR HER İKİ GÖR-
EVİ KOOPERATİF YÖ-
NETİMİ ÜSTLENİYOR
Genel Kurul’a kadar
mevcut Kooperatif Yö-
netimi, geçici site yöne-
timi olarak görev
yapacaktır. İlk genel
kurulda site yönetimi
ayrıca oluşturulacak ve
kooperatif yönetimin-
den ayrılacaktır. 

Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

ATA-2 KONUTLARI NASIL YÖNETİLECEK ?

SOSYAL MEDYAYI KULLANARAK ATA-2’YE ZARAR VEREN SÖZDE DAYANIŞMACILARA SOSYAL MEDYAYI KULLANARAK ATA-2’YE ZARAR VEREN SÖZDE DAYANIŞMACILARA 
ve KARANLIK EMELLERİNE ALET OLMAYIN, DUR DEYİN, TAKİP ETMEYİN !ve KARANLIK EMELLERİNE ALET OLMAYIN, DUR DEYİN, TAKİP ETMEYİN !

ATA-2 KONUTLARI, oldukça özel
ve değerli bir yer.  Ancak bunca yıl-
dır burasını kendi amaçlarına alet
etmek isteyen bir o kadar da insan
var. Bunun için her fırsatı kullan-
mak için can atıyorlar.

Bizlerin yönetime geldiği genel ku-
rulda kendi aralarındaki rant kav-
gaları nedeniyle uğradıkları
hezimeti o gün bu gündür unutma-
mış olan bu kişiler, Ata2 Daya-
nışma Grubu” adındaki facebook
sayfasını kullanarak, bırakın daya-
nışmayı, yapılan her olumlu adımın
karşısına çıkarak burada yazdıkları
ile o gün bu gündür ATA-2’ye zarar
vermektedirler.

Burada yazan kişiler, bizlerin yürüt-
tüğü hukuki mücadelede bu sayfada
yazılan yorumlar, yapılan açıklama-
lar nedeniyle az daha davaları kay-
betmemize bile neden olacaklardı.
Hemen her konuda negatif bir tutum
içerisinde olan bu kişilerin tek bir
amacı var : ATA-2’yi eski kaos gün-
lerine sürükleyerek yaratılacak kar-
gaşa ile nemalanmak !..

Biz ATA-2 Yönetimi olarak buna
asla izin vermeyeceğiz. Bu nedenle
siz ATA-2’lilerin de bu insanlara
prim vermemenizi, sözde “Ata2 Da-
yanışma Grubu” sayfasını takip
ederek yalan yanlış bilgiler nede-
niyle zarar görmemenizi tavsiye
ediyoruz.

Kimi ATA-2’liler de, o sayfayı ATA-
2’nin gerçek sayfası zannederek
bildirimlerde ve taleplerde bulunu-
yorlar. Oysa bunların hiç biri bizler
tarafından görülmüyor ve tabii ya-
nıtlanamıyor.
Yaşadığınız yer olan Ata-2 Konutla-
rının resmi sayfası, ikibin civarında
ATA-2’linin takip ettiği ve hemen
herkesin gördüğü facebook sayfa-
mız olan “Ata 2 Sitesi” sayfasıdır.
Bu sayfada yapılan duyuruları esas
almanızı, sorularınızı buraya yaz-
manızı ve 35 yıl sonra yalandan
arındırdığımız ATA-2’ye sahip çık-
manızı önemle belirtiriz.

Saygılarımızla
ATA-2 Yönetim Kurulu
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Değerli Ortağımız/Malikimiz;
Bildiğiniz üzere kooperatifimiz 3194 Sayılı
İmar Kanunu’na eklenen geçici 16.madde
kapsamında imar barışı imkanından faydala-
narak uzun yıllar süren 
tapu sorununu çözerek, ferdileşme sürecini
gerçekleştirmiş ve siz ortaklarımıza tapu da-
ğıtım işlemlerine başlanmıştır. 

Ortaklık Devir
İşlemleri hakkında

1163 Sayılı Kooperatifler
kanunu ve ana sözleşme-
miz hükümlerine göre
kooperatiflerde ortaklık
resen kazanılıp, kaybedil-
memektedir. 
Bu nedenle konutunuzun
satışını tapu dairesinde
yapmadan önce koope-
ratif merkezinde ortaklık
devrinizi yapmanızı
önemle rica ederiz.

Site Yönetiminin
Faaliyete Geçmesi 

Kooperatifimiz ferdi-
leşme sürecine girmiş ol-
ması nedeni ile 634
Sayılı Kat Mülkiyeti Ka-
nunu’na göre sitemizin
yönetilmesi zorunluluğu
doğmuştur. 
Bu kapsamda ilgili kanu-
nunun 12/b maddesine
göre tapuya tescil edilen
yönetim planı kapsa-
mında site yönetimi ku-
ruluş işlemleri tamam-
lanmıştır. 

Bu nedenle siz değerli
maliklerimizin ödenecek
tutarda herhangi bir fark-
lılık söz konusu olmaksı-
zın aidat ödemelerini
01/01/2020 tarihinden
itibaren ATA2 KONUT-
LARI site yönetimine ait
banka hesap numarala-
rına bağımsız bölüm ve
blok numaranızı belirte-
rek yapmanızı rica ede-
riz. Söz konusu hesaplar
bilahare bildirilecektir.

Kiracı Bilgilerinin
Site Yönetimimize

Bildirilmesi

Her ne kadar aidat ile so-
rumluluk tapu sahibine
ait olsa da konutunda ika-
met etmeyen, kiraya
veren ortaklarımızın/ma-
liklerimizin aidatlarının
düzenli ödenmemesi ne-
deni ile doğabilecek ihti-
lafların önlenmesi ve
gerektiğinde iletişime ge-
çebilmemiz amacı ile kira-

cılarına ait iletişim bilgile-
rinin tarafımıza iletilmesi,
aidat ödemeleri kiracı ta-
rafından ödenecek ise ki-
racı kimlik bilgilerini ve
kiracıdan yönetim gider-
lerine katılacağına dair ta-
ahhütname almaları rica
olunur.

2019 Yılına Ait Emlak
Vergisi 2. Taksit

Ödemeleri Hakkında

2019 Yılına ait 2. Taksit
Emlak vergisi ödemelerini
kooperatif hesaplarına
yapmanızı ancak 2020 yı-
lından itibaren ödemele-
rinizi Üsküdar Belediye-
sinin ilgili hesaplarına
yapmanızı rica ederiz. Bu
kapsamda emekli malik-
lerimizin 200 metrekare
altı konutları ile ilgili ola-
rak emlak vergisi muafi-
yetinden faydalanması
için gerekli olan dilekçeyi
Üsküdar belediyesine ver-
meleri gerekiyor, dilekçe
örneğini yönetim bina-
sında alabilirsiniz.Saygıla-
rımızla...
Tasfiye Halinde S.S. ATA-2
Konut Yapı  Kooperatifi
Yönetim Kurulu

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
ÖNEMLİ HUSUSLAR
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Bugünlerde, iş bitti, insanlar artık
tapularına kavuştu ya, geçmiş
hızla unutulmaya başlandı. 
ATA-2 kooperatifinin 35 yıllık ka-
derinin değişmesi için son iki
buçuk yılda verilen mücadele gi-
derek küçümsenmeye, yok sayıl-
maya, en hafifinden unutulmaya
yüz tutuyor, tutturuluyor.
Hala “ATA-2’yi benden iyi kimse
yönetememiştir” diye ortalıkta
dolaşan eski kabus dönemlerinin
yıllanmış yöneticilerinin pişkin
tavırları mı, “İşiniz ne, tabii ki ta-
puyu alacaktınız” diye konuş-
maya yüz bulan tapusuz dönemin
yardakçıları mı istersiniz… 
Bu tapuyu “İmar Barışı sayesinde
aldınız” diye küçümsemeye çalı-
şan kooperatiften nemalanan
geçmiş dönem tayfaları mı, yoksa
“Alacağız diyorlardı, tamam aldı-
lar tapuları, artık çekilip ortalığı
bize bıraksınlar” diye kendilerine
yer yapmaya çalışan kifayetsiz
muhteris sosyal medyacıları mı
isterseniz… Hepsinden bolca
var…
Kim ne niyetle, ne söylerse söy-
lesin artık bir önemi yok elbette
ama, ATA-2’nin arsa tapusunun
nasıl alındığına ilişkin sürecin,
hiç değilse son dönemini, bilene
de bilmeyene de hatırlatmak
adına bu bülten aracılığıyla tarihe
not düşelim bari..
O günlerin dayanılmaz ağırlığı
omurlardan henüz gitmemiş ve
daha yapılacak bir grup iş daha
varken, işte size bireysel tapula-
rın dağıtımı ile sonlanan son bir -
bir buçuk yılda yaşananların
“otuz iki kısım tekmili birden” öy-
küsü....

ARSA TAPUSUNU 31ARSA TAPUSUNU 31
MARTMART SEÇİMLERİNDENSEÇİMLERİNDEN
ÖNCE   ALMAYI BEKLİÖNCE   ALMAYI BEKLİ--
YORDUKYORDUK
ATA-2 Yönetimi olarak, 2017
yılının tamamını buna odaklı
olarak yürüten bizler,  ilgili bi-
rimler ile yoğun temaslarımız
sonucunda 2018 yılının bahar
aylarında tapumuzu almayı
bekliyorduk.
Bu süreç içerisinde arsa  tapu-
muzun iadesi konusunu ta-
mamen olgunlaştırmış ve
epey yol almıştık. Öyle ki kış-
tan bu yana ha bugün, ha
yarın diye gün sayıyor, 31
Mart Seçimlerinden önce ala-
bileceğimizi düşünüyorduk.
Ama Türkiye’nin politik gün-
demi üst üste iki seçim yapıl-
ması bu süreyi biraz utattı.
DANIŞTAYDAKİ DAVADANIŞTAYDAKİ DAVA
BAHANE OLMUŞTUBAHANE OLMUŞTU
Aslında bizler, daha yönetime
gelir gelmez “süren davaların
bitmesini beklemeye gerek
yok” diyerek hukuken ATA-
2’nin tapusunun alınmasının
önünde bir engel olmadığını
hemen herkese ifade etmiş ve
bu konuda gerekli tüm bilgi ve
belgelerle birlikte yoğun bir
biçimde baskı yapmaya başla-
mıştık.
TEMASLARI HİÇ KESMETEMASLARI HİÇ KESME--
DİK, HER KAPIYI ZORLADIKDİK, HER KAPIYI ZORLADIK
Ancak başta defterdarlık
olmak üzere hantal devlet

mekanizması diretiyor, danış-
taydaki davaları bahane ede-
rek arsa tapusunu bir türlü
vermiyordu. 
O dönem kimse de bizim arsa
tapusunu bedelsiz olarak ala-
bileceğimize de inanmıyordu.
Ancak bizler temaslarımızı
hiç kesmedik. Özellikle Üskü-
dar Belediyesi ve Hilmi Türk-
men’in de desteğini alarak
Ankara ile görüşülmeleri yo-
ğunlaştırdık.
TAM DA BU DÖNEMDETAM DA BU DÖNEMDE
İMAR BARIŞI CAZİP BİRİMAR BARIŞI CAZİP BİR
ALTERNATİF OLDUALTERNATİF OLDU
İşte tam da bu dönemde 6
Haziran 2018’de İmar Barışı
çıktı. Detaylarıyla inceleyince,
bunun bizim için alternatif bir
fırsat olduğunu gördük. Bu
yasa ile, sadece Yapı Kayıt Bel-
gesi verilmiyor, belirtilen iş-
lemlerin yerine getirilmesi
halinde bireysel tapular da ve-
riliyordu. Son başvuru tarihi
de 31 Ekim’di.

ANCAK DAHA ARSAANCAK DAHA ARSA
TAPUMUZ YOKTU VETAPUMUZ YOKTU VE
ZAMAN AZALIYORDUZAMAN AZALIYORDU
Ancak, İmar Barışı yasasında
olmazsa olmaz bir koşul vardı
: Bundan ancak Arsa tapusu
olanlar yararlanıyorlardı ve
bizim daha arsa tapumuz
yoktu.
İstabul ve Ankara temasları-
mızın nabız yoklamaları, işin
bir tek imzaya, Maliye Bakan-
lığının  imzasına kaldığını gös-
teriyor olmasına rağmen, o
imza bir türlü atılamıyordu
işte.
Araya giren bayram, seçimler,
tatil vb. faktörler nedeniyle
Temmuz - Ağustos ayları gel-
miş, Ekim sonuna kadar olan
süre gerçekten azalmıştı.
ARSAMIZDA YENİ YENİARSAMIZDA YENİ YENİ
ENGELLER, GEÇENENGELLER, GEÇEN
YÜZYILDAN KALANYÜZYILDAN KALAN
ŞERHLER BİLE ÇIKIYOR VEŞERHLER BİLE ÇIKIYOR VE
SÜREÇ UZUYORDU SÜREÇ UZUYORDU 
Bu arada her fırsatta karşı-
mızda yeni engeller buluyor-
duk. Kucağımızıda 35 yıllık
kooperatifimizin avukatların
bile haberdar olmadığı yep-
yeni şerhler buluyorduk. 
Meğer arsamız 102 parsel
üzerinde. taa 10 Ekim 1865
23.10.1953 yılı tapu kayıtları
ile ilgili olarak Maraş Valisi
Abdullan Paşa Vakfı davası
nedeniyle 2011 yılında bir
şerh konmuş. (Ne alaka değil
mi ama değil, bu topraklarda
Osmanlı dönemine dek uzu-
nan ne hukuk bilmeceleri var
bir bilseniz !..)

