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

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

ATA-2 Yönetiminin ana amacı kooperatif üye-
lerinin ve konutlarımızın sakinlerinin beklenti-
lerini en üst düzeyde karşılayabilmektir. Bizler
de Ata2 yi hak ettiği yere getirebilmek, yapıl-
ması beklenen işlerin hayata geçirilmesini sağ-
lamak için harekete geçtik ve pek çok kazanımı
da gerçekleştirdik. Bir yandan hukuki mücade-
leyi sonlandıracak adımlar atarken, öte yandan
13 bin kişilik bir topluluğu çağdaş bir biçimde
yönetmenin altyapısını kuruyoruz.
Anketler, görüşmeler, gözlemler yaptık, uygulamaları gördük, yakınmaları, önerileri
dinledik. Bu anlamda 2017 yılı bizler için önemli bir teşhis ve analiz yılı oldu. 12 ay
boyunca yapılan gözlemler, elde edilen veriler ışığında, 2018 yılına girerken daha
kurumsal ve daha sağlıklı bir yönetim alt yapısı oluşturduk.

Yılbaşından bir hafta önce ATA-2 Kapalı Spor ve
Gösteri Merkezi, bir başka ilke daha sahne oldu.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de
ziyaret ederek tebrik ettiği ve bir de konuşma
yaptığı kermeste ATA-2 içinden, dışından 99 ka-
tılımcı hazır bulundu. 
Tüm katılımcı ve ziyaretçilerin tahminlerin üze-
rinde memnuniyetlerini belirttiği ve en kısa za-

manda yenilerinin talep edildiği bu etkinlik için biz de katılımcı ve ziyaretçilere
teşekkür ediyoruz.
Ata-2 denildiğinde akla sadece sorunların, çıkar çatışmalarının, kavgaların olduğu
bir kooperatif değil, güzel insanların huzur içerisinde yaşadığı bir sitenin gelmesi
için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. 
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S.S. ATA-2 YAPI KOOPERATİFİ
AYLIK BASIN BÜLTENİ - Ocak 2018-

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

B AŞKA  B İR  ATA- 2 M ÜMK Ü N ! . . .B AŞK A B İ R ATA- 2 MÜM KÜ N ! . . .
Uzun ve zorlu bir geçmişin ardından, 2018’de artık hak ettiğimiz güzelliklere kavuşacağımız inan-
cıyla yeni yılın bu ilk günlerinde hepinizi en iyi dileklerimizle selamlarız. Bizler, bu cümlenin sıradan
bir tahmin ya da temenni olarak kalmaması için son bir yılda nasıl çalışıp çabaladıysak, önümüzdeki
aylarda da bu performansı artırarak sürdüreceğimize bir kez daha vurgu yapmak istiyoruz. Bu
zaman dilimi içerisinde hem yasal sürecimizi sonlandıracağımız, hem de yaşanabilir bir yasal site ol-
manın gereklerini birer birer yaşama geçireceğimiz öngörüsü ile yapıyoruz tüm hazırlıklarımızı.
Bunca yıldır süren bir mücadele sürecinin ardından, ATA-2 yeni bir nitelik kazanmaya doğru evri-
lirken, bizler de bu dönemecin gereklerine büyük bir titizlikle hazırlanıyoruz. Bir yandan hukuki
mücadeleyi sonlandıracak adımlar atarken, öte yandan 13 bin kişilik bir topluluğu çağdaş bir bi-
çimde yönetmenin altyapısını kuruyoruz.
2018 GERÇEK BİR DÖNÜŞÜM YILI OLACAK !..
2018 ATA-2 için gerçek bir dönüşüm yılı olacaktır. Son bir yılın birikimini bu misyon doğrultusunda
kullanarak önemli adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Bunun için gerekli beceri ve vizyona sahip bir
ekip kurduk ve her alanda devrim niteliğinde değişimlerin yapılabileceğini, kooperatif, sendika,
dernek, vakıf vb. yapılanmaların kaderinin hep aynı olmayabileceğini kanıtlamaya hazırlanıyoruz.
Baştan beri “başka bir ATA-2’nin mümkün olduğu” inancıyla hareket ettik, bunun için hazırlandık.
Şimdi sıra bunu kanıtlamaya geldi.
Bunun için öncelikle bizim kendimize inanmamız, sonra da sizlerin güven ve desteğinizi almamız ge-
rekiyordu. İşte 2017 yılı boyunca bunun için çabaladık ve bu doğrultuda pek çok adım attık. ATA-
2’yi hedeflerine ulaştırmak için kökten bir değişimi başlatmak ve bunu da ilk önce zihinlerde
gerçekleştirmeyi başarmak zorundaydık. Kolay olmadı, bazen kuşku ile, bazen direnç ile karşılan-
dık ama hiç vazgeçmedik.
ADIM ADIM HEDEFE DOĞRU !..
Üye aidatlarından başka geliri olmayan bir kooperatifte önce kendine yeten bir bütçe gerçekleş-
tirdik, bu sabit bütçe ile ayağımızı kendimize değil de yorganımıza göre uzatarak pek çok yatırım
yapmayı becerdik ve bu yatırımları doğru ve gerekli amaçlar için kullandık. Bütün bunları gerçek-
leştirebilmek için tamamen şeffaf olmak gerekiyordu, olduk... Herşeyi kayıt altına almak gereki-
yordu, aldık... Finansal akışın her adımını bankacılık sisteminden geçirerek, belgesiz, faturasız,
makbuzsuz hiçbir işlem yapmamak gerekiyordu, yapmadık...Tüm işlemleri elektronik ortama taşı-
mak, ölçülebilir hale getirmek gerekiyordu, getirdik.. Elektronik takip sistemleri, güncel bir bilgiiş-
lem, siber güvenlik ağları kurmak gerekiyordu, kurduk... Tüm yaptıklarımızı şeffaf bir biçimde aydan
aya anlatmamız, hesap vermemiz gerekiyordu, verdik..Üyelerimiz arasında ayrımcılığa gitmemek,
çifte standart uygulamamak ve herşeyi kuralına göre yapmak gerekiyordu, yaptık... 
Üstelik kiminizi istemeden kırmak, üzmek pahasına... Ve tüm bunları yaparken, neyi ne için ve nasıl
yapacağımızı hemen herkese anlattık, yalan söylemedik, kimseyi aldatmadık, kişisel menfaat pe-
şinde koşmadık, geldiğimiz günden bu yana bankadaki paralara dokunmadık, aksine artırdık, koo-
peratif bütçesinden gereksiz paralar harcamadık, o paralarla yemek bile yemeyerek sizleri zarara
uğratmadık, kuruşuna kadar hesap verdik. Tüm yaptıklarımızı da her ay tek tek aylık bültenleri-
mizde yazdık, çizdik.
ATA-2 Kooperatifinin de, ATA-2’lilerin de, buradaki günlük yaşam pratiğinin de tüm eksiklerini tek
tek tespit ettik. Önceliği sitemizin yumuşak karnı olarak bilinen saha hizmetlerine verecek ve bu de-
ğişimin şimdiye kadar olmadığı ölçüde temizlikten güvenliğe, restorasyonlardan teknik hizmetlere
kadar her alanda hissedilmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız.
HAYDİ, ŞİMDİ DEĞİŞİM ZAMANI !..
Şimdi artık değişim zamanı. Sizlerin de katkılarıyla 2018 bu fırsatı sunacak. Elbette altın tepside gel-
meyecek bu fırsat, elbette eski alışkanlıkları ile bu değişime direnenler, rahatsız olanlar çıkacak.
Yönetim olarak sizler bizim arkamızda durduğunuz, inandığınız ve cesaretlendirdiğiniz sürece biz-
ler bu kooperatifin de, benzeri tüm yapılanmaların da  makus talihini değiştirme konusundaki az-
mimizden vazgeçmeyeceğiz. Kısır çekişmeler, anlamsız tartışmalar devri geride kaldı. Kimsenin
bunlarla ATA-2’nin hızını kesmeye hakkı olmadığını bir kez daha vurguluyor ve 2018’de tüm he-
deflerimize, hedeflerinize ulaşmayı bekliyoruz.
Evet, başka bir kooperatif de, başka bir ATA-2’de mümkün !.. Bunu hepbirlikte gerçekleştireceğiz...

SEVGİ VE DOSTLUKLA KALINSEVGİ VE DOSTLUKLA KALIN

E D İ T Ö R D E N     

ONLINE MUHASEBE SİSTEMİ YENİLENİYORONLINE MUHASEBE SİSTEMİ YENİLENİYOR

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
BORÇ SORGULAMA SİSTEMİMİZ, 
BURADAKİ YENİLENMENİN 
TAMAMLANMASINI TAKİBEN 
ÇOK YAKINDA AKTİF HALE GELECEKTİR.

İlkini yılbaşı öncesinde gerçekleştirdiğimiz ve elinizdeki bültenin 10. sayfasında ayrıntılı
haberini yaptığımız ATA-2 Kermesini, gördüğü yoğun ilgi ve talep nedeniyle 10-11 Şubat
hafta sonunda, “TEMİZ SOKAK, TEMİZ SİTE” etkinliğimiz ile birlikte  tekrarlayacağız.
ATA-2’lilerin tanışmasını, kaynaşmasını hedeflediğimiz bu kermesi de yine ücretsiz ola-
rak düzenleyeceğiz. İlk kermesimizin geri dönüşümleri doğrultusunda  ATA-2’lilere ön-

celik vereceğimiz bu etkinliğimizi, yer
kalması halinde semtimizin sakinlerine
de açacağız.
Kooperatif yönetimini arayarak ön ka-
yıdınızı Beyza ŞEN’e yaptırmanızı rica
eder, hepinize iyi kermesler dileriz.

ATA-2 KERMESLERİNDEN İKİNCİSİ ATA-2 KERMESLERİNDEN İKİNCİSİ 
SEVGİLİLER GÜNÜ ÖNCESİNDEKİ HAFTA SONUSEVGİLİLER GÜNÜ ÖNCESİNDEKİ HAFTA SONU

10 - 11 Şubat 2018 Cumartesi - Pazar  Saat 10.00 - 17.00
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B A Ş K A N D A N 

Hizmet Seviyesini Yükseltmek ve Kaynaklarımızı Çok Daha Verimli Kullanabilmek İçin

YENİDEN YAPILANIYORUZ
Ahmet GÜLAYDIN (Yönetim Kurulu Başkanı)

KURUMSAL BİR YAPININ GEREKLİLİĞİ
Çalışanların verimli olabilmesi için, göreve gelir
gelmez personel motivasyonundan tutun, fizik-
sel çalışma koşullarına kadar pek çok konuda
düzenlemeler yaptık. İşlerin daha sağlıklı, disip-
linli, açık ve şeffaf  yürütülebilmesi için de daha
kurumsal bir hale getirmek zorundasınız. 
Kurumsal çalışmaya paralel olarak alt yapınızı
da çağdaş bir alt yapıya doğru yenilemeniz ge-
rekiyor. ATA-2’de hem donanım hem de yazılım
altyapısı oldukça eskimiş ve sistemi taşıyamaz
hale gelmişti.
YÖNETİM ALTYAPISINI
YENİDEN İNŞA ETTİK
Bu amaçla; 

* * Eskimiş, yetersiz kalan BİLGİSAYAR
ALTYAPISINI yeniledik.

* * Bilgi ve NETWORK GÜVENLİĞİNİ
sağlayan sistemi kurduk. (Firewall güvenlik du-
varı)

* * Yetersiz kalan, ANA BİLGİSAYARIN
(Server) KAPASITESİNİ arttırıp İŞLETİM SİS-
TEMİNİ YENİLEDİK.

