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

TOPLAM 3.250 TL’YE MAL EDİLEN BU BÜLTENİN YAYINLANMASINDA KOOPERATİF KAYNAKLARI KULLANILMAMIŞTIR. 
TÜM MASRAFLAR SPONSORLARIMIZ TARAFINDAN KARŞILANMIŞTIR. KATKILARINDAN DOLAYI KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ.

Bildiğiniz gibi, hep beraber karar alıp, %99 gibi bir oranla
Genel Kuruldan geçirdiğimiz İMAR BARIŞI KARARININ gereğini
ve tüm aşamalarını titizlikle yaşama geçirdik ve birer birer uy-
gulamaya başladık.
Yıl sonunda birinci aşamayı tamamlayarak tüm yapılarımızın
YAPI KAYIT BELGELERİNİ aldık. Kat Mülkiyeti tapularının alına-
bilmesi için imar barışının ikinci aşamasının gereklerini de

teker teker yerine getiriyoruz. ZEMİN TESBİT TUTANAKLARI-
MIZI, MİMARİ PROJELERİMİZİ, TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI-
MIZI, YASAL TERKLERİMİZİ ve İKİNCİ AŞAMA ÖDEMELERİMİZ
tamamlanmak üzere. Şubat sonunda parasal yükümlülükleri-
mizi yerine getirerceğiz. Hemen akabinde de yasanın öngör-
düğü gibi Tapu Müdürlüğüne  gidecek ve en kısa zamanda kat
mülkiyetini kuracağız.

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

AYLIK ÇIKAN BU BÜLTEN HEPİMİZİN...TÜM ORTAKLARIMIZIN KATKILARINI BEKLERİZ...AYLIK ÇIKAN BU BÜLTEN HEPİMİZİN...TÜM ORTAKLARIMIZIN KATKILARINI BEKLERİZ...
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KATKIDA BULUNANLAR

S.S. ATA-2 YAPI KOOPERATİFİ
BASIN BÜLTENİ - Ocak 2019 -

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

MERHABALAR;MERHABALAR;
ATA-2’li olmak bir ayrıcalıktır desem, abartmış olmam herhalde. Dünyanın en güzel
doğa harikalarından biri İstanbul Boğazı’na beş dakika mesafede, bizi Avrupa’ya
ulaştıran bağlantı yollarının ortasında, Anadolu Yakası’nın güzide semti Çengel-
köy’de tarihle, denizle, yeşillikle iç içe yaşıyoruz.
Alabildiğine hor kullanılan tıka basa dolmuş bir metropolün tam ortasında, kulla-
nımı bizlere ait yemyeşil parklarımızda, bahçelerimizde balkonlarımızda dört mev-
simin tadını çıkartabiliyorsak, Evet Ayrıcalıklıyız.
Mevsimine göre hala bülbül sesi duyabiliyor, kirpiler, kaplumbağalar, sincaplar,
ateş böcekleri ve envai çeşit canlı ile birarada yaşayabiliyor, çocuklarımızı torunla-
rımızı gönül rahatlığı içerisinde parklarda oynatabiliyorsak, evet ayrıcalıklıyız.
Doğası, faunası ve florasının yanı sıra sosyal dokusu ile de ayırdedici özelliklere sahip-
tir yaşadığımız mekan... İster bahçeli evlerde, ister apartmanlarda otursunlar, gelir-
leri ne düzeyde olursa olsun güzel insanları bir araya getiren kozmopolit bir sosyal
dokuya sahiptir ATA-2. Artık unutulmaya yüz tutan eski İstanbul’un küçük mahalle ya-
şantısını bizlere bir nebze de olsun hatırlatan insan ilişkileri ile ayrıcalıklı bir yer..
Gözümüze gözümüze sokmasalar da aktif olsun emekli olsun, yaşadığımız yeri ta-
nıdık isimlerle de, yani sporcular, solistler, bestekarlar, ressamlar, yazarlar, tiyatro
- sinema sanatçıları, medya mensuplarının yanısıra pek çok öğretmen, doktor, mü-
hendis, yönetici, siyasetçi ile paylaşıyor olmamız da bir ayrıcalık.
Kısacası bizler belki de”bir kurtarılmış bölge”de, ATA’mızın adına uygun bir biçimde
büyük oranda aydın, eğitimli, çağdaş insanlarla birlikteyiz, onlarla temas halinde-
yiz hergün. Belki de en çok bu yüzden ayrıcalıklıdır ATA-2’li olmak...
Ancak bu ayrıcalık, neredeyse 35 yıldır süren ve ülkenin göç, çarpık kentleşme, talan,
rant, hırsızlık, hukuksuzluk öyküsüne paralal bir biçimde gelişen bir tarih ile karar-
tılmış, burnundan getirilmişti. Kıyasıya sergilenen anlamsız, traji-komik bir çıkar
mücadelesinin tam ortasında kalan ATA-2’liler bu karmaşaya uzun yıllar katlan-
maya mecbur bırakılmış, stres içerisinde umutsuzca acı çeken bir sürecin girdabında
dönüp durmaya mahkum edilmişlerdi.
Bir hukuk devletinin güvencesi altında olduğunu hissedemeyen,hukuksal açıdan
kamu malı bir tarla ile eşdeğer bu arazinin üzerinde, tapusuz evlerde,gecekondu
statüsünden farksız bir biçimde oturan bu insanlar yıllarca çok acı çektiler. Konut-
ları  gerçek değerlerini bulmayan, kredi çekmeye bile müsait olmayan buralarda
belirsizlik içerisinde kalıp yaşamak ile, yok pahasına satıp savıp gitmek arasında bir
ömür çürüttüler. İlk sakinleri koca bir ömrü geçirdiler burada. O günlerde doğanlar
şimdi ana baba, çalışanlar çoktan emekli oldular. Ömrünü bu belirsizlik içerisinde
tüketenlerin bir kısmı da, tapularını aldıklarını bile göremeden çekip gittiler bu dün-
yadan.
Ama işte gün geldi, devran döndü, ATA-2’nin bu “maküs talihi” artık değişti. Bunca
yönetimlerin gelip geçtiği o durağan devir, yılların kronikleşmiş ataleti sona erdi. 35
yıldır tıkalı olan yol artık açıldı ve etap etap, adım adım mutlu sona doğru gidiyo-
ruz. Önce en zor iş olan arsa tapusu nihayet kooperatifimizin üzerine tescillendi,
sonra sırayla yasanın gerekleri bir bir uygulandı, parselasyonlar, ifrazlar, tevhidler
yapıldı, imar barışı ile tapuların alınması kararının gerekleri bir bir yerine getirildi,
“Toplanmaz” deniler paralar toplandı, ”Olmaz” deniler Yapı Kayıt Belgeleri alındı
ve şimdi sıra “Alınmaz” dedikleri bireysel tapulara geldi. Daha sonra da “Feshedi-
lemez” denilen kooperatif feshedilecek !..
Evet, “ATA-2’li olmak bir ayrıcalıktır” dedik yukarıda ve artık siz ATA-2’lilerin bu ayrı-
calığın sıkıntısını değil, sefasını sürme zamanı geldi. Son bir adım kaldı. Hiç bir ayrıca-
lık bizlerin önüne altın tepside sunulmuyor elbette, onu haketmek, haketmek için de
gereğini yerine getirmek gerekir. İşte bu ayrıcalığı yaşamanın önünde artık hiç bir engel
kalmadığını farkeden kooperatif üyelerimiz sıkıntı çekerek, zorlanarak, borçlanarak
da olsa, iki ay gibi kısa bir zaman içerisinde “Toplanamaz” denilen parayı denkleştirip
yatırdı. 
Bu iş bitti... Artık önümüzde ne kişisel, ne toplumsal, ne de siyasi anlamda hiç bir kişi,
hiçbir merci ne inat, ne kötülük, ne hırs ne de düşmanlık için duramaz. Bültenimi-
zin yazılarında da okuyacağınız gibi, o son adımı da atıp, ATA-2’lileri söz verdiği-
miz tapularımıza da, hak ettiğimiz ayrıcalığa kavuşturacağız.

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

A T A - 2 ’ L İ  O L M A KA T A - 2 ’ L İ  O L M A K
E D İ T Ö R D E N     
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Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

Genel Kurul Kararları Doğrultusunda Yoğun Bir Çalışma Temposu ile
İKİNCİ AŞAMANIN GEREKLERİNİ DE 

ŞUBAT SONUNA KADAR TAMAMLAYACAĞIZ
Değerli Ortaklar;
Sizler Kat Mülkiyeti tapularınızı
almak için heyecanla beklerken,
Yönetim Kurulu olarak bizler de
aynı duyguyla bir an önce bu süre-
cin tamamlanmasını istiyoruz. 
Bu nedenle çok yoğun bir çalışma
içerisinde ikinci aşamanın gerekle-
rini de yerine getirerek tapularımızı
alacağız.

İMAR BARIŞI KARARININ GEREĞİNİ
ADIM ADIM YERİNE GETİRİYORUZ

Bildiğiniz gibi, hep beraber karar alıp,
%99 gibi bir oranla Genel Kuruldan ge-
çirdiğimiz İmar Barışı kararının gereğini
ve tüm aşamalarını titizlikle yaşama ge-
çirdik ve birer birer uygulamaya başla-
dık.