10

ARSA TAPUMUZU ALMAMIZLA ÖNÜMÜZDE AÇILAN YOLUN UZUN ÖYKÜSÜ :ARSA TAPUMUZU ALMAMIZLA ÖNÜMÜZDE AÇILAN YOLUN UZUN ÖYKÜSÜ :

İ lk  Kez  Uygu lanan,  B i r  “ İmar  Bar ı ş ı ”  Yo lu  i l e  
TAPU ALMANIN DAYANILMAZ AĞIRLIĞI
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ARSAMIZ İMAR BARIŞINAARSAMIZ İMAR BARIŞINA
YETİŞEMEZSEK DİYEYETİŞEMEZSEK DİYE
ALTERNATİF YOLLARALTERNATİF YOLLAR
ARIYOR, BAKANLIKLARDANARIYOR, BAKANLIKLARDAN
MÜTALAA ÜZERİNEMÜTALAA ÜZERİNE
MÜTALAA  ALIYORDUKMÜTALAA  ALIYORDUK
Biz tüm bunların kaldırılması ve
ATA-2’nin arsasının temizlenmesi
ile uğraşırken Eylül ayı gelmişti
bile. Son bir gayretle bir yandan
eğer sırf arsa tapumuz olmadığı
için İmar Barışını kaçırırsak, huku-
ken alternatiflerimizin neler oldu-
ğunu araştırırken, diğer yandan da
tatlı sert bir biçimde bunu çeşitli
kurumlara çok pahalıya ödetece-
ğimizi anlatıyor, kelimenin tam
anlamıyla baskıyı dört bir yandan
artırmıştık.
O günlerin heyecanı tarif edilir
gibi değil. Biz üzerimize düşün
herşeyi yapmış, arsa tapusunun
çıkması için gerekli harçları taa
2012 yılında üyelerde tapu gele-
cek diye toplanıp bugünlere
kadar bankada bekletilen hesap-
lardan karşılamış, tüm belge ve
başvuruları yapmış, bir tek encü-
men kararının alınmasını bekler
hale gelmiştik.
Devlette işler ağır işliyor, çeşitli
kademelerde atılması gerekli im-
zalar çeşitli endişeler nedeniyle
atılamıyor, bizlerse gözümüz ku-
lağımız alacağımız istibaratta
dokuz doğuruyorduk. 

Belediye Encümeni perşembe
günleri toplanıyordu. Bir yandan
her perşembe öğleden sonrası
yüreğimiz ağzımızda gelecek ha-
beri bekliyor, diğer yandan da
“tapu ne zaman” gelecek sorula-
rına açık bir yanıt verememenin
gerginliğini yaşıyorduk.

SONUNDA 11 EYLÜL 2018’deSONUNDA 11 EYLÜL 2018’de
ARSA TAPUSUNU ÇIKARTTIKARSA TAPUSUNU ÇIKARTTIK
İşte bu günlerin telaşesi toz
duman bir biçimde devam eder-
ken, tüm bu girişimlerimiz sonuç
veriyor ve 11 Eylül 2018 tarihinde
102 parselin tapusu ATA-2 Konut
Yapı Kooperatifi üzerine tescille-
niyordu. Bu bir dönemin sonu idi.
Hep söyledik, önemli olan, bu-
güne kadar elimizi kolumuzu bağ-
layan en önemli eksikliğimiz arsa
tapumuzun olmaması idi. Onu al-
makla belki de ATA-2 tarihinin en
zor işini başarmış idik. Bundan
sonrası bir prosedür işi diyorduk
he. Ama hiç de öyle olmadı. 

EN ZORU ÇÖZÜLÜNCE,EN ZORU ÇÖZÜLÜNCE,
ARTIK ZAMANA KARŞI BİRARTIK ZAMANA KARŞI BİR
YARIŞ BAŞLAMIŞTIYARIŞ BAŞLAMIŞTI
Bizler artık zamana karşı yarışı-
yorduk. İlk etap 31 Ekim etabıydı
ve bizler bu tarihe kadar gereken
işlemleri tamamlayarak imar ba-
rışı başvurusunu yapmak zorun-
daydık.

Her ne kadar ortalıkta sürenin
uzatılacağı konusunda söylentiler
var idi ise, bizler 2.753 kişinin so-
rumluluğunu taşıyorduk ve bu
söylentilere güvenerek işi gecik-
tiremez ve bunca insanın tapu-
sunu tehlikeye atamazdık.

İŞİ ŞANSA BIRAKMAYIPİŞİ ŞANSA BIRAKMAYIP
HEMEN OLAĞANÜSTÜHEMEN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL KARARI ALDIKGENEL KURUL KARARI ALDIK
Hemen kolları sıvadık. Önce ale-
lacele bir genel kurul çağrısında
bulunduk ve eşzamanlı olarak pi-
yasadan teklifler alarak bunları
tek tek değerlendirdik ve böyle-
sine büyük çaplı  işleri yapabile-
cek, belediye ve tapu daireleriyle
hızlı çalışabilecek firmaları seçtik
ve çalışmaları derhal başlatıp
ifraz ve tevhid işlemleri ile bir-
likte kadastro, ölçüm ve proje-
lendirmelerimizi yapmaya
başladık. 
7 Ekim 2018 tarihinde ATA-2
Genel kurulunu Olağanüstü top-
lantıya çağırarak bireysel tapula-
rın alınabilmesi için nasıl bir yol
izleyeceğimizi görüştük ve 12 red
oyuna karşı 996 kabul oyu ile
İmar Barışı’na başvurma kararı
aldık.

BİR AY İÇERİSİNDEBİR AY İÇERİSİNDE
DÜNYANIN İŞLEMİNİDÜNYANIN İŞLEMİNİ
GERÇEKLEŞTİRDİKGERÇEKLEŞTİRDİK

Öte yandan ay sonuna kadar pek
çok işlemi tamamlamak zorun-
daydık. Bizler gece gündüz çalışa-
rak yasa gereği kooperatif
yönetim kurulu üyelerinin e-dev-
letleri üzerinden ATA-2 Konutla-
rını oluşturan 434 binanın ada,
parsel, sokak, kapı numaraları bil-
gileriyle birlikte yapı sınıflarını da
belirterek sisteme girişini yaptık,
her daire ve binanın ayrı ayrı gün-
cel mimari projelerini çıkarttık.

Harita mühendisleri tarafından
tüm binaların zemin tesbit tuta-
nakları hazırlandı, belediyeden
yasal terklerimizin yapıldığına
dair belge aldık, binaların fotoğ-
raflarını çektik ve tüm bu bilgileri

e-devlet üzerinden çevre ve şe-
hircilik bakanlığının sitesine yük-
leyerek, imar barışı sürecini
başlattık.

ENGELLER HİÇ BİTMİYOR,ENGELLER HİÇ BİTMİYOR,
BU KEZ DE KARIŞIMIZABU KEZ DE KARIŞIMIZA
ANITLAR KURULUANITLAR KURULU
ÇIKIYORDUÇIKIYORDU
Bu arada arsamız üzerinde yine
bilinmedik, beklenmedik engeller
eksik olmuyordu. Yine ne alaka
diyeceksiniz ama arsamız üze-
rinde hiç beklenmeyen bir yer-
den, Anıtlar Yüksek Kurulu
tarafından konmuş bir şerh bile
çıktmiştı. Ayrıca Aile Mahpkeme-
leri tarafından konulmuş kişi
şerhler de vardı.
Bu süreçte bir yandan İmar Barışı
gereği işlerle uğraşıyor, diğer yan-
dan da ayak bağı bu gibi şerhler
ve tabii ATA-2’nin “dahili ve ha-
rici bedhahları”nın girişimlerini
bertaraf etmeye çalışıyorduk.
BU ARADA İÇ DÜŞMANLARBU ARADA İÇ DÜŞMANLAR
DA BOŞ  DURMUYOR,DA BOŞ  DURMUYOR,
DAVALAR  AÇARAK GENELDAVALAR  AÇARAK GENEL
KURULLARI İPTAL ETMEYE VEKURULLARI İPTAL ETMEYE VE
KENDİ   RANTLARI UĞRUNAKENDİ   RANTLARI UĞRUNA
TAPULARI ALMAMIZITAPULARI ALMAMIZI
ENGELLEMEYEENGELLEMEYE
ÇALIŞIYORLARDIÇALIŞIYORLARDI
Bu kötü yürekli ATA-2 düşman-
ları, bizler bireysel tapularımızı
İmar Barışı ile alamayıp, belediye
kapılarında sürünelim, proje mü-
elliflerinin ellerine düşelim, onlar
ceplerini doldururken bizler yıl-
lardır olduğu gibi çile çekelim is-
tediler. ATA-2 Kooperatifine
dünya kadar borçları olan ve yıl-
lardır para ödemeden idare eden
bu kişiler, etraflarına topladıkları
saf birkaç kişi de kendilerine uy-
durarak yine ortalığı karıştırıp
bundan çıkar sağlamanın peşin-
deydiler.
Bunun için önce Genel Kurulu-
muzu iptal ettirmeye, yürütmeyi
durdurma kararları aldırarak siz-
leri uçuruma sürdürmek istediler,
saçma sapan suç duyuruları ile
bizleri karakollarda süründürdü-
ler. 

Y Ö N E T İ M D E N
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Hemen hergün Belediye Başkanı-
nın makamı önünde nöbet tutup,
medet umarak  İmar Barışı çözü-
münden yararlandırmamak için
ellerinden gelenleri yapmaya
devam ettiler. 
Çıkarttıkları “İmar Barışı ile Tapu
Alınmaz”, “Bu Paralar Toplan-
maz”, “Toplansa Bile bunlar Bu
Paraları Yiyeyecek ve Kaçacaklar”
diye üyelere telefonlar açarak,
tek tek kapılarına kadar giderek
bizleri karalamaya ve İmar Barışı
parasının yılbaşına kadar toplan-
masını engellemeye çalıştılar. 
HAKLIYDIK, NE YAPTIĞIMIZIHAKLIYDIK, NE YAPTIĞIMIZI
İYİ BİLİYORDUK, ATA-2’LİLERİYİ BİLİYORDUK, ATA-2’LİLER
DE YALANLARA İTİBAR ETDE YALANLARA İTİBAR ET--
MEDİMEDİ
Ama bizler dersimizi çok iyi çalış-
mıştık, ne yaptığımızı iyi biliyor-
duk ve bu kötü yürekli, kötü
niyetli insanlar bunların hiçbi-
rinde zerre kadar başarılı olama-
dılar. 
Bu nedenle bir ara iyice hırçınla-
şıp Spor ve Gösteri Salonumuz-
daki hemen her etkinliğimizde
birleri laf ile sataşarak, fiziksel
olarak darp bile etmeye çalışarak
hırslarını böyle çıkartmaya çalış-
tılar.
Şu sıralarda artık ortalığa bile çı-
kamıyor olsalar ki, ne sokağa çık-
tıklarını görüyoruz, ne de artık
seslerinin çıktığını.
Bu kişilerin her girişimini fırsat
bilen, sosyal medyada dayanış-
maya çalışarak muhalefet yap-
tıtklarını sanan versiyonlarının da
sesleri artık çıkmıyor. Çünkü ATA-
2’liler saf değil, herşeyin farkın-
dalar.
ATA-2 YÜZDE 99 GİBİATA-2 YÜZDE 99 GİBİ
BİR ÇOĞUNLUKLABİR ÇOĞUNLUKLA
ARKAMIZDA DURDUARKAMIZDA DURDU
Herşeyin farkında oldukları için
de tüm bu güruhun girişimlerine
rağmen hem %99,9 ile genel ku-
rullarda bizim arkamızda durdu-

lar, hem de zorlansalar bile para-
larını belirlenen zaman dilimle-
rinde yatırıp ATA-2’nin önünü
açtılar.

OCAK 2019’DA YAPI KAYITOCAK 2019’DA YAPI KAYIT
BELGELERİMİZİ ALDIKBELGELERİMİZİ ALDIK
İşte bu yoğun tempo içerisinde
31 Aralık 2018 tarihine kadar ilk
%3 paraların yatırılmasını, Ocak
ayının hemen başında Yapı Kayıt
Belgelerinin alınmasını sağladık. 

MART 2019’DA DA İLK KATMART 2019’DA DA İLK KAT
MÜLKİYETİ TAPULARIMÜLKİYETİ TAPULARI
KOOPERATİF ADINAKOOPERATİF ADINA
ÇIKMAYA BAŞLADIÇIKMAYA BAŞLADI
Daha sonraki süreçte de tapu için
gerekli ikinci %3’ün toparlanmaya
başlamasıyla, kat mülkiyeti tapu-
larımız Mart Ayı itibari ile koope-
ratifin üzerine çıkmaya başladı. İlk
tapular 16 Mart tarihinde düzen-
lenen bir tören ile kooperatif baş-
kanımıza teslim edildi.
HARİTA MÜHENDİSLERİ VEHARİTA MÜHENDİSLERİ VE
MİMARLARI ARALIKSIZMİMARLARI ARALIKSIZ
ÇALIŞTIRDIKÇALIŞTIRDIK
Tapu dairesindeki çalışmalar için
de uzun bir hazırlık gerekti. Zaten
Tapu-Kadastroya verilmek üzere
tüm konutların harita mühendis-
leri tarafından hazırlanmakta olan
zemin tesbit tutanaklarının çalış-
maları sonbahardan beri sürü-
yordu. Arazinin büyük ve çok
engebeli olmasından dolayı çok
fazla noktada ölçümler yapılması
zorunluluğu süreci uzatıyordu.
Bir yandan da Belediye ve Tapuya
verilmek üzere, tüm konutların ve
bağımsız bölümlerin mevcut du-
rumunu gösteren mimari projele-
rin dijital ortamda hazırlanması
bittikçe  parsel parsel gönderi ya-
pıyorduk.
UZMANLARLA BİRLİKTE ATA-UZMANLARLA BİRLİKTE ATA-
2 İÇİN BİR  YÖNETİM PLANI2 İÇİN BİR  YÖNETİM PLANI
HAZIRLADIKHAZIRLADIK
Kat Mülkiyeti tapularının alınabil-
mesi için tapu dairesine verilmek
üzere bir de Toplu Yapı Yönetim
Planı hazırlanması gerekiyordu.