* * Ömrünü tüketmiş, muhasebede kul-
lanılan 4 ADET BİLGİSAYARI YENİLEDİK.

* * MUHASEBE SİSTEMİNDE İYİLEŞ-
TİRMELER yaparak Mikro programını daha iş-
levsel hale getirdik.

* * Sistem performansını arttırmak için,
kullanılan MySQL VERİ TABANINI lisanslı
standart SQL veri tabanı ile YENİLEDİK.

* * Daha önce sağlıklı olmayan YE-
DEKLEME SİSTEMİNİ çok sağlıklı hale geti-
ren NAS sistemini KURDUK.

* * Bizde daha önce olmayan  -ama
5651 sayılı kanun gereği yasal olarak tutmak zo-
runda olduğumuz- internet çıkışlarını kayıt altına
alan LOGLAMA SİSTEMİNİ KURDUK. 

* * Daha önce var olan ama sağlıklı ça-
lışmayan, internet üzerinden BORÇ SORGU-
LAMA ve ÖDEME İSTEMİNİ YENİLEDİK,
yakında devreye alacağız.
ÖLÇEMEDİĞİNİZ İŞİ DÜZELTEMEZSİNİZ
Yönetim olarak, sizlere daha iyi hizmet verebil-
mek amacıyla veri toplamak ve elde edilen bil-
giler ışığında yeni çalışma stratejileri geliştirmek
için 2018 yılında üye ilişkileri yönetimi ile ilgili
yepyeni bir uygulamayı, ATA2- CRM UYGULA-
MASINI devreye aldık. 
2018 yılına kadar resmi yazışmalar hariç, Ata2
de bu tür kayıtlar post-it  kağıtlara veya kara def-
tere not edilerek manuel takip edilmekteydi. Bu
tür kayıtlar üzerinde analiz yapmak, ölçümleme
yapmak mümkün değildir. Oysa bu uygulama ile
günün hangi saatinde olursa olsun, Ata2 yöne-
timine gelen çağrılar sisteme kaydediliyor, bu
çağrı sistem üzerinden ilgili kişiye veya birime
yönlendiriliyor, yönlendirilen kişinin cep telefo-
nuna bir uyarı mesajı olarak düşüyor, böylece
çağrıları alan kişiler cep telefonlarında kendile-
rine atanmış olan tüm işleri görüp izleme ve ge-
rekli işlemleri yapma imkanlarına sahip oluyorlar.
Çağrıyı alan kişi çağrının gerektirdiği işi yapıp
cep telefonundan (gerektiği taktirde bu çağrıya
resim, evrak gibi belgeler ekleyerek) çağrıyı ka-
patıyor. İlgili kişiler kendilerine gelen tüm bu çağ-
rıları görüp ona göre iş planını yapıyor.
Bu uygulamayı Ata2 de yapılan teknik servis,
elektrik, sıhhi tesisat, park bahçe, güvenlik,
Ayedaş, İski, İgdaş, belediye gibi tüm çağrı-
larda kullanıyoruz. Buralara yaptığımız talep-
lerimizi de kayıt altına alarak aynı sistemde
takip etmekteyiz. 

Aynı şekilde tüm çalışanlarımız da çevrede tes-
pit ettikleri olumsuzlukları sistem üzerine iş ola-
rak kayıt ettirmektedir.
BELGELEMEDE STANDARDİZASYON ve
KAYIT ALTINA ALMA
Sonuç olarak; Ata2 de olup biten her şey kayıt
altına alınmaktadır. Böylece Ata2’nin bir hafızası
oluşturulmuş olacaktır. Bu vesileyle, hangi çağrı
ne zaman alındı, yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa
ne kadar sürede yapıldı, kimin yaptığı ya da yap-
madığı, yapılmadıysa neden yapılmadığı gibi,
en çok ne tür çağrıların alındığı, çağrılara cevap
vermede eleman eksikliğinin veya fazlalığının
olup olmadığı, çalışanların performansları gibi
veri analizlerini yapmamız mümkün olacaktır. 
Benzer şekilde, hangi üyemiz / sakinimiz bize ne
zaman, ne için, kaç kere çağrıda bulunmuş, bu
çağrılara ne işlemlerin yapıldığını açıklamaları
ile birlikte izlememiz mümkün. Yine kurumlara
yapmış olduğumuz taleplerin yapılıp yapılmadı-
ğını, ne kadar sürede yapıldığını veya ne kadar
süredir yapılmadığını evrakları ve açıklamaları
ile birlikte takip etme imkanı mümkün.
Çünkü kayıt altına alamadığınız, ölçemediğiniz
bir işin aksayan yönlerini tespit etmek de müm-
kün değildir, aksayan yönlerini tespit edemedi-
ğiniz için onu düzeltmek de... 
ÇAĞDAŞ BİR ALTYAPIYA DOĞRU
ATA-2 Yönetiminin ana amacı kooperatif üyele-
rinin ve konutlarımızın sakinlerinin beklentilerini
en üst düzeyde karşılayabilmektir. Bu da kendi-
liğinden değil, ancak bilimsel bir sistemle, veri
analizleri ve ölçümlemelerle olur. Eğer burada
bir şeyler düzelecekse bu ancak sistematik bir
biçimde olacaktır. Çünkü ölçemediğiniz bir işi
düzeltemez, düzeltemediğiniz sürece de başarılı
olamazsınız...
Bu vesileyle 2018 yılının tüm Ata2 Konutları
sakinlerine sağlık, mutluluk ve huzur getir-
mesini diliyorum, hoşça kalın, dostça kalın.

Yönetim olarak göreve geliş misyonumuz çerçevesinde, geldiğimiz tarihten bu
yana Ata2 yi hak ettiği yere getirebilmek, yapılması beklenen işlerin hayata geçi-
rilmesini sağlamak için harekete geçtik ve pek çok kazanımı da gerçekleştirdik.
Anketler, görüşmeler, gözlemler yaptık, uygulamaları gördük, yakınmaları, öneri-
leri dinledik. Bu anlamda 2017 yılı bizler için önemli bir teşhis ve analiz yılı oldu. 12
ay boyunca yapılan gözlemler, elde edilen veriler ışığında, 2018 yılına girerken
daha kurumsal ve daha sağlıklı bir yönetim alt yapısı oluşturduk.
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Yönetimimizin ısrarlı talepleri  sonuç verdi ve geçen yıldan
itibaren caddelerin yıkanması, ilaçlama, budama sonrası
ortaya çıkan atıkların taşınması (ki geçen yıla kadar bu
iş için bile nakliye parası ödeniyordu), büyük ağaçla-
rın budanması, yolların tamiratı, oturma bankları gibi
pek çok konuda belediyemiz elini taşın altına koy-
maya başladı. 
Ve henüz yeterli olmasa da bu konuların tümü için ekip-
leri desteklerini yaşama geçirmeye başladılar.
Bildiğiniz gibi, son olarak Kapalı Spor Salonumuzun karşısında
dizili olan ve hem görüntü hem de hijyen bakımından kirlilik oluşturan
çöp konteynerlerini yer altına aldırdık. Çok da güzel oldu. İkincisi de Zam-
bak Sokak’ta yapılıyor. Devamı da gelecek. Bu konudaki taleplerimizi sür-
düreceğiz. 

Sırada daha, duvarımızın dışında bir atık
toplama alanı yapılması talebimiz

var. Böylece yol üzerindeki birik-
melerden de kurtulmuş olacağız.
Desteklerinden ötürü Sayın Üskü-
dar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve ekibine teşekkür ederiz.
Çevremizin temiz tutulması ve çöp konteynırlarının doğru şekilde

kullanılması için Ata-2 Konutları’nda yaşayan herkesin desteğine
ihtiyacımız var. 

Maalesef çöpleri her yere atan, özensiz sakinlerimiz de var. Öte yandan
Şubat Ayı içerisinde Üsküdar Belediyesi ile beraber “TEMİZ SOKAK, TEMİZ
SİTE” konseptinde, Çevre ve Çöplerin değerlendirilmesi için bir etkinlik
çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu konuda sizlerin de katkılarınızı bekliyo-
ruz. Unutmayalım ki, ATA-2 Konutları hepimizin ve bizler temiz bir çev-
rede yaşamayı hak ediyoruz.

Huzurlu Bir Yaşam Merkezi Olma Yolunda

ATA-2 ile BELEDİYE ELELEATA-2 ile BELEDİYE ELELE
Ali ERDOĞAN (Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi)

Y Ö N E T İ M D E N

ATA-2 yönetimi olarak, geçmişte olmadığı kadar Üsküdar
Belediyesi ile ortak projeler üretmeye, daha iyi hizmet al-
maya ve çeşitli etkinliklerde işbirliği yapmaya başladık.
Bunu bir spekülasyon malzemesi olarak kullanmaya çalı-
şanlar varsa, şunu gayet iyi bilmeliler ki, bu ne bir peşkeş
çekme ve pazarlık konusu yapma, ne de bir lütuftur. Duruşu,
hedefleri ve prensipleri belli bir ekip olarak biz ATA-2’ye hiz-
met etmek istiyoruz ve bunu daha iyi yapabilmek için doğru
kişiler kim ise onlarla işbirliğine giriyoruz.

Unutmayalım ki, ATA-2liler olarak her yıl belediyeye 1 milyon TL’nin üzerinde emlak vergisi ödü-
yoruz. Ödediğimiz bu vergiler karşılığında ise bugüne kadar oldukça sınırlı bir hizmet alıyorduk.
Göreve gelir gelmez hiçbir mantıklı açıklaması olmayan bu duruma el attık ve belediyemizden
hakkımız olan hizmetleri talep etmeye başladık. Bu en doğal hakkımız ve bundan rahatsızlık
duymak yerine daha fazlasını talep etmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız. 

ESKİDEN
PEK ÇOK ŞEYE

PARA ÖDENİYORKEN,
ŞİMDİ KAYNAKLARIMIZI
İSRAF ETMİYOR VE AYNI

HİZMETİ FAZLASIYLA
ALIRKEN, ÜCRET DE

ÖDEMİYORUZ

ATA-2 KONUTLARI, ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İLE BİRLİKTE BAŞLATTIĞI ÇEVRE SEFERBERLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BİR ETKİNLİK DÜZENLİYOR:

Temiz Site, Temiz Sokak Projesi
Çevremizin, mahallemizin,
sokaklarımızın temizliği; hem
sağlıklı bireyler olarak sağlıklı
nesiller yetiştirmemiz, hem
de sürdürülebilir bir gelecek
için çevremizin, kentimizin,
ülkemizin ve tabii dünyamı-
zın korunması açısından ol-
dukça önemlidir.

Bu bilince sahip çağdaş bi-
reyler olarak yaşadığımız
ATA-2 Konutlarının temizlen-
mesi, temiz tutulması ve ko-

rucuyu önlemlerle sürdürü-
lebilir bir  çevreye sahip ol-
masına ayrı bir önem
atfetmeli ve gündelik  yaşam
pratiğimizde önceliklerimiz
arasına almalıyız.

Bölgemizin temizliği konu-
sunda birinci derecede yet-
kili olan Üsküdar Belediyesi
de, günlük 2 milyon hareketli
nüfusa sahip ilçemizin İstan-
bul’un en temiz yerlerinden
biri olmasını bu bilinçle yü-
rüttükleri çalışmalara bağlı-
yor.

