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YÖNETİM KURULU

YÖNETİM MERKEZİ

DENETİM KURULU

YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

TASFİYE HALİNDE S.S. ATA-2 YAPI KOOPERATİFİ
2020 Yılı BASIN BÜLTENİ - Aralık 2020 -

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

MERHABALAR;MERHABALAR;
Tam dört yıl önce bu günlerde ATA-2 Yaşam Bülteni’nin ilk sayısını hazırlamaya başlamıştık. Böyle
bir yayına gerek duymuştuk çünkü şeffaf olarak planlarımızı, yapmak istediklerimizi, yaşanan so-
runları tüm açıklığı ile sizlerle paylaşmak istiyorduk.
Öte yandan, yönetim binasına hiç gelmeyen,  içeri girmekten, soru sormaktan çekinen üyelerimize
kapılarımızı olduğu gibi açmış, tüm sorulara detaylı olarak cevap vermeye başlamış, başkanın ve
yönetim kurulu üyelerinin odalarının kapılarını hep açık tutmuştuk. Ama herkes yönetim binasına
gelmiyor, gelemiyordu. Ve onların da olup biteni bilmeye, ATA-2’de o güne kadar ne olup bittiğini
dinlemeye, belki de her şeyden önemlisi üyelerin aidatlarından toplanan paraların nerelere har-
candığını görmeye hakları vardı.
Türkiye’nin en karmaşık hukuki durumlarından birisi yaşanıyordu yaşadığımız topraklar üzerinde.
Uzun bir geçmişe, taa Osmanlı’ya kadar uzanan bir hikayesi, birbirine girmiş miras sinsilesi sonunda
alınmış, satılmış arsalar, bu arsalar üzerinde bulunan gecekonducular ve böylesine bir öyküye sahip
olan bu arsayı satın almış olan bir kooperatif vardı. İşte ATA-2’nin son yönetimi olarak bu durumun
yol açtığı hukuksal mücadelenin tam ortasında bulduk kendimizi. Üstelik ATA-2 arsasını kaybetme
riski yaşamış, kooperatif nerede ise kayyum yönetimine teslim edilme durumuna gelmişti. İnsanoğlu
kolay unutuyor tabii ama, o günleri bir hatırlamaya çalışın. Ekonomik sıkıntılar içerisindeki koope-
ratif çalışanların maaşları bile düzenli bir biçimde ödenemiyordu.
Yönetime gelir gelmez bir yandan bu sorunlar ile uğraşır ve ATA-2’ye çekidüzen vermeye çalışırken,
öte yandan birbiri ardına açılmış olan ve takibinde dahi zorlanılan karmaşık bir hukuki süreç ile karşı
karşıya kalmıştık. İp öylesine kopmuştu ki, o güne kadar ilgilenilmemiş, takip edilmemiş, hatta var-
lığından dahi haberdar olunmamış kimi hayati öneme sahip davalar ile karşı karşıya kalmıştık.
Tüm bu sorunları olması gerektiği gibi, söz verdiğimiz gibi teker teker çözme gayreti içerisindeyken,
ATA-2’lilerin bu bilgilere ulaşmaya hakkı vardı. Biz de ATA-2 bültenleri sayesinde, iki ayda bir ra-
porlar verdik, gelir gider tabloları açıkladık, hukuki durumu ve perspektifimizi açık açık yazdık bu
sayfalara. Öylesine şeffaf ve öylesine açık bir biçimde yapıyorduk ki işimizi, bir kuruş harcamadan,
tamamen bulduğumuz sponsorlar sayesinde bu bültenleri çıkarttık.

*****
ATA-2’nin ‘makus’ talihini değiştirmek için “Çözüm Grubu” adı altında
biraraya gelen ve arsamızı evlerimizi kurtarmak amacıyla nitelikli bir
“kadro hareketi” olarak ortaya çıkan bizler, aradan geçen bu süre içeri-
sinde belki de Türkiye’nin en zorlu hukuk yumağının ilmeklerini tek tek
çözdük. Ve 31 Ekim 2016 Genel Kurulu için hazırladığımız iki yapraklık
broşürümüzde yazdığımız her satırı yerine getirmenin sevincini yaşadık
ve siz ATA-2’lilere yaşattık. 
Danıştay dahil, ATA-2 ile ilgili tüm davaların lehimize sonuçlanmasını sağ-
ladık. AYEDAŞ, İSKİ, Traktör Kazası davalarını kazandık. Arsa tapumuzu
aldık, üzerindeki şerhleri (Anıtlar Kurulu, Vakıfbank, Aile Mahkemeleri
dahil) kaldırdık, kamusal terklerimizi yaptık. Bireysel tapularımızı almak
için gerekli İmar Barışı mevzuatının gerektirdiği devasa bir süreci, koo-
peratif ortaklarımıza tek bir sorun yaşatmadan titiz bir biçimde sonuç-
landırdık (Çevremizde bireysel tapularını alan tek yer ATA-2 oldu) ATA-2 konutları vaziyet ve yönetim
planlarımızı tescil ettirdik. Apsiyon yazılımını kullanarak detaylı site yönetim altyapısını hazırladık.
Ve tüm bunları daha 4. yılımız dolmadan yaptık...