Yönetim Kurulu olarak konunun
uzmanı olan kişi ve kurumlardan
destek alarak çalışmalarımızı yap-
tık. Tapuya gitmeden önce, eski-
den tapusu olan bazı parsellerimiz
ile yeni aldığımız tapuya ait  bazı
parsellerin birleştirilmesi (tevhit)
içleri ve bu işler için belediyeden
tek tek encümen kararları çıkartıl-
ması bizi en yoran çalışmalardan
biri oldu. Bu amaçla belediyeye
pek çok dilekçe verildi.
GECİKMEYE YOL AÇAN BİRGECİKMEYE YOL AÇAN BİR
GELİŞME DAHA. BU KEZ DEGELİŞME DAHA. BU KEZ DE
BELEDİYENİN İMAR PLANIBELEDİYENİN İMAR PLANI
İPTAL OLDUİPTAL OLDU
Bu işlemler devam ederken, hiç
hesapta olmayan bir engel daha
karşımıza çıktı ve İstanbul 10.
İdare Mahkemesi parselimizin de
içinde bulunduğu Üsküdar Bele-
diyesi’nin imar planını iptal etti.
Encümen kararlarını yavaşlatan
bu sorunu da aşarak tüm gerekli
encümen kararlarını çıkarttık.
SÜREÇ BU YILIN YAZSÜREÇ BU YILIN YAZ
AYLARINA KADAR AĞIRAYLARINA KADAR AĞIR
AĞIR, AMA HİÇAĞIR, AMA HİÇ
AKSAMADAN DEVAM ETTİAKSAMADAN DEVAM ETTİ
Süreç içerisinde tempomuz hiç
düşmedi. Bir yandan bu tapuların
sahiplerine  devir yolları üzerinde
çalışıp bilgi ediniyor, en uygun
yöntemi tesbit etmeye çalışıyor,
diğer yandan da parseller üzerin-
deki son rötuşların bitmesini bek-
liyor ve tabii ortaklarımızın
ödemelerini tamamlamalarını
bekliyorduk.

TEMMUZ SONUNDATEMMUZ SONUNDA
ÜYELERİMİZİN RÜYALARINIÜYELERİMİZİN RÜYALARINI
SÜSLEYEN BİREYSELSÜSLEYEN BİREYSEL
TAPULARINI TESLİMTAPULARINI TESLİM
ETMEYE BAŞLADIKETMEYE BAŞLADIK
Temmuz ayı geldiğinde artık top
belediye ve tapu dairesindeydi.
Tüm belgeleri belediyeye vermiş
ve sırasıyla konutların emlakde-
ğerlerinin belirlenmesiyle birlikte
dosyaları tapu dairesi gönderip
bireysel tapuların alımını başlat-
tık. Ağustos ayı itibariyle ilk tapu-
larımız geldi ve ortaklarımıza SMS
mesajlarıyla bildirip kooperatif
merkezinden tapularını almala-
rını sağladık.
BU ARADA, KONUTLARIMIZBU ARADA, KONUTLARIMIZ
İLE İLGİLİ KANGREN OLMUŞİLE İLGİLİ KANGREN OLMUŞ
İHTİLAFLARI DA ÇÖZÜYORUZİHTİLAFLARI DA ÇÖZÜYORUZ
Bu çalışmanın yanı sıra yine koo-
peratifin gündeminde olan ve
tasfiye öncesinde çözülmesi ge-
reken onlarca başka işle de uğ-
raştık. Bir yandan kooperatif
banka hesapları üzerine konmuş
blokelerin çözülmesi için gerekli
adımları attık, diğer yandan yıllar
öncesinden kalan kangren olmuş
kimi üye davalarını, kooperatif ile
olan ihtilafları çözüme kavuştu-
ruyor ve el sıkışarak bunlardan da
kurtuluyorduk.
Bunların da bir kısımını hallettik,
İSKİ ve Trafo yeri gibi sorunları da
tasfiye öncesinde çözümleyecek,
yıl başında tüm işlemleri ATA-2
Konutları Yönetimine devretmek
için tüm hazırlıkları tamamlayaca-
ğız.
24 EYLÜL İTİBARİYLE BORCU24 EYLÜL İTİBARİYLE BORCU
OLMAYAN TÜM ÜYELERİNOLMAYAN TÜM ÜYELERİN
TAPULARINI ALDIK VETAPULARINI ALDIK VE
KENDİLERİNE TESLİM ETTİKKENDİLERİNE TESLİM ETTİK
24 Eylül itirabiyle borç ve belge
yükümlülülerini yerine getiren
tüm üyelerin tapularını aldık ve
kendilerine duyurduk. Kooperati-
fimize gelenlere de teslim ettik.
ve sonunda da kooperatifi tasfiye
edeceğiz.

Y Ö N E T İ M D E N
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ENERJİ KİMLİK BELGESİ
NEDİR ?
EKB (Enerji Kimlik Belgesi) 5627 Sayılı
Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı
olarak çıkartılan Binalarda Enerji Per-
formansı Yönetmeliğine göre bina-
larda enerjinin ve enerji kaynaklarının
etkin ve verimli kullanılmasını, enerji
israfının önlenmesini ve çevrenin ko-
runmasını sağlamak için asgari olarak
binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüke-
tim sınıflandırması, sera gazı salımı se-
viyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma
ve/veya soğutma sistemlerinin verimi
ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

BİNALARIN  ENERJİ
PERFORMANSININ
SINIFLAMASI ZORUNLU
Daha basit bir ifade ile buzdolapları,
çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalar-
daki ya da klimalardaki enerji perfor-
mans 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 belirtmekte-
dir. Binalarda bu sınıflandırmayı gös-
teren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya
da kısaca EKB denilmektedir.

SINIFLAMA HANGİ
BİNALARDA NASIL OLUYOR ?
Yeni yapılacak veya yapılmakta olan
binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en
düşük C sınıfında olacak şekilde tasar-
lanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfın-
dan daha düşük seviyede çıkan yeni
yapılacak veya yapılmakta olan bina-
lar kanunen iskan ruhsatı alamamak-
tadır.
Mevcut binalar için enerji kimlik bel-
gesi asgari sınıflandırma seviyesi ko-
şulu yoktur. Mevcut binalar
halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin
ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipman-
ları verimi, aydınlatma armatürleri ve-
rimliliği gibi parametrelerine bağlı
olarak A sınıfından G sınıfına kadar her
sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmekte-
dir.
EKB NEREDEN VE.
NASIL ALINIR ?
Mevcut binalar için gerekli enerji kim-
lik belgeleri, bünyesinde EKB Uzmanı
mühendis veya mimar bulunduran Ye-
nilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ta-
rafından yetkilendirilmiş Enerji
Verimlilik Danışmanlık Şirketleri tara-
fından  verilir.

EKB ALMAK İÇİN 
GEREKLİ BELGELER 
NELERDİR ?
Enerji Kimlik Belgesi için alınması için
gerekli olan evraklar :

* Mimari Proje (Kapak, vaziyet
planı, kat planları, kesitler,
görünüşler.)

* Isı Yalıtım Raporu (TS-825)

* Mekanik Proje (Isıtma,
var ise soğutma,
var ise havalandırma,
var ise, yenilenebilir enerji
sistemlerine ait projeler)

* Elektrik Projesi (Aydınlatma
projesi yeterlidir.)

* Yapı ruhsatı

Mevcut bina kapsamında olan ko-
nutla projelerini bağlı bulunduğu be-
lediyenin imar arşivinden temin
edebilmektedir.

YÖ N E T İ M D E N

2017 yılında yapılan yönetmelik de-
ğişikliği ile tüm binaların Enerji Kim-
lik Belgesi almaları zorunlu kılınmış
ve bunun için son tarih 1 Ocak 2020
olarak belirlenmişti. 
Bu tarihten sonra alım-satım işlem-
lerinde (tapu daireleri) ve kiralama
işlemlerinde (abonelik) Enerji Kimlik
Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu
hale gelecek. 

ENERJİ KİMLİK BELGELERİNİN 
YIL SONUNA KADAR ALINMASI GEREK
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19841984 ARALIKARALIK (S.S. Ata-2 Konut Yapı Kooperatifi 20 Aralık 1984 tarihinde Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 213394/160946 sicil no su ile res-
men kuruldu)
19841984 ARALIKARALIK (30 Aralık 1985 tarihinde Üsküdar ilçesi Çengelköy Talimhane Mevki,
Nato Yolu'nun sağında bulunan, 185 pafta 1038 ada 88 parsel 641.069 metrekare olan
arsa satın alındı)
19871987 KASIMKASIM (Boğaziçi imar yasasının değişmesi nedeniyle ancak iki yıl sonra Kasım
ayı itibariyle ilk temeller atıldı)
19881988 EYLÜLEYLÜL (Hazine , 12.09.1988 tarihinde tapu kaydının iptali istemiyle kooperatife
dava açtı)
•19891989 AĞUSTOSAĞUSTOS (16/08/1989 tarih ve 4144 sayı ile Üsküdar Belediyesine 2196 adet
Daire 236 M2, 283 M2 üzerine 557 adet Dubleks Bahçeli Villa yapımı için ruhsat müracaatı
yapıldı)
19901990 (Şimdiki arazimiz üzerinde (terk alanımız haricinde) bulunan gecekonducuları çı-
kartma zorluğu ve 1. Körfez Savaşının yarattığı ekonomik istikrarsızlık nedeniyle  yapılan
mücadele ve çatışmaların yarattığı olumsuzluklar nedeniyle kooperatif çalışmaları durma
noktasına geldi.
19911991 EKİMEKİM (Söz konusu arsalar üzerine inşaatları yapmak üzere 17.10.1991 tarihinde
Temel Üstü yapı ruhsatını alındı)
19911991 ARALIKARALIK (Kredi alınarak 12 Aralık 1991 tarihinde inşaatların yapımı yeniden başladı)
19921992 (2560 ortakla yola çıkan kooperatifimiz, 1992 Olağan Genel Kurulunda ortak sa-
yısını 2700’e çıkarttı)
19921992 (Vakıflar bankası Beşiktaş Şubesinden 28.000 m2’lik ticaret merkezi için ticari
kredi ve Toki kredileri alındı.
19941994 (02 parselde bulunan gecekondu işgalleri nedeniyle vaziyet planında zorunlu de-
ğişikliğe gidilir. Yeni vaziyet planına uygun olarak, kalan 61 bahçeli ev ve 27 blok inşaat-
larına da başlandı. Bu vaziyet planı resmen onaylanmamıştı.)
19941994 (ATA-2’nin 1038 ada 88 No’lu parseli kadastroda ifraz edilerek re’sen
88,99,100,101,102 ve 103 No’lu parsellere bölündü)
19941994 (Kura çekimleri yapılarak ortakların yerleri belirlendi)
19951995 (Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de katıldığı bir törenle ortaklara konutları-
nın ilk teslimleri yapıldı)
19951995 KASIMKASIM (Bir Kasım tarihinde re’sen ifraz edilmiş 102 ve 103 455207 metrekaresi
102 parsel adı altında 2B alanı olarak belirlendi ve yapı ruhsatımız geçersiz hale geldi)
19991999 NİSAN NİSAN (Hazinenin 1988 tapu kaydının iptali istemiyle kooperatife açtığı dava  20
Nisan tarihinde kaybedildi ve 102 ile 103 parsel No’lu taşınmazların tapusu iptal edilerek
hazine adına tescil edildi. Kooperatif bu karar karşısında Yargıtay’da dava açtı.

35 YILLIK ÖYKÜNÜN KİLOMETRE
T A R İ H T E N
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20002000 (Tüm konutların tamamı bitirilerek hak sahiplerine teslim edildi)
20012001 NİSANNİSAN (Yargıtay’da kooperatifin açtığı dava 02.04.2001 tarihinde aleyhimize so-
nuçlandı. Buna göre ATA-2’nin 1985 yılında satın aldığı 641.069 m2’lik arazinin ancak
180.000 m2’si kooperatifimiz adına tescil edilebilmiş, geri kalan 2.230 m2’sin orman adına
kaydedilirken, 455.000 m2’lik 102 parsel ise maliye hazinesi adına kaydedildi)
20032003 (Vakıflar Bankası’ndan alınan ticari kredinin geri ödenmesi yapılamayınca, bu
borç  tapulu arazimiz üzerinde bulunan alışveriş merkezinin bankaya devri ile kapatıldı,
kalanı ise hazineye ait 102 parsel üzerinde bulunan 319 m2’lik kısmı için 312.649 TL te-
minat olarak bloke edildi)
20122012 NİSANNİSAN (Kooperatifimizi yakından ilgilendiren 2/B yasası 26 Nisan tarihinde çı-
kınca 102  parselin tarafımıza iadesi ile ilgili başvurular yapılmış, ancak defterdarlık çe-
şitli nedenler ileri sürerek arsa tapumuzu kooperatifimize iade edilmesini engellemiştir)
20152015 ŞUBATŞUBAT (Şubat ayında 102 parselin tarafımıza iade edilmesi ile ilgili Bakanlık
olur yazısı alınmış ve İstanbul Defterdarlığına  gönderilmiştir. Ancak iade işlemleri aşa-
masında  102 parselin terk alanında işgalci sıfatıyla bulunan gecekonducu sakinleri tara-
fından Defterdarlığa karşı açılan davalar ve İstanbul 3. İdare Mahkemesinin yürütmeyi
durdurma  kararı  sebebiyle arazimizin kooperatifimize iade  işlemleri durdurulmuştur) 
20162016 NİSANNİSAN (Nisan ayında kooperatif genel kurulunun tartışmalar nedeniyle yarıda
kalması, daha sonra Haziran ayındaki tekrarında ise çoğunluk sağlanmaması ATA-2 Yapı
Kooperatifini oldukça zor durumlara sokmuş ve tam bir kaos oluşmuştur)
20162016 TEMMUZTEMMUZ (Bugünkü yönetimi oluşturan insanlar ilk kez biraraya gelerek çözüm
grubu adı altında birleşmiş ve ATA-2’nin geleceği için bir yol haritası belirlemenin ilk adım-
larını atmışlardır)
20162016 EKİMEKİM (31 Ekim tarihinde yapılan Genel Kurul, ATA-2 için gerçekten bir dönüm
noktası olmuş ve diğer gruplar rant mücadelesi için birbirleririne girerken, ÇÖZÜM GRUBU
olarak bizler  hedefe odaklandık ve ATA-2’li sessiz çoğunluğun sayesinde 32 gibi bir oy
farklı ile kooperatif yönetimine seçilerek bir dönemi sona erdirdik)
20162016 KASIMKASIM (Zaman kaybetmeden bir eylem planı oluşturup adım adım yürürlüğe sok-
tuk. ATA-2’nin yönetiminin yeniden yapılanması, saha çalışmaları ve en önemlisi hukuk duru-
munundaki belirsizlik masaya yatırılarak acil tesbitler doğrultusunda adımlar atılmaya başlandı)
20162016 KASIM KASIM (Bu süreç içerisinde gerek mahkemeler gerekse de Defterdarlık nez-
dinde yapılan tetkiklerde toplam 41 dava  açıldığı tespit edilmiş, bu dava  dosyalarına
kooperatifimizce  müdahil olunarak gerekli dosyalar hazırlanmıştır)
20172017 (Tüm 2017 yılını bir yandan Belediye, Defterdarlık, Milli Emlak, Bakanlık gibi resmi
kurumlar nezdinde yaptığımız başvurular, yürüttüğümüz temaslar, toplantılar ile geçirirken,
diğer yandan da  idare mahkemelerinden istinaf mahkemelerine, Danıştay’dan Yargıtay’a
kadar hemen her birim için dilekçeler, dosyalar, başvurular hazırladık, mütalaalar aldık, bil-
gileri Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemet Genel Müdürlüğü BAHUM’a
yükleyeren yargının kilitlendiği o günlerde zorlu bir hukuk mücadelesi yürüttük)