Biz de, ATA-2 yönetimi ola-
rak, çevremizi temiz tutmak-
tan sorumlu bir ekibin
başında bulunarak, temizlik
konularının yaşadığımız ala-
nın en önemli sorunları ara-
sında olduğunu biliyoruz.
Yaptığımız anket de bunu
göstermektedir. İhmal edil-

mememesi gereken bu ko-
nuda, sınırlı bir ekip ve bütçe
ile çalışmamıza karşın, 2018
yılını bir atılım, yeniden ya-
pılanma yılı ilan ettik. Bu dö-
nemde iyileştirmeler yapa-
cağımız konuların arasında
diğer saha ekiplerinde ol-
duğu gibi temizlik ekibi de
bulunmaktadır.

Daha güçlü bir ATA-2’ye
ancak ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının desteği ile va-
rılabileceğini bildiğimizden,
başta Üsküdar Belediyesi
olmak üzere pek çok kuru-
mun desteğini alıyoruz.

Bu vizyon ve misyon doğrul-
tusunda stratejiler geliştiren
yönetimimiz, Üsküdar Bele-
diye Başkanımız Hilmi Türk-
men ve onun çevre - temizlik
ekipleri ile biraraya gelerek,
kendilerinin daha önce Kuz-

guncuk’ta sanatçı Perran
Kutman’ı da davet ederek
başlattıkları projenin, ATA-2
Konutlarında da yürütülmesi
konusunda işbirliği yapıyo-
ruz.

Bu çerçevede ATA-2 Yöne-
timi ve Üsküdar Belediyesi
ortaklaşa 11 Şubat 2018
Pazar günü, ATA-2 Sitesi Ka-
palı Spor ve Gösteri Merke-
zinde özel bir program
düzenliyorlar.

“TEMİZ SİTE, TEMİZ SOKAK”
Projesi adı altında “İç Temiz-
liğini Sokağa Yansıt, Çevrene
Sahip Çık” sloganları ile dü-
zenlenecek olan etkinlik sıra-
sında çeşitli uzmanlar çevre
bilinci, sokakların korunması,
geri dönüşüm gibi çevreci
uygulamalar hakkında eğitici
konuşmalar yapacak. 

Bu seferberlik için davet et-
tiğimiz ATA-2’li sanatçılar ile
birlikte o gün bir çevre yürü-
yüşü yapacağız, o gün için
ısıtılacak ATA-2 Spor ve Gös-
teri Merkezinde de kendile-
rine plaketler takdim ede-
ceğiz ve çeşitli ikramlar eşli-
ğinde sohbetler gerçekleşti-
receğiz. 
Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen ile ATA-2 Yö-
netim Kurulu Başkanı Ahmet
Gülaydın ve Yönetim Kurulu
üyelerinin katılacağı bu et-
kinlik sırasında bir de kermes
düzenlemeyi planlıyoruz. 

Tüm sakinlerimizi bekleriz



ATA-2 YÖNETİMİ HİZMET DEĞERLENDİRME                  
ANKETİ SONUÇLARI

A N K E T

Bildiğiniz gibi ATA-2 yönetimi olarak görevde bir yılımızı doldurduk. Bu zaman içe-
risinde yapılanlar hakkında yorumlarınızı almak, öncelikli gördüğünüz işlerin önem
sırasını görmek ve taleplerini almak amacıyla bültenimizin Kasım sayısıyla birlikte
sizlere bir anket dağıttık. ATA-2’nin sorunları ile ilgilenen, söz sahibi olmak isteyen
duyarlı üyelerimiz de bu anketi doldurarak yönetim binamıza ulaştırdılar. Bizler de
bu ankete verilen yanıtları tek tek kaydederek istatistiki bir çalışma gerçekleştirdik.
Toplanan verilerin analizini ve yorumlarının bir özetini bu yazıda bulacaksınız. Ka-
tılımcı herkese teşekkür eder, daha iyi bir ATA-2 için görüş ve önerilerinizi bundan
sonra da bizlere ulaştırmaya devam etmenizi dileriz.

ANKETTE KALEME ALDIĞINIZ
GÖRÜŞ VE TALEPLERİNİZ

Anketin sonundaki iki soruyu içeren bu bölümü ise açık
uçlu tutarak, katılımcılara görüşlerini serbest bir bi-
çimde dile getirme olanağını verdik.
Anketin katılımcıları, önem sırası olarak aşağıdaki 10
konuyu sıralamış ve taleplerini bu konularda yoğun-
laştırmışlardır :

1) TAPU 
2) GÜVENLİK 
3) SOSYAL TESİS 
4) YOLLARIN DÜZELTİLMESİ 
5) AÇIK ALANLARIN TEMİZLİĞİ 
6) OTOPARK SORUNU 
7) SOKAKLARDA HIZ YAPILMAMASI
8) SERVİSİN ARTIRILMASI
9) ÖZENLİ BUDAMALAR 

10) SOKAK HAYVANLARI
Bunun yanısıra anketlerde HAVUZ’dan SİNEMA SALO-
NUna, EKMEK FIRINI’ndan MESCİD’e, KAFETERYA’dan
BAR’a, SANAT SERGİSİ’nden SOKAK PAZARI’na kadar
pek çok talep de dile getirilmiş olup, ATA-2’lilerin ne
kadar geniş bir ilgi spektrumu olduğu bir kez daha göz-
ler önüne serilmiştir.

2018 YILI PROGRAM HEDEFLERİMİZİ
ANKET SONUÇLARI DOĞRULTUSUNDA

OLUŞTURUYORUZ
Uzun süredir bu konuda projeler geliştirmek
olan ATA-2 yönetimi, anket sonuçlarını da dik-
kate alarak, bültenimizin 3. sayfasında ayrın-
tıları verildiği üzere Ocak 2018 tarihi itibariyle
bir dizi önlemi yaşama geçirmenin adımlarını
atmıştır.zer anketler yaparak  ATA-2’nin nab-
zını tutmaya devam edeceğiz.

SİZLERİN GÖRÜŞ VE TALEPLERİNİZİ
YANSITAN BENZERİ ANKETLERİMİZE
ÖNÜMÜZDEKİ PERİYODLARDA DA

DEVAM EDECEĞİZ.
GÖRÜŞLERİNİZ BİZLER İÇİN

DEĞERLİDİR, ANKETLERİMİZE
NE KADAR ÇOK KATILIMINIZ OLURSA

SİZLERE O KADAR İYİ HİZMET EDEBİLİRİZ
Yönetim Kurulu olarak, tüm üyelerimizin gö-
rüşü bizler için değerlidir. Bu nedenle bu an-
ketin sonuçlarından yola çıkarak, talepler
içerisinde yapılabilir olanları hayata geçirmeye
çalışacağız. Belirttiğimiz gibi 2018 yılı çalışma
planını bu doğrultuda oluşturmaktayız.
Size daha iyi hizmet verebilmemiz için önü-
müzdeki dönemlerde bezeri anketler yaparak
ATA-2’nin nabzini tutmaya devam edeceğiz.

(Olumlu ya da olumsuz, anket sonuçlarınıa tüm şeffaflığımızla yer verdik. Dileyenler anket formlarını yönetim merkezinde görebilirler)
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ATA-2 ANKETİNDE SORULAN 
SORULAR
Anketimizde yönetimin ve ekiplerinin
çeşitli konulardaki performansları so-
ruldu. Bunların arasında ATA-2 sakin-

lerinin yönetim ile ilişkilerinde birebir
pratiğini yaptığı yetkililere ulaşım ko-
laylığı, yönetimin ve personelin gelen-
lere olan davranışı, talepleri
karşılamaları, muhasebe, hukuk, teknik
büro,  temizlik ve güvenlik saha perso-

nelinin performansları, yanıt verme
çözüm üretme hızları, genel güvenlik ve
temizlik durumu, ücretsiz servis, kapalı
spor salonu, aylık bülten, sosyal medya,
bilgilendirme toplantıları ve çeşitli et-
kinlikler gibi konular bulunuyordu.

Bu soruları kendi izlenimleri doğrultu-
sunda çok iyi, iyi, orta, kötü ve çok kötü
gibi seçeneklerle sunduk ve bu şiklar-
dan bir tanesi işaretleyerek, son iki so-
ruyu da açık uçlu yazarak yanıtlamanızı
istedik.
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Neden Budama Yapmalıyız ?

Budama işlemine, kısaca bitkilerimizin ve
ağaçlarımızın daha iyi gelişmesi ve veri-
mini arttırması için kullandığımız yöntem
diyebiliriz. Nasıl her sene profesyonel ya
da amatör bir şekilde bitki ve  ağaçları-
nızdan kaliteli, yeterli ve sürekli ürün ala-
bilmek için toprağınızı işleyip, gübresini
koyup, sulamasını yapıp, zararlılar için
mücadele ediyorsanız aynı şekilde bu-
dama işlemini de yapmak zorundayız. Ben
memnunum, budama işlemi yapmama
gerek yok diye de düşünebilirsiniz. Ama
unutmayın ki düzenli bir şekilde budama
yapmadığınız takdirde ağacınızın tacı dü-
zensiz bir şekilde gelişecek, dalları gerek-
siz fazla verimden dolayı kırılacak,
dallanmanın artmasından dolayı ağacını-
zın iç kısımlarına güneş ışıkları giremeye-
cek ve her sene düzenli verim
verememeye başlayacaktır. Bu olumsuz
durumdan kaçınmak için ağaçlarınıza dü-
zenli bir şekilde budama işlemini uygula-
malısınız.

Doğru Budama Nasıl Yapılmalıdır?

Budama işleminin  yöntemi nasıl olursa
olsun, ağacınızın üst görünümünü koru-
malısınız. Budamayı ağacın alt dallarında
yapmak, üst derinliğini azaltmak ve buna
bağlı olarak üst şeklini bozmak doğru de-
ğildir. Meyve ağaçlarında budama süs bit-
kilerinden daha farklıdır. 

Meyvelerin ekonomik değerleri vardır ve
yanlış yapılan budama o sene ürün ala-
mama gibi büyük sonuçlara neden olabi-
lir. Meyve ağaçlarında meyveye özel
değişmekle beraber yaprak döküldükten
sonra ürün budaması yani ağacın meyve
veren sürgünleri bırakılmak suretiyle
diğer yeni çıkmış sürgünlerinin kesilmesi
uygundur. Ayrıca ağacın güneşten daha
iyi istifade etmesi için ağaç tacında yapı-
lacak seyreltmeler meyve ağaçlarının iyi

ürün verebilmesi için hayati önem arz et-
mektedir. Budama yapacak olan kişilerin
bulundukları iklim, toprak koşulları ve
meyve ağaçlarının yaşlarını da dikkate
alarak budama işlemini yapmaları gerek-
mektedir. 

Ne Zaman Budama Yapılmalıdır?

Ağaçları yılın her mevsiminde istediğimiz
gibi budayamayız. Özellikle yapraklı ağaç-
lar yapraklarını döktükten sonra budan-
malıdır. Tarih vermek gerekirse
yurdumuzda budama için en uygun
zaman 15 Ekim – 15 Mart tarihleri arasın-
dadır. Budamanın zamanlaması gerçek-
ten çok önemlidir. Yanlış zamanda yapılan
budamalar bitkilerde büyük hasarlara ve
buna bağlı olarak da ürün kaybına neden
olur. Ek olarak bazı hastalık ve iklim ko-
şullarından fazlaca zarar görmelerine de
sebep olabilir. Bu yüzden bitkilerde
uyuma dönemi dediğimiz kış döneminde
yapılan budamalar en doğru zamanda ya-
pılan budamalardır. Temel, derin ve genç-
leştirme budamalarının hepsi kışa doğru
ve kışın yapılmalıdır.