*****.         
Daha önce de söyledik, kooperatifi ftasfiye ettikten sonra misyonumuzu tamamlamış olacak ve gör-
evini yapmış olmanın gönül rahatlığı ile ayrılacağız. Elbette öyle teşekkür filan da beklemiyoruz,
ama baştan beri bu yönetime muhalefet eden bazı insanlar ATA-2’mizi rant uğruna parsellere böl-
mek istiyorlar, bunun için kapılarımızdaki güvenlik kulübelerini, bariyerleri belediyeye şikayet et-
meyi, kooperatife ecri misil ödetmeyi bile göze alacak kadar gözlerini hırs bürümüş. Bu sözde
dayanışmacılar imza toplamaya başladılar bile. 
ATA-2 toplu bir site halinde yönetilmeyip başı boş bırakıldığında yeşil alanlarımız kontrolümüzden
çıkacak ve önüne gelen bu cennet köşemizde at oynatmaya başlayacak. Biz biliyorduk ama, “Yok
artık, bu kadarına da cesaret edemezler” diye hayret eden ATA-2’li dostlarımız, “Yahu nasıl insanlar
bunlar, ATA-2’ye böylesi bir ihaneti niçin ve neden yapar ?” diye sormadan edemiyorlardı ki cevabını
Facebook’taki sayfalarında kendi ağızlarından kaçırdılar : Meğer merkezi yönetimden yoksun, par-
çalanmış bir ATA-2’nin kimi yerlerini rahatlıkla “Kentsel Dönüşüm” adı altında ranta açmanın ve
yemyeşil alanlarımız üzerinde bilmem kaç katlı rezidanslar kurmanın önü açılacak diye hayaller ku-
ranlar varmış. Üstelik bunu matah bir şey gibi sunmaktan utanmıyorlar.

*****.         
Hiç merak etmeyin,  ATA-2’mizi parçalamalarına ve İstanbul’un diğer beton yığını, ruhsuz mahalle-
lerine çevirmelerine izin vermeyeceğiz.Kimse hayaller görmesin. Bugüne kadar dediğimiz her şeyi ye-
rine getirdik, hep ATA-2’yi, birlik ve bütünlüğümüzü savunduk, bundan sonra da aynısını
yapacağımıza emin olabilirsiniz.

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             du-
yurular, tüm kooperatif ortakları-

nın listesi, tüm genel kurul
tutanakları vb. bilgilere ulaşabi-

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

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME SİSTEMİ YENİLENDİİNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME SİSTEMİ YENİLENDİ

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

Değerli Kooperatif 
Ortaklarımız ve
ATA-2 Sakinleri ;

Uzun bir 
aradan sonra 
ATA-2 YAŞAM 
BÜLTENİ 
ÖZEL SAYISI ile 
tekrar sizlerle 
buluşmaktan 
dolayı mutluyum.

Göreve gelmemizin üzerinden 4 yıl
geçti. Çok yoğun geçen ve çok yoğun ça-
lışmaların yapıldığı bu 4 yıl zarfında, va-
dettiğimiz gibi ATA-2’nin çözülmesi
gereken tüm sorunlarını çözdük ve koo-
peratifi tasfiye sürecine getirdik. Tasfiye
süreci devam etmektedir. 35 yıllık bir
kooperatifi tasfiye etmek elbette kolay
olmayacaktır. Ama bunu da en kısa sü-
rede kazasız belasız atlatacağız.

Hak ettiğiniz hizmet kalitesinde Ata2’de
pek çok yeniliğe imza attık ve atmaya da
devam ediyoruz. 

01/01/2021 tarihinden itibaren
Gelir/Gider ve tüm hizmetler ATA-2 Ko-
nutları Site Yönetimi tarafından yürütü-
lecektir. Tahmini işletme projesi ve aidat
ödeme planı 15/09/2020 tarihinde ia-
deli taahhütlü olarak tüm kat malikle-
rine gönderildi. Blok
girişlerine asıldı.

Yaşadığımız Covid-19
pandemisi nedeniyle
2020 yılı içerisinde ya-
pacağımız 2019 yılına
ait mali genel kurulu-
muz  üç kez iptal edildi.
Salgının 2021 yılında
nasıl seyredeceği bilin-
mediği için, ne zaman
ve nasıl yapılacağı da
belirsizliğini koruyor.

Kanunlardan kaynaklı hak ve yetkileri
kullanarak, ATA-2’yi en ekonomik ve en
etkin şekilde yönetme gayreti içindeyiz.

Üç beş kişinin ATA-2 yönetimini zor du-
rumda bırakmak ve gözden düşürmek
maksadıyla, Savcılıklara, Belediyeye ve
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptıkları
şikayetler, ATA-2 yönetimine değil ATA-
2’ye zarar vermektedir. 

Bu şahıslar Ata2’nin mahalle olmasını is-
tiyorlar (Sultanmurat gibi, Yavuztürk
gibi), aidat ödemek istemiyorlar, ATA-2
sahipsiz bırakılsın istiyorlar. “Biz kendi
parselimizi kendimiz yönetelim diğer
parsellerden bize ne?” diyorlar. Kanuni
boşluklardan yararlanarak ATA-2’yi par-
çalama gayreti içindeler. Bu konuda gi-
rişimlerde bulunduklarının duyumlarını
alıyoruz

ATA-2 Konutları’nın site bütünlüğünün
bozulmaması, güç birliğinin dağılma-
ması için her konuda ATA-2’ye toptan
sahip çıkılması adına; yönetimin onayla-
madığı, kendi başlarına gruplaşarak ha-
reket eden hiç bir girişime asla prim
vermeyiniz. Yönetimden konu hakkında
bilgi aldıktan sonra tabi ki özgür irade-
nizle istediğiniz gibi davranma hakkınız
var. 