Yıl sonunda birinci aşamayı tamamlaya-
rak uygulamaya başladık ve tüm yapıla-
rımızın YAPI KAYIT BELGELERİNİ aldık.

KAT MÜLKİYETİ TAPULARINI ALMAK
İÇİN İKİNCİ AŞAMAYI TAMAMLIYORUZ

Tapuda Kat Mülkiyeti tapularının alına-
bilmesi için imar barışının ikinci aşama-
sını ve bunun için de aşağıda sıraladığım
5 maddeyi bitirmemiz gerekiyor.

1) Tapu-Kadastroya verilmek
üzere tüm konutların harita mühendis-
leri tarafından ZEMİN TESBİT TUTA-
NAKLARI hazırlanması gerektiğinden
Ekim 2018 den beri çalışmalar devam
etmekte ve arazinin büyük ve çok enge-
beli olmasından dolayı çok fazla noktada
ölçümler yapılmaktadır.

Bu çalışmaların yağışlı döneme denk
gelmesinden dolayı zaman kayıpları da
yaşanmıştır. 27 adanın 25 i bitirilmiş
olup 2 adada çalışma devam etmekte-
dir. Şubat ayı içinde tamamlanacaktır.

2) Belediye ve Tapuya verilmek
üzere, tüm konutların ve bağımsız bö-
lümlerin mevcut durumunu gösteren
MİMARİ PROJELERİN dijital ortamda
hazırlanması gerekiyor. Bu konu ile ilgili
Ekim 2018 den beri çalışmalar devam
etmektedir. 

Ancak randevu alınmalarında ve ran-
devu saatlerinde üyelerin bu sürelere
uymamalarından dolayı ciddi zaman ka-
yıpları yaşanmıştır.Bu çizimler de yine
Şubat ayı içinde bitirilecektir.

3) Kat Mülkiyeti tapularının alı-
nabilmesi için tapu dairesine verilmek
üzere TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI’nın
hazırlanması gerekiyor. Yönetim Kuru-
lumuz konunun uzmanı olan kişi ve ku-
rumlardan destek alarak konu hakkında
çalışmalar yapmaktadır. Bu da Şubat ayı
içinde bitirilecektir.

4) BELEDİYE SÜRECİ; Tapuya
gitmeden önce, eskiden tapusu olan
bazı parsellerimiz ile yeni aldığımız ta-
puya ait  bazı parsellerin birleştirilmesi
(tevhit) gerekmektedir. Bunun yapılması
için belediyede ENCÜMEN KARARI alın-
ması gerekiyor. 

Bu amaçla belediyeye dilekçeler verildi,
Bu işlemler devam ederken, hiç hesapta
olmayan İstanbul 10. İdare Mahkemesi
parselimizin içinde bulunduğu belediye-
nin imar planını iptal etti. 

Bu da belediyeden encümen kararının
alınmasına engel olmaktadır. Belediye
ile birlikte bu sorunu aşmaya çalışıyoruz.
Bu sorunu aşamadığımız taktirde süre-
cimiz uzayacak ve zaman kaybetmemize
neden olacaktır..

5) Tapu dairesine giderken Yapı Kayıt
Belgeleri için ödenen para kadar bir be-
delin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına YA-
TIRILDIĞINA DAİR BELGENİN sunulması
gerekiyor. . 

Bu bedeli yatırmak için Şubat sonuna
kadar parasal sorunumuzun kalmayaca-
ğına inanıyoruz.

TÜM HAZIRLIKLAR ŞUBAT SONUNA
KADAR TAMAMLANACAKTIR

Sonuç olarak Kat Mülkiyeti tapu-
larımızın alınması için tüm hazır-
lıklar Şubat sonuna kadar ta-
mamlanmış olacaktır.
Önümüzdeki tek engel belediyeden
çıkartılması gereken encümen ka-
rarı olacaktır, bunun için de yoğun
çaba sarf etmekteyiz..
En kısa sürede kat mülkiyetlerinin
kurulması ve Kat Mülkiyeti tapula-
rının alınması dileği ile hoşça
kalın.
Ahmet GÜLAYDIN
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Uzun bir mücadele sonucunda 9 Eylül 2018 tarihinde Üs-
küdar Tapu Müdürlüğünün 102 parseli ATA-2 Kooperatifi
üzerine tescil etmesiyle, arsa tapumuzun tamamına sahip
olduk.

Arsamızı alır almaz imar kanunu gereği yasal terklerimizi
ve parselasyonları tamamladık. İmar Planına göre tek tek
parsellerimizin tapularını aldık.
Yasal terk alanımızda bulunan 39 dönüm İmar Planı ge-
reği sosyal donatı alanı olarak Üsküdar Belediyesine terk
edildi.ATA-2’nin üzerine geçen okul ve ibadet alanlarının
tapuları ayrılarak, imar adalarımızın dışında kalan tüm ana
yollar ve parklar yine imar kanunu gereğince kamuya ter-
kedildi.
Geriye sadece daha önce bölünmüş (ifraz) bulunan imar
parsellerimizin birleştirilmesi (tevhid) işlemleri ve yeni İmar
Planında bizim parsellerimize eklenmesi gereken alanla-
rın tapuya işlenmesi olan ihdas kısımları kaldı.
Bu işlemler için gereken haritacılık çizimleri tamamlana-
rak, Üsküdar Belediyesi Encümeni’ne başvurularımızı ta-
mamladık.

7 Ekim 2018 tarihinde Olağanüstü Genel Kurulu toplaya-
rak alternatifler değerlendirildi ve İmar Barışı yolu ile bi-
reyselleşme kararı %99 oy ile alındı. 

İmar Barışı son başvuru tarihi olan 31.Ekim.2018’den iki
gün önce 434 binamızın tamamı için tüm başvurularımızı
tamamladık. Hükümet, ertesi gün yani biz bu adımı ta-
mamladığımızın gecesi sabaha karşı başvuru tarihini de
son ödeme tarihine eşitleyerek, 31 Aralık’a kadar uzattı.
Son ödeme tarihi bizim için çok önemliydi. 2,753 kişinin
sorumluluğu ile onların çıkarlarını riske atmamalı ve bu
takvime titizlikle uymalıydık. Bu nedenle Yapı Kayıt Bel-
gesi için gerekli olan ödemeleri 27.Aralık.2018’de tamam-
ladık ve Yapı Kayıt Belgelerimizi almayı garanti ettik. 
Ancak hükümet başvuruları tekrar uzatarak 30 Haziran
2018 tarihine kadar süre verdi. Ancak biz zaten üzerimize
düşenleri bir bir yerine getirerek Yapı Kayıt Belgelerimizi
almaya hak kazanmış olduğumuz için, o tarihten sonra
gelen bu uzatma bizi ilgilendirmiyordu.

İmar barışı yasası gereği tapulara başvurabilmek için ge-
rekli belgeleri toplayıp, kalan %3’lük ödemeleri bir an önce
tamamlamamız gerekmektedir. 

Genel Kurul kararının gereğini uzatmadan, Şubat ayı içe-
risinde harita çizimleri ve mimari çizimlerin tamamlanarak,
yönetim planı ile birlikte gereken  %3 daha ödenerek ta-
puların alınması ve kooperatifin fesih sürecine girmesi ge-
rekiyor.

Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

Adım adım yaşama geçirerek son dönemecine girdiğimiz

TAPU SÜRECİMİZ NASIL
DEVAM EDECEK ?

Değerli ortaklarımız, yönetime ge-
lirken adım adım deklare ettiğimiz
gibi, 35 yıldır bir türlü yaşama ge-
çirilemeyen arsa ve bireysel tapu-
larının alınması, ATA-2 Konut Yapı
Kooperatifinin feshi ve site statü-
süne kavuşturulması ile sonlana-
cak sürecin sonuna doğru geldik.
Bu mücadelenin en önemli aşama-
larını tamamlayıp artık son döne-
mece giriyoruz. Gelinen noktanın
ve önümüzdeki aşamaların bir öze-
tini sizlerle paylaşmak istedik.

ARSA TAPUMUZU YENİDEN ARSA TAPUMUZU YENİDEN 
KOOPERATİFE KAZANDIRDIKKOOPERATİFE KAZANDIRDIK

YASAL TERKLERİMİZİ VE YASAL TERKLERİMİZİ VE 
PARSELASYONLARIMIZI TAMAMLADIKPARSELASYONLARIMIZI TAMAMLADIK

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUOLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
TOPLAYIP İMAR BARIŞI İLE TOPLAYIP İMAR BARIŞI İLE 

BİREYSELLEŞME KARARI ALDIKBİREYSELLEŞME KARARI ALDIK

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞARAKGECE GÜNDÜZ ÇALIŞARAK
BAŞVURULARIMIZI TAMAMLADIKBAŞVURULARIMIZI TAMAMLADIK

TAPULARIMIZIN İLK ADIMI OLANTAPULARIMIZIN İLK ADIMI OLAN
YAPI KAYIT BELGELERİMİZİ ALDIKYAPI KAYIT BELGELERİMİZİ ALDIK

BİR AN ÖNCE TAPULARIMIZI ALMAKBİR AN ÖNCE TAPULARIMIZI ALMAK
İÇİN ÖDEMELERİMİZİ HEMEN YAPMALIİÇİN ÖDEMELERİMİZİ HEMEN YAPMALI

VE BU SÜRECİ ARTIK TAMAMLAMALIYIZVE BU SÜRECİ ARTIK TAMAMLAMALIYIZ
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Harita çizimleri ve detaylı bina proje çizimlerinde son
aşamaya geldik. En geç iki hafta içerisinde bu işler ta-
mamlanacak.