T A R İ H T E N

TAŞLARINDAN BİR DEMET SEÇKİ...
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20172017 KASIM KASIM (Kasım ayının ilk haftasında gecekonducuların defterdarlığa açtıkları
dava bizim lehimizde esastan bozuldu. Böylelikle İstanbul İdare Mahkemesinde işgalci-
lerin talebinin reddine dair karar Danıştay tarafından onanarak, arsa tapumuz için öne sü-
rülen önemli bir engel ortadan kalkmış oldu)   

20172017 ARALIKARALIK (Gecekonducuların açtığı, Danıştay ve İstinaf mahkemelerine taşınan
tüm davaların tamamı lehimize sonuçlandı. Bu durum tapumuz önündeki engellerin bir bir
kalkmakta olduğu anlamına geldiğinden yönetim kurulumuz, yaptığı başvurular, çaldığı
kapılar ve kurduğu ilişkiler ile bizi tapumuza götürecek süreci iyice hızlandırdı)

20182018 HAZİRAN HAZİRAN (Çevre ve Şehircilik ile Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan ve
'İmar Barışı' olarak bilinen yasa ,6 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girdi ve önümüze
bizleri bireysel tapularımıza götürecek bir alternatif daha çıktı.

20182018 TEMMUZ TEMMUZ (Birbiri ardına yayınlanan yönetmeliklerin içeriği ve sonuçları da dahil
olmak üzere Yönetim Kurulumuz yoğun bir çalışma ve değerlendirme sürecine girerek
hem kurduğumuz komisyonlar, hem katıldığımız akademik toplantılar hem de uzmanlar-
dan istediğimiz mütalaalar doğrultusunda avantaj ve dezavantajları teker teker değer-
lendirilerek bireysel taphularımızı İmar Barışı yolu ile alma fikri giderek ön plana çıkmaya
başladı). Ama önce arsa tapumuzu almak zorundaydık

20182018 AĞUSTOS AĞUSTOS (İmar Barışı takvimini kaçırmamak için arsa tapumuza yönelik ola-
rak çalışmalara hız verdik ve İstanbul ve Ankara’daki kurumlar nezdindeki baskılarımızı
artırmak için ağırlıklı olarak Ankara’da görüşmeler yaptık, yaptırttık.

2018 2018 EYLÜL EYLÜL (11 Eylül 2017 tarihinde, 1.5 yıllık girişimlerimiz meyvesini verdi ve tüm
davaların tamamen sonuçlanması beklenmeden ATA-2’nin arsa tapusu (kaybedilmiş olan
102 parsel) Üsküdar Tapu Dairesi tarafından kooperatif adına tescillendi ve bir haksızlık
sona erdirildi. Bu nedenle hızla teknik altyapı çalışmaları başlattık)

2018 2018 EKİM EKİM (07 Ekim 2018 tarihinde, ATA-2 tarihinin en kalabalık Genel kurulu topla-
narak, 12 red oyuna karşın 996 gibi ezici bir çoğunlukla İmar Barışı’na başvurma kararı
alarak, yönetimin bireysel tapuların bu yolla alınması kararını onaylamış ve tarihinin
önemli bir dönemecini daha aşmış oldu.

2018 2018 EKİMEKİM (Ay boyunca yürütülen yoğun çalışmaların tamamlanması ile  30 Ekim
2018 tarihinde kooperatif yönetim kurulu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na  İmar Barışı
başvurusunu yaparak, kat mülkiyetli bireysel tapularına giden süreci resmen başlatmış
oldu)

2018 2018 ARALIK ARALIK ( (30 Aralık 2018 tarihinde  yapı kayıt belgesi için yatırılması gereken
bedeli bakanlık hesaplarına yatırdık ve yükümlülüğümüzün ilk kısmını yerine getirmiş
olduk.

2019 2019 OCAK OCAK (Konutlarımızın Yapı Kayıt Belgelerinin tamamını alarak önemli bir aşa-
mayı tamamladık ve iskan yerine geçen bu belgelerimizle birlikte bireysel tapular için ge-
rekli altyapı çalışmalarını hızlandırdık)

2019 2019 MART MART (Mart ayın 35 yıllık bir özlem sona erdi. ATA-2’nin ilk bireysel tapuları
kooperatif adına çıkmaya başladı. 16 Mart 2018 tarihinde spor ve gösteri salonumuzda
düzenlenen törende Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Eski Meclis Başkanı Bi-
nali Yıldırım ve bazı bakan ve milletvekillerinin de katıldığı bir törenle ilk tapularımız koo-
peratif Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülaydın’a verildi.

2019 2019 MAYISMAYIS (05 Mayıs tarihli Genel Kurul’da alınan kararalar doğrultusunda ATA-2
Konutlarının Yönetim Planı onaylanarak, kooperatifin TASFİYE işlemi başlatıldı)

2019 2019 TEMMUZTEMMUZ (Tüm bireysel tapuların ATA-2 Kooperatifi adına çıkması ile birlikte
Belediye ve Tapu Dairesi nezdinde gerekli işlemleri hızla tamamladık ve başvuruları yap-
maya başladık)

2019 2019 AĞUSTOS AĞUSTOS (29 Ağustos tarihinde üyeler adına ilk bireysel tapularımız  çıkmaya
başladı)

2019 2019 EYLÜL EYLÜL (Borcu olmayanların tüm tapuları geldi ve yönetime gelenlere teslim
edildi)

2020 2020 OCAK OCAK (ATA-2 Konutları Toplu Yapı (Site) Yönetiminin  oluşturulması tamamla-
narak resmen faaliyete geçilmesi sağlanacak)

T A R İ H T E N
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F İ N A N S

KOOPERATİFİMİZE HAZİRAN, TEMMUZ ve AĞUSTOS AYLARI İÇERİSİNDE ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ : KOOPERATİFİMİZE HAZİRAN, TEMMUZ ve AĞUSTOS AYLARI İÇERİSİNDE ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ : 
AYNUR ÖZGENÇ, ÇAĞLAR DOĞAN, ALPAY DEMİRSOY, ALİ ÖZSOBACI, FİLİZ YILMAZKAYA WRIGHT, ERHAN DEĞİRMENCİ, DERYA KARA, GÜL DOĞAN,

GÖKHAN GÜRİPEK, ULVİYE DOĞAN, KÜRŞAD BORA ÖZTÜRK, HANDE DÜZGÜN BEKDAŞ, RABİYE PİŞKİN, FİSUN ORAK ATAKÜL, NURAY DENİZ,
GÜNNUR ATAKAN, DEMET DENİZ GÖKHAN, MEHMET SANCAKTAR (Haziran) RUKİYE SİMLA SUNAY, BEGÜN ÖZAKDAĞ, FİKRİYE TELLAL,

KORAY BOZKURT, CAN BARUTÇU, OYA KARADENİZ, FATMA AYTUN KARATAŞ, GÜNAY ERGEN, HALİL VANLI, MEHMET ÇAĞÇAĞ, NEJLA YAPI, AYNUR SEL,
ECE IŞIK, FİLİZ AKTÜRK, SERCAN ERGELMEZ, AKIN BARUTÇU, MELTEM TEKİNKAYA, GÖNÜL KAYA, LEVENT BAŞARAN,

SİNEM MUT, HÜSEYİN BALLI (Temmuz) SİMEH ORAL ONAY, SAMİ KÜÇÜK, GÖRKEM ÇOLAK, İSHAK TAMER ÖZGÖZ, CEM BAY (Ağustos) HANDAN TOSUN,
AHMET SUVATTEPE, ESMA İDİL TÜRKER, ÖZLEM KORKMAZ, TÜLÜN BAYIR (Eylül)

Kendilerine Hoşgeldin Diyor, Üyeliklerinin Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

HAZİRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS AYLARI İÇERİSİNDE BİZE BİLGİSİ VERİLEN KAYBETTİĞİMİZ ÜYELERİMİZ : HAZİRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS AYLARI İÇERİSİNDE BİZE BİLGİSİ VERİLEN KAYBETTİĞİMİZ ÜYELERİMİZ : 
FATMA HACER DAVUTOĞLU (Ağustos) SELMA ÖTER, ŞABAN BAŞ, YAVUZ HANCIOĞLU, FATMA KIVANÇ (Eylül)

Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına  ve Sevenlerine Başsağlığı  Diliyoruz.

TOPLAM

Haziran Ayı İçerisinde Tahsil Edilen Toplam Gelir 331.444
Haziran Sonu İtibariyle Alacak Bakiyesi                   581.540

TUTAR

Ücretler (34 Çalışan) 130.158
Huzur Hakkı (5 Yönetim + 3 Denetim) 15.662
SSK 57.412
Stopaj 24.328
Güvenlik (24 Kişi + 2 Devriye Aracı vb. Masraflar) 128.649
Hukuk Müşavirliği 11.445
Mali Müşavirlik 2.500
Mahkeme Giderleri 206
Bakım Onarım 18.348
Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb. 14.389 
Yönetim Binası Genel Giderleri.                                   9.209
(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat, Bilgi İşlem
Genel Kurul Giderleri 0
Demirbaş Giderleri 397
Kıdem ve İhbar Tazminatı                                                     0
Ring Servis 11.800 

Toplam Giderler  424.503

Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir 

HAZİRAN AYI GELİRLERİ
HAZİRAN 2019 GELİR-GİDER TABLOSU

HAZİRAN AYI GİDERLERİ

NOTLAR

TOPLAM

Temmuz Ayı İçerisinde Tahsil Edilen Toplam Gelir 485.118
Temmuz Sonu İtibariyle Alacak Bakiyesi                  551.864

TUTAR

Ücretler (34 Çalışan) 135.832
Huzur Hakkı (5 Yönetim + 3 Denetim) 15.662
SSK 57.562
Stopaj 26.685
Güvenlik (24 Kişi + 2 Devriye Aracı vb. Masraflar) 128.649
Hukuk Müşavirliği 11.445
Mali Müşavirlik 2.500
Mahkeme Giderleri 0
Bakım Onarım 16.505
Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb. 26.410
Yönetim Binası Genel Giderleri.                                 10.221
(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat, Bilgi İşlem
Genel Kurul Giderleri 0
Demirbaş Giderleri 1.058
Kıdem ve İhbar Tazminatı                                                     0
Ring Servis 11.800

Toplam Giderler 444.329

Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir 

TEMMUZL AYI GELİRLERİ
TEMMUZ 2019 GELİR-GİDER TABLOSU

TEMMUZ AYI GİDERLERİ

NOTLAR

TOPLAM

Ağustos Ayı İçerisinde Tahsil Edilen Toplam Gelir 363.966
Ağustos Sonu İtibariyle Alacak Bakiyesi                 625.938

TUTAR

Ücretler (34 Çalışan) 136.963
Huzur Hakkı (5 Yönetim + 3 Denetim) 15.662
SSK 60.953
Stopaj 32.882
Güvenlik (24 Kişi + 2 Devriye Aracı vb. Masraflar) 128.649
Hukuk Müşavirliği 11.445
Mali Müşavirlik 2.500
Mahkeme Giderleri 0
Bakım Onarım 6.773
Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb. 18.072
Yönetim Binası Genel Giderleri.                                 16.286
(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat, Bilgi İşlem
Genel Kurul Giderleri 0
Demirbaş Giderleri 315
Kıdem ve İhbar Tazminatı                                                   0
Ring Servis 13.275 

Toplam Giderler 443.775

Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir 

AĞUSTOS AYI GELİRLERİ
AĞUSTOS 2019 GELİR-GİDER TABLOSU

AĞUSTOS AYI GİDERLERİ

NOTLAR

TOPLAM

Eylül  Ayı İçerisinde Tahsil Edilen Toplam Gelir 523.599
Eylül  Sonu İtibariyle Alacak Bakiyesi                 568.679

TUTAR

Ücretler (34 Çalışan) 128.075
Huzur Hakkı (5 Yönetim + 3 Denetim) 15.662
SSK 64.857
Stopaj 36.685
Güvenlik (24 Kişi + 2 Devriye Aracı vb. Masraflar) 128.649
Hukuk Müşavirliği 11.445
Mali Müşavirlik 2.500
Mahkeme Giderleri 908
Bakım Onarım 8.091
Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb. 16.137
Yönetim Binası Genel Giderleri.                                 14.520
(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat, Bilgi İşlem
Genel Kurul Giderleri 0
Demirbaş Giderleri 0
Kıdem ve İhbar Tazminatı                                                    0
Ring Servis 11.800 

Toplam Giderler 439.329

Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir 

EYLÜL  AYI GELİRLERİ
EYLÜL 2019 GELİR-GİDER TABLOSU

EYLÜL  AYI GİDERLERİ

NOTLAR

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.

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



YÖ N E T İ M D E N

Bakalım Hazırladığımız Broşürlerde, Daha 2016 Yılında Kendimizi Nasıl İfade Etmiş, ATA-2’lilere Neler Demişiz ?
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Bizi hiç tanımadan, bilmeden, daha
göreve bile gelmeden kendileri se-
çilsin diye rant kavgası yaparak;
“Bunlar eski yönetimin adamı”

diye karalamaya çalıştılar..

Niteliklerimize, eğitimimize, kariye-
rimize dahi bakmadan;
“Biz varken bunlar kim ki   Ata-
2’yi yönetecek. Tapuları bunlar

mı alacak, onlar ne   anlarlar” di-
yerek karalamak istediler..