Budama Çeşitleri 

Budamalar yapıldığı mevsime, bitkinin
cinsine ve yaşına göre birkaç şekilde ya-
pılmaktadır.  Yeni dikilen ağaçlara yada
genç fidanlara birkaç sene boyunca uygu-

lanan budama şekline terbiye budaması,
ağaçlardan daha çok meyve alabilmek
için yapılan budama şekline ürün buda-
ması, ürünü azalmış yaşlı ağaçları yeniden
kazanmak için yapılan derin budama şek-
line de gençleştirme budaması denir. Ay-
rıca süs bahçelerinde uygulanan şekil ve
ayıklama budama çeşitleri de vardır.

Ata-2 Konutlarında Budama

Ata-2 sakinleri olarak gerçekten bizler
hem Türkiye hem de İstanbul şartlarında
son derece şanslıyız. Çünkü bizler İstan-

bul’da çok az aileye nasip olan ve muhte-
şem bir çeşitliliği olan bir habitata sahibiz.
Ata-2’de en çok ligusturum, şimşir, kota-
nas, mazı, leylandi ve fıstık çamı mevcut-
tur. Ata-2’deki bitkiler 20-25 yıllık ve
olgunluktan yaşlılığa doğru giden bitkiler-
dir. Bu bitkiler yıllarca yeterince maalesef
bakılamadığı için gençleştirme işlemi ya-
pılamamıştı. 

Bizler de yönetime gelir gelmez bu konu-
nun önemini tesbit edip yaşlanan bitkileri
akıllı bir şekilde budayarak ömürlerini
uzatmak maksadıyla bu sonbaharda
yoğun bir budama faaliyetinde bulunduk.
Bu faaliyetimiz esnasında uzman peyzaj-
cılardan ve ziraat mühendislerinden üc-
retsiz destek aldık. 

Bazı üyelerimizden derin budama yaptı-
ğımız şeklinde şikayetler alsak da aşağı-
daki bazı resimlerde en yoğun şekilde
budanan bazı ağaç ve bitkilerin şu anki
durumları görülmektedir. Herkes görecek
ki hem bitkilerimiz daha da güçlenecek,
hem de baharla beraber yeni fidanlar di-
kerek çevremizi daha da yaşanabilir bir
hale getireceğiz.

ATA-2’deki Ağaç Budamaları Hakkında
Ahmet ÇİFCİBAŞI  (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetime gelir gelmez ATA-2’nin hemen her konuda
çözüm bekleyen sayısız sorunlarına belirli bir sıra içe-
risinde el atan ve olanaklar çerçevesinde bunlara
çözüm getirmek için çaba sarfeden ekibimiz, bu son-
baharda yoğun bir budama faaliyeti başlatmıştır. 
Çoğu 20 - 25 yıllık olan ATA-2’deki yaşlanmış bitkile-
rin ve ağaçların belirli periyodlarda radikal bir bi-
çimde budamaya tabii tutulması herşeyden önce
onların sağlığı, güvenliği ve estetik görünümleri açı-
sından gerekmektedir. Çünkü akılcı bir biçimde yapı-
lan bu derin budamalar, ATA-2’deki yeşilliklerin
ömürlerini uzatacak ve ilkbahara hazırlanarak daha
güçlü bir biçimde etrafın yeşillenmesini sağlanacaktır.
Ziraat mühendisleri ve peyzaj mimarları denetiminde
bugüne kadar gerçekleştirilmemiş ölçüde başlatılan
bu seferberlik, konu hakkında fazla bilgiye sahip ol-
mayan kimi sakinlerimiz tarafından endişe ile karşı-
lanmış ve bilinçsiz yakınmalara neden olmuştur.

Bugüne kadar bizimle temasa geçenleri, yeşile en say-
gılı ATA-2 yönetimlerinden biri olarak bu işlemi nasıl
bir bilimsel çerçevede yürüttüğümüz konusunda de-
taylı olarak bilgilendirdik.

Hiç bir fırsatı kaçırmayan birkaç müzmin muhalif figür
dışında pek çoğu iyi niyetli olan üyelerimize ATA-2
adına hem teşekkür ediyor, hem de hiç meraklanma-
malarını, önümüzdeki ilkbaharda bu girişimimizin ya-
rarlarını kat kat göreceklerini söylemek istiyoruz.

Ç E V R E

ZAKKUM LİGUSTURUM KOTANAS BİTKİSİ

ATA-2’de BUDANAN BİTKİLER FİLİZ VERMEYE BAŞLADI BİLE

Baharda Şenlik Var !..



Sayın ortaklarımız ;

Bildiğiniz gibi ATA-2 Konutlarının
Teknik Servisi olarak evlerimizde
elektrik, sıhhi tesisat ve diğer kana-
lizasyon sistemleriyle ilgili orijinal
olarak kullanılan bütün tesisat arı-
zalarına belirli kurallar çerçeve-
sinde müdahale ediyoruz. 

Orijinalden kastım projesine uygun daha
önce ortaklarımıza kooperatif tarafından
teslim edilmiş tesisatlardır. Ancak eğer
konut sahibi bunların üzerine kimi müda-
halelerde bulunmuş ise, bu duruma birebir
müdahale etmek istemiyoruz. Çünkü onlar
bizim için müdahalesi sorunlu tesisatlardır,
orijinal değildir, değiştirilmiştir. Yani özel
kimi değişikliklere uğramıştır ve bunlara
ekibimiz tarafından müdahale edilmesini
doğru bulmuyoruz çünkü değişik uzman-
lıklarla uğraşmak kolay değildir. Arkadaşla-
rımızın bu tür özellikli işleri becerememesi
halinde bu kez başka sorunlar çıkabilmek-
tedir. Bu nedenle böylesi durumlarda siz-
lerin doğrudan dışarıdan yardım alması
gerekmektedir.

TEKNİK ARIZA GİDERİLİRKEN KIRILIP
DÖKÜLEN YERLER AYRI UZMANLIK
GEREKTİRİYOR

Bu arada komşularımızın bir konuda daha
dikkatini çekmek istiyorum. Bu arıza gide-
rilmesi çalışmaları sırasında kırılıp dökülen
boya, sıva, fayans vb. işler ekibimiz tarafın-
dan düzeltilemiyor. Bunun iki nedeni var.
Birincisi kırılan yerlerin tamir edilmesi
başka bir uzmanlık alanıdır. Sıvası, boyası,
fayansı vb. işlerin yapılması, kapatılması
elektrik ve su tesisatçılarının işi değildir ve
zaten de gereken diğer alet edevat bu ar-
kadaşlarımızda yoktur. İkincisi ise ekibimiz
öylesine yoğun bir biçimde çalışmakta ki,
bunları kapatıp düzeltmeye vakit bulamı-
yor. Kısacası biz sorunu gidermekle ve sis-
temi işler hale getirmekle mükellefiz, gerisi
uzmanların işi.

KAPSAM DIŞI İŞLER

Öte yandan tamiratlarını yapmadığımız ko-
nuların arasında bir de yine orijinalinde ol-
mayan gömme blok rezervuarlar
bulunmaktadır. Bunların zor ve karmaşık
tesisatları vardır, bu nedenle bunlara mü-
dahale edememekteyiz. Yine hidrofor, ka-
lorifer kazanları ve bunlara ait oto-

masyonlar ile avize, uydu anten sistemleri,
klimalar ve evdeki özel cihazlara müdaha-
lede bulunmuyoruz. Çünkü bunların özel
servisleri bulunmaktadır ve onlar tarafın-
dan müdahale edilmezse sorun çıkabil-
mektedir. 

Ayrıca çok nadiren olsa bile elektrik ana pa-
noları, elektrik sayaçları gibi elektrik kuru-
muna ait olan cihazlar da bizim müdahale
alanımızın dışında kalmaktadır. Zaten bizim
tesisatçılarımızın böyle bir hakkı da yoktur
ve bu konuda yetkin de değildirler.

ATA-2 KONUTLARI İÇERİSİNDEKİ
PROFESYONEL İŞYERLERİ DE KAPSAMI-
MIZ DIŞINDADIR.

Son olarak da şunu belirtmeliyiz ki, eğer o
konut işyeri olarak kullanılıyorsa, burası
profesyonel yerler olduğu için onların sta-
tüleri farklı olduğundan ATA-2 Teknik Ser-
visi olarak  bunlara müdahale edemiyoruz.

TEKNİK BÜRO ÇALIŞMA SAATLERİ

Ata2 kooperatifinde verilen elektrik su hiz-
meti  ile ilgili olarak yazdırdığınız arızaları-
nızla ilgili  ekiplerimiz sabah 09:00 akşam
saat 18:00 a kadar hizmet vermekte, de-
ğişken talep  yoğunluğu nedeniyle fiks bir
randevu saati ile çalışmamaktayız. 

Ancak arızayı yazdırıp evde durmamanız
veya acil bir durum için dışarıya çıkmanız
gerektiğinde Teknik Büronun (0216 486 02
24-126) nolu numarasından arızanızı iptal
ettiriniz ki, zaman kaybetmeden sıradaki
diğer arızalara bakabilelim. Unutmayalım
ki, büro olarak günde 25 civarında talep alı-
yoruz ve yoğunluk nedeniyle sizlere verdi-
ğimiz hizmette aksamalar olmasını arzu
etmiyoruz.

Bu konuda göstereceğiniz hassasiyetten  do-
layı teşekkür eder, arızasız günler dileriz.
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F İ N A N S T E K N İ K   B Ü R O 

KOOPERATİFİMİZE ARALIK AYI İÇERİSİNDEKOOPERATİFİMİZE ARALIK AYI İÇERİSİNDE
ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ :ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ :

Fatma ÖTER, Soner OKUMUŞ, Afra İmge YILMAZ,   Sevilay
ŞAHİN, Yücel KANYILMAZ, Veysel GÜNDOĞDU, Hatice GÜLTÜRK,

Rabia Burcu ÖZYILDIRIM, Çiğdem İRTEŞ, Gülseren ÇOLAK
Kendilerine Hoşgeldin Diyor, Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

KAYBETTİKLERİMİZ :KAYBETTİKLERİMİZ :
İzzet MUTAFLAR

Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına
ve Sevenlerine Başsağlığı  Diliyoruz.

TOPLAM

Aralık Ayı İçerisindeTahsil Edilen Toplam Gelir 318.529

Aralık Sonu İtibariyle Alacak Bakiyesi 526,224

TUTAR

Ücretler (35 Çalışan + 5 Yönetim + 3 Denetim) 105.795

SSK 41.036

Stopaj 27.082

Güvenlik (24 Kişi + 2 Devriye Aracı vb. Masraflar) 88.498

Hukuk Müşavirliği 10.400

Mali Müşavirlik 2.500

Mahkeme Giderleri 5.136

Bakım Onarım 13.529

Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb. 8.882

Yönetim Binası Genel Giderler

(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat) 8.837

Genel Kurul Giderleri 0

Demirbaş Giderleri 5.574

Kıdem ve İhbar Tazminatı.                                                                   0

Ring Servis 6.490

Toplam Giderler  323.759

1) Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir 

2) Aralık sonu itibariyle  ARSA TAPU VADELİ HESAP TOPLAMI ....... 13.168.023

(NOT: Göreve geldiğimiz 31 Ekim 2016 itibariyle devraldığımız bankadaki
arsa tapu parası 11.569.586 TL olup, üzerine faiz gelirleri de eklenmekte

ve bu rakama hiç dokunulmamaktadır)

ARALIK AYI GELİRLERİ

ARALIK 2018 GELİR-GİDER TABLOSU

ARALIK 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

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
Zamanında haberdar edilirsek,  tüm ortakların cep telefonuna

cenaze ile ilgili bilgilerini SMS mesajı olarak da gönderiyor,
talep edilmesi halinde de belediye hizmetleri (otobüs vb.)

konularında da cenaze sahiplerine yardımcı oluyoruz.