Yasalar gereği, hem imar barışı sürecinin tamamlanması
için, hem de kooperatifin feshi ile birlikte yürürlüğe gir-
mesi gereken  bir yönetim planı üzerinde çalışıyoruz. Ör-
nekleri topladık, uzmanlarla birlikte üzerinde çalışıyoruz.
Bize en uygun bir planı parsellere uyarlayıp tapuya su-
nacağız.

Para tahsilatlarının son aşamasını da tamamlamak üze-
reyiz. Yasal takibe sadece %2 oranında üyenin kalma-
sını bekliyoruz. Bu süreç boyunca ana paranın
değerlendirilmesi sonucu kazanılan faiz geliri bu açığın
kapatılmasında kullanılacak. Yasal süreç ile yapılan tah-
silatlar üyelerin hesaplarına, ödeme yaptıkları tarih ve
miktar oranında eklenecektir. Bu hesaplamalar aynen
İmar Barışı hesaplamasında yapıldığı gibi tüm detayları
ile üyelerle şeffafça paylaşılacaktır.

Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

İki yılı aşkın bir süredir attığımız
her adımı, bugüne kadar hiç ol-
madığı kadar büyük bir şeffaf-
lıkla atan ve hemen her kuruşun
hesabını bu bültenler de olmak
üzere her yerde kuruşu kuru-
şuna açıklayan bir yönetim ola-
rak, elbette siz ATA-2’lilerin
parasını harcarken de olabildi-
ğine titiz davranıyoruz.
Konuya ilişkin olarak yönetimi-
mize onlarca başvuru olmuştu.
Biz bu başvuruları titizlikle de-
ğerlendirip, ciddi gördüklerimiz-
den fiyat teklifleri aldık, Plan
Proje Komisyonu’muzla  birlikte
bu tekliflerin güvenilmeyecek
kadar düşük ve aşırı yüksek
olanlarını eleyerek, kalanları ile
ikinci kez görüşüp  yaptığımız

değerlendirmeler sonucunda
en uygun olanını seçerek yola
çıktık.
Detaylı dökümlerde Mimarı
Çizim ve Haritacılık için ekle-
nen apartman daireleri için 750
TL, Bahçeli evler için 1000 TL
tutarını gören üyelerimizden
bazıları “bu para çizim için
çok değil mi” diye soruyorlar. 
Ölçüme gelenlerin evlerin içeri-
sinde çok az vakit geçirdiklerini
söylüyorlar. 
Evet doğru. Çünkü ellerinde çi-
zili standart projeler var. Şu
anda sadece projeden sapma-
ları ve elimizde olmayan sığı-
nak vs. gibi yerlerin detayını
alıyorlar.

Bizim ödediğimiz para sadece
evlerin mimari çizimi için değil

ÖDENEN BU PARA :
1) Bütün arsanın imar planla-
rına uygun parselasyon çizim-
lerinin yapılması;
2) Tüm binaların, yolların ve
parkların haritalanarak cm2 de-
tayında ölçülüp dijital ortama
aktarılması;;
3) 434 binamızın bu haritalar
üzerinde yerleşiminin ölçüle-
rek, brüt inşaat m2lerinin he-
saplanması ve bu çizimlerin
dijital ortama aktarılması;
4) 2753 evin, sığınak, kapıcı
dairelerinin, merdivenlerinin,
vs. mimari çizimlerinin yapıla-
rak dijital ortama aktarılması;

5) Bu işlemlerin belediye ve
tapu dairelerinde takiplerinin
yapılması, encümen kararları-
nın ve tapu kayıtlarının çıkartıl-
ması;
6) Daha önce parçalara ayrıl-
mış arsamızın tekrar imar plan-
larına göre birleştirilmesi
işlemleri;
7) Bu ölçüm sonuçlarının ve
çekilen fotoğrafların Bakanlık
sistemine girilerek Yapı Kayıt
Belgelerinin alınması;
8) Ve en son olarak tapuda
İmar Barışı Yasası’na uygun bi-
reyselleşme süreçlerinin yapıi-
masını da içeren

bir dizi işlemin tamamının 
karşılığı olarak
ödenmektedir

Buradan çok net bir biçimde ifade etmeliyiz ki,
gerek kooperatifin kuralları, gerekse de yasal an-
lamda son gün uzatılan başvuru süresi ile Ata-2
Kooperatifi’nin hiçbir ilgisi yoktur, sürecin gereğini
yapmamızı da engellememektedir. 

UZATILAN TAPU TARİHİ DEĞİLDİR,UZATILAN TAPU TARİHİ DEĞİLDİR,
TAPUYA BAŞVURMAK İÇİN EN ERKEN, EN GEÇTAPUYA BAŞVURMAK İÇİN EN ERKEN, EN GEÇ

DİYE BELİRLENMİŞ BİR TARİH YOKTUR,DİYE BELİRLENMİŞ BİR TARİH YOKTUR,
TAPULARINI ÇOKTAN ALANLAR VARTAPULARINI ÇOKTAN ALANLAR VAR

Ata-2 Genel Kurulunda tapu alınarak bireyselleşme
kararı çıkmıştır. Herhangi bir bekleme uzatma bizim
için söz konusu değildir. Çünkü uzatılan imar barışı
son başvuru süresidir, tapular için başvurmakta
herhangi bir süre, en erken - en geç tarih diye bir-
şey yoktur. 2018 yılı bitmeden paralarını ödeyip
tapu başvurusunda bulunanlar tapularını almıştır.
Biz zaten 35 yıldır bu anı bekliyoruz. İnsanlar dünya
gözü ile tapularını aldıklarını, evlerinin hak ettiği de-
ğerlere kavuşmasını bekliyor. Bunu uzatmanın hiç-
bir mantığa sığar tarafı yok.

GENEL KURUL KARARLARINI İHLALGENEL KURUL KARARLARINI İHLAL
ETMENİN YASAL YAPTIRIMLARI,ETMENİN YASAL YAPTIRIMLARI,

ÖDEYENLERİ MAĞDUR ETMENİN İSEÖDEYENLERİ MAĞDUR ETMENİN İSE
VİCDANİ SORUMLULUĞU VARDIRVİCDANİ SORUMLULUĞU VARDIR

İnsanların %96’sı tapu için gereken paraları ödemiş
ve bu yönde net bir (%99) kararlılık göstermiş iken
bu işi uzatmak hem Genel Kurulun iradesine karşı
çıkmak, hem de ödemelerini aylar önce tamamla-
yan üyelere haksızlık etmek anlamına gelmektedir.
Her geciken gün, evlerini satmak zorunda kalan
üyeler için büyük bir haksızlıktır. Aynı şekilde evle-
rini ipotek ederek kredi kullanmak isteyen üyeleri-
miz de bu olanaktan mahrum kalmaktadırlar. Ata-2
mümkün olan en hızlı şekilde tapularına kavuşma-
lıdır.

GENEL KURUL KARARI GEREĞİ, GENEL KURUL KARARI GEREĞİ, 
SÜRENİN UZATILMASININ ATA2’NİNSÜRENİN UZATILMASININ ATA2’NİN

TAPU BAŞVURUSUYLA BİR İLGİSİ YOKTAPU BAŞVURUSUYLA BİR İLGİSİ YOK

MİMARİ ÇİZİMLER İÇİN EKLENEN BEDELLERİN DETAYLI AÇIKLAMASIMİMARİ ÇİZİMLER İÇİN EKLENEN BEDELLERİN DETAYLI AÇIKLAMASI

ARTIK ATA-2 KOOPERATİFİ’NİN BİREYSELLEŞMESİ ÖNÜNDE HERHANGİ BİR ENGEL KALMAMIŞTIR. 
TÜM GECİKTİRME ÇABALARINI DA AŞARAK BU İŞİ SONLANDIRACAĞIZ.

ADA VE PARSEL HARİTALARI VEADA VE PARSEL HARİTALARI VE
MİMARİ ÇİZİMLER DE BİTİYORMİMARİ ÇİZİMLER DE BİTİYOR

YASALARIN GEREKTİRDİĞİ BİRYASALARIN GEREKTİRDİĞİ BİR
YÖNETİM PLANI HAZIRLIYORUZYÖNETİM PLANI HAZIRLIYORUZ

ÖDEME YAPMAYANLAR İÇİN GEREKENÖDEME YAPMAYANLAR İÇİN GEREKEN
YASAL TAKİPLERİ DE BAŞLATTIKYASAL TAKİPLERİ DE BAŞLATTIK



Sayın üyelerimiz;
Çok talep gelmesine karşın basın yayın mecralarında bu-
güne kadar hiç ödeme yapmamış olan kişilerin adlarının
duyurulmasını isteyen pek çok talep almaktayız.
Ne yazık ki kişi bilgilerinin ad ve soyadları ile bu gibi yer-
lerde yayınlanması hukuken sakıncalıdır. Bunun yasal so-
rumluluğu ve yaptırımları var.
Ancak, kooperatif kanununa göre borçluların listesi koo-
peratif yönetim merkezinin girişindeki panoya asılabilir.