Biz yönetim olarak ATA-2’yi dört dörtlük
bir site yapma gayreti içindeyiz. Tüm kat
maliklerinin bu çabalarımızın yanında ve
arkasında durmasını istiyoruz. 

Lütfen sosyal medyada yazılan yalan ve
yanlış ifadelerin etkisinde kalarak
Ata2’ye zarar verecek olumsuzluklar-
dan, karalamalardan kaçınınız. İfade
edilen şeylerin doğru olup olmadığını

teyit ettikten sonra yo-
rumlarınızı yapınız.

Değerli ATA-2’liler, eko-
nomi, sağlık, siyasi vs. her
yönüyle çok kötü bir yıl
geçirdik. 2021 yılının sağ-
lık, huzur ve mutluluk ge-
tirmesi dileği ile, şimdi-
den yeni yılınızı kutluyo-
rum.

Ahmet Gülaydın
ATA-2 Yönetim Kurulu
Başkanı

ATA-2’nin Çözülmesi Gereken 
Tüm Sorunlarını Çözdük ve 

Kooperatifi Tasfiye Sürecine Getirdik 
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Şu ana kadar 2728 üyemiz bireysel tapula-
rına kavuştu. Geriye en sorunlu 25 üyenin
evleri kaldı. Bu üyelerimizden bazıları tama-
men finansal nedenlerden dolayı tapularını
alamadılar. Yani kooperatife olan borçlarını
ödemedikleri için tapu devirleri yapılma-
maktadır.

( Bu üyelerimizden biri İmar Barışı kararının
alındığı genel kurulu iptal etmek için dava
açmıştı, dava devam etmektedir. Ödemele-
rini yapmamış icrada olan üyelerden bazı-
ları, açılan bu davayı bahane ederek
mahkemede süre kazanmaya çalışmaktadır.
)
Birkaç üyemiz de ödemelerinin tamamını
sonradan yapıp, avukatlık, faiz, icra gibi mas-
rafları ödemekten kaçınmaktadır. Yani İmar
Barışı’nın ilk ödemelerini kooperatifin parası
ile yapıp, hiçbir ek masrafa katlanmadan ta-
pularına kavuşmak istiyorlar.

Boşanma durumunda olup evin nasıl payla-
şılacağına karar verememiş olan üyelerimiz,
miras yolu ile üye olan ancak tapu sürecine
dahil olmayan üyelerimiz de var.

Özetle, çok yavaş da olsa bu üyeler birer iki-
şer tapularını alıyorlar. Mahkeme kararı ile
de olsa bu süreci de tamamlayacağız.

Kooperatifin tasfiye edilebilmesi için
özetle şu üç maddenin

gerçekleştirilmesi gerekiyor :

1- KOOPERATİFİN ÜZERİNDE
ARSA VEYA KONUTA AİT HİÇ BİR

MÜLKİYETİN KALMAMASI
GEREKİYOR

Kooperatife ait ortak alanlar dışında mülki-
yetimizde hiçbir gayrimenkulün kalmaması
gerekiyor. Bu konuda gayet rasyonel davra-
narak bloklardaki sığınak ve kapıcı dairele-
rini ilgili apartmanların ortak mülkü olarak
kaydedilmesini sağlamıştık. 

( Elimizde kalan iki konuttan bir tanesini, şef-
faf bir şekilde gerçekleştirdiğimiz açık art-
tırma ile devretmiş, ancak bir tanesine
asgari tutarda bile teklif gelmemesi üzerine
devrini yapamamıştık. 

Aradan geçen süre içerisinde ve ortaya çıkan
enflasyonu da dikkate alarak açık arttırmayı
tekrarlamaya karar verdik. Bu hafta içeri-
sinde yapılan açık artırma ile onun da dev-
rini gerçekleştirdik. )

Ancak, elimizde hala şartları yerine getirme-
dikleri için bireysel tapularının devrini ger-
çekleştirmediğimiz 25 kadar konut bulun-
maktadır. 

2- KOOPERATİFİN HİÇ BİR
BORCUNUN KALMAMASI

GEREKİYOR

Kooperatifin, çalışanların tazminatları dahil,
hiçbir kişi veya kuruma borcunun kalmamış
olması gerekiyor.

3-  KOOPERATİFİN TASFİYESİNE
ENGEL OLACABİLECEK TÜM
DAVALARIN SONUÇLANMASI

GEREKİYOR

Yönetim olarak sürmekte olan  davaları da
dikkatlice takip ediyoruz. Davaların tama-
mında neredeyse karar aşamasına geldik
veya gelmek üzereyiz. 
Pandemi nedeniyle dava süreçleri maalesef
çok yavaş ilerlemektedir. Bu davaları da bi-
tireceğiz. Rutin olarak yapılan şikayetler için,
gerekli kurumların talep ettikleri bilgileri de
vermeye devam ediyoruz.

Bu üç konuyu 
tamamlar tamamlamaz, 

kooperatifin tasfiyesi için gereken 
adımı atıp görevimizi tamamlayacağız.

KOOPERATİFİMİZİN TASFİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR...

Ç  E  V  R  EY  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

ATA-2’de Son Durum Nedir ?
Süreç Nasıl İşliyor ? 