NOT:  Bizlere bildirmeniz halinde, YENİ ÜYELERİMİZİ,
DOĞAN ÇOCUKLARIMIZI ve KAYIPLARIMIZI

burada olduğu gibi sosyal medya aracılığıyla da 
yayınlamaya devam edeceğiz.

ATA-2 Konutlarının Teknik Büro Çalışmaları,ATA-2 Konutlarının Teknik Büro Çalışmaları,
İçerik ve Kapsamı Hakkındaİçerik ve Kapsamı Hakkında

Orhan SEVEN (Teknik Büro Sorumlusu)
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ARALIK AYININ 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 bildi-
rimleri ve CCTV tespitlerine daya-
narak hazırlanan Aralık 2017
raporu aşağıda verilmiştir:
* Aralık ayı içerisinde ATA-2 Konutlarında 5
adet alarm olayı ihbarı alınmış, ikametler
kontrol edilmiş, alarm merkezi ve site sa-
kinimize bilgi aktarılmıştır. 

* Araç ile ilgili olarak 2 (iki) adet şikayet
alınmış, cam ve kapısı açık olanlar kapat-
tırılmış, bizde kaydı olmayan ve sabaha
kadar çalan yabancı plakalı bir aracın boya
dökülmesi hasarıyla ilgili tutanak tutulmuş-
tur.

* ATA-2 içerisinde bir adet elektrik, bir adet
de su patlağı olmuş, ilgili kurumlar aran-
mış, çalışmalar hakkında  telefon ile sa-
kinlerimiz bilgilendirilmiştir.

* Aralık ayı içerisinde ATA-2’ye 12 (oniki)
eşya girişi ve 7 (yedi) eşya çıkışı olmuştur.

* 2 (iki) adet kamera arızası meydana gel-
miş, çalışmayan kameralar ile ilgili bilgi tek-
nik büro ile paylaşılmıştır ve arızalar
giderilmiştir.
* Park ve bahçe aydınlatmalarıyla ile ilgili
şikayetler ayar yapılarak giderilmiştir.
* Ambulans girişlerine ilişkin refakat etme
işlemlerine Aralık ayı içerisinde de devam
edilmiştir.
* Yeni yılda herkese sağlıklı, güvenli ve ka-
zasız belasız bir yıl dileriz.

CCTV  KOORDİNASYON EKİBİ 
Nihat Kart, 
Recep Kart,  
Feyzullah Kılıçarslan

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 ek-
siksiz doldurularak teslim edilmelerini sağlayı-
nız. Bu talimatlara uyulması aracınızın giriş
kapılarında bekletilmemesini sağlayacaktır.

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

Can ve mal güvenliğiniz açısından kullandığı-
nız araçların plakalarını ve gerçekleşen deği-
şiklikleri yönetime bildirmenizi önemlidir. Bir
olay, hasar durumlarında, sizlere acil ulaşıl-
ması açısından çok önemlidir.

ARABALARIMIZI UYGUN YERLERE PARKEDELİM

Kooperatifimizin  apartıman-
larındaki  kalorifer daireleri,
ortak alanlar ve sığınakları
kullanımı ve temizliği konu-
sunda yönetimimize şikayetler
yapılmakta ve yardım isten-
mektedir.  
Yönetimimizin tespıtlerinden
de pek çok ortak alan ve
kazan dairesi, sığınak çok pis
tutulmakta bazıları depo ola-
rak kullanılmakta ve adete
çöplük haline getirilmiş bulun-
maktadır.

Kat mülkiyeti kanunu ve sığı-
nak yönetmeliğine göre ;  ortak
alanların korunması bakımı
katmalikleri ve yöneticinin so-
rumluluğundadır. İlgili mev-
zuata göre aşağıdaki husus-
lara  tüm ilgililerin dikkat et-
meleri gerekmektedir.
1-Apartıman  sığınakları ortak
alan statüsündedir.Kiralana-
maz, satılamaz ve amacı dı-
şında kullanılamazlar. (Yönet-
melik md. 13)
2-Sığınaklar,heran kullanılabi-
lecek gibi temiz ve boş bulun-

durulmalıdır.Kolay temizlik için
tercihan kanalizasyon siste-
mine bağlı bulunmalıdır.
3-Sığınaklarda  demir kapı ve
havalandırma menfezi bulun-
malıdır. Menfez enaz  60x40
cm boyutunda olmalıdır.
4-Sığınak ve ortak alanlar la il-
gili şikayet ve talepler şehircilik
bakanlığı ilmüdürlüklerine ya-
pılabilir.Bakanlık bu konuda
yetkili kurumdur. Bakanlığın
tavsiye ve yaptırımlarına uy-
mak mecburiyeti vardır.

D U Y U R U

Sığınak Yönetmeliği Hakkında Apartman DaiSığınak Yönetmeliği Hakkında Apartman Dairesi Sahiplerine Duyururesi Sahiplerine Duyuru
Atilla KADIOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
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Sayın komşular, değerli üyelerimiz;
2017 yılını geride bıraktık. Güvenlik olarak siz-
lerin şikayetlerinizi, isteklerinizi değerlendirdik
ve bu doğrultuda elimizden geldiğince olaylara
müdahil olduk. Çok şükür ki geçmiş dönemlerde
yaşanan sıkıntılı olay sayısını en düşük seviyede
bitirdik. Emniyet birimlerine, mahalle muhtarlı-
ğımıza, yönetim kurulumuza ve siz üyelerimize
her daim sürdürdüğünüz destek için teşekkür
ederiz.
Park - bahçelerde olan olaylara, site sakinlerimi-
zin yaşadığı sıkıntılarda şüpheli her konuda bize
ulaştığınızda, yönlendirmiş olduğunuz alarm ih-
barlarına anında müdahale ettik, sağlık sorunu
yaşayanlar için gelen ambulanslara eşlik ettik,
çevre kontrollerini düzenli olarak yapmaya ça-
baladık.
Bu denli büyük bir yerleşim alanında zaman
zaman eksiklikler, aksaklıklar yaşanmış olsa da,
bizler gece gündüz, rahat ve güvenli şekilde ya-
şamınızı idame ettirebilmeniz için elimizden
gelen gayreti göstermeye çalıştık.

Daha güvenli bir site için, 2018 yılında da kimi
konulara dikkat çekmek istiyoruz. Öncelikle siz
üyelerimizin can ve mal güvenliği için ikamet-
lerinizden uzun süreli ayrılıklarınızda, bir kom-
şunuza bilgi vermeniz çok önemlidir. 
Öte yandan plaka kayıtlarınızı güncellemeniz,
gelen misafirlerinizin görülecek şekilde irtibat
numarası bırakmaları bir sıkıntı anında hızlı ula-
şım sağlayacaktır.

Her türlü müdahale ve trafik kolaylığı için trafo,
kamera, yangın ve priz vanaları önlerine, acil
çıkış yollarımızın giriş ve çıkışlarına, sokakları
kapatacak veya trafiğe engel olacak biçimde araç
parkedilmemesi gerekmektedir.
Aynı şekilde villa bahçe girişini görüşün az ol-
duğu yerleri aydınlatmanız, bloklarınızın çevre-
sine güvenlik kamera sistemi uygulanması
büyük yarar sağlayarak daha iyi bir güvenlik hiz-
meti vermemezi kolaylaştıracaktır.

“BU DENLİ BÜYÜK BİR YERLEŞİM ALANINDA“BU DENLİ BÜYÜK BİR YERLEŞİM ALANINDA
ZAMAN ZAMAN EKSİKLİKLER, AKSAKLIKLARZAMAN ZAMAN EKSİKLİKLER, AKSAKLIKLAR

YAŞANIYORSA DA, BİZLER GECE GÜNDÜZYAŞANIYORSA DA, BİZLER GECE GÜNDÜZ
YAŞAMINIZI RAHAT VE GÜVENLİ BİRYAŞAMINIZI RAHAT VE GÜVENLİ BİR

ŞEKİLDE İDAME ETTİREBİLMENİZ İÇİNŞEKİLDE İDAME ETTİREBİLMENİZ İÇİN
ELİMİZDEN GELEN GAYRETİELİMİZDEN GELEN GAYRETİ

GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ”GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Kullanım alanımızda bulunan park, bahçe, spor
alanlarının kirletilmemesi, demirbaş eşyalara
zarar verilmemesi, aydınlatmaların kasti olarak
kırılmamasına özen gösterilmesi de diğer önemli
başlıklar arasında yer almaktadır.
Hepimizin  yürüyüş alanlarımızın, parklarımızın
çöp atılarak kirletildiğine şahit oluyoruz. Bu ko-
nularda hep birlikte gerekli özeni göstermemiz
herkesin ATA-2 Konutlarından daha iyi koşul-
larda yararlanmasını sağlayacaktır.
Gördüğünüz her türlü olumsuzluğu, anında 7 /
24 güvenlik telefonlarımıza bildirmenizin öne-
mini bir kez daha hatırlatarak, tüm sakinlerimize
sağlık, huzur ve mutluluk dolu yıllar dileriz.

Daha Güvenli, Daha Düzenli Bir ATA-2 İçin Çaba GösteriyoruzDaha Güvenli, Daha Düzenli Bir ATA-2 İçin Çaba Gösteriyoruz
Nihat KART (ATA-2 Güvenlik Amiri)

G Ü V E N L İ K

ATA-2’liler Üsküdar Belediyesinin Boğaz Gezisine Katıldı

7 Ocak 2018 Pazar günü  Üsküdar
Belediyesi Valide Sultan Gemisi ile
bir Boğaz turu düzenleyerek hay-
vanseverleri biraraya getirdi. Ana
teması, sahipsiz sokak hayvanlari
ile nasıl daha entegre biçimde ça-
lışabileceği olan  ve Üsküdar Bele-
diye Başkanı Hilmi Türkmen’in de
katıldığı bu geziye, ATA-2’den de
yoğun bir katılım oldu.

Belediyenin gönderdiği iki otobüs
ile ATA-2’den hareket edenlerin
arasında ATA-2 Yönetim kurulu
Başkanı Ahmet Gülaydın, Yönetim
Kurulu Üyeleri Atilla Kadıoğlu ve
Ahmet Çifcibaşı, aileleri, Çengel-
köy ATA-2 Doğa Dostları Derneği
ve 40 civarında site sakinimiz bu-
lunuyordu. 

Saat 14.00’de başlayan ve oldukça
keyifli geçen gezi sırasında tur reh-
beri bilgiler verirken çay ve simit
ikramında da bulunuldu. 

Çeşitli konuşmaların yapıldığı ge-
zide, Üsküdar Belediye Başkanı ile
birçok konuyu konuşma fırsatı
bulan Başkan Ahmet Gülaydın, bu
gibi etkinlikleriin oldukça yararlı

olduğunu belirterek, ATA-2’nin
bulunduğu ilçenin belediyesi ile
çok işi olduğunu ifade ederek, yö-
netim olarak ilişkilerin daima sıcak
tutulması konusundaki kararlılığını
bir kez daha belirtti. Doğa Dostla-
rı’na da teşekkür eden Başkan Gü-
laydın, gerek Belediye, gerekse de
Doğa Dostları ile işbirliklerinin sü-
receğini de vurguladı.