Biz de ödemelerini hiç yapmamış olan 92 kişiyi içeren bu
listeyi, ad ve soyadları ile birlikte oraya astık zaten. 
Dileyen üyelerimiz gelip bu listeye bakabilir, hangi komşu-
larının ödemediğini görüp, onlarla birebir konuşarak öde-
yenlerin daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini
kendileri de hatırlatabilirler. 
Ödemelerini yapmamış bu 92 kişinin hangi binalarda

oturduğunu ve buralardaki ödemeyenlerin
bir dökümünü aşağıda bulabilirsiniz.

Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 
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HİÇ ÖDEME YAPMAYAN ÜYELERE 
YASAL TAKİBAT BAŞLATACAĞIZ

İMAR BARIŞI ÖDEMELERİNİ
YAPMAYAN veya EKSİK

YAPANLAR İÇİN NE GİBİ YASAL
YAPTIRIMLAR YÜRÜTÜLÜYOR ?

08.Ekim.2018 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Ku-
rul’da İmar Barışı yolu ile bireyselleşme önergesi %99 oy
ile kabul edilmişti. Aynı önergede İmar Barışı ödemelerini
yapmayan üyeler hakkında her türlü icra ve üyelikten ihraç
edilmesi yetkisi ve görevi Yönetim Kurulu’na verilmiştir.
Avans ödemelerinin son ödeme Tarihi 17.Aralık.2018 ola-
rak belirlenmiş ve ölçüm farklarının daha sonra yansıtıla-
cağı da karar altına alınmıştı. Bu tarihten sonra yapılan
ödemelere ödeme tarihinde geçerli olan yasal faizin uy-
gulanacağı da aynı önerge ile onaylanmıştı. 
Biz öncelikle üyelerimizi bilgilendirip, uyarıp, uzlaşarak bir
çözüm için en makul yolları denedik ve ödemeyen sayısını
%3.5’a kadar düşürdük.

1. Brüt İnşaat ve arsa payı ölçümleri Aralık Ayı içerisinde
tamamlandı ve her üyeye kendisine ait İmar Barışı hesa-
bının detaylı dökümü ve cari hesap mutabakatı gönderildi. 
2 . Ocak Ayı içerisinde ödeme yapmayan her üye tele-
fon ile aranarak ödemesini yapması konusunda uyarıldı.
3. Kooperatifte telefon kaydı bulunan her üyeye hatırla-
tıcı SMS’ler gönderildi.
4. Kooperatif Internet Sayfalarında ve Bülten’de geliş-
meler anlatıldı.
5. Telefon ile ve yüz yüze yapılan görüşmelerde kesin-
likle ödemeyeceğini beyan eden üyelere Noter vasıtası
ile ihraç bildirimi yapıldı.
Ancak Şubat 2019 itibariyle diğer üyelerimizi                 

daha fazla mağdur etmemek için :

6. ÖDEMELERİNİ TAMAMLAMAMIŞ ÜYELER HAK-
KINDA İCRA İŞLEMLERİNİN TAKİBİ İÇİN AYRI BİR
AVUKATLIK BÜROSU İLE ÖZEL BİR ANLAŞMA YAPILDI
Bu aşamadan sonra hukuki işlemler devam edecek
ve maalesef ödemelerini tamamlamayan üyeler sü-
recin sonucunda büyük bedeller ödeyecektir. Tüm
MAHKEME, AVUKAT, İCRA ve NOTER MASRAFLA-
RINI da ÖDEMEK zorunda kalacaklar, ödemelere
YASAL FAİZ de EKLENECEKTİR
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Bireyselleşme yolunun so-
nuna geldiğimiz bu gün-
lerde aldığımız İmar Barışı
yolu ile devam etme kara-
rının ne kadar doğru oldu-
ğunu gösteren yeni bir
mahkeme kararı ile karşı
karşıyayız.

ARSA ÇOKTAN BİZİM
ADIMIZA TESCİL EDİLDİ,

SORUN YOK...
Bir süre önce Üsküdar Beledi-
yesi tarafından kooperatifimize
bildirilen bir mahkeme kararını
sizlerle paylaşmıştık.
Gecekonducuların 2017 yılında
10. İdare Mahkemesi’nde İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi ve
Üsküdar Belediyesi’ne karşı
açmış oldukları davada, 2016 yı-
lında onaylanan İmar Planının
kısmen iptaline kararı verilmiş-
tir. 
Aynı İmar Planı hakkında siyasi
partilerin, Mimar ve Mühendis-
lik Odası’nın ve muhtelif kişi ve
kuruluşların açtıkları davalar da
devam etmektedir. 

Söz konusu davada, gecekondu
bölgesinde dönüşümün yapıl-
masının o bölgede yaşayan in-
sanların ihtiyaçlarına cevap
vermediği iddiasıyla,  imar pla-
nının iptali  kararı çıkmıştır. 

Eğer belediye yolu ile devam
etmiş olsaydık bitmez tüken-
mez bu davaların her birinden
etkileniyor olacaktık. Ata-2 ola-
rak, İmar Barışı Yasası ile birey-
selleşmemizi tamamlamamız
halinde tüm bu davaların mu-
hatabı Belediyeler olacağından
büyük bir baş ağrısından kurtul-
muş olacağız.

Geldiğimiz bu noktada, bu mah-
keme kararı İmar Barışı süreci-
nin ikinci aşamasını dolaylı
olarak ilgilendirmektedir.

Bu davanın açıldığı tarihte ta-
pumuz Hazine’ye ait göründüğü
için mahkeme karar alırken ar-
sanın Ata-2’ye ait olduğunu dik-
kate almamış görünüyor. Daha
önce açılan 40 küsur davada ol-
duğu gibi bir üst mahkemenin
bu kararı bozması için Belediye
ile beraber harekete geçtik. 

102 PARSEL TARİHE
KARIŞTI, ARTIK BÖYLE

BİR PARSEL YOK..
Alınan bu kararda oldukça so-
runlu iki nokta bulunuyor. 
1) Söz konusu parsel Eylül 2018
Tarihinde Ata-2 adına tescil
edildi. Yani bu parsel üzerindeki
kişilerin herhangi bir mülkiyet
hakları bulunmamaktadır. 
2) Dava konusu olan102 Nolu
parsel artık mevcut değildir. Bu
parselin tapusu İmar Planı’na
göre yeniden parselasyona tabii
olmuş ve farklı parsel numara-
ları almıştır.
Üsküdar Belediyesi’nde söz ko-
nusu parsel için tevhid dilekçele-
rimiz bulunmaktadır. Bu
parsellerin tapuda birleştirilmesi
için gereken Encümen kararı Üs-
küdar Belediyesi tarafından bek-
letilmektedir. İşin üzüntü verici
yanı, bu karar ortaya çıkmadan
önce biz gerekli tüm başvuruları
yapmamıza rağmen Üsküdar Be-
lediyesi işlemleri sonuçlandır-
madı.
Yukarıda belirttiğimiz iki neden
göz önüne alınarak bu işlemin
sonuçlandırılmasını defalarca

talep ettik. Belediye’den bek-
lentimiz bu işlemlerin daha fazla
mağduriyete yol açmadan so-
nuçlandırılmasıdır.
Üsküdar Belediyesi tarafından
alınan bu kararın iptali için üst
mahkemeye başvurulmuştur.

Bu dava doğrudan Büyükşehir
Belediyesi’ne ve Üsküdar Bele-
diyesi’ne karşı açılmış olduğu
için Ata-2 Kooperatifi olarak da-
vaya müdahil olmak için gerekli
dilekçelerimizi de sunduk.

Bu aşamada mimari
çizimlerimizin ve ödemek
zorunda olduğumuz ikinci
kısım paranın elimizde
olması hayati önem
kazanıyor.
Bu süreç ne kadar uzarsa,
bu tür davaların ortaya
çıkma ihtimali de bir o
kadar artacaktır.

Bizim faiz
gelirlerini falan bir
yana bırakıp süreci

hızlıca tamamlamaya
çalışmamızdaki en

önemli nedenlerden
birisi de bu tür
gelişmelerdir.

ATA-2 öyle bir yer ki, derdi de, sıkıntısı da
düşmanı da bir türlü bitmek bilmiyor..
Bir yanda, başkasının arazisi üzerinde işgalci ol-
malarına karşın belediye ve defterdarlık
nezdinde sayısız dava açıp, hepsini
kaybeden, ancak dünyanın parasını
akıtttmalarına karşın hala doymayan
avukatlarının gazına gelerek ısrarla-
rını sürdüren gecekonducular var.

Diğer yanda ATA-2 Genel kurullarında
şov yaparak eskinin nemalanma hırs ve
dürtüsüyle kooperatifimize zarar üzerine zarar
veren, bu topraklara göz diken kim varsa onlarla kolkola
giren, her fırsatta işbirliği yapan “dahili bedhahlar” var.