Biz dedikodudan, sosyal medyadan
uzak işimize odaklanmışken; onlar
yönetim hayaliyle;

“Bir iki aya kalmaz kesin
görevi bırakıp kaçacaklar” diye

algı yönetimine başladılar..

Baktılar dimdik ayaktayız, dilleri
torba değil ki büzesin; bu kez bilip
bilmeden;

“Bütün gün oturup ona buna
çay ısmarlıyorlar” dediler..

Bunca yıllık rehavetin ardından
ekipmanları yenileyip, sahaya çeki
düzen vermeye başladık;

“ATA-2’nin kaynaklarını israf
ediyorlar” dediler..

Projelerimizi bir bir yaşama geçirip
yararlı işler yapmaya başladığımızı
görünce dudak bükerek;
“Ne gerek vardı ki, kimbilir kime

menfaat sağlıyorlar” dediler..

İlk kez herkesin bilgilenmesi için,
ATA2’nin tek kuruşunu harcamadan
bir yayın çıkarttık, iftira atarak;

“Kanunsuz, kaçak bülten
çıkartıyorlar” diyerek.

kıskançlıklarını gösterdiler..

Düğün salonlarına onlarca para
akıtmayı kesebilmek için uygun fi-
yata basket sahasının üzerini ka-
patıp çok amaçlı bir salon yaptık;

“Ne gerek vardı ki, paraları
ceplerine atmak için bu masrafa

girdiler” dediler..

10 yılın en yoğun kar yağışında
personel ATA-2’de yatarak 24 saat
sahada çalıştı, arabalarını itti;

“ATA-2’yi kara teslim ettiler,
hiçbir şey yapmıyorlar”

diye mesajlar paylaştılar..

Düzenli, temiz bir çevre için geri
dönüşüm konteynerleri getirdik;

“Arabalarıyla gelip çöp kutuları
içinden çıkardıkları çöpleri yere

atma”şerefsizliğini dahi yaptılar..

İlk kez ATA-2’lilerin çok memnun
kaldığı düzenli bir servis hizmeti
vermeye başladık;

“Hiç gerek yoktu, millet
yürüyemiyor mu, paralarımızı

boşa harcıyorlar” diye
yaygarayı bastılar..

Yıllardır yapılmayan budama işini
ilk kez gerektiği gibi yapmaya baş-
ladık;
“Bunlar yeşil düşmanı, ATA2’de
ağaç katliamı yapıyor” dediler..

İbra edilmeyen eski yönetim için
genel kurul kararını gereğini yapıp
bakanlığa başvuruda bulunduk;
“Arkadaşlarımızı yedirtmeyiz”

diye yönetime kadar gelip,
çıkarları için baskı yaptılar..

Yeşil bir ATA2 için, pislenmiş du-
varları beş kuruş masraf yapma-
dan belediyeye boyattık, onlar
rengini beğenmeyip;

“ATA-2’yi Kabe’ye çevirdiniz,
kime yağcılık yapıyorsunuz”

diye suçladılar..

Bizim önerimiz ve genel kurulun
oylarıyla ibra edilmeyen dönem için
bir hesap tetkik komisyonu kurup
olabildiğince yardımcı olduk, imza
karşılığı istedikleri tüm belgeleri
verdik;

“Hesap Tetkik Komisyonunu
çalıştırmıyorlar, istediğimiz
belgeleri vermiyorlar” diye

saçma sapan iddialarda
bulunup zaman kaybettirdiler..

Bunca yıldır oluk oluk para akıtılan
budamaları, dal alımlarını olması
gerektiği gibi belediyeye parasız
yaptırmaya başladık;

“ATA-2’yi birilerine peşkeş
çekiyorsunuz” diye feryat edip
kooperatifi zarara uğratmaya

çalıştılar...

ATA-2’ye özel, sadece bizim kulla-
nabileceğimiz bir sağlık ocağı pro-
jesi geliştirip talepte bulunduk;
“İstemiyoruz, bizim “sitemizi”

herkese açıp yok ettirmeye
çalışıyorsunuz” dediler..

Çöp konteynerlerini masrafsız bir
biçimde yer altına aldık, temizlik,
kampanyaları yaptık;

“Bunların bir hesabı var,
gizlice belediye ile anlaştılar,
aslında hepsi AKP’li” dediler..

ATA-2’nin güzelliklerini ön plana
çıkartarak, değerini gözler önüne
serdik, yararlı işler yaptık;

“İşleri güçleri yok çiçekle
böcekle, kermesle uğraşıyorlar”
deme yüzsüzlüğünü gösterdiler..

Biz davalarla boğuşup, gerektiği
gibi sessiz sedasız tapu görüşme-
leri yaparken;

Onlar olur olmaz yerlerde
“Tapuu Neredeee” diye yaygara
kopartıp, süreci sabote etmeye

çalıştılar..

Önümüzdeki davaları bir bir kaza-
nıp arsa tapusuna hızla yaklaş-
maya başlarken;

Onlar yeni davalar açarak bizi
engellemeye çalıştılar…

Taraf olmadığımız, gecekonducular
bizi doğrudan ilgilendirmeyen bir
davayı dahi kazanınca, onlar bunu
fırsat bilip;
Sosyal medyadan herkese du-
yurarak hem moral bozmaya,
hem de ATA-2’yi zor duruma

düşürmeye çalıştılar..

Biz ATA-2’nin tek bir kuruşunu çar-
çur etmemek için inanılmaz bir mü-
cadele verirken, onlar yalanda
tavan yaparak;

“Belediye, Yönetim Kuruluna
bedava apartmanlar dikmiş”
deme cüretini gösterdiler..

Biz 2B’den dolayı arsa tapumuzu
almak için zor bir hukuk mücade-
lesi verir, tezimizi kabul ettirmeye
çalışırken, onlar tam tersini yapıp;
“Burası 2B değildir” diye karar
aldırtıp, zarara uğratarak, arsa
tapumuzu tehlikeye soktular..

Sonunda bir kuruş para ödemeden
arsamızı  alıp, yasaların gereği
terklerimizi yaptığımızda;
“Bunlar arsamızı hukuksuz bir
biçimde birilerine hibe ettiler”

diye yalan söylediler..

Gelip soran herkese tek tek detaylı
bilgiler verdik, teşekkür ettiler;
Ama daha kapıdan çıkar çıkmaz
“hiçbir soruma yanıt alamadım,
tatmin olmadım” diye paylaşım-

larda bulundular..

Bizler sizlerin tapuları için bu denli
hassas davranır, yanlış yapma-
maya çalışırken, onlar :
“İmar Barışı hesaplarını yanlış

yapıyorlar. Bahçelievler için çok
daha fazla para ödemeliyiz”
diye bilir bilmez yalanlarla
moral bozmaya çalıştılar..

ATA-2’yi bireysel tapuya en şaibesiz,
en temiz yol olan İmar Barışını, onun
yönetmeliklerini ezberleyip anlat-
maya çalışırken kimi çok bilmişler; 
“En fazla yapı kayıt belgesi ya da

uyduruk hisseli tapu alırsınız, kat
mülkiyeti tapusu alamazsınız”

diye ahkam kesiyorlardı..

Genel Kurul %99 ile onaylayıp, or-
taklarımız ödemelerine başlamış-
ken, başka bir yerlerden kişisel
nemalanma umudu ve beklentisi  ile

“İmar Barışı Genel Kurulunu
iptal ettirmek, yürütmeyi

durdurmak için dava açıp ATA-
2’lileri büyük bir tehlikeye

sokmaktan bile çekinmediler..

Genel kurul kararları doğrultusunda
İmar Barışı paralarını toplamaya
başladığımızda da yalanlar söyleyip; 
“Kimse bu paraları vermeyecek,

siz de sakın ödemeyin” diye
herkesin kafasını karıştırdılar..

Ama  bu iş için kapı kapı gezip, tek
tek telefon açarak herkesi tapu pa-
rasından caydırmaya çalışanlar,
paralarını ilk getirip yatıranlar ol-
duklarını kimseye söylemeyerek;
“Her gün yüz yüze baktıkları konu
komşu ve arkadaşlarının tapu al-
malarını engelleyerek, onlara en

büyük kazığı atmış oldular..

Bununla da yetinmeyip, ATA-2’liler
güç bela paralarını tamamlamaya
çalışır ve biz bunları bakanlığa ya-
tırırken;

“Çok para bu, ayrı bir hesapta
tutuyorlar, devlete yatırmayıp

cebe atacaklar” diye iğrenç iftira-
lar üretmekten geri kalmadılar.. 

Biz gereken prosedürü bir an önce
tamamlamaya ve adım adım imar
barışı prosedürünü yerine getir-
meye çalışırken, onlar toplanan pa-
ranın her aşamasında;

“Ooo, bu son değil ki, daha
çok para isteyecekler, bir bu

kadar daha isteyecekler” yine de 
tapuları da alamayacaklar” 
yalanlarına devam ettiler...

Şimdi tapular alındı. Bu sefer de
bunca yıldır hiç “site” olmamış ATA-
2 Kooperatifini ilk kez kooperatif
statüsünden çıkartıp, istenildiği gibi
“toplu yapı”ya dönüştürürken, hala;

“Ata-2’yi tamamen değiştirip
site halinden çıkartıp herkese

açıyorsunuz” yalanlarıyla
karalamaya devam ediyorlar..

SAHİ ONLAR BUNLARLA MEŞGUL OLUP BİZLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIRKEN, BİZ NE Mİ YAPIYORDUK DERSİNİZ ?
LAF DEĞİL İŞ ÜRETEREK, GECE GÜNDÜZ ÇALIŞARAK, ATA-2’LİLERİN ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLAN

KAT MÜLKİYETİ TAPULARIMIZI ALIYORDUK !..

Hiç Birini Umursamadık Tabii  Ama, Biz Bu Süreyi Bir Kabus Gibi Yaşadık ve Unutmuyoruz.. .  
Onlar Kendilerini Biliyorlar Elbet, Biz de Onları Biliyoruz...  Bakalım Siz Hatırl ıyor musunuz ?

N E L E R   D E D İ L E R   N E L E R  ? N E L E R   D E D İ L E R   N E L E R  ? 
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TAPULARIN ALINMASI BİZE NELER HİSSETTİRDİ ?
35 Yıl Sonra Bireysel Tapularının Alınmasını Sağlayan Ekibin Duygu ve Düşünceleri :

Değerli ATA 2'liler; 30 Ekim
2016 tarihli kongrede ekip
arkadaşlarımla birlikte aday
olmamızın bir tek hedefi
vardı. Tapularımızı almak ve
35 yıllık bu sorunu çözmek...

Bu nedenle de grubumuzun
adını 'ÇÖZÜM' grubu koy-
muştuk. Biz mutlaka bu so-
runu çözmeliydik. Bu inanç
ve azimle işe koyulduk. 

Şimdi geriye dönüp baktı-
ğımda mücadelemizin boyu-

tunu daha iyi görebiliyorum.
Dışarıda resmi daire ve kuru-
luşlarla yaptığımız mücadele-
nin yanında, içeride de bazı
Ata 2'lilerle de mücadele ettik.
Yalan yanlış bilgilerin kulaktan
kulağa yayılmasını önlemek,
doğruları anlatabilmek için
mücadele ettik.

Ama Ata 2'de büyük bir ço-
ğunluğun bize inandığı ve gü-
vendiğini biliyor ve onların
bize verdiği azimle çalışıyor-
duk.

Sonunda, tapularımızı almış
bulunuyoruz. Bizlere inanan
ve her zaman destek veren
Ata 2'lilere teşekkür ediyo-
rum.

Tüm Ata 2'li komşularıma ha-
yırlı olmasını diliyor, evlerinde
sağlık ve huzur içinde otur-
malarını temenni ediyorum.

Halide ALTINSABAN (Yönetim Kurulu Başk. Yrd.)         

Muhterem komşula-
rım, ortaklalarım..
Çok uzun bir bekleyiş-
ten,  iniş çıkışlardan
sonra nihayet tapula-
rımıza kavuştuk. 

Bu mutlu sona nasıl
ulaşıldı ?  Bir kere
bütün altyapı,  geç-
mişte olanlar, olanla-
rın olumlu ve
olumsuz yansımaları
iyi tahlil edilerek  ana-
lizler yapıldı. 

Hatta kamu ve özel
muhataplarımızın
nasıl davranacakla-
rına dair olasılık ve
tahminler tartışılarak
en uygun tavır ve
davranışın ne olması
gerektiğine kendi
aramızda karar ver-
dik. 

Bu kararlığımızı mu-
hataplarımıza da
kabul ettirdik.

Muhataplarımızın
yüksek beklentilerini
kırarak hem anlaş-
mayı kolaylaştırdık
hem iş ve işlemlerin
kooperatifimize mali-
yetini düşürdük. 

Yani yol haritamızı
yaparak muhatapları-
mızın bu yoldan yürü-

mesini sağlayarak iş
ve işlemlerin çoğun-
lukla bizim istediği-
miz gibi olmasını
temin ettik. 

Elbette devletin vergi
oranlarını biz tayin
etmedik ama mat-
rahların tespitinde
bilgili ve etkili olarak,
yanlış ve keyfi vergi
ödenmesinin önüne
geçtik. Kısacası bilgili
ve proaktif davrana-
rak insiyatifi elden bı-
rakmamağa gayret
ettik ve başardık.

Bize inanan ve güve-
nerek destek veren
tüm ortaklarımıza
sonsuz şükranlarımı
ve saygılarımı suna-
rım . 

Atilla KADIOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)         

Kooperatif yöneticiliği
benim için ne bir iş, ne
de bir etiket.

Eski yönetimin devrile-
ceğini ve yerine gelme
ihtimali olan kişileri gö-
rünce bu göreve aday
oldum. 

Kendi özel hayatımdan
fedakârlık yaparak ye-
rine getirmek zorunda

kaldığım bir sorumlu-
luktan başka bir şey
değil. 

Aday olarak öne çıkan
kişilerin kooperatifi
çıkmaza sokacak söy-
lemlerini duyunca,
komşum Ahmet Gü-
laydın’ın daveti ile ha-
rekete geçtik ve
verdiğimiz tüm sözleri
birer birer yerine ge-
tirdik.