G E Z İ
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Yılbaşından bir hafta önce, 23 - 24 Aralık günleri, ATA-2 Kapalı Spor
ve Gösteri Merkezi, bir başka ilke daha sahne oldu. Üsküder Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen’in de ziyaret ederek beğenilerini, tebriklerini
dile getirdiği bir de konuşma yaptığı kermeste ATA-2 içinden, dışın-
dan, çevre kurumların da dahil olduğu 99 katılımcı hazır bulundu.
Tüm katılımcı ve ziyaretçilerin tahminlerin üzerinde memnuniyetle-
rini belirttiği ve en kısa zamanda yenilerinin talep edildiği etkinlik için
biz de herkese teşekkür ediyoruz.
KIŞ KERMESİ !
ATA-2’lileri kaynaştıracak etkinlikler planlarken, ilk kermes fikri ortaya atıl-
dığında önce Aralık ayının dezavantajlarını düşünerek ertelemeyi bile tar-
tışmıştık. Ancak fikrin cazibesi bizi kararımızın arkasında durmaya itti ve
duyuru ile birlikte bizi bile şaşırtan bir talep patlaması yaşandı.
ÜCRETSİZ KATILIM
Bir konuda çok nettik. Bizim akçeli etkinliklerle işimiz olamazdı çünkü pren-
sip olarak gelir sağlamaya endeksli değildik. Her ne kadar kermeslerin ken-
dine göre bir ekonomisi, ticari kimliği olsa da, ATA-2 yönetimi olarak bizim
amacımız sadece hizmet vermek olduğundan, aksi yönde tüm ısrarlara rağ-
men kermese katılımı, masa, sandalye, çay, kahve vb. ikramları da ücretsiz
yapacaktık. Öyle de yaptık...
İLK DENEME
Kermese, %90’ı ATA-2 içerisinden olmak kaydıyla 96 masa ve üç stand ile
toplam 99 katılım oldu. Önceliği ATA-2’lilere verdiğimiz bu etkinlikte, kalan
yerleri de Bahçelievler Mahallesinden gelen talepler doğrultusunda dağıttık.
Başvuru yapan kimseyi açıkta bırakmadık. Satıcısı ile, alıcısı ile yoğun bir ka-
tılım olması ve insanların olabildiğince geniş bir kitle ile kaynaşması da ne
kadar isabetli bir karar aldığımızı gösterdi.
Soğuk havaya rağmen insanlarımız gelip alışveriş yaptılar, sohbet ettiler, ça-
yımızı içtiler. Çok mutlu olduk. Her yeni aktivitemizle ortam hazırlandığında
Ata-2lilerin bir araya gelip keyifli vakit geçirdiğini gördüğümüzde daha da
bir heyecanlanıyoruz.
SİZLER İÇİN, SİZLERİN KATKILARIYLA
Biz de bu kermesten pek çok şey öğrendik, deneyimler kazandık. Bundan
sonraki etkinlikleri de sizlerin görüş ve önerileriniz doğrultusunda yapacağız.
Isıtma sorununu da çözmemiz gerekecek. Ayrıca kendi içerisinde sınıflandı-
rılmış, belirli temalara sahip ihtisas fuarlarına olan talep doğrultusunda siz-
lerin danışmanlığında, hep birlikte pek çok başarılı işe imza atabileceğimizi
düşünüyoruz.
DAHA YAŞANABİLİR BİR SOSYAL YAŞAMA DOĞRU
İstanbul koşullarında bu kadar büyük parklara, yürüyüş alanlarına, spor tesis-
lerine sahip kaç tane yerleşim alanı var ki? Bu ortamı çok daha yaşanılabilir,
paylaşılabilir bir hale getirmek istiyoruz. Ağaç Dikme Şenliği, Fotoğraf Yarış-
ması, Tavla / Satranç Turnuvası, Kermesler düzenleyeceğiz. Yasal koşulları
sağladığımızda güzel bir sosyal tesis yapacağız.  Sizlerden de yeni fikirler bek-
liyoruz.
GÜZEL İNSANLARIN HUZUR İÇİNDE YAŞAYACAĞI BİR ATA-2
Ata-2 denildiğinde akla sadece sorunların, çıkar çatışmalarının, kavgaların
olduğu bir kooperatif değil, güzel insanların huzur içerisinde yaşadığı bir si-
tenin gelmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.
Ata-2’liler daha fazla bir araya geldikçe, paylaşmanın tadına daha çok varıp
hakkımız olan tapumuzun ve bireyselleşmenin önündeki engelleri hep be-
raber ortadan kaldırmanın mümkün olabileceğini herkese göstereceğiz.
Gelin katılın, Ata-2’yi çok daha yaşanılabilir, gerçek değerine ulaşmış bir yer
haline hep beraber getirelim. 

E T K İ N L İ K

2017’ Yİ  OLDUKÇA BEĞENİ ve YENİ TALEPLER ALDIĞIMIZ BİR ETKİNLİK İLE KAPATTIK :2017’Yİ  OLDUKÇA BEĞENİ ve YENİ TALEPLER ALDIĞIMIZ B İR ETKİNLİK İLE KAPATTIK :

İlk Kermesimiz 500 Kişiyi Ağırladıİlk Kermesimiz 500 Kişiyi Ağırladı
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ZAMBAK MEYDANINDA DA
ÇÖP KONTEYNERLERİNİ
YERALTINA
ALIYORUZ
Çağdaş bir görünüm ve hijyen için,
ilk kez ATA-2’nin Maviçam Cadde-
sinde  başlattığımız yeraltı çöp kon-
teynerleri uygulamasına, bu kez
Zambak Meydanı ile devam ediyo-
ruz. Tabii yine bir önceki gibi tek bir
kuruş masraf yapmadan...

A T A 2’ d e n  K I S A  H A B E R L E R

YILBAŞINDA
ATA-2

KAPILARINDA
IŞIKLANDIRMA
ÇALIŞMALARI
Yeni yılı,
tüm giriş
kapılarımızda
küçük  dokunuşlarla
bir fark  yaratarak
ışıl ışıl karşıladık

GECE RÖGAR        
TEMİZLİKLERİ

Gerek altyapı
sorunları,
yağışlar, gerekse
de kullanım
hataları nede-
niyle  ATA-2’nin
sık sık  tıkanan
rögarların
temizliği  acil
çalışmalardan
biri olup, gece gündüz bu çalışmaların
gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

Park sorunu ATA-2’de her geçen gün
daha fazla hissedilmekte. Bu nedenle
diğerlerinin yanısıra ambulans, itfaiye,
servis gibi araçların sağlıklı akışını sağ-
lamak amacıyla park ihlallerini engel-
lemeye yönelik yol saksıları
düzenlemesinin de önemi artıyor.

YOL / PARK SAKSILARI

YÜKSEK
AYDINLATMA

TAMİRLERİ ATA-2’nin tahribata uğrayan, eskiyen
yollarının hali malum. Hemen her gün
bir problem çıkıyor. Kanal kapakları da
bunların arasında. Yerinden oynayan,
çıkan bu kapaklar trafik açısından da
sıkıntı yaratmakta olduğundan sık sık
elden geçmesi gerekiyor.

GERİ DÖNÜŞÜM
KONTEYNERLERİ
BOŞALTILIYOR

Ekonomiye yeniden kazandırmak
adına yağ atık, cam vb. konteynerler-
deki malzemeler periyodik olarak bo-
şaltılıyor.

KANAL KAPAĞI
TAMİRATLARI

ATA-2 Konutlarının ka-
pılarında bulunan gü-
venlik kulübeleri, giriş
çıkış yerleri olması açı-
sından önemli olup, dı-
şarı ile bağlantıla-
rımızın kontrol nokta-
larıdır.
Belediyeye terk alanla-
rımızda bulunması ne-
deniyle ancak belirli
işlevlere sahip olan bu
kapılarda görev yapan
personelimiz ise hem

bilgi akışının sağlan-
ması hem de caydırıcı-
lık açısından kilit bir
işlev görmektedir-
ler.
Bu kontrol
noktalarının
daha işlevsel
hale getiril-
mesi için
son bir yıl
içeris inde
önemli tadi-
latlar yapan

ATA-2 yönetimi, son
olarak da daha önce
kaplatılmış olan içeri-

sini göstermeyen
camlara el attı.

İçeridekilerin
ne yaptıkla-
rını, hatta
orada birile-
rinin olup
olmadığının
bile görül-

mesini engel-
leyen bu

camlar, giriş çıkış yapan
ziyaretçilerimizin göz
teması kurmalarını da
sakinlerimizin güven
duymalarını da engel-
lemekteydi.
Bu nedenle , girişleri-
mizi daha görünür kıl-
mak için, buralarda
bulunan tüm cam fol-
yolar  kaldırılarak,
şeffaf bir kontrol yapı-
labilmesi sağlanmıştır.

GÜVENLİK KULÜBELERİMİZİN BAZI
CAMLARI ŞEFFAF HALE GETİRİLDİ

Yollarımızın kapsamlı bir biçimde
elden geçirilmesi için gerekli
başvuruları yapmış olmamıza
rağmen ağırdan alınan

bu hizmet
karşısında
mecburen
çöken vb.
hasarlı yolları
biz tamire
çalışıyoruz

KENDİ
İMKANLARIMIZLA 

YAPILAN YOL 
TAMİRATLARIYüksek aydınlatma lambaları

ve arızaların tamirlerini (dışarıya
bağımlı olduğumuz için) sık sık
talep etmemize karşın belirli
periyodlarda yapabiliyoruz.

CAM KUMBARACAM KUMBARAYAĞ ATIKLARIYAĞ ATIKLARI

İSKİ ÇALIŞMASININ
ARDINI TOPLAMAK DA
EKİBİMİZE DÜŞÜYOR

ISKI  çalışmaları,
genelde etrafa
verilen zarar ziyan
açısından hep
sıkıntılıdır. Genelde
çalışmanın bitiminde
her şeyin eskisi gibi
olması mümkün
olmuyor.
Onların geri dönüşleri

de en az 20 günü bulduğundan çoğu
zaman iş yine bizim ekibe kalıyor.