İşte bu iki grup da, karşılarında da hemen herkesten çok
farklı olduğunu, hiç kimseye papuç bırakmayacağını ve

yasaların yolundan ayrılmayacağını dosta düşmana ka-
nıtlamış bir “son” ATA-2 Yönetimi olduğunu çok iyi öğ-
renmelerine karşın, son bir umutla saldırganlıklarını hala

sürdürüyorlar.
Bunlardan ilk grup, imar planlarıyla ilgili

olarak Üsküdar Belediyesine karşın
dava açarken, ikincisi de sizleri tapu-
larına kavuşturmamak için, Genel
Kurul kararlarının, İmar Barışının ip-

taline yönelik ATA-2 yönetimine dava
açma girişimlerini sürdürüyor. 

Bu kişi ve şakşakçılarının en büyük kötülüğü
ATA-2’ye yaptığı artık herkes tarafından biliniyor elbet.
Ancak bu patalojik tavır ne kadar sürdürülürse sürdürül-
sün, hepsi boşuna. Çünkü artık ATA-2’deki rantiyelerin o
toz pembe günleri çoktan geride kaldı.Geçmiş olsun
çünkü artık yolun sonuna geldik !..

ATA-2’ye 
GÖZ DİKEN KİM VARSA 

ONLARLA KOLKOLA GİREREK
ZARAR VERMEYE ÇALIŞAN

“DAHİLİ ve HARİCİ BEDHAHLAR”IN
(Kötülerin) SON ÇIRPINIŞLARI DA

FAYDA VERMİYOR, 
VERMEYECEK !

H  U  K  U  K

ATA-2’ye Dışarıdan ve İçeriden Çelme Takmak İsteyenlerin
Hevesleri Bir bir Kursaklarında Kalıyor, Kalacak !

Gecekonducuların Üsküdar Belediyesine Açtığı 
İmar Planı Davası Ne Anlama Geliyor ?
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ATA-2’nin ibra edilmeyen eski yönetiminin soruşturulması ama-
cıyla 28 Mayıs 2017 tarihli genel kurulda üzerimize düşeni yapa-
rak bir Hesap Tetkik Komisyonu kurulmasını gündeme koymuş ve
yapılan oylama sonucunda da Mustafa Fettahoğlu, Emine Öz-
korkut ve Selma Özvarış bu komisyona seçilmişti. Ancak Selma
Özvarış raporunu süresi içerisinde teslim ederken, adı geçen ilk
iki üye 6 aylık çalışmaları sonucunda görevlerini yerine getirme-
yip yönetime bir rapor sunmadıkları gibi, bir de dava açmışlardı.
Altında Mustafa Fettahoğlu ve Emine Özkorkut’un imzası bulu-
nan her soruşturma, her suç duyurusu, her mahkemede olduğu
gibi bu da hüsranla sonuçlandı ve mahkeme Yönetim Kurulumu-
zun görevini yasalara uygun olarak yerine getirdiği sonucuna va-
rarak kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

Yenilen pehlivan güreşe doymazmış misali, bu kez
ATA-2’lilerin başına kurulmak istenen kumpas tapula-
rımızı engellemek üzerine işliyor.
7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen ATA-2 Olağanüstü
Genel kurulunda %99 çoğunluk ile alınan “İmar Ba-
rışı” kararını iptal ettirerek, tamamlamak üzere oldu-
ğumuz tapu sürecine çelme takmak ve bizi sonu
kestirilemeyen bir maceraya atmak istiyorlar bu kez.. 
Elbette bu da işlemeyecek çünkü her zaman olduğu
gibi attığımız bu adım da tamamen yasal ve ATA-2’li-
lerin ezici çoğunluğunun iradesi sonucu alındı.
Kimlerin amacına hizmet ettiği tahmin edilebilecek ama kesin-
likle ATA-2’nin yararına olmadığı belli olan bu girişimin malum
sahibi, bu kez 19 Aralık 2018 tarihinde yine Cumhuriyet Savcılı-
ğına başvurarak toprak tapumuzun alınmasının, imar kanunu ge-
reği ifraz ve tevhid işlemlerinin ve yasal terklerimizin
yapılmasının yetkisiz ve kanunsuz olduğunu iddia etmiştir.

35 yıllık mücadelenin başarı ile sonlandırılmasını, ATA-2’lilerin
toprak tapularını alarak bireyselleşmeye gitmesi ve kişisel tapu-
ların alınarak kangren olmuş bu sorunun tereyağından kıl çeker
gibi halledilmesini hazmedemeyen bu anlayışı biz sizlere havale
ediyoruz.

Çünkü  kooperatifimizin bu en kritik dönemecini geçerken, her
zaman olduğu gibi kanunlar çerçevesinden ayrılmadık. Attığımız
her adımı devlet kurumlarına danışarak yaptık. Bizi itmeye çalış-
tıkları gibi kapalı kapılar ardında sürdürülecek karanlık pazarlık-
lardan, yasa dışı uygulamalardan alabildiğine uzak durarak,
ATA-2’lilerin tek bir kuruş parasını atmaca gibi bekleyen rant he-
veslilerine kaptırmadık.

Hep açık olduk, attığımız her adımı anlattık, hep beraber kararı-
mızı verip tapularımıza doğru giden en güvenli yola başvurduğu-
muz için söz konusu başvuruyla ilgili de bir öncekinde olduğu gibi
takipsizlik kararı çıkacağına eminiz.

H  U  K  U  K

YERSİZ YAYGARALARIN KOPARTILDIĞI VE
“HESAP TETKİK KOMİSYONUNA BELGE VERİLMİYOR”

DİYE İTHAM EDİLDİĞİMİZ DAVADA

A Y N I  K İ Ş İ  B U  K E Z  “ N E D E N  B E L E D İ Y E  İ L E
A N L A Ş M I Y O R U Z ”  D İ Y E  Y İ N E  D A V A  A Ç A R A K
TAPULARIMIZI ALMAMIZI

ENGELLEMEK İSTİYOR

Mahkeme Kovuşturmaya
Yer Olmadığına Hükmetti

ATA-2 Kooperatifinin yönetiminin zamanı,
2017 yılının ikinci yarısında hiç işi yokmuş
gibi bir iki kişinin kaprisi nedeniyle anlam-
sız yere harcanmaya çalışılmıştır.

Daha 6-7 ay önce göreve başlayan yeni
yönetim, bir yandan yaşam alanımızdaki,
yollarımızdaki, parklarımızdaki problem-
leri çözmeye, bir sistem oluşturmaya ve
kadronun verimliliği üzerine çaba göste-
rirken, diğer yandan da kamu kurumları-
nın kapısını aşındırıp tapu
konusundaki haklılığımızı an-
latmaya ve birbiri
ardına
açılan
mahke-
melerin
sonuçlan-
dırılması ile
uğraşmak-
taydı.

Bunlar yetmi-
yormuş gibi, o
dönem bir de ka-
nuni yükümlülük-
lerimizin gereği
olarak yaşama ge-
çirdiğimiz  Hesap
Tetkik Komisyonu ile
uğraşmak, enerjimizi
ATA-2’nin sorunları
üzerine yoğunlaştırırken
bir de ATA-2’nin çıkarla-
rını baltalayan kişilerin
bencil kaprisleri ile tüket-
mek zorunda kalmıştık.

Her dönem ATA-2’liler ara-
sında gerçek dışı söylemleri
ile popülerlik kazanmak ve bir biçimde
kendisine mevzi kazandırarak kişisel çıkar
peşinde koşan bu insanlar, yönetimin iyi
niyetini de suistimal ederek 6 ay boyunca
bizleri sabote etmeye çalışmış, ancak her
zaman olduğu gibi yine hüsrana uğramış-
lardır.

Sürekli olarak ellerinde geçmiş dönem-
lere ait büyük yolsuzluk belgeleri oldu-
ğunu iddia edenlere bizler de yönetim
olarak her türlü çalışma olanağını sağla-
mış ve bulacakları en ufak bilgi ve belge-
nin gereğini yapacağımızı söylemiştik.

Ancak bırakın en ufak belgeyi, 6 aylık
dönem sonucunda yönetime bir rapor
bile sunamamış ve bunca zaman çalışma-

larına rağmen Genel Kurulun
kendilerine verdiği yetkiyi
kullanmayıp suistimal etmiş-
ler, üstüne de “kendilerine
yardımcı olunmadığı,
belge verilmediği” iddia-
larıyla bir de dava açma
cüretini göstermişlerdi.

Cumhuriyet Başsavcılı-
ğına şikayet dilekçesi
veren bu kişilerin ta-
lebi üzerine Yöne-
tim Kurulu
Üyelerinin ifade-
leri alınmış ve
bir bilirkişi ata-
narak deliller
incelenmiştir.