En başından beri biz-
leri tanımadan, ölçü-
süzce, yıllarca
biriktirdikleri öfkeyle
saldıran üyeler oldu.
Bu insanların bir kısmı

kendi çaresizliklerini,
yaşadıkları ekonomik
sıkıntıları vs. bize yan-
sıttılar.

Olanın bitenin tam
olarak farkında olma-
yan, para ödedikleri
için bizim patronumuz
olduğunu sanan, kendi
kafalarında yarattıkları
senaryolarla akla, vic-
dana sığmaz suçlama-
larda bulunanlar da
oldu. 

İnsanlar bizi tanımı-
yorlardı. O nedenle
bunları bir dereceye
kadar normal karşıla-
yabiliyorum. 

Kooperatifi karşıla-
rında bir yapı olarak
görüp kim gelirse gel-
sin problemin bir par-
çası olarak suçluyorlar. 

Ortakları oldukları bu
yapıda, sorumluluk
değil sadece mağduri-
yet hissediyorlar.

Öğrenmek gibi bir
dertleri de yok. Bun-
ları umursamıyorum
ve geçiyorum. 

Ancak üç beş kişilik, bi-
linçli kötülük saçan,
kooperatifi yönetme
şansını kaybettikleri

için öfke ile saldıran
bir grup var ki; bu kifa-
yetsizlere hakkımı,
emeğimi zırnık helal
etmiyorum.

Sonuçta çok zor bir işi
başardık. Bunun için
çok mutluyum. 

35 yıldır süren bir hak-
sızlığı bitirdik. İnsanla-
rın yüzlerindeki
gülümseme şahsen
verdiğim tüm emeğe
değdi.

Kooperatifi bir an önce
fesih edip bu işi son-
landırmak istiyoruz.

Ali ERDOĞAN (Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi)         
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Değerli ATA-2’liler; Böyle
hitap ediyorum, çünkü
ATA-2 ‘nin kendisi de,
ATA-2’liler de gerçekten
değerliler. 
Biz de, eğer bu değere
bir nebze daha olsun
değer katabilmiş isek ne
mutlu bizlere.
Hepimiz çocuklarımızı
uyurken seyretmişizdir.
O yüzdeki masumiyeti,
seyretmekten huzur
duyar insan, karşısından
ayrılmak istemez. 
Çocuklar uyurken görü-
len bu güzellik, büyükle-
rin uyurken ki halinden
çok farklıdır. 

Büyüdükçe kirlenen bu
dünya, pek çok şeyi de-
ğiştirdiği gibi, uykularını
da değiştirir, huzursuz
eder, bazen kaçırtır, hiç
uyutmaz…

Aynen ATA-2 Yönetimin-
den sorumlu olan bizlere
son 3 yılda yaptığı gibi.

Kaos dolu gürültülü ta-
rihe sahip bir geçmiş ve
son 17 yıllık kesintisiz bir
iktidar döneminden
sonra devraldık yöne-
timi.  Ve yönetimle bir-
likte de huzursuz,
uykusuz geçen geceleri...

Tapu sorununu somut
olarak çözüp, üyeleri-
mize teslim ettiğimiz bu-
günlerde, geriye dönüp
baktığımda, gelinen bu
noktanın tüm o kabus
dolu günlere, bunca sı-
kıntıya, bunca emeğe
değdiğini görmek çok
güzel. 

Üsküdar Tapu Müdürlü-
ğünde, elimde ATA-2’nin
yıllar sonra  kazandığımız
tapusuyla çıkarken de, ilk
bireysel tapularımız koo-
peratife teslim edilirken
de sevinçliydim. Tıpkı da-
vaları kazandığımız, imar
barışına yetiştiğimiz ve
yapı kayıt belgelerimizi
aldığımız zamanki gibi ... 
Ancak hiç biri, her şeyin
sonuçlandığının somut
kanıtı olan tapularını
birer birer ellerine alıp
yönetim binasından çı-
karken, kooperatif üye-
lerimizin yüzlerinde
gördüğüm ifade kadar
memnun etmemişti
beni.
Çok uzak değil, daha bir
yıl öncesine kadar değil
kat mülkiyetli tapuları-
mız, arsa tapumuz bile
yoktu ve tüm bunlar
ATA-”liler için hala birer
hayal gibi görülüyordu.

Bir tek bizler bunu bili-
yor, bizler bunu bekliyor-
duk. Tam zamanını
kestiremesek de bu so-
nucu üç yıldır bekliyor-
duk. Başından beri bütün
planlarımızı buna göre
yapmış, adımlarımızı
buna göre atmıştık.
Sonuç kaçınılmazdı.
Çünkü böylesi bir kararlı-
lığın elinden hiçbir şey
kurtulmazdı. Ama bizler
hızla Ortadoğu’lulaştırı-
lan, istikrarsızlaştırılan ve
hergün karşımıza yeni
birşey çıkabilen bir ül-
kede yaşıyorduk.
Olur a, biri bir sabah bir-
den bir kararname ile
herşeyi değiştirir ve
bizim önümüze  bir engel
çıkarsa ne yapardık ? Biz-
den kaynaklanmasa bile
sürecin tüm sorumluluğu
bizim omuzlarımızdaydı.
Hedeflerimizi şu ya da bu
nedenle hayata geçir-

mezsek ne yapardık ?
Bizden beklentileri olan,
sözler verdiğimiz ve her
gün yollarda, parklarda,
alışverişte, cafelerde kar-
şılaştığımız, oturup soh-
bet ettiğimiz  komşuların
yüzüne nasıl bakar,
bunca işin, paranın hesa-
bını nasıl verirdik ?

Neyse ki bu kabusu yaşa-
madık ama, ne gereki-
yorsa yapıp, hiçbir şeyi
de tesadüfe bırakmadık.

İşte tam da bu nedenle
bizler, her gece kafamızı
yastığımıza koyduğu-
muzda bir bebek gibi hu-
zurla uyuyoruz.

Başta bize inanan, güve-
nen, destekleyen tüm
ATA-2’liler olmak üzere
herkese teşekkür ediyor,
yolumuza taş koyanlara
inat, hak ettiğiniz tapula-
rınız ananızın ak sütü gibi
helal olsun diyorum...

Zeki YÜCEL (Yönetim Kurulu Üyesi)         

Doğma büyüme İstan-
bul’lu ve  Liseyi 1980-
1984 tarihleri arasında
Kuleli Askeri Lisesi’nde
okumuş  ve o zamanlar
bu bölgelere kros faali-
yeti için gelmiş bir kişi
olarak İstanbul  Boğazının
ve Çengelköy’ün bende
çok ayrı bir yeri vardır. 
Benim Ata-2 Konut Yapı
Kooperatifi ile olan ilgim
yakın bir tanıdığımın
evine ziyarete gitmemle
başlar. 2001 yılında olan
bu ziyaretten sonra
benim burada neden bir
evim olmasın sorusu zih-
nimde yer etmişti. 

Daha sonra 2002 yılında
buradan bir apartman
dairesi almak nasip oldu
ve Ata-2 serüvenim res-
men başlamış oldu. 

Ama nasıl bir serüven.
Heyecan, acı, gözyaşı,
elem ve nihayet mutlu-
lukla dolu bir serüven. 

2002 yılından 2009 yılına
kadar kiracı olarak, 2009
yılından itibaren de
emekliliğimle beraber ai-
lemle beraber bizatihi
burada yaşayarak gerçek
bir fanatik  Ata-2 sevda-
lısı olduğumu düşünüyo-
rum.

Toprak tapusu bile olma-
yan, statü olarak belki de
gecekondu sayılabilecek
bir durumdan arsa ta-
pusu alınmış, tapuları
kooperatife geçmiş, koo-
peratifi tasfiyeye başlan-
mış ve nihayet
kooperatifin yükümlülük-
lerini yerine getiren

2400’e yakın ortaklarına
kat mülkiyet tapularını
vermeye başlaması
bence gerçek bir mucize-
dir. 

Zannetmiyorum ki eski
yönetimler de dahil bun-
dan bir 5-10 sene önce
kat mülkiyet tapularına
kavuşacağımızı söyleyen
ve buna gerçekten ina-
nan bir kişi olsun. 

Bu serüvenin nihayet so-
nuna gelmiş bulunuyo-
ruz. Hepimizin site diye
adlandırdığı ama maale-
sef site olamayan Ata-2
artık gerçekten bir site ol-
maya doğru yol alıyor.
Bundan böyle burada
daha güvenli ve huzur
içinde bir yaşam bizleri
bekliyor. Evlerimizin
emlak değerlerinin artıp
kredi almaya uygun hale
gelmesi,  İstanbul’un ger-
çek bir mücevheri olan
Çengelköy’de bulunma-
mız ve  yakın çevrede kat

mülkiyet tapusu olan ye-
gane site olmamız da
mülklerimizin değerini ve
önemini bir kat daha ar-
tırıyor.

30.10.2016 yılı Genel Ku-
rulunda Çözüm Grubu
olarak seçime girip Ata-2
tarihine ismini şimdiden
silinemez bir şekilde yaz-
dıran Ahmet Gülaydın
başkanlığındaki Yönetim
Kurulunda 2018 yılına
kadar görev yapma onu-
runa eriştiğim için ken-
dimi gerçekten çok şanslı
ve mutlu addediyorum.

06.05.2018 tarihinden
bugüne kadar da Dene-
tim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmak da ayrı bir
sevinç ve gurur kaynağı-
dır. Yıllardan beri tam za-
manlı çalışan bir kişi
olarak bu süreçlerde iste-
diğim katkıyı tam olarak
yapamamış olsam da bu
serüvenin bir şekilde
içinde olmak ve elde edi-

len başarıya tanık olmak
da ayrı bir sevinç konusu-
dur benim için. 

İlk kurulduğu 1984 yılın-
dan bugüne kadar bu sü-
rece katkı sunmuş olan
tüm eski Yönetim ve De-
netim Kurullarına, çilekeş
Ata-2’zedelere (Artık Ata-
2’zade), onlarca yıldır hak
ettiğimiz halde alamadı-
ğımız tapuların bizlere
verilmesi için çalışan siya-
setçi, bürokrat ve bele-
diye çalışanlarına ve son
olarak da tapularımızı
bizlere teslim eden
Ahmet Gülaydın başkan-
lığındaki son Yönetim Ku-
ruluna saygılarımı ve
sevgilerimi sunuyorum,
sağ olsunlar, var olsunlar.

Ayrıca tapularını göreme-
den öbür dünyaya göç
etmiş bulunan eski ortak-
larımıza da Allah’tan rah-
met diliyorum.

Saygılarımla.

Ahmet ÇİFCİBAŞI (Denetim Kurulu Üyesi)         



Ata 2’ye 2009 yılında bahçeli
bir ev satın alarak taşınmış
oldum. Kooperatif üyeliğim
böylece başlamış oldu.

2018 yılının mayıs  ayında
denetim kuruluna seçilerek
yönetimde aktif görev aldım.
Ata 2 nin gerçek yüzünü o
gün öğrenmeye başladım.
Tapunun olmayışının neden-
lerini, bugüne kadar neden
alınmadığını ve tapu süreci-

mizin ne kadar zor, ne kadar
imkansız olduğunu Yönetim
Kurulu’ndaki arkadaşlardan
öğrendim.

Eğer kooperatifin bu kadar
çok sorununun olduğunu bil-
seydim buradan bir ev al-
makta tereddüt ederdim
doğrusu.

İşin en zor kısmı arsa tapusu-
nun alınması idi. Bu bana
göre o kadar zor ve imkan-
sızdı  ki...

Çünkü başta tüm süreci kit-
leyen gecekonducuların da-
vaları olmak üzere,
içimizdeki üyeler de dahil
olmak üzere pek çok hukuki
engelle karşı karşıyaydık.

Gerçekten de yönetim kuru-

lumuz süreci o kadar güzel
kullandılar ki, başta Ahmet
Bey ve diğer yönetim kurulu
arkadaşlarıma çok teşekkür
ediyorum. Olmayanı oldur-
dular ve arsa tapumuz so-
nunda alındı.

Bizler Denetim kurulu üye-
leri olarak şuna sahit olduk
ki, bu süreçte kimseye beş
kuruş verilmedi.

Tam da arsa tapumuzun
alındığı dönemde imar barışı
yasası çıktı. Bu bizim için bir
can simidi oldu.

Üsküdar Belediyesi biraz gü-
cendi ama yönetim koopera-
tifin çıkarlarını herşeyin
önünde tutuyordu ve bizle-
rin çıkarı bireysel tapularımı-
zın imar barışı yolu ile
alınmasında yatıyordu.

Ondan sonra herkes için
yoğun günler başladı. Süre-
cin Ata 2’lilere anlatılması,
arazide yapılan ölçümler, he-
saplamalar, İmar Barışı be-
dellerinin toparlanması...

Yönetim bu süreçte o kadar
özverili çalıştı ki bir gün
olsun “of” dediklerini gör-
medim. 

En başta da bu süreçte gös-
terdiğiniz kararlılık ve destek
için siz ATA 2’lilere teşekkür
etmek istiyorum.

Sizlere ve Yönetim Kurulu
üyelerine...

Olmayanı oldurdunuz, Sağo-
lun...

Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

Ali YILMAZ (Denetim Kurulu Üyesi)         

Mayıs 2018 Olağan Genel
Kurul toplantısında siz de-
ğerli üyelerimizin kararıyla
Denetim Kurulu üyesi ola-
rak zorlu bir sürecin içeri-
sinde göreve başladım.

Zorlu bir süreç diyorum,
çünkü tapularımızı alabil-
memiz için pek çok sorunla
karşılaşacaktık.

Ama ne mutlu ki, kendi ko-
nularında deneyimli Yöne-
tim ve Denetim Kurulu
üyeleri olarak yılmadan, öz-
veriyle çalışılıp sonuca ula-
şıldı.

Bu zorlu süreçte özveriyle
çalışan Yönetim Kurulu
üyelerine, Denetim Kurulu
ekip arkadaşlarıma, sizler
için gece gündüz çalışan 34
personelimize ve bizlere
destek olan üyelerimize
çok teşekkür ederim.

Tapularımız ve ATA-2 Koo-
peratifinin tasfiye işlemleri
herkese hayırlı olsun.

Saygılarımla...