ATA-2 KONUTLARI SİTESİ 
YÖNETİMİ

Kooperatifimiz tasfiye ve ferdileşme süre-
cine girmiş olması nedeni ile bundan sonra
ATA2-KONUTLARI’nin 634 sayılı kat mülki-
yeti kanunu’na göre yönetilmesi zorunludur. 
01/01/2021 tarihinden itibaren hizmetler
ATA-2 KONUTLARI işletme projesi kapsa-
mında ATA-2 KONUTLARI yönetimi tarafın-
dan yürütülecektir.  
Bu nedenle kat malikleri ve kiracılar aidat
ödemelerini 01/01/2021 tarihinden itibaren
ATA2 KONUTLARI sitemize ait banka hesap
numaralarına bağımsız bölüm ve blok nu-
maranızı belirterek yatıracaklardır.
Sonrasında, yapacağımız ilk kat malikleri
genel kurulunda hangi hizmetlerin nasıl, ne
kadar olacağına ise, yine ATA2-KONUTLARI
Yönetim Planı’na göre kat malikleri karar ve-
recek. 
Bizler de söz verdiğimiz gibi, her işi tamam-
lamış olmanın gönül rahatlığı ile bu görevi
sonlandırmış olacağız.

ATA-2 Konukları Sitesi Müdürü                            
Haydar Atalay, 

üniversite tarafından verilen
site yönetimi uzmanlık eğitimlerini alarak

göreve başladı

ATA-2 Kooperatifinin tasfiye sürecine girmiş olmasından dolayı, 
01/01/2021 tarihinden itibaren kooperatifimiz tasfiye işlemleri ve 

tasfiye sürecinin haricinde herhangi bir faaliyette bulunmayacaktır.
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D Ö R T   Y I L I N   Ö Z E T İ

Bugünlere Gelmek Hiç de Kolay Olmadı
HERŞEYE ve HERKESE RAĞMEN HERŞEYE ve HERKESE RAĞMEN 

KAZANILAN ZORLU BİR MÜCADELEKAZANILAN ZORLU BİR MÜCADELE
ATA-2 Kooperatifinin hikayesi bundan 35 yıl önce başlamış ve ülkenin
göç, gecekondulaşma ve kentleşme serüveni paralelinde inişli çıkışlı
bir seyir izlemiş, alınan tapular, iptaller, davalar ile dolu bir süreç so-
nunda, 4 yıl önce göreve gelen yönetimimizin yoğun çabaları saye-
sinde mutlu sona kavuşturulmuştur.
Bizim yönetime geldiğimiz 31 Ekim 2016 tarihinde, bırakın oturduğu-
muz evleri, üzerinde bulunduğumuz arsanın bile bir tapusu yoktu. Ev-
lerimiz hazine arazisi üzerine kanunsuz, imarsız yapılmış birer
gecekondu niteliğindeydi. Ve sürüp giden davalar sonucunda hemen
herşeyi kaybedebilirdik.
Kooperatif yönetimleri iç çekişmeler, suçlamalar, kavgalı toplantılar,
iptal edilen, yarım kalan genel kurullar ile tam bir kaosa düşmüş, kay-
yum atanma aşamasına gelmişti.
İşte bizler tam da bu noktada, söz konusu kaotik durumdan yılmış,
güvenini ve umudunu kaybetmiş sessiz kooperatif üyelerinin sesi ola-
cak bir ekip kururak göreve geldik.
Amacımız belli, hedefimiz çok netti. Kooperatifi önce arsasına sonra
da bireysel tapularına kavuşturmak, yıllardır yılan hikayesine dönmüş
davaları temizlemek ve kooperatifi tasfiye etmek...
Bu amaca uygun, kariyer sahibi, oldukça yetkin bir ekip kurduk, ya-
pacaklarımızı şeffaf bir biçimde anlattık, artık canına tak etmiş üyele-
rimizin sessiz çoğunluğunun oylarını alarak 30.10.2016 tarihli Genel
Kurulda göreve geldik.
O günden bu yana geçen süreç içerisinde, genel kurul öncesinde
ÇÖZÜM GRUBU olarak çıkarttığımız ve yapacaklarımızı anlattığımız
tanıtım broşürümüzde ne yazmış isek, eksiksiz bir biçimde hepsini
tek tek yerine getirdik.
Peki kolay mı olmuştu ? Elbette hayır... Hem belediye, defterdarlık,
milli emlak, bakanlıklar vb kurumlarla, hem de zaman içerisinde açıl-
mış onlarca davalar, şerhler ve bunları kullanarak süreci uzatmaya,
kilitlemeye çalışan gecekonducular ile uğraşmıştık.
Ancak mücadelemiz bunlarla da sınırlı kalmamıştı ne yazık ki...  ATA-
2 içerisinde bize her fırsatta çelme takmaya çalışan, kötü niyetli, rant
peşinde koşmanın dışında tek bir amacı olmayan sözde “dayanışma-
cılar”ın bazen bilgisizlikten, cehaletten, liyakatsizlikten, çoğu zaman
da kötü niyetli yalan, iftira ve karalamalardan kaynaklı sataşmaları ile
uğraşmıştık.
Tüm bu zaman kaybettirmelere rağmen bizler gece gündüz çalıştık.
Kurum kurum dolaşarak, Ankara’ya defalarca giderek haklı davamızı
anlattık, yasal mücadelemizi verdik, davaları tek tek kazandık, tapu-
larımızın önündeki engelleri kaldırdık. 2018 yılında çıkan imar yasa-
sının gereğini harfiyen yerine getirebilmek için titizlikle çalışarak,
bölgemizde bireysel tapularını alabilen tek site olmayı başardık.