Cumhuriyet
Başsavcılığı-
nın yürüt-
tüğü
soruş-
turma

sonu-
cunda evraklar, be-

yanlar, savunmalar ve
bilirkişinin hazırladığı kapsamlı rapor

incelenmiş ve dava dosyası içeriği ile bir-
likte değerlendirilerek 14 Ocak 2019 tari-
hinde bir karar verilmiştir. Bu karara göre
gerek dava dosyası içeriği, gerekse de ye-
terli delil sunulamadığı için, 5271 sayılı
C.M.K’nun 172/1 maddesi gereğince
KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER OL-
MADIĞINA karar verilmiştir.

AYNI KİŞİNİN GENEL KURULUN İPTALİ İÇİN 
AÇTIĞI DİĞER DAVADA DA ALEYHİMİZE İSTENEN

İHT İYATİ  TEDBİR DE  “KOŞULLARI  
OLUŞMADIĞINDAN” REDDEDİLDİ

İtirazlarını kestirmeden yapabilmek  için 2000’li yılların neredeyse
hemen her ATA-2 genel kurulunun iptali için oraya buraya başvu-
ran, davalar açıp -bir kez bile kazanamayan- bu üyemizin bize açtığı
bir diğer dava da bu amacı taşıyor. Bu kez 7 Ekim 2018 genel kuru-
lunu o kararları almak için “yeterli çoğunluk” olmadığı gerekçesiyle
hem dava ediyor, hem de yürütmeyi durdurma kararı istiyor.

Başvuruyu inceleyen 6. Asliye Ticaret Mahkemesi “ihtiyati tedbir
için bir sebep bulunmaması” nedeniyle bir ara karar ile BU TALEBİ
REDDEDİYOR. Davanın ilk duruşması 24 Nisan 2019 tarihinde gö-
rülecek olup, biz bu davanın akibetinin de diğerleri gibi olacağına
eminiz.
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ATA-2’nin ömür törpüsü işleri ile uğraşır, telefonlarda, görüşmelerde bıkıp
usanmadan dert anlatır ve gerim gerim gerilirken, nelerle karşılaşmadık ki ?!

İşte o zorlu anlardan akılda kalan parodi tadındaki kimi kesitleri sizlerle de paylaşalım istedik :

Diyorlar ki !..
* Diyorlar ki “Siz bize sert davranıyorsunuz.
Bir şey söylediğimiz zaman sinirleniyorsunuz.”
Doğru! Biz bu iş için gönüllü olduk. Bu işi biz
çözeriz dedik. Ama bu hiç kimseye bize haka-
ret etme, 35 yıllık rezillikleri bize fatura et-
meye, kendi geçim sıkıntısını, komşusu ile olan
tartışmasını bize yansıtma hakkını vermez.

***
* Üye geliyor diyor ki: 
-- Siz bu işi yanlış yapıyorsunuz. 
-- Neresinde yanlış yapıyoruz?
-- Onu bilmem ama ben yanlış yaptığınızı dü-
şünüyorum. Benim bacanak da bu işlerle uğra-
şıyor. Bacanak öyle olmaz diyor.Bu iş daha uc
uza mal olurdu.
-- Nasıl?
-- Onu bilmem ama bence daha ucuza olurdu.
Benim bacanak da bu işleri yapıyor. Ben Bod-
rum’da daha ucuza yaptım diyor.
-- Buyurun bacanağınızı da getirin siz gelin
yapın.
-- Bacanak gelmez. Benim de işim gücüm var. 

***
* Kapıyı açıp giriyor :
-- Burada ne olup bitiyor hiç bilgimiz yok.
-- Genel Kurul’a katıldınız mı?
-- Hayır. Ne işim var genel kurulda? İşsiz adam
mıyım ben?
-- Bültenleri okuyor musunuz?
-- Ne okuycaaam ya!
-- Internet, Facebook sayfalarımızı takip ediyor
musunuz?
-- Ne bakıcaaam ya! İşim gücüm var benim!
-- Ne yapalım yani! Sana vahiy mi inmesini
bekliyorsun!

***
* Telefon bangır bangır çınlıyor :
-- Bu paraların faizi ne oluyor?
-- Hesaplara ekliyoruz. Aylık olarak yayınlıyo-
ruz.
-- Tabii tabii, ekliyorsunuzdur.
-- Ne yapıyoruz peki?
-- Ne yaptığınızı siz daha iyi bilirsiniz.
-- Genel Kurullarda kuruşu kuruşuna açıklıyoruz.
-- Genel kurul boş insanların işi, ben gelmem...

***
* Emin adımlarla kapıdan giriyor :
-- İmar Barışı Yasası ile tapu işi olmaz.
-- Nereden biliyorsunuz.
-- Biliyorum ben !..
-- Ne öneriyorsunuz? Belediye ile mi yapalım?
-- O da olmaz.
-- Ne yapalım peki?
-- Avukatım ben. Hatta bir arkadaşım yazdı o
yasayı. Ben okudum. Yasada tapu diye bir şey
yazmıyor.
-- Buyurun yasa metni burada. İşte tapu yazıyor.
-- Benim okuduğum yasada böyle yazmıyordu.
Bence tapu yazıyor olabilir ama tapu demiyor.

***
* Sağı solu süzdükten sonra :
-- Burada niçin lambaları yakıyorsunuz? Elek-
trik bedava mı?
-- Bilgisayarla çalışıyoruz beyefendi. Belli bir
ışık olması lazım. 

-- Masa lambası kullanın.
-- Lütfen biz böyle daha rahat çalışıyoruz. Bunu
da tartışmayalım.
-- Ne demek ya! Kimin parasını harcıyorsunuz?
Harcamayın !.
-- Ne yapalım, ateş yakıp dumanla mı yazışalım ?

***
* Ciddi bir biçimde başlıyor sormaya, biz de
ciddi yanıt veriyoruz :
-- Daha önce toplanan tapu paraları ne oldu?
-- Anlattık beyefendi. Genel Kurulda aylık bül-
tenlerde. İşte buyurun okuyun.
-- Ya bırakın onu bunu da tapu paraları ne
oldu?
-- Buyurun oturun anlatalım.
-- Öyle uzun uzun hikaye anlatmayın! Hap gibi
bir şey söyleyin! Paraya ne oldu?

***
* Arkadaş bu konuda bizi muhatap sayıyor :
-- Bu bizim emlak vergileri niçin bu kadar yük-
sek?
-- Sokak rayiç bedellerimiz çok yükseltildi
ondan.
-- Niçin yükseltiyorsunuz?
-- Biz yapmıyoruz, devletin komisyonu yapıyor.
-- Bırakın ya ! İşiniz gücünüz para istemek.

***
* Önce usul usul başlıyor :
-- Benden faiz almayın.
-- Öyle bir şey yapamayız. Genel Kurul kararı
gereği herkesten almak zorundayız.
-- Bırakın ya! İşinize gelenden alıyorsunuz, gel-
meyenden almıyorsunuz.
-- Ayıp oluyor ama. Bir tek örnek gösterin.
-- Biliyoruz işte! Her şeyi biliyoruz! Allah sizi….

***
* Sorumlu biziz ya, adam veryansın ediyor  :
--- Bizim İmar Barışı paraları niçin bu kadar çok
tutuyor?
-- Devlet nasıl hesap edileceğini kanunla belirt-
miş beyefendi. Ona göre hesaplandı.
-- Olur mu öyle ya! Bizim bacanak Bodrum’da
yaptı aynısını, bunun yarısını bile ödemedi. Siz
niye bu kadar yüksek istiyorsunuz?
-- Beyefendi kanunla düzenlenmiş. Hesabı biz
yapmıyoruz.
-- Ya bırakın ya! Bizim bacanak……

***
* Masumane bir soru ile başlayan tavır gi-
derek canavarlaşabiliyor  :
-- Bu son di mi? Bir daha para istemeyeceksiniz?
-- Beyefendi, biz istemiyoruz. Devlet istiyor ve
kanuna göre de başka para da görünmüyor.

-- Kanun manun bilmem ben ! Siz bunun sö-
zünü vereceksiniz. Veriyor musunuz?
-- Beyefendi, isteyen de, alan da devlet. Yarın
kafasına eser, başka bir şey isterse biz bileme-
yiz.
-- Ne demek ya! Madem burada oturuyorsu-
nuz, sözünü de vereceksiniz. 
-- Biz devlet değiliz...
-- Ben anlamamam. Başka para yok di mi?

***
* İş bittikten sonra bile ömür törpülemeye
devam etmek isteyenler var :
-- Beni ikna edin bu para için.
-- Ne yapmamızı istiyorsunuz ?
-- Hayır yanlış anlamayın, az önce içeride pa-
rayı yatırdım.
-- Eee, hayırlı olsun.
-- Olsun da siz beni ikna edin ama.
-- Hanımefendi, parayı yatırmışsınız, neyin ik-
nası artık ?
-- Olsun siz yine ikna edin, iyi geliyor.