HAVUZ ÇEVRESİ
PARMAKLIKLARI           

Parkların eksikliklerinden en
önemli  başlıklar arasında,
çocukların güvenliği  geliyor.
Bu amaçla en acil yerler olan havuz
ve şelale parmaklıklarının yapımı
hayata geçirildi.
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D O Ğ A   D O S T L A R I

BATI ve OSMANLI
Batıda insanlık için karanlık bir dönemin ya-
şandığı 15. yüzyılda kediler yakılır, hayvanlar
yargılanıp asılır iken, Osmanlı’da ise yetimler,
hasta kişiler, yaşlılar, çocukların yanısıra hay-
vanlar için de vakıflar kurulduğunu, hayvana
gösterilen nezaketin mimaride de kendini gös-
terdiğini, 19. yüzyılda dünyadaki ilk hayvan
hastanesinin Bursa’da leyleklerin göç yolu üze-
rinde kurulduğunu ve Üsküdar’da bir kedi has-
tanesi olduğunu tarihi kaynaklardan biliyoruz.
Ayrıca 2. Bayezid Devri’nde geçerli olan Bele-
diye Kanunnameleri’nde, hayvana kötü mua-
mele ve tüm canlıların haklarının korunması
konusunda kolluk kuvvetlerinin tam yetkiyle
görevlendirilmiş olması, bundan 500 yıl sonra,
yani günümüzde dahi mevcut devletlerin ço-
ğunda olmayan bir uygulamadır. 
Osmanlı Devleti’ni ziyaret eden İngiliz gazeteci
Edward Frederick Knight, 19. Yüzyıl sonunda
bu topraklardaki yaşamı anlatırken şöyle yaz-
mıştı:  “Istanbul’da sokaklar köpeklerle dolu-
dur; dar kaldırımlarda sere serpe yatan
köpekler yanlarından birileri geçerken kıllarını
kıpırdatmaz, bilirler ki hiçbir Türk onları tek-
meleyecek kadar kalpsiz değildir.”
KUŞ EVLERİNDEN JİLETLİ TELLERE
Peki ne oldu da hayvanlara şefkat konusunda
Batılı yazar ve gezginlerin kitap ve seyahatna-
melerinde övgüyle yer alan bu topraklarda
hayvanlarla aramıza keskin ve net bir çizgi çe-
kildi? Cami, medrese ve sarayların en çok
güneş alan ve rüzgârdan korunan yerlerine kuş
evleri yapmayı unutup, ne ara kuşlar konmasın
diye jiletli tel koymayı düşünür olduk?
İstanbul sokaklarının bir parçası olan sokak kö-
pekleri ile yüzyıllar boyunca süren dostluğu-
muza ilk “ihanet”, vapurlara toplanarak
Hayırsızada’ya götürülme girişimiyle başlar.
Meşrutiyetin ilanının ardından “Batılılaşma” ça-
basının bir sonucu olarak, sokaklardan toplanan
80 bin köpek, bir kaya parçasından ibaret Hayır-
sızada’ya götürülerek ölüme terk edildiler. Şe-
hirleşme hedefinin ilk kurbanları, sokakta doğup
büyüyen ve aynı sokakta yaşamını tamamlayan
sokağın asıl sahipleri köpekler olmuştur.

HAYVANSIZ SOKAKLAR SİSTEMATİK
KATLİAMLARIN SONUCUDUR
Aynı dönemlerde Batıya baktığımızda ise, şim-
dilerde Animal Control ve benzeri isimlerle bi-
linen uygulamaların çoktan başlamış olduğunu,
sokakta özgürce yaşayan evcil hayvanların sa-
hipsiz damgası vurularak gaz odalarında toplu
halde öldürüldüklerini görürüz. Bugün sıklıkla
duyduğumuz “Gelişmiş ülkelerde sokakta hay-
van yok” övgüsünün altında, yıllar süren siste-
matik bir yok etme politikası yatar. 
Ne yazık ki yüzümüzü Batıya çevirmemiz hay-
vanların aleyhine sonuçlanır ve Batı’dan örnek
almamız ve almamamız gerekenleri ayırt etme
konusundaki başarısızlığımızdan hayvanlar na-
sibini alır. Cumhuriyet Dönemi de farklı olma-
mış, özellikle daha kalabalık olan şehirlerdeki
belediyeler hayvanları yok etmek için perso-
neller görevlendirerek Batıda yaşanan kıyımın
benzerine sebep olmuş ve hatta sonrasında bu
uygulamaları bir halk sağlığı hizmeti gibi suna-
rak kamusal destek dahi istemişlerdir. 
“ŞEFKAT KOLLARI”NIN “İNSANCIL
İTLAF”LARI
Bu arada Türkiye’deki bir özel okulda çalışan
Amerikalı bir kadın öğretmenin öncülüğünde
“Şefkat Kolları” ismiyle çaresiz durumdaki hay-
vanları koruma faaliyeti için kurulan grup,
Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’nin ilk
hayvan koruma derneği olarak çalışmaya baş-
lamıştı. Ancak Avrupa’da dönemin pratikleri
sokak hayvanlarını yok etmek olduğundan bu
grup ilk başlarda belediyelerin itlafına karşı
savaş açmak yerine “insancıl metodlarla so-
runu çözmek” misyonunu benimsemişlerdir.
Zehirli etlerle ya da ateşli silahlar kullanılarak
sokak hayvanları yok edilmeye başlanmış, yük-
selecek herhangi bir karşıt sese karşı da hay-
vanların saldırganlıkları ve kuduz vb. gibi
bulaşıcı hastalıklar bahane edilerek bu kıyıma
kalkan oluşturulmuştur. (Bu arada şunu da at-
lamamalıyız: Dünyadaki ilk kuduz enstitüsü ve
hastanesi aşıyı bulan Pasteur tarafından Fran-
sa’da, ikincisi ise Sultan Abdülhamit’in emriyle
Fransa’daki Pasteur Enstitüsü’ne eğitime gön-
derilen hekimlerce İstanbul’da açılmıştı…) 

HAYIRSIZADA’DAN HABİTAT’A KIYIMLAR
HEP DEVAM ETTİ
Hayırsızada’dan sonraki ilk olmasa bile en
büyük toplu yok etme Haziran 1996’da İstan-
bul’da yapılan Habitat zirvesi öncesi olmuş,
bundan öncesi ve sonrasında da kentleri “hay-
vansızlaştırma” adına itlaflar yapılıp yönetici-
lerin gazetelere verdikleri demeçlerde dahi
bundan gururla söz ettikleri görülmüştü. Ben-
zer uygulamalar hep devam etmiş ancak ya-
sada bunun bir karşılığı olmadığı için talimatı
veren yöneticiler ya da uygulayan personel hiç-
bir ceza almamıştır.
İLK YASAL DÜZENLEMELER
Dünyada hayvan refahına yönelik ilk yasal dü-
zenlemeler Fransa’da 1850’de (Grammont Ya-
sası), Birleşik Krallık’ta 1876 yılında (‘The
Cruelty to Animals Act’ – Hayvanlara Zalimliğin
Önlenmesi Yasası), ABD’de 1966’da (‘Animal
Welfare Act’- Hayvan Refahı Yasası) yapılmış,
ülkemizdeki ilk yasal düzenleme ise 1980’li yıl-
larda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğ-
retim üyesi Prof.Dr.İsmet Sungurbey
tarafından başlatılan yasa çalışmalarının bir so-
nucu olarak 2004 yılında, Avrupa Birliği süreci-
nin bir parçası olarak çıkartılmıştır: 5199 sayılı
Hayvanları Koruma Kanunu. Yüzyıllar önce-
sinde hayvan refahı ve yaşamı konusunda hayli
ileride ve örnek uygulamalara imza atar ko-
numdayken, hayvanların hukuki statüsü konu-
sunda bu kadar geç kalmış olmamız acıdır. 
KANUNLAR REVİZE EDİLEREK HAYVANA
ŞİDDET DOĞRUDAN SUÇ SAYILMALI
Modern kentlerde sokakta hayvan olmaması
gerektiği görüşü günümüzde yaygın olsa da bu
topraklarda yüzyıllar boyunca canlılara saygı ve
nezaketli davranma geleneğimizden kopma-
mamız gerektiğini düşünen kişilerin sayısı da
azımsanmayacak ölçüdedir. Mevcut kanunun
revize edilerek ve gerekiyorsa bir takım ek dü-
zenlemeler ile hayvana şiddet ve istismarın
şahıs ve yerel yönetim ayrımı yapılmaksızın suç
sayılması, toplumdaki şiddeti engellemeye yö-
nelik olumlu bir adım olacaktır.

ÇENGELKÖY ATA 2 SİTESİ 
DOĞA DOSTLARI GRUBU

ATA 2 Doğa Dostları grubu-
muz,doğa ve hayvansever-
lerin bir araya gelip sitemizin
daha mutlu ve huzurlu bir
yaşam alanı olması için,
gönüllü olan bireylerden oluş-
maktadır.

Facebook Grubu: 
Çengelköy Ata 2 Sitesi Doğa Dostları

SOKAK HAYVANLARIYLA ARAMIZA NE
ZAMAN BU KADAR KESKİN BİR ÇİZGİ ÇEKTİK ?

Yağmur Özgür GÜVEN

Toplum olarak, hayvanlara karşı oldukça sevecen olan bir
geçmişe sahip olmamıza karşın, günümüzde özellikle
sokak hayvanlarına karşı bireysel ya da kurumsal zulü-
mün örneklerini basında ve sosyal medyada sık sık gör-
mekte, pek çok olumsuz örneğe şahit olmaktayız. Peki ne

oldu da hayvanlara olan şefkatimizi kaybettik, aramıza net bir çizgi çek-
tik, kuş evleri yapan bir toplumdan, ne ara kuşlar konmasın diye jiletli tel
koyan topluma geçiş yaptık ?
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S A Ğ L I K

ATA-2 Konutlarının çevresi her geçen gün değişiyor, gelişiyor ve semtimiz  her geçen gün
pek çok profesyonel merkeze ev sahipliği yapıyor. Bunlardan bir tanesi de standartlara
uygun uzman çözümleri ile hizmet veren estetik, güzellik ve plastik cerrahi kliniği olan
BAEST... Operatör Doktor Banu Aksoy, botokstan mezoterapiye, yanık ve cilt problemle-
rinden gençleştirme uygulamalarına kadar geniş bir alanda sizlere yardımcı olacak. Ken-
disi ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi sırasında faaliyetleri konusunda bizleri bilgilendirdi.

• BAEST Klinik ne zaman kuruldu ve hedefleri neler?
Baest Klinik yeni kurulan bir Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği, hasta kabulüne 2018
yılı itibariyle başlayacak. Şu an hastalarımıza en kaliteli hizmeti verebilmek için alt
yapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Ben Op.Dr H. Banu AKSOY ; Estetik ve Plastik
Cerrahi hekimiyim. Klinik çalışanlarımız da tecrübeli ve sağlık alt yapısına sahip ki-
şiler. Hedefimiz hastalarımıza sağlık standartlarına uygun kaliteli hizmet verebil-
mek. Kliniğimize başvuran kişilere sadece uygulama değil bilgilendirme yapmak
istiyoruz. Sağlıkla ilgili özellikle estetikle ilgili çok kafa karıştırıcı bilgi kirliliği olabili-
yor, hastalarımıza doğru bilgiyi ulaştırmayı ve düzgün hizmet vermeyi hedefliyo-
ruz.
• Estetik ve Plastik Cerrahi operasyonları neleri kapsıyor? Kliniğinizde
hangi uygulamalar olacak?
Estetik ve Plastik Cerrahi bölümü aslına bakarsanız saç telinden tırnak ucuna kadar
tüm vücuda yapılabilen müdahaleleri kapsıyor. Çok küçük yaşta ve çok yaşlı hasta-
larımız olabiliyor. Estetik operasyonların yanında ameliyatsız cilt gençleştirme iş-
lemleri de yapıyoruz. Bununla birlikte cilt kanserleri, doğumsal problemler,
travmalar,  yara ve yanık tedavileri gibi geniş bir uygulama alanımız var. Baest Kli-
nik tüm cerrahi ve ameliyatsız cilt gençleştirme uygulamalarını bulabileceğiniz bir
merkez olacak.
• Estetik operasyonlarda hedef ne olmalı?
Hedef doğalı yakalamak olmalı. Mevcut yüz veya vücut oranlarında bozulmaya
sebep olmadan kişiye uygun olan düzeltme işlemi yapılmalı. Hastalar bireysel ola-
rak değerlendirilip kişiye uygun tedavi planı seçilmeli.
• Estetik işlemlerde en sık yapılan hata nedir?
Her dönem bazı moda uygulamalar oluyor. Bu uygulamaların mevcut bütün so-
runları çözebileceği düşünülüyor. Aslında her uygulamanın artı ve eksileri var, bun-
lar anlatılmadığında hastalar hayal kırıklığına uğruyor. Bazen hastalar bize bir
sanatçının veya bir arkadaşının fotoğrafıyla gelip  “Bu burundan istiyorum” gibi ta-
lepte bulunuyor. Bunlar doğru ve sağlıklı yaklaşımlar değil.
• Sık tercih edilen uygulamalar neler?
Ülkemizde en çok burun ameliyatları, liposuction ve meme operasyonları yapılı-
yor. Cerrahi operasyonlar dışında Botox diye bilinen nörotoksin uygulaması, dolgu
uygulaması, PRP ve mezoterapi işlemleri en sık tercih edilen uygulamalar arasında..
• Dolgu ve botox uygulaması arasındaki farklar neler?
Temelde farklı hedefleri olan ve tamamen farklı çalışan uygulamalar ama sıklıkla ka-
rıştırılıyor. Dolgu uygulamasında doğal bir malzemeyle (kendi yağ dokumuz gibi)
veya hazır gelen ürünlerle (hyaluranik asit gibi) mevcut kırışıklığı dolduruyoruz. Bir
çukuru kendi malzemesiyle doldurmak gibi düşünebilirsiniz. Botulinium toksinin