ATA-2 SÜRECİNİN KİLOMETRE TAŞLARI
KOOPERATİFİN KURULUŞU
S.S. Ata-2 Konut Yapı Kooperatifi 20 Aralık 1984 tarihinde Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün
213394/160946 sicil no su ile resmen kurulmuş ve 30 Aralık 1985
tarihinde Üsküdar ilçesi Çengelköy Talimhane Mevki, Nato Yo-
lu'nun sağında bulunan, 185 pafta 1038 ada 88 parsel 641069
metrekare olan arsa  satın alınmıştır.
1987 yılında hazine tarafından bu tapu için iptal davası açılmıştır.
Dava devam ederken kooperatif, 17.10.1991 tarihinde Temel
Üstü yapı ruhsatını,  1991 tarih 5873 sayı ile de 61 bahçeli ev  27
blok apartman hariç diğer binalara  inşaat ruhsatı alınmış ve meri
plan şartlarında inşaatlara başlanmıştır.
Gecekonducuların işgal ettiği alanların boşaltılamaması sebebiyle
vaziyet planında zorunlu değişikliğe gidimiştir. Vaziyet planı onay-
lanmadan, bu vaziyet planına uygun olarak, 61 bahçeli ev ve 27
blok inşaatlarına da başlanmış olup, 1994 yılında kura çekimleri
yapılarak ortakların yerleri belirlenir. 1995 yılında Cumhurbaş-
kanı Süleyman Demirel’in de katıldığı bir törenle de ilk teslimler
yapılmıştır.
İLK TAPUNUN İPTALİ
1995 Kasım ayında parselin 2B alanı olduğuna karar verilmiş ve 20
Nisan 1999 tarihinde 2B gerekçesiyle kooperatifin 455,207 M2
olan 102 parsel tapusu iptal edilmiştir. Açılan tüm davalar ve ve-
rilen  hukuki mücadele 2001 senesinde aleyhimize sonuçlanır ve
kooperatif arazisinin yaklaşık 2/3’sine karşılık gelen 102 parseli-
miz hazine adına tescil edilir. Bu arada toprak tapusunun iptal
edilmesinin bir sonucu olarak, 5 yıl zarfında yenilenemediği için
alınan yapı ruhsatları da geçersiz hale gelmiştir.
2000 yılında ise 2,196 Daire ve 557 Bahçeli ev olmak üzere 2,753
ortağın tüm konutları bitirilip üyelere teslim edilmiştir.
2B YASASI VE HAKLARIMIZ
Bu arada 2012 yılında çıkan ve kooperatifimizi de yakından ilgi-
lendiren 2/B yasası ile ilgili olarak 102  parselin bedelsiz iadesi ile
ilgili başvurular yapılmış ancak komşu kooperatiflere defterdar-
lık tarafından gönderilen bedelsiz iadenin reddi yazıları bu yolu tı-
kıyor görünse de Şubat 2015 tarihinde alınan Bakanlık olur yazısı
İstanbul Defterdarlığına  gönderilmiştir. 
Ancak iade işlemleri aşamasında   102  parselin   kamuya  terk
edilecek  alanında  işgalci  sıfatına  sahip olan  gecekonducu sa-
kinleri tarafından İstanbul Defterdarlığına karşı açılan söz konusu
alanın kendilerine  satışı  başvurusunun  reddinin iptali davaları
kapsamında verilen  yürütmeyi durdurma  kararları  sebebiyle
iade  işlemleri durdurulmuş,  kooperatifimiz  hiç de tarafı  olma-
dığı  ve  adil olmayan  hukuki bir  sürecin içerisinde bırakılmıştır. 



YAŞANAN KAOS
ORTAMI
Türkiye’nin belki de en
büyük kooperatifinde
gerçekleşen bu olaylar
büyük bir kaos yaratmış,
tartışmalar, pazarlıklar,
genel kurullara getirilen
teklifler, ortada uçuşan
rakamlar derken, 2016
yılına gelinmiştir.
Yapılamayan, yarıda
kalan genel kurullar,
bunca yıl çözülemeyen
sorunların katlanmasına
neden olmuş, sonuçlan-
dırılamayan davalar her-
kesin canına tak etmiş ve
bizleri de gerçekten ür-
kütmüştü.

KOOPERATİF
ELDEN              
GİTMESİN DİYE
ELİMİZİ TAŞIN
ALTINA KOYDUK

Evlerimizi kaybetme riski
ile karşı karşıyaydık. Yıl-
lara yayılmış, kangren
olmuş bir problemler yu-
mağı vardı. 

Neredeyse kooperatifi
kaybetme, kayyum atan-
ma aşamasına gelmiştik
ve artık birilerinin bu so-
runları çözmesi ve taşın
altına elini sokması gere-
kiyordu. 

Sahip olduğumuz kari-
yerlerimiz nedeniyle,
kooperatifteki komşuları-
mızın ve arkadaşlarımızın
ısrarı ile sorunlara çözüm
bulma şansımız vardı. 

Bu nedenle biz de yöne-
time aday olduk 2016 yı-
lının Ekim ayında, tümü
kendi alanlarında başa-
rılı, üst düzey görevlerde
bulunmuş kişilerden bir
ekip oluşturduk ve yöne-
time seçildik. 2 dönemdir
(4 yıl) görev yapmaktayız.

ADIM ADIM İLERLEDİK

Bu 4 yıllık süre zarfında,
çıkartılan tüm engellere
karşın çok çalıştık, çok
uğraştık ve o güne kadar
yapılmayan, yapılama-
yanları teker teker yap-
maya başladık. 