Meyçem Anık YAPANOĞLU (Denetim Kurulu Üyesi)         
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GENEL KURULUMUZ YAPILDI ve 35 YIL SONRA 
NİHAYET KOOPERATİFİ TASFİYE ETME KARARI ALINDI

ATA-2 Konut Yapı Kooperatifi
son bir yıl içerisinde birbiri ar-
dına sevindirici ilkleri yaşa-
maya devam ediyor.

Önce arsa tapumuz, sonra tö-
renle ilk bireysel tapularımızın
kooperatifimize devri, ardın-
dan da artık kooperatifin son-
lardırılması gündeme geldi.

05 Mayıs 2019 Pazar günü ATA-
2 Spor ve Gösteri Salonunda
505 ortağın asaleten 285 orta-
ğın da vekaleten olmak üzere
790 üyenin katılımıyla 2018
hesap yılı olağan genel kurul
toplantısı yapıldı.
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TARİHİ TASFİYE KARARI
Bu toplantıyı diğerlerinden ayıran en
önemli özellik, ilk kez tasfiye sürecinin
görüşülerek karara bağlanması idi.
Çünkü 1984 yılı Aralık ayında kurulan S.S.
ATA-2 Konut Yapı Kooperatifinin, koope-
ratifler kanunun üzerine düşen yüküm-
lülükleri yerine getirerek tapuların
dağıtımı ile birlikte işlevinin tamamlana-
cağı gerekçesi ile, bunca yıl sonra niha-
yet tasfiye noktasına gelmişti. Bu
nedenle de kooperatifin diğer gündem
maddelerinin sırayla gerçekleştirilmesi
sonrası, 10 maddede bu konu ele alındı. 
ATA-2 Yönetim Kurulu,“Kooperatifin
İmar Barışı imkanından faydalanılarak
ferdileşme sürecine başlamış olması ne-
deniyle, ana sözleşmede yazılı amaç ve
faaliyet konularını tamamlamakta ol-
duğu ve bu nedenle bu süreçten sonraki
işlemlerine tasfiye halinde devam et-
mesi, gerektiğini açıkladı.
Bu çerçevede, tapuların tamamının or-
taklar adına ferdileştirilmesi ve diğer ge-
rekli işlemlerin tatamlanmasını müteakip
tasfiye sonu genel kurulunun yapılaca-
ğını, bu doğrultuda kooperatifin sicilden
terkin edileceği bilgisi verildi.
Bu süreç içerisinde kooperatifin genel
kurullarca belirlenen organlar tarafından
yönetilmesinin yasal bir zorunluluk ol-
ması ve sitenin tek elden yönetilebilmesi
adına, yönetim kurulunun aynı zamanda
tasfiye komisyonu olarak görev yapma-
sını da içeren bir önerge oylamaya su-
nuldu.
Yapılan oylamanın ardından önerge 3
red oyuna karşın 675 oy ile kabul edildi
ve ATA-2’de bir dönem sona erdi..
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ATA-2 KONUTLARININ EN YARARLI PROJESİATA-2 KONUTLARININ EN YARARLI PROJESİ
Afet Gönüllüleri Komisyonu Afet Gönüllüleri Komisyonu ATAGATAG’ı ’ı 

NE KADAR BİLİYOR, NE KADAR ÖNEMSİYORSUNUZ ?NE KADAR BİLİYOR, NE KADAR ÖNEMSİYORSUNUZ ?

Deprem Ülkemizin Bir Gerçeği Ama, Ne Yazık ki Onu Sarsıntıdan Sarsıntıya HatırlıyoruzDeprem Ülkemizin Bir Gerçeği Ama, Ne Yazık ki Onu Sarsıntıdan Sarsıntıya Hatırlıyoruz

SORULAR, SORULAR !..
27 Eylül Perşembe ATA-2
Konutlarının olduğu böl-
gede de hissedilen deprem
sonrası telefonlarım susmak
bilmedi. 

İçlerinde telaşla park-
lara taşınan ve ge-
ceyi de mi burada
geçirsek diye dü-
şünen isimler
arayıp hep aynı
şeyleri sordular :

“ATA-2 olarak depreme
hazır mıyız ?”

“ATA-2’de bu konuda bir ça-
lışma yapmayı düşünmüyor
musunuz ?”

“Toplanma alanıımız var mı ?”

“Deprem sırasında ve sonra-
sında neler yapılacak ?”

Bu soruları soranlar içeri-
sinde bizi hiç bilmeyenler de
vardı elbet ama, soruları so-
ranların çoğun telefonları-
mızı bilecek kadar bizleri az
da olsa tanıyan, hatta çok iyi
tanıyanların olması gerçek-
ten akıl alır gibi değildi.

Biz, üyelerimizin bir kısmı-
nın okumamakla
övündüğü ATA-2
Bülteninde defa-
larca ATAG faali-
yetlerini ve nasıl
katılacağınızı anlattık, dep-
rem sırasında ATA-2 top-
lanma alanlarını, helikopter
pistini, sahra hastanesi ku-
rulacak yerlerin işaretlediği
haritaları yayınladık.

ÜÇ YILDIR PROJE
ÜZERİNE PROJE
GELİŞTİRİYORUZ
Yönetime geldiğimiz 2016
yılı Kasım ayından bu yana
en az tapularımız kadar kafa
yorduğumuz işlerin ara-

sında, ATA-2 Konutla-
rının gündelik

yaşantısına do-
kunan işler
vardı.

Çevre, Sosyal
Konular, Doğa,

Hayvanlar, Çocuk-
lar, Afetler, Sağlık, Eği-

tim vb. konularda çeşitli
etkinlikler, projeler geliştir-
dik, komisyonlar kurduk,
hatta ulusal bayramlar
gençlik şölenleri, kermes et-
kinlikleri hatta iftarlar bile
düzenledik.

ATA2 AFET
GÖNÜLLÜLERİ (ATAG).
KOMİSYONU 2 YILDIR
ÇALIŞIYOR
Bunların içerisinde doğru-
dan insan hayatını ilgilendir-
mesi açısından en önemlisi
ATA-2 AFET GÖNÜLLÜLERİ
(ATAG) Komisyonu idi.

2017 yılının Haziran-Tem-
muz aylarında olgunlaşan ve

kurulan ATAG, o tarih-
ten bu yana Bahçe-
lievler Mahallesi
Muhtarlığı ve Kan-

dilli Rasathanesi ile
işbirliği halinde faaliyet-

lerini yürütmektedir.

Üyeleri içerisinde eski MAG
gönüllülerinin de bulunduğu
ATAG, 2017 - 2018 yıllarında
gerek kooperatifi- mizin yö-
netim merkezinde, gerekse

de ATA-2 Spor ve Kongre
Merkezinde çeşitli toplantı-
lar düzenlemiştir.

Genel kurullarımızda ve ker-
meslerimizde ATAG ekibine
bir masa ayırmış, afişler
asmış ve ATA-2 sakinlerin-
den katılmak isteyenlerin
dolduracakları formlar ve
depreme hazırlık konu-
sunda bilgiler içeren kitap-
çık ve broşürler dağıttık.
Bir WhattsApp grubu oluş-
turduk, sosyal medyadan da
duyurarak 2019 yılından iti-
baren daha sık bir biçimde
toplandık ve  her pazartesi
saat 20.00’de (Ramazanda
21.00’de) Yönetim Merkezi
toplantı salonunda projeksi-
yon eşliğinde katılımcı-
lara teorik bilgiler
verdik.
En sonunda da,
yan sayfada gö-
receğiniz gibi so-
nunda sertifika
alınan ciddi bir AFAD Arama
Kurtarma Temel Eğitimi al-
malarını sağladık. Bunun
için her sabah saat 07.30’da
D kapısından minibüs kaldı-
rarak kurs alan üyele-
rimizin AFAD – Afet
ve Acil Durum Yö-
netimi Başkan-
lığı’nın Yeşilköy’de
bulunan tesislerine
gidip gelmesini sağla-
dık.
ATA-2 GİBİ BİR
YERDE DEPREM
HAZIRLIĞINA ÖNEM
VERİLMEZSE NEREDE
VERİLİR ?
ATA-2 Konutlarında yaklaşık
13.000 kişi yaşıyor. Üstelik

çoğu da belli bir eği-
tim ve kültür

sev iyes in in
üzerinde olan
bilinçli kişiler.

Normalde üc-
retli olarak verilen

bir eğitimin hem teorik hem
de pratik saha eğitimini üc-
retsiz olarak sağlıyoruz. 

Şimdi sıkı durun, davul çalar-
casına haber verdiği-

miz bunca duyuru,
tanıtım, etkinliğe
rağmen  Spor Sa-
lonumuzdaki et-

kinlik / konferansa
30 kişi katılıyor, ATAG

Ata-2 Afet Gönüllüleri Aday-
ları  adı ile açtığımız Whatt-
sApp Grubunun toplam 60
üyesi var, rutin toplantılara
15 - 20 arası kişi katılıyor ve
sertifikalı saha eğitimimizi
ise sadece dokuz kişi ile ger-
çekleştiriyoruz. 

DAHA DUYARLI
OLMALIYIZ
Bırakın daha fazla minibüs
kaldırmayı, bir minibüsü
bile doldurmaktan aciz bir
“depreme duyarlı” kitlemiz
var.
Ama ilk sarsıntıda telefonlar
açılıyor, şu niye yok, bu niye
yapılmıyor diye bilir bilmez
konuşmalar yapılıyor. Üste-
lik bu kişilerin arasında hem
ATAG etkinliklerine burun
kıvırarak çeşitli bahaneler
uydurarak katılmayanlar,
hem de genel kurullarda bu
gibi işleri “ıvır zıvır” diye ni-
teleyen, etkinliklere karşı
çıkan, bütçe oylamalarında
“ne harcaması var ki” diye
red oyu kullanan, bütçemizi
kısıtlayan kişiler de var. Pes !..
DUYARLI OLUN,
KATILIM SAĞLAYIN,
ÇEVRENİZİ DE
BİLİNÇLENDİRİN !..
Siz onlardan olmayın, ger-
çek bir ATA-2’li gibi davra-
nın ve çevrenizi de
bilinçlendirin.   

ATA-2 İÇERİSİNDE TEORİK, PRATİK EĞİTİMLER
VERECEK, DIŞARIDAN AFAD ARAMA KURTARMA,

İLK YARDIM VB. GİBİ TEMEL EĞİTİMLER ALACAĞIZ.
DUYURACAĞIMIZ 2019  - 2020 YILI ÜCRETSİZ ATAG
ADAYLARI ETKİNLİK   PROGRAMIMIZA BAŞVURUP,

KAYDINIZI, ATA2 YÖNETİMİ TELEFONLARINDAN
BEYZA  HANIM’A YAPTIRABİLİRSİNİZ

LÜTFENLÜTFEN
SADECE SADECE 

SARSINTIDAN SARSINTIDAN 
SARSINTIYA SARSINTIYA 

HATIRLAMAYIN, HATIRLAMAYIN, 
DEPREM GERÇEĞİNİDEPREM GERÇEĞİNİ

HİÇ UNUTMAYINHİÇ UNUTMAYIN

LÜTFENLÜTFEN
ETKİNLİKLERİMİZEETKİNLİKLERİMİZE

GELİN, GELİN, 
ÇOCUKLARINIZI,ÇOCUKLARINIZI,
KOMŞULARINIZI KOMŞULARINIZI 

GETİRİNGETİRİN

HERŞEY HERŞEY 
SİZLERİN, SİZLERİN, 

SEVDİKLERİNİZİN SEVDİKLERİNİZİN 
YAŞAMI İÇİNYAŞAMI İÇİN

ATA-2ATA-2
YÖNETİMİNİNYÖNETİMİNİN

ÇALIŞMASININÇALIŞMASININ
OLABİLDİĞİNCEOLABİLDİĞİNCE

DUYURULMASINADUYURULMASINA
SAĞLAYINSAĞLAYIN
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ATA-2 Afet Gönüllüleri
(ATAG) ilk eğitimlerini 19-
23 Ağustos 2019 tarihleri
arasında AFAD – Afet ve
Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı’nın Yeşilköy’de bu-
lunan tesislerinde
tamamladı. 

Ali Ozan Çankaya liderli-
ğinde 9 kişiden oluşan
grup 5 gün süren temel
eğitim boyunca afette
arama ve kurtarma çalış-
maları hakkında uygula-
malı eğitim aldı.
Katılımcıların hepsi eğiti-

min ardından yapılan sı-
navda başarılı olarak
afette arama ve kurtarma
temel eğitimi sertifikası al-
maya hak kazandı.

Katılımcılar eğitim bo-
yunca düğüm çeşitleri ve
düğüm teknikleri, bina
tahliyesi kapsamında iple
iniş ve tırmanış, enkaz al-
tında arama teknikleri, en-
kazdan afetzede kurtarma
kapsamında yük kaldırma,
afetzedeye erişim ve kur-
tarma teknikleri konula-
rında uygulamalı eğitimler
aldı. 

Grup tüm çalışmaları mü-
kemmel bir uyum içinde,
güvenlik kurallarına uya-
rak tekniğine uygun şe-
kilde yürüttü ve
eğitmenlerin takdirini ka-
zandı. Pratik çalışmalar-
dan başka, ayrıca AFAD’ın
köpekle arama, su altı
arama, sel simülasyonu,
ilk yardım, deprem simü-
lasyonu gibi diğer çalışma
alanlarında da sunumlar,
simülasyonlar ve uygula-
malar yardımıyla da bilgi
edinildi.

Olası bir afette veya bek-
lenen büyük İstanbul
depreminde afetzede
olarak kalmamak, aksine
bilinçli, etkin yardım sağ-

layabilen bir birey olabil-
mek için bu eğitimler
devam edecek. Sitemizin
büyüklüğü ve içinde yaşa-
yan insanların çokluğu
bakımından düşünüldü-
ğünde, ilk kez 9 kişiyle
gerçekleşen bu eğitim
çok küçük bir adım sayılır. 

Bir sonraki hedef, bu
adımı büyütmek, katılımı
artırmak, ATA-2 Sitesinin
tamamına ve hatta yakın
çevresine yardım sağla-
yabilecek güçlü bir takım
oluşturmak olacak.
Çünkü deprem ve afet
bilincinin artırılması
maddi zarar, yaralanma
ve hatta ölümle sonuçla-
nabilecek olayları azalt-
maya büyük bir katkı
sağlayacaktır. 