***
Bunların hepsi ve çok daha fazlası bire bir,
hem de defalarca yaşandı. Böyle davranışlar
karşısında tepkisiz kalalım, hırsız imalarına
tepki göstermeyelim, geleni pohpohlayıp,
onunla beraber ağlaşalım. Adam evine gitsin.
“Hırsız dedim suratlarına, çay ısmarladılar”
diye dedikodumuzu yapsın. Ne güIzel !
Sayın üIyeler, bu tüIr davranışlar karşısında
sessiz kalacak insanlar, bir zaman sonra o de-
dikleriniz hepsini yapmayı da hak görürler.
Bir insan peşin peşin hakaretlere katlandık-
tan sonra utanacak nesi olsun ki?
Hiç kimse kusura bakmasın. Biz buna izin ve-
remeyiz. Elimizi taşın altına soktuk diye kim-
senin hakaretlerine katlanmak gibi bir
zorunluluğumuz yok. Yapan karşılığını alır.
İşin özuInde, bu insanlar kendilerinin yoluna-
cak kaz olduğuna ikna olmuşlar ve gelip biz-
lere siz niçin yolmuyorsunuz diye çağrıda
bulunuyorlar. 34 senedir ne isterlerse veriyo-
ruz. Bu iş böyle yapılır diyorlar.
Ama biz yapmayacağız. Bu tuIr davranışlara
da izin vermeyeceğiz. Diyecek sözüI olan, bil-
gisi ile gelsin, belgeleri, kayıtları ortaya koy-
sun, koyalım. Ne söyleyecekse dinleyelim.
Yok öyle sıfır bilgi ile binbir fikir sahibi olmak! 
Bu iş, kolay bir iş değil. İçinde bakanlıklar var,
belediyeler var, başka hak sahibi olduğunu
iddia edenler var, “ben ne koparırım” diye
gelip bulaşanlar var, hiç bitmeyen mahkeme-
ler var, eskinin birikmiş kalmış sorunları var.
Biz ne dedik ilk günden: “Bu işi adım adım
çözeceğiz.Çünkü başka yolu yok.” 
Çalışana, emek verene saygı duyalım ki onlar
da gayretle uğraşsınlar. Tüm karamsarlığı-
mızı, kişisel sorunlarımızı bu insanların üze-
rine boca edersek, kimse rahatını bozup da
bunlara katlanmaz ve iş bir 35 yıl daha sürer..

Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 
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ULAŞIM
DURAKLAR,

YOLLAR
Geçen 5 yıllık süreçte
mahallemin önemli
ulaşım sorunlarına el
attım. (Bosna Bulvarı
yaya geçidi ve durak-
lar, sinyalizasyon uy-
gulamaları 14 R
hattının artırılması,
Beykoz-Ümraniye
hattının konulması 14
SK hattının konul-
ması, asfaltlama ve

temizlik    sorunları
gibi) pek çok konuyu
ilgili makamlara ilete-
rek bunların çözü-
münü sağlamaya
çalıştım.

BAĞIMLILIKLA
MÜCADELE

Mahallemin önemli
sorunlarından biri de
uyuşturucu kullanımı.
Okullarımızın müdür,
rehber öğretmenleri-
nin ve halktan gönüllü
kişilerin katılımı ile

hep beraber oluştur-
duğumuz “Bağımlı-
lıkla Mücadele”
grubunu  kurarak   ça-
lışmalarımızı  etkin bir
şekilde 3 yıldır sürdü-
rüyoruz. 
Verdiğimiz seminer-
lerle aileleri ve genç-
leri bilgilendiriyor,
bağımlı gençlerin te-
davilerinin yaptırılma-
sını sağlıyoruz. Bu
çalışmalarımız tüm
hızıyla devam etmek-
tedir .

M U H T A R I M I Z

ATA-2’Lİ MAHALLE MUHTAR ADAYIMIZ
Zekiye Hoca

Yaz, Kış Demeden Bahçelievler Mahallesi Sakinleriyle  Biraraya Geldiğim Mahalle ve Ev Ziyaretlerinden

SEVGİLİ ATA-2  AİLESİ 
İçinizden biri olarak bana verdiğiniz yetki
ve destekle başladığım “Bahçelievler Ma-
halle Muhtarlığı” görevimi beş yıl boyunca
büyük bir onur ve özverili bir çalışma ile ta-
mamlamış bulunuyorum. Burada sizlerle
geçirdiğim süre içerisinde yaptıklarımı
özetlemek istedim.    
Bahçelievler Mahallesinde başlayıp ta-
mamlayamadığım ‘’Bahçelievler Mahal-
lesi MAHALLE MECLİSİ’’ ve ‘’Bahçelievler
Mahallesi YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA
DERNEĞİ’’ projelerimi de tamamlayabil-
mek  ve sizleri en iyi bir şekilde temsil ede-
bilmek için tekrar adaylığımı açıklıyor ve
desteklerinizi bekliyorum.
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ANADOLU LİSESİNİN AÇILMASI
Eğitim alanında:  Bahçelievler mahal-
lemizde bir Anadolu Lisemiz yoktu.
Anadolu Lisesine olan ihtiyacı ilgili
makamlara gerekçeleri ile açıklayarak
istekte bulunup, Bülent Akarcalı Ana-
dolu Lisesi olarak mahallemde açıl-
masını sağladım.

EĞİTİM OLANAKLAR
Mahallemdeki tüm eğitim kurumları ile
sıcak diyalog kurarak   eğitim olanak-
larının iyileştirilmesine ve yapılan se-
minerlere katkı sağlayıp ihtiyaçlarının
giderilmesine destek oldum 
KİTAPTA “OKU - GETİR” DÖNEMİ

Muhtarlığımda vatandaşlardan topla-
dığım her türlü kitaptan velilerin ve öğ-
rencilerin yaralanabilmesine imkan
sağladım, “Oku getir’ sistemi ile onlara

destek oldum.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK

Ayrıca mahallemdeki dar gelirli ailele-
rin envanterini çıkartıp  öğrencilerine
okul kıyafetleri, kırtasiye ihtiyaçları ve
giysi ihtiyaçlarının giderilmesinde
büyük çaba sarf ederek bunların gi-
derilmesini sağladım.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM BURSU
Başarılı öğrencilerimize dernek ve ha-
yırsever vatandaşlar aracılığı ile eği-
tim bursu verilmesinde yardımcı
oldum.

OGLİV KALKINMA PROJESİ
OGLİV (Sürdürülebilir yerinde kal-
kınma) projesinde yer alarak Sultan
Murat Bilgin Sokakta başlayan çalış-
maya da destek verip dar gelirli ev ka-

dınlarına iş olanakları ve verilen se-
minerlerle bilgi ve becerilerini artır-
maya yönelik çalışmalarda yer alıp
katkı sağladım. 

SOSYAL DAYANIŞMA
Bahçelievler Mahallesinde sosyal da-
yanışmaya önem verip tüm yardımla-
rın en uygun ve kısa sürede yerine
ulaşmasını sağladım.

ATA-2’NİN SORUNLARINA
DESTEK

Ata 2 sitemizin sorunlarının giderilme-
sinde destek verip çözümlerine katkı
sağladım

OGLİV Açılışından

Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız ile 29 Ekim Resepsiyonundan

4. Murat Açılışında Bakanımız
Fatih Dönmez ile

M U H T A R I M I Z

TÜM DESTEKLERİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDER

SEVGİ VE SAYGILARIMI 
SUNARIM
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F İ N A N S

KOOPERATİFİMİZE OCAK AYI İÇERİSİNDE ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ : KOOPERATİFİMİZE OCAK AYI İÇERİSİNDE ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ : 
ECE YILDIRAN KIRKAYAK, ZEHRA BAYRAKTAR, ELA KARABEYOĞLU,  TANER ERDAL,  NESLİHAN BARUTÇU, 

TÜRKER ÇOTUL, İMMANİ ARAS, SEVİNÇ CAN, CEM ÖZÜDEMİRTÜRK, EMEL BODUR, HAKAN GÜLERYÜZ, 
HACER TERGEK, AYŞE YORGANCILAR, MÜRVET KAZANDÖĞER

Kendilerine Hoşgeldin Diyor, Üyeliklerinin Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

OCAK İÇERİSİNDE KAYBETTİKLERİMİZ : OCAK İÇERİSİNDE KAYBETTİKLERİMİZ : 
MEHMET ÜMİT ERMAN

Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına  ve Sevenlerine Başsağlığı  Diliyoruz.