İlk günden itibaren
hemen kolları sıvadık,
büyük bir inanç ve karar-
lılıkla herkesin kapısını
çalmaya başladık.

Maliye Bakanlığı, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı,
Başbakanlık Hukuk Baş
Müşavirliği, Milli Emlak
Genel Müdürlüğü, İstan-
bul Defterdarlığı, Üskü-
dar Belediyesi, Tapu
Müdürlüğü  gibi kurum-
larla kooperatif adına
yaptığımız onlarca top-
lantı ve hukuki girişimler
sonucunda, ilgili kurum-
ları ikna ederek, 2 bakan-
lığın oluru ile, toprak
tapumuzu 2B Yasası kap-
samında 19.09.2018 tari-
hinde kooperatifimize
iade edilmesini sağladık. 

ARSA TAPUSU 
EN ZOR AŞAMA İDİ
VE BİZ BUNU
ÇÖZEREK 
NEREDEYSE            
İMKANSIZI 
BAŞARDIK

ATA-2 bilgilendirme top-
lantılarında da belirttiği-
miz gibi bu belki de en
zor aşama idi. Çünkü o
güne kadar arsa tapumu-
zun alınmaması için önü-
müze çok engel çıkartıl-
mıştı. 

Ve bu durum öyle kolay
çözülecek gibi de gözük-
müyordu. Sonrası belki
daha kolay gelecekti ama
ilk önce bunu aşmamız
gerekiyordu.

ARSA TAPUMUZU
ATA-2’yi HİÇ ZARARA
UĞRATMADAN, TEK
KURUŞ FAZLA PARA
ÖDEMEDEN ALDIK
Bu süreçte yerel yönetim-
lerden hükümetlere, si-
yasi otoritelerden yasal
mercilere kadar pek çok
unsur işin içerisindeydi ve
biz, izlediğimiz planlı ve
akılcı politikalarla bu aşa-
mayı geçmeyi başardık. 
Üstelik kanunların öngör-
düğü yasal ödemelerin
bir milim bile dışına çık-
madan, gereksiz hiçbir
harcama yapmadan...
Sağda solda söylenen ra-
kamların, vaadlerin orta-
lıkta uçuştuğu platform-
ların tamamında oldukça
şeffaf davrandık ve arsa
tapusu işini olması gerek-
tiği gibi tek kuruş fazla
para ödemeden çözdük.

ARSA TAPUSUNU
ALIR ALMAZ 

GEREKLİ KADASTRAL
TEVHİT VE İFRAZ
ÇALIŞMALARI İLE
YASAL TERKLERİMİZİ
YAPTIK
Ve daha önce iptal edil-
miş olan 455 dönümlük
102 parselin tapusunu
11/09/2018 tarihinde
kooperatifin üzerine ge-
çirmeyi başardık.
Bu tarihten sonra koope-
ratifin yıllardır yasal ola-
rak yapamadığı işlem-
lerinin önü açılmış oldu.
Konutların yasal hale ge-
tirilmesi ve ferdileşme
sürecine geçilebilmesi
için, tapu alımından

hemen sonra, yasaların
ön gördüğü koşulları ye-
rine getirerek, 102 par-
selin kadastral çalışma-
ları ve ifraz işlemlerini
gerçekleştirdik, yasal
terklerimizi yaptık. Böy-
lece artık 35 yıldır özle-
mini çektiğimiz bireysel
tapuların alınmasının
önünde hiçbir engel kal-
madı.

İMAR BARIŞI

Bu arada Haziran 2018
tarihinde, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı bir
”İmar Barışı” yasası çı-
karttı. 
Bu yasa, imar barışı kap-
samında Yapı Kayıt Bel-
gesini alanların belirli
prosedürleri uygulaması
halinde, bireysel tapula-
rının da verilmesi öngö-
rüyordu.
Hızlı bir değerlendirme
sonucunda yasanın ve
sonrasında çıkan yönet-
meliklerin detaylı bir de-
ğerlenlendirmesini yap-
tık. 
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Bu çerçevede konferanslara ka-
tıldık, uzmanlarla görüştük ve
ATA-2 Kooperatifini bireysel ta-
pulara götürecek en sorunsuz,
en kestirme yolun İmar Barışı ol-
duğu kanaatine vardık.
Bunun için gerekli Olağanüstü
Genel Kurul yapmamız ve karar
almamız gerekiyordu.

GENEL KURULDA
BİREYSEL TAPULARA
ULAŞMAK İÇİN ÇEŞİTLİ
ALTERNATİFLER
DEĞERLENDİRİLDİ VE % 99
ÇOĞUNLUKLA İMAR BARIŞI
YOLUNA GİTMEK SEÇİLDİ

Genel kurul öncesinde üyeleri-
mizle bilgilendirme toplantıları
yaptık, kooperatifin tüm giriş çı-
kışlarına pankartlar astık, bir
bülten yayınlanarak her üyeye
gönderdik.
Tüm bunlara ek olarak bütün
üyelerimize iadeli taahhütlü
mektup ile Genel Kurul duyu-
rusu ve  daveti iletttik. 
Tüm bu gayretlerin sonucunda
7 Ekim 2018 tarihinde Olağan-
üstü Genel Kurulumuzu yaptık
ve 996 üyenin katılımı ile rekor
bir katılım sağladık.