Bilinçli ve eğitimli birey-
ler AFAD veya AKUT ve
benzer profesyonel
arama ve kurtarma ekip-
lerine destek sağlayabi-
lecek seviyeye
ulaşabileceklerdir. Pro-
fesyonel ekiplerin olma-
dığı durumlarda ise
güvenliği sağlayıp daha
fazla zarar oluşmaması
için risk azaltabilecek
yetkinlikte olacaklardır. 

Olabilecek en kötü du-
rumda can kurtarmak ve
belki de hayatta kalma
şansını artırmak için her
yaş grubundan herkes bu
eğitime katılabilir. Son-
raki eğitim programları
için ATA-2 Konutları Yö-
netimi ve ATAG grubu ile
irtibata geçebilirsiniz.

E Ğ İ T İ M

Ata-2 Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu ola-
rak, göreve geldiğimiz son üç yıl boyunca, arsa ve
bireysel tapuların alınması çalışmalarının yanı sıra,
yaklaşık 13.000 kişinin toplu olarak yaşadığı bir
yeri de yönetiyor olmamızdan kaynaklı pek çok sos-
yal konuya da el attık.
Bu çerçevede 2017 yılında kurduğumuz ATA-2 Afet
Gönüllüleri Komisyonu ATAG, yapılan pek çok top-
lantı ve alınan teorik eğitimin yanı sıra ilk kez 2019
yılı Ağustos ayında AFAD Arama Kurtarma Temel
Eğitimlerini tamamladılar.
Bir hafta boyunca AFAD – Afet ve Acil Durum Yö-
netimi Başkanlığı’nın Yeşilköy’de bulunan tesisle-
rinde çalışmalarını yürüten 9 kişilik ekip,
sertifikalarını da aldı.

ATAG ADAYLARI, AFAD ARAMA KURTARMA 
TEMEL EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI

2017 Yılında Çalışmalarına Başlayan Ata-2 Afet Gönüllüleri Komisyonu ATAG Üyeleri, İlk Kez Sahaya Çıktılar2017 Yılında Çalışmalarına Başlayan Ata-2 Afet Gönüllüleri Komisyonu ATAG Üyeleri, İlk Kez Sahaya Çıktılar
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HAZİRAN - EYLÜL 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 bildirim-
leri ve CCTV tespitlerine dayanarak
hazırlanan raporlar aşağıda veril-
miştir:

* ATA-2 Konutlarında Haziran ayında
14, Temmuz ayında 25, Ağustos
ayında 17, Eylül ayında ise 11 adet
alarm ihbarı alınmış, ikametler kontrol
edilmiş ve sakinlerimize bilgi aktarıl-
mıştır. 
* Bu aylarında gürültü ve kavga ile il-
gili toplam 23adet  şikayet alınmış,
personelemiz tarafından müdahale
edilmiş, aile içi tartışma vb. konularda
155 ile irtibatlı olarak çalışılmış, olum-
suzluklara mani olunmuştur. Sar-
dunya Sokakta devam eden tartışma
ise yargıya taşınmış olup davası sür-
mektedir.
* Bu dönem ATA-2 içerisine Haziran
ayında 10 eşya girişi ve 8 eşya çıkışı,
Temmuz ayında ATA-2’ye 15 eşya gi-
rişi, 25 eşya çıkışı, Ağustos ayında 14
eşya girişi 27 eşya çıkışı, Eylül Ayında
12 eşya girişi, 22 eşya çıkışı olmuştur.

* 80 Ambulans girişi olmuş, bunlara
refakat edilip bilgileri yönetim ile pay-
laşılmıştır. 
* Meydana gelen kamera ve yüksek
aydınlatma arızalarına müdahale edil-
miş, bilgileri paylaşılmış ve onarımları
sağlanmıştır.
* Su arızaları ile ilgili olarak kayıtlar
alınıp  İSKİ ekipleri ne bilgi verilmiş
olup, zaman zaman gecikmeler ya-
şanmış olsa da  olaylara kimi zaman
tarafımızdan da mühahele edilerek
oluşan mağduriyetlerin engellenme-
sine çalışılmıştır.
* Yaz aylarında ATA-2 içerisinde gerek
kapılanrda gerekse parklarda kontrol-
ler artırılmış, tesbit edilen olumsuzluk-
lar ve narkotik vb. vakalar emniyet
birimlerine bildirilmiş olup gereği ya-
pılmıştır.
* 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 araç plaka kayıtla-
rının önemine her sayı dikkat çekerek,
kullandığınız araçların plakalarını ve
gerçekleşen değişiklikleri yönetime bil-
dirmenizi 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

UZUN SÜRE EVDEN AYRILIRKEN 
GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMANIZI HATIRLATIRIZ

Tatil vb. nedenlerle belirli bir
süreliğine evlerinde olmaya-
cak komşularımızın önce evle-
rinin güvenliğini garanti altına
almalarını, daha sonra da sa-
mimi oldukları komşularına
evde olmayacaklarını haber
vermelerini öneririz.
Villa sakinlerimiz ise, bahçe
aydınlatması ve içeride bir
adet yanan lamba bırakır-
larsa, şüpheli her konuda gü-
venliğin aranması sağlanırsa,

art niyetli insanların yol açacağı olaylara daha kolay ve etkin bir biçimde
müdahale ederek çözebiliriz.



uSevgili Doğa Dostları 
4 yıl önce bu grubu kur-
maktaki amacımız, bir çok
canlı için bir araya gelmekti. 
Doğa dostları hayvan sever
olduğunu iddia eden insan-
lara hizmet etmek için ku-
rulmamıştı. Kaldı ki artık
insanlar tarafından bu şe-
kilde  algılanmaya ve sömü-
rülmeye başlandık.
Sizlere yaşamış olduğumuz
bir kaç örnek sunacağız ve
ardından EYLÜL AYI İTİBA-
RİYLE ile GRUBU KAPATA-
CAĞIZ. .

Grup kapanmadığı sürece
insanlara hizmet etme dü-
şüncesinden  vazgeçileme-
yecek, bizler sömürü ve
dayatmalar yaşamaya
devam edeceğiz. 
Bizler var olan gücümüzü
bu tarz insanlara değil hay-
vanlara adamayı tercih
eden insanlarız.
Bizler hayvanlara hizmet
etmek için var olacağız ama
insanlara değil...
Hafta sonu sabah saat
07.00'da “villama kedi yav-
ruladı bunları alın” diyen
telefonlar...

Her sabah camıma ya da
besleme bölgeme bırakılan
hasta ve yavru kediler...
“Bu grup neden var işleri
ne“diyen kendini bilmezler
Bakacaksınız hayvan sever
değilmisiniz diyenler
Hasta ya da yaralı bir canın
fotoğrafını çekip, “bununla
ilgilenin, ben çok yoğunum,
bakamam” diyenler ( bizle-
rin hiç özeli olamaz çünkü )
Kapıya kanlar içinde po-
şetle gelip “buna araba
çarpmış ölmüş “diyenler ve
daha niceleri yazmakla bit-
mez...

Hasta ve yaralı hayvan bu-
lunduğunda  belediyeden
destek alınabileceğini  artık
herkes biliyor ve belediye-
miz bu konuda özverili çalış-
makta.  
Bugün itibari ile hayvanlar
ile ilgili tüm yardım ve des-
teğinizi BİZDEN DEĞİL, BELE-
DİYEDEN talep etmenizi rica
ediyoruz.  
Bizler hayvanlar ile olmak-
tan vazgeçmeyeceğiz ama,
SİZLERE DEĞİL ONLARA HİZ-
MET EDECEĞİZ. Artık bizler
ile değil belediye ile irtibata
geçme konusunda hassasi-
yet göstereceğinize inanıyo-
ruz.
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D O Ğ A   D O S T L A R I

Doğa Dostlarının Anlamlı VedasıDoğa Dostlarının Anlamlı Vedası
Didem Akyüz Saldıran (EM/PATİ Platformu Genel Koordinatörü) didem@empatiplatformu.org 

ÇENGELKÖY ATA 2 SİTESİ 
DOĞA DOSTLARI GRUBU

ATA 2 Doğa Dostları
grubumuz,doğa ve
hayvanseverlerin bir
araya gelip sitemizin
daha mutlu ve
huzurlu bir yaşam
alanı olması için,

gönüllü olan bireylerden oluşmaktadır.

Facebook Grubu: 
Çengelköy Ata 2 Sitesi Doğa Dostları



BEL - BOYUN FITIKLARI
“Mikrodiskektomi” ile Cerrahide Maksimum Başarı 

Op. Dr. Ömer Nadir KOÇ

S A Ğ L I K

Bel ve Boyun Fıtığı
Tedavisinde   

Mikrocerrahi Yöntem 
Beyin, Sinir ve Omurilik Cer-
rahisi Op. Dr. Ömer Nadir
Koç bel ve boyun fıtıklarının
belirtilerini ve tedavi seçe-
neklerini anlattı. 

Bel ve boyun ağrıları top-
lumda sık görülen yakınma-
ların başında gelmektedir.
Bu şikayetlerin altında
yatan nedenlere baktığı-
mızda, karşımıza en sık bel
ve boyun fıtıklarının çıktığı
görülür. 

Omurga, omurların üst üste
dizilmesiyle oluşur. Her iki
omur arasında disk denilen
ve yastıkçık görevi gören bir
yapı mevcuttur. Disklerin et-
rafı bir kapsülle çevrilidir. 

Bu kapsülün yırtılarak, disk-
lerden bir ya da birkaçının

omurilik kanalı içine doğru
yer değiştirmesi (fıtıklaş-
ması veya herniasyon)
omurilikte-sinirlerde basıya
yol açar.

Belirtiler
Bel Fıtığı için:

• Bel, kalça ve/veya
bacaklara yayılan şiddetli
ağrı

• Bacaklarda, ayak-
larda uyuşma

• Hareket kısıtlılığı,
yürümekte zorluk

Boyun Fıtığı için:

• Boyunda, ensede
zaman zaman kollara ve
kürek kemiklerine doğru ya-
yılan şiddetli ağrı

• Kollarda, ellerde
uyuşma

• El ve/veya kollarda
kuvvetsizlik

Tanı
Bel ve boyun fıtıklarının ta-
nısını koyarken; ilk sırada
hastanın dikkatle dinlen-
mesi, şikayetlerinin sorgu-
lanması ve ayrıntılı bir fizik
muayene gelir.  Ayrıntılı bir
fizik muayene hastaya yan-
lış bir tedavi uygulanması-
nın önüne geçer.

Hastanın şikayetlerinin din-
lenmesi ve ayrıntılı bir mua-
yene sonrasında gerek
görülürse yardımcı tanı yön-
temlerine başvurulur. Günü-
müzde en sık kullanılan
yardımcı tanı yöntemleri;
MR ve EMG'dir. 

MR (Manyetik Rezonans):

• Günümüzde bel ve
boyun fıtıklarının tanısında
en çok kullanılan yöntemdir.

• Yer değiştirmiş (fı-
tıklaşmış) olan diskin yerle-
şimi, seviyesi, sayısı,
büyüklüğü ve hangi siniri
ve/veya sinirleri basıya uğ-
rattığı ile ilgili bilgiler verir.

EMG (Elektromiyografi):

• Sinirin içinden
geçen elektrik akımı ile ilgili
bilgiler verir. Fıtık nedeniyle
basıya maruz kalan sinir-
lerde bu akım bozulabilir ve
bunun sonucunda hastada
nörolojik hasarlar ortaya
çıkar.

Tedavi
o Bel ve boyun fıtığı-
nın tedavisinde, cerrahi ve
cerrahi olmayan yöntemler
uygulanır. 

o Hastaların pek çoğu
cerrahi dışı tedavi yöntem-
lerinden fayda görür ve şi-

kayetlerinde belirgin
azalma olur. Daha az bir
grup hastada ise cerrahi te-
davi zorunludur. Hastanın
şikayetlerinin dikkatle din-
lenmesi ve sorgulanması,
hastanın ayrıntılı muayenesi
ve yardımcı tanı yöntemleri
doğru tedavi yöntemini be-
lirlemek için yol göstericidir.

o Cerrahi tedavi gör-
mesi gereken grupta olup
bir nedenle ameliyatını ge-
ciktiren hastalarda, geri dö-
nüşü mümkün olmayan sinir
hasarları gelişir.

o Cerrahi tedavinin
başarısında zaman önemli-
dir.

Cerrahi Dışı Yöntemler:

• İstirahat, ilaç teda-
visi

• Fizik tedavi ve reha-
bilitasyon

Cerrahi Yöntemler:

• Mikrodiskektomi:
Günümüzde en etkili ve en
sık kullanılan yöntemdir.
Mikrodiskektomi tekniği,
yüksek başarı oranı ile
boyun fıtığı ve bel fıtığı
başta olmak üzere çoğu
omurga ameliyatlarında
kullanılabilir. 

Yaklaşık 2 cm lik bir cilt kesi-

sinden girilerek mikroskop
eşliğinde fıtık çıkartılır. Has-
talar sadece 45 dakika
süren operasyon sonrası
aynı gün ayağa kalkar ve
yeniden yürüyebilir. 

En önemli avantajı, küçük
bir bölgede çalışılabilmesi
ve çevre dokunun hasar
görmemesidir. Bu nedenle
hasta daha az ağrı duyar.
Ameliyatta kullanılan mik-
roskop ise dokuların daha
büyük, 3 boyutlu ve çok ay-
rıntılı tanınmasını sağlaya-
rak komplikasyon olasılığını
azaltır. 

Operasyon genel anestezi
ile yapılabildiği gibi spinal
ve epidural anestezi dediği-
miz yöntemlerle de yapılabi-
lir. 

Ameliyat olan hasta 1 gün
hastanede yatırılmakta ve
ertesi gün taburcu edilmek-
tedir. Hastalar, 3 haftalık
dinlenme sonrası günlük iş
ve sosyal yaşantılarına geri
dönebilmektedir. Bu dö-
nemde beden gücünü zorla-
mayacak hareketler ve
yürüyüş önerilmektedir.

• Endoskopik diskek-
tomi: Seçilmiş hastalarda
uygulanır. Hastanın mevcut
fıtığının, bu yöntemle tedavi
etmeye uygun olması ge-
rekmektedir.