hedefi ise kaslar; kasların çalış-
masını geçici bir süre durdura-
rak üzerindeki cildin kırışmasını
engelliyor.
• Ameliyatsız cilt genç-
leştirmede hangi yöntemleri
kullanıyorsunuz?
En sık botox ve dolgu uygula-
maları tabii ki. Kişiye özel cilt ba-
kımlarımız var. Kişilerin kendi
kanından elde edilen gençlik
aşısı olarak da bilinen PRP uygu-
laması yapılıyor. Mezoterapi ve
mikroiğneleme yöntemlerini de
bazı hastalarda tercih ediyoruz.
Son dönemde başarılı sonuçlar
aldığımız altın iğne radyofre-
kans uygulaması birçok hastada
uygulanıyor. Bölgesel zayıflama
ve lazer epilasyon ünitelerimiz
mevcut.

• Ameliyatsız cilt gençleş-
tirme işlemlerinde hastalar nelere
dikkat etmeli?
Uygulamaları yapan kişinin mutlaka
bu işin eğitimini almış bir doktor ol-
ması gerekiyor. Uygulama yapılan
yerde hijyen şartlarının sağlanması
önemli. Hastalar işlem öncesi ayrın-
tılı olarak bilgilendirilip riskler anla-
tılmalı yoksa istenmeyen sonuçlar
ortaya çıkabiliyor. Kullanılan ürün
hasta tarafından mutlaka sorgulan-
malı. Bazen hastalar bilinçsiz uygulama yaptırıp alerji, yan etki, enfeksiyon, yanlış böl-
geye uygulama ve uygunsuz ürün kullanımı gibi sorunlarla da bize başvurabiliyor.
• Mezoterapi nedir? Kimlere tavsiye ediyorsunuz?
Mezoterapi; çeşitli vitamin, peptid, mineral komplekslerinin belirli dozlarda karış-
tırılmasıyla oluşan ürünlerin cilde verilmesi işlemidir. Cilt nemlendirmede, kırışık-
lık tedavisinde, selülit tedavisinde, bölgesel zayıflamada, leke tedavisinde ve saç
tedavisinde uygulama alanı vardır. 
• PRP nedir? Nasıl uygulanır?
PRP; kişinin kendi kanındaki beyaz kan hücrelerin ayrıştırılması ve bu hücrelerin
cilde verilmesi işlemidir. Kanımızdaki trombosit hücrelerinin büyüme faktörleri içer-
diği tespit edilmiş. Bu hücreler kolayca kandan ayrılabiliyor ve büyüme faktörlerini
aktive eden bazı vitaminlerle karıştırılarak cilde uygulanıyor. Bu uygulamayı inşaa-
tın temeli gibi düşünebilirsiniz. Ciltte eksilen her şey yerine konuluyor ve ciltte bir
onarım süreci başlıyor. Yüz, boyun dekolte, el ve saçta uygulama alanı ve başarılı
sonuçları var.
• Bayan cerrah olmanın artıları ve eksileri var mı?
Evet var. Yaşlı hastalar erkek doktor kimliğine alıştığı için “Ameliyatı siz mi yapıyor
sunuz?” şeklinde sorabiliyor. Cerrahın erkek olması gerektiğini düşünen bir kesim
var hala. Hastalara herşeyi açıkça anlatınca kafalarındaki soru işaretleri kalkıyor
çoğu zaman. Ama artıları da var. Bayan olduğum için beni seçen ve daha rahat etti-
ğini söyleyen hastalar da var. Aslında önemli olan hastalarla iletişimi doğru kurup,
nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağını doğru anlatmak ve hekimlik mesleğinin ge-
rekliliklerini yerine getirmek olmalı.
• Ameliyat öncesi görüşmelerde nelere dikkat
edilmeli? Hastalar ameliyatlara nasıl hazırlanmalı?
Hastalarıma ilk önerim cerrahi işlemler hakkında ay-
rıntılı bilgiyi hekimlerinden alsınlar. Çevreden alınan
bilgi ve önerilerle ameliyata karar verilmemeli. Ameli-
yatların sürecini, risklerini, onları nelerin beklediğini
tam olarak anlamaları gerekiyor. 
Hasta ve hekim beklentileri ne kadar uyumlu olursa
elde edilen sonuç da o kadar yüz güldürücü olur. Has-
talar mevcut sağlık problemlerini, kullandıkları ilaçları,
geçirdikleri operasyonları mutlaka doktorları ile pay-
laşsınlar. 
Bazen hastanın yeme alışkanlığı, kullandığı vitaminler
ya da içtiği bitkisel çaylar bile operasyonun gidişatını
değiştirip beklenmeyen kanamalara sebep olabiliyor.
Ameliyat öncesi kafalarındaki sorulara cevap bulan, on-
ları neyin beklediğini bilen ve süreci anlayan hastalar
sonrasında daha mutlu oluyorlar. 
• Son olarak yeni yıl mesajınızı alabilir miyiz?
Son olarak 2018 yılının tüm ATA-2 Sitesi sakinlerine
sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Uma-
rım kliniğimiz için de uğurlu bir yıl olur. Sizlerin öneri
ve talepleri bizim için yol gösterici olacak. Güzelliğinize
güzellik katmak için kliniğimize bekliyoruz.
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ÇANAKKALE TURU (23-25 Mart 2018
Otobüs Ulaşımı ile Bir Gece Konaklamalı)

1. Gün (Cuma): ATA-2’den Hareket (23.30)

Belirlenen noktalardan otobüslerimize binerek Esen
Tour ayrıcalıklarıyla Çanakkale & Assos Turumuza
başlıyoruz.

2. Gün (C.tesi): Assos, Truva Antik Kenti,
Çanakkale

Sabah saatlerinde Assos’a yaklaşırken hep bera-
ber serpme sabah kahvaltısı yapacağız. Kahvaltı-
dan sonra Assos ve Behramkale gezimize
başlıyoruz. 
Antik Kent’e yapacağımız yürüyüş ve rehberimi-
zin anlatımlarını dinleyecek ve Behramkale’de
öğle yemeğini yenecek.
Behramkale gezimiz sonrasında Assos’tan ayrıla-
rak yaklaşık 45 dakikalık yolculuğumuza muẗea-
kip Truva Antik Kenti’ne ulaşıyoruz. Dünyadaki en
ünlü Antik Kentlerden biri olan ve 9 Katman ke-
sintisiz olarak 3000 yıldan fazla bir zamana eşlik
etmek için rehberimizi takip ederek bu kenti tanı-
yor, 
Truva Atı, Kazı Evi, Megaron tip ev, Şehir surları,
Batı Kapı (Rampa kapı), Kutsal Alan, Roma Ha-
mamı, Odeon gezilerimizi gerçekleştirerek otobü-
sümüze binip kısa bir yolculuk sonrası Çanakkale
merkezine ulaşarak otelimize yerleşiyoruz.

Kahvaltı: Serpme Sabah Kahvaltısı 
Öğle Yemeği: Behramkale Serbest Zaman
Akşam Yemeği: Otelde Açık Büf̈e veya Set Menü
(Hepsi fiyata Dahildir) Konaklama: Çanakkale

3. Gün (Pazar): Gelibolu Yarım Adası,
İstanbul’a Dönüş

Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımız sonrası
feribot ile Gelibolu Yarım Adası’na geçiş yapıyo-
ruz. İlk durağımız Bigalı köyü oluyor. Arıburnu ve
Anzakların çıkarma yaptığı koyu ziyaret edip,
Hemen ardından Mehmetçiğe Saygı Anıtı ve Kanlı
Sırt bölgesini araçta anlatarak, 57. Alay Şehitliğine
gidiyoruz. Atatürk'ün gözetleme yeri, saatinin par-
çalandığı yer, siperlerin ve Yeni Zellanda anıt ve
mezarlıklarının da bulunduğu Conkbayırı'nı gör-
dükten sonra öğle yemeği için ara veriyoruz. 
Sabah Kahvaltısı: Otelde Açık Büfe veya Set
Menü:̈ (Fiyata Dâhildir) Öğle Yemeği: Alçıtepe:
Menü:̈ Çorba + Izgara Köfte + Pilav
Yemekten sonra turumuzun öğleden sonraki kıs-
mında; Şehitler Abidesi, Morto Koyu, araçtan Pa-
noramik Fransız anıtı, Seddul̈bahir Köyü,
Seddül̈bahirdeki Özel 1915 Savaş Malzemeleri
Müz̈esini ve Yahya Çavuş Anıtını ve şehitliğini zi-
yaret ediyoruz. Rehberimiz, Ertuğrul koyu çı-
kartma muharebelerini anlatıyor. 
Daha sonra Şahindere Hastane şehitliğine geçi-
yoruz, buradaki bozulmadan kalan gerçek şehitlik

ve mezarları ziyaret ettikten sonra dillere destan
seyit onbaşı hikâyesini seyit onbaşı anıtında dinli-
yoruz, akabinde Mecidiye ve Namazgah tabyala-
rının ziyareti ve Kilitbahir kalesinin anlatımlarından
sonra aynı güzergah üzerinden İstanbul’a dönü-
şüm̈üz gerçekleşiyor.
İstanbul’a ulaşarak sizleri aldığımız noktalara bı-
rakıyor ve bir sonraki Esen Tour gezisinde görüş-
mek dileğiyle vedalaşıyoruz.

T U R İ Z M

ATA-2’liler 2018’de Bol Bol Gezi Programı Yapacak :
İLK TUR MART AYINDA ÇANAKKALE’YEİLK TUR MART AYINDA ÇANAKKALE’YE
Yeni dönemde hukuksal ve çevresel sorunlarının yanısıra, çeşitli sosyal etkinliklere de
ağırlık veren ATA-2, bunu 2018’de de artırarak sürdürecek. Bu amaçla çeşitli tur fir-
malarının ATA-2’lilere özel geziler düzenlemesini özendirerek ve Mart ayında Çanak-
kale’den başlamak üzere çeşitli programları bu sayfalarda duyurarak onlarla
buluşmanızı kolaylaştıracağız. Keyifli geziler dileriz.
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