Toplantıda üyelerimizi Üsküdar
Belediyesi, veya  İmar Barışı yol-
ları alternatifleri hakkında de-
ğerlendirmeler yapıp, birebir
öngörülen maliyetler ve her iki
alternatifin de avantaj ve deza-
vantajları konusunda üyeleri-
mize  bilgi verdik.
Toplantı sonunda Genel Kurula
katılan ATA-2 Kooperatif üyeleri
%99 oy ile İmar Barışı yolunu
seçmiş ve ödeyecekleri avans
tutarları belirlenmiştir. 

ZAMAN YİTİRMEDEN
SÜRECİNI GEREKLERİNİ
YERİNE GETİRMEK İÇİN
EKİPLER KURUP GECE
GÜNDÜZ ÇALIŞTIK

Zaman yitirmeden, yasanın ön-
gördüğü 31 Ekim 2018 tarihine
kadar tüm işlemleri yapmamız
gerekiyordu. Gece gündüz de-
meden çalışarak hem yeterli
para miktarının toplanmasını
sağladık, başvuru için gerekli
şartları yerine getirdik.

Devamında, Türkiye’de örnek
gösterilecek bir şekilde 6 ay gibi
bir süre içerisinde 60 milyon TL
civarında bir para kooperatifi-
miz ortaklarınca ödenmiş ve
İmar Barışı süreci başarı ile ta-
mamlanmıştır. 
Bu süreçte harita mühendisleri ve
mimarlar yoğun bir tempo ile ça-
lışmış, gerekli vaziyet planı, zemin
tesbit tutanakları, ölçüm ve mi-
mari projeleri hazırlamışlardır.
Yine aynı süreçte tüm binaları-
mızın ve bağımsız bölümlerinin
gerçek metrekare ölçümleri,
ATA-2 vaziyet planı, 434 bina-
nın zemin tespit tutanağı, 434
binanın projesi, 2753 bağımsız
bölümün mimari proje çizimleri
dijital ortamda hazırlanıp ilgili
kurumlara verilmiştir.

BİREYSEL TAPULARIMIZ    
DÜZENLENEN BİR TÖRENLE
ÖNCE KOOPERATİFİMİZİN
ÜZERİNE ALINDI
Bu çalışmalar sırasıyla Tapu
Müdürlüğüne verilmiş ve yine
yasa gereği bireysel tapular
peyderpey kooperatifin üzerine
çıkartılmaya başlanmıştır.

Kooperatif üzerine çıkartılan ilk
119 kat mülkiyetli tapumuz,
devlet protokolünün, mülki er-
kanın, basının, televizyon ka-
meralarının önünde, Üsküdar
Belediye Başkanı, Üsküdar Kay-
makamı, Eski Meclis Başkanı ve
bakanların katıldığı bir törenle
ATA-2 Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Gülaydın’a teslim edil-
miştir.
BİREYSEL TAPULARI ÖNCE
KOOPERATİF ÜZERİNE
ALDIK, SONRA ÜYELERİMİZ
ADINA ÇIKARTIP DAĞITTIK

Sonuç olarak 2019 yılı içeri-
sinde, önce 434 bina için Yapı
Kayıt Belgesi, devamında bele-
diyede ve tapu dairesinde ge-
rekli tüm işlemler yapılarak
2.753 adet bireysel kat mülki-
yeti tapusu kooperatif adına çı-
karılmıştır.
Daha sonrasında süreci büyük
bir titizlik ile takip ederek, ge-
rekli şartları yerine getiren üye-
lerimize bireysel kat mülkiyeti
tapuları kendi adlarına çıkartı-
larak teslim edilmiştir.
Bugün geldiğimiz noktada üye-
lerimizin neredeyse tamamı
(2.753 üyeden 2.728’i) İmar Ba-
rışı ödemelerini yaparak birey-
sel kat mülkiyeti tapularını
almışlardır. 
Kalan 25 üyemiz de, üzerlerine
düşen şartları yerine getirdi-
ğinde tapularını alacaklardır.
Çok karmaşık ve zor bir süreç ta-
rafımızca olabilecek en şeffaf
şekilde yürütülmüş, her aşa-
mada üyeler bilgilendirilmiştir.

Toplanan bu paraların mimarlık
ve mühendislik için ödenen
kısmı hariç, tamamı devlet ku-
rumlarına ödenmiş ve 35 yıllık
bir problem büyük bir başarı ile
çözülmüştür. 
Yapılan ödemeler ve harcama-
ların tümü en şeffaf hali ile bel-
geleri ile birlikte sayın üyelerle

paylaşılmış ve bunun sonu-
cunda 2019 yılında yapılan 2018
Mali Yılı Genel Kurulu’nda ezici
bir çoğunluk ile faaliyet ve de-
netim raporları ibra edilmiştir.

Kooperatifimiz tasfiye komisyo-
nunu oluşturmuş ve tasfiye aşa-
masındadır. Yönetim kurulumuz
aynı zamanda tasfiye kurulu ola-
rak da görev yapmaktadır. Tas-
fiye sürecini de en kısa zamanda
tamamlayarak 4 yıl önce verdi-
ğimiz sözü tutacak ve görevimizi
yapmanın gönül rahatlğı ile ay-
rılacağız.
Bu süreçte bizlere inanan, des-
tekleyen, sonuna kadar arka-
mızda duran tüm ATA-2’li
ortaklarımıza teşekkür ederiz.

D Ö R T   Y I L I N   Ö Z E T İ

Tapu için yapılan tüm
harcamalara ilişkin belgelere

www.ata2.org sitesinden
ulaşılabilir.
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SİZLERİN İMZALARINI
ALMAYA ÇALIŞIYORLAR
Bu şahıslar, sözde parsel ba-
zında yönetim oluşturulması
gerektiğini, bunun yasal bir
zorunluluk olduğunu, site içe-
risinde kalınacağını, site yapı-
lanmasına zarar
verilmeyeceğini, kendi parsel-
lerini kendilerinin yönetmek
istediklerini söylüyorlar.
Bunlar aidat ödenme-
den de bir yöneti-
min
olabileceğini,
kulağa hoş
gelen söy-
lemlerde bu-
lunarak,
parselinizdeki
kat maliklerinin
4/5’nin imzasını
almaya çalışmakta-
dırlar.
Bir yönetimin yasal olup olma-
dığını, bir yerin site olup ol-
madığını belirleyen tek belge,
tapuya tescil edilmiş olan yö-
netim planıdır. Başka bir ifa-
deyle, bir yönetimin yasal
olup olmadığının, site olup
olunmadığının tek dayanağı
tapuya tescil edilmiş olan yö-
netim planıdır. 

ATA2-KONUTLARI sitesinin
(27 Parsel için geçerli) tapuya
tescil edilmiş bir tek yönetim
planı var. ATA2’nin site olarak
yasal bütünlüğünü sağlayan
tek belge bu yönetim planıdır.

PEKİ BU İMZALARLA NE
YAPACAKLAR ?
Kendi parsellerinde yönetim
oluşturabilmek için, sizden
topladıkları imzalar ile o parsel
için bir yönetim planı hazırla-
yıp tapuya sunacaklar, bu yö-
netim planını tescil ettirdikleri
taktirde, ATA-2’de birden çok
yönetim planı olacağından do-
layı, ATA-2’nin site bütünlüğü
bozulacak ve parçalanacak

demektir. Bunun ge-
riye dönüşü yok-

tur. 
Site bütünlü-
ğünün bozul-
ması demek,
ATA-2’nin
Sultanmurat

gibi, Yavuztürk
gibi mahalle ol-

ması demektir.
Böyle bir oluşumu hiç-

bir ATA-2’linin kabul etmesi
mümkün değildir.
ATA-2’nin site bütünlüğünü
bozmadan ATA-2 KONUTLA-
RI’na ait Yönetim Planında de-
ğişiklik yapmak elbette
mümkündür. Bu ATA-2 KO-
NUTLARI kat malikleri genel
kurulunda alınacak karar ile
olacaktır. Bunun aksine yapılan
bireysel çalışmalar ATA-2 site-
sini parçalamaya hizmet ede-
cektir.

Bu tür oluşumlara prim
vermeyiniz, emin

olmadığınız konularda
evraklara imza atmayınız !

Değerli ATA-2’liler;

Bir iki bahçeli ev parselinde bazı kat malikleri tarafın-
dan parsel bazında yönetimler oluşturma gayretinde ol-
duklarını, bu amaçla kapı-kapı dolaşarak imza
topladıkları duyumlarını almaktayız.

BİR 
YÖNETİMİN 

YASAL OLUP OLMADIĞINI, 
BİR YERİN SİTE OLUP OLMADIĞINI 

BELİRLEYEN TEK BELGE 
TAPUYA TESCİL EDİLMİŞ OLAN 

YÖNETİM PLANIDIR ve 
ATA-2’NİN TEK BİR 

YÖNETİM PLANI 
VAR !..

Doğrusunu Öğrenmeden, Sorup Soruşturmadan, ATA-2’ye de Size de Zarar
Verebilecek Bir Risk Almayın,  Sizi Sıkıntıya Sokabilecek Hiç Bir Metne

İMZA VERMEYİN !..
Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

Parsel yönetimi için sizden de imza alındı ise, imzanızı geri çekiniz

Dikkat Dikkat... Farkında Olmadan 
ATA-2’nin Parçalanmasına Hizmet Edebilirsiniz...

KAPILARDAKİ 
BARİYERLERİN KALDIRILARAK 

ATA-2’nin GÜVENLİĞİNİN
RİSKE ATILMASINA DA 

BU ŞAHISLAR 
NEDEN OLMUŞTUR ! . .
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ATA-2’LİLER BUNCA YIL
ÖZLEMLERİNİ ÇEKTİKLERİ

BİR “SİTE”YE KAVUŞTU
ATA-2’de çeyrek asrı aşkın bir
biçimde yaşam sürenler, Ana-
dolu Yakası’ndaki bu cennet kö-
şenin kıymetini ve yıllardır
çektikleri çileleri, özlemleri çok
iyi bilirler.

Yasal bir statüsü, arsası, ferdi ta-
puları olmasa bile, duvarlar ile
çevrili, kendi içerisinde bir
bütün olarak yaşamanın, işlevi
inşaat yapmaktan öteye geçme-
yen bir kooperatif tarafından,
sanki bir siteymişcesine yönetil-
menin ne demek olduğunu iyi
bilirler.

Yasal bir statüsü olmadığı halde
ATA-2’liler, fiilen kullanımlarının
kendilerinde olduğu bu özel
alandaki parklarının, bahçeleri-
nin, spor alanlarının, çocuk
oyun sahalarının keyfini yıllarca
çıkartabildiler.

Artık 2019’dan beri  kat mülkiyeti
tapuları ve resmen özlemlerini
çektikleri bir