O R T A K   A L A N L A R 

TOPLAM
Ocak Ayı İçerisinde Tahsil Edilen Toplam Gelir 354.849
Ocak Sonu İtibariyle Alacak Bakiyesi                  377.081

TUTAR
Ücretler (34 Çalışan) ..........................................................................................    123.591
Huzur Hakkı (5 Yönetim + 3 Denetim ............................................................ 15.662
SSK  ..............................................................................................................      52.099
Stopaj. .......................................................................................................... 35.622
Güvenlik (24 Kişi + 2 Devriye Aracı vb. Masraflar) ....................................... 128.649
Hukuk Müşavirliği ........................................................................................ 11.445
Mali Müşavirlik. ............................................................................................. 2.500
Mahkeme Giderleri ........................................................................................ 0
Bakım Onarım ................................................................................................ 14.947
Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb. ............................................. 16.145
Yönetim Binası Genel Giderler. ................................................................... 18.619
(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat, Bilgi İşlem)
Genel Kurul Giderleri .................................................................................... 0
Demirbaş Giderleri ........................................................................................ 5.000
Kıdem ve İhbar Tazminatı   ........................................................................... 0
Ring Servis ....................................................................................................       8.566 

Toplam Giderler  : 432.845

ARSA TAPU HESABI
NOT : Göreve geldiğimiz 01.11.2016 tarihi itibariyle bankadaki arsa tapu parası 11.569.586 TL idi.
1) Arsa Tapu Vadeli Hesabı (31.07.2018) ...............................................................................................       14.281.218
2) Tapu İşlem Giderleri (Encümen ve İfraz Harçları) (31.08.2018) .........................................................       -3.813.024
3) Tapu İşlem Giderleri (Encümen ve İfraz Harçları) (30.09.2018) .........................................................       -4.530.165
4) Genel Kurul Gideri (Arsa Tapu)( (30.09.2018) ....................................................................................            -22.893
5) Tapu İşlem Giderleri (Encümen ve İfraz Harçları) (31.102018) ..........................................................       -1.275.861
6) Genel Kurul Gideri (Arsa Tapu)( (31.10.2018) ...................................................................................             -26.145
7) Harita, Mimari Çizim ve Projeler ........................................................................................................            -560.500
8) Faiz Gelirleri (01.08.2018 - 31.01.2019) ...........................................................................................            634.627

ARSA TAPU KALAN BAKİYE TOPLAMI (Banka) ................................................................      4.687.257
İMAR BARIŞI HESABI
1) İmar Barışı İçin Toplanan Miktar .........................................................................................................        51.909.803
2) İmar Barışı İçin Yapılan Ödeme (Yapı Kayıt Belgesi) ........................................................................        -27.431.261
3) İmar Barışı Faiz Geliri (08.10.2018 - 31.10.2019) .............................................................................              565.842

İMAR BARIŞI KALAN BAKİYE TOPLAMI (Banka) ..............................................................     25.044.384
OCAK SONU İTİBARİYLE ÜYELERLERDEN KALAN İMAR BARIŞI  ALACAK BAKİYESİ  .......................       4.739.257

(Tahsil  e dil en  emlak  vergi le ri  doğrudan beled iy eye transfer  ed ilme kte dir)

OCAK AYI GİDERLERİ

NOTLAR

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

KOOPERATİF AİDATI İÇİN :
POSTA ÇEKİ HESABI 5202127

DENİZBANK Nato Yolu Şubesi Hesap No: 9010-4444-351
IBAN NO:  TR21 0013 4000 0000 0444 4000 03

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

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

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

NOT:  Bizlere zamanında haberdar edilirsek,  tüm ortakların cep telefonuna  cenaze ile ilgili bilgilerini SMS mesajı olarak da gönderiyor,
talep edilmesi  halinde de belediye hizmetleri (otobüs vb.) konularında da cenaze sahiplerine yardımcı oluyoruz.

OCAK  2019 GELİR-GİDER TABLOSU

İlk yapıldığında belki de İstanbul’un en ferah park yerlerine sahip
olan ATA-2, nüfus, araç sayısı ve araba kullananların artması ne-
deniyle artık park yeri bulmanın giderek zorlaşmaya başladığı
bir yer.
Sadece kendimizi düşünmez, diğerlerinin de gereksinim duya-
bileceği doğrultusunda bir empati yapabilirsek, zaten kolay yer
bulunmayan araba  park alanlarının daha da sıkışık bir hale gel-
mesinin önüne bir nebze de olsa geçmiş oluruz.
Düzgün ve doğru yerlere park etmenin en büyük yararı da yan-
gın ya da acil durumlarda itfaiye, ambulans, çöp arabaları ve okul
servisleri gibi araçların o yolu kullanabilmelerini sağlamaktır.
Gazeteler itfaiye giremediği için kül olan, ya da cankurtaran ge-
çemediği için kaybedilen yaşam öyküleriyle dolu.
Bu nedenle en azından biz ATA-2’liler çevremize örnek olalım
ve park ederken daha dikkatli olup bencillik yapmayalım.

Hayvanseverler doğaları gereği içinde insan sevgisi de taşıyan,
anlayışlı insanlardır. Ancak kimi zaman ihmal, kimi zaman zaman-
sızlık kimi zaman da vurdumduymazlık nedeniyle ortak yaşam
alanları içerisinde ev hayvanlarını gezdirenler ne yazık ki gereken
özeni gösteremeyebiliyorlar.
ATA-2 gibi toplu yaşanan yerlerin en önemli sorunlarından olan
hayvan pislikleri, hem çevre kirliliği ve sağlık nedenleri hem de
estetik nedenlerle pek çok sakinimizin yakınmasına yol açıyor.
Öte yandan bu sayıda da değindiğimiz gibi köpeklerin doğasında
hem diğer hayvanlara, hem de insanlara saldırmak var. Bunun için
özellikle saldırgan köpeklerinizi hiç bir biçimde tasmasız gezdir-
meyiniz.

Lütfen Araçlarımızı 
Düzgün Park Edelim

Lütfen Hayvanları Başıboş         
Bırakmayalım, Pisliklerini

Mutlaka Toplayalım



Canlıların beslenme alışkanlıklarını
yansıtan bir düzen vardır. Canlıların
birbirleriyle beslenmelerine göre olu-
şan zincire besin zinciri denir. Doğa-
daki bir canlı başka bir canlı ile
beslenirken kendisi de başka bir can-
lının besini olur.
Besin zincirinin korunması doğanın
dengesinin korunması için çok önem-
lidir. Besin zincirindeki bir organizma-
nın yok olması altındaki organizmaları
da etkileyecektir. Örneğin; çekirge
otlarla, karga çekirgeyle, yılan kar-
gayla, kartal da yılanla beslenir.            
Denge halindeki bir ekosistem ince-
lendiğinde işlerin kendiliğinden yürü-
düğünü görürüz. İnsan müdahalesi
olmayan bazı örneklerde yüzyıllarca
sağlıklı bir şekilde varlığını sürdüren

ekosistemler vardır.
Bizler sevdiğimiz bağ
kurduğumuz hayvanları
diğer canlılardan üstün
tutarak istemeyerek de
olsa onlara zarar veriyor
ve doğanın dengesini
bozuyoruz. 
Son zamanlarda kedileri
kovalayan, doğal dürtü-
lerini yaşayan köpekleri
anlamaya çalışmakta zor-
luklar yaşanıyor ve olum-
suz algı oluşmasına sebep olunuyor.. 
Hayvanlarımız zarar gördüğü zaman
hepimiz üzülüyoruz ama , doğanın
dengesi gerçeğini unutmamalıyız. Kö-
pekler kedilere zarar verdiğinde tepki

gösterirken kediler fare-
lere zarar verdiğinde
alkış tutuyoruz. 
Bizler yeterince doğaya
müdahale edip ekolojik
sistemi ve dengeyi boz-
duk. Hızlı kentleşme ile
hayvanların barınma ve
korunma yerlerini yok et-
tiğimiz için onlara korun-
malarını sağlayacak
alanlar oluşturarak ufak

müdahalelerde bulunabiliriz.
Doğa Dostları ekibi olarak, Ata 2 Yö-
netiminin de katkıları ile kedilerimizin
korunmaları için alanlar oluşturduk. 
Sadece ufak dokunuşlarla bir türü
diğer türden üstün tutmadan yaşam
haklarına saygı göstererek onlara
destek olabiliriz.                      
Bir hayvan diğer hayvanı kovaladı ya
da zarar verdi diye o hayvan cani de-
ğildir.
Hayvanların yaşamsal dürtülerini sor-
gulayıp onları suçlarken, insanoğlu-
nun her gün yüzlerce binlerce
hayvanı, bilinçli olarak zevk ve tat için
katlettiği gerçeğini unutmayalım.

Üsküdar Beled iye Başkanı  H i lmi  Türkmen 
ATA-2 DOĞA DOSTLARI GRUBUNU ZİYARET ETTİ

13

25.Ocak. 2018 akşamı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen, Başkan Yardımcısı İsa Doğan, Basın Danış-
manı Sinan Demirez ve Veteriner İşleri Müdür Yrd.
Ömür Uzunali site sakinimiz Mevlüt – İnci Akyıldız ai-
lesine ziyarette bulundular. ATA-2 Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Gülaydın ve hayvanseverlerin bulun-
duğu ziyarette,  yapılan çalışmaların takdiri yanı sıra
aksaklıklar dile getirildi. 
Üsküdar Belediyesi’nin sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili
yapmış olduğu olumlu gelişmelere katkı sağlayan Vete-
riner İşleri Müdürlüğü ekibinin önümüzdeki dönemde
görevlerine devam etmesi temennileri ifade edildi.  
Ekipman ve personel sayısının, taleplerin artması ile
karşılanmasında yaşanılan zorluklar aktarıldı. Önü-
müzdeki dönemde yeni bir klinik açılacağı, ekipman-
ların genişletileceği Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
tarafından ifade edildi. 

D O Ğ A   D O S T L A R I

HAYVANLARIN BİRBİRLERİNE KARŞI SALDIRGANLIĞINI ANLAMAMIZ İÇİN BİLMEMİZ GEREKENLER

Doğanın Dengesi ve Besin ZinciriDoğanın Dengesi ve Besin Zinciri
Didem Akyüz Saldıran.  (EM/PATİ Platformu Genel Koordinatörü) didem@empatiplatformu.org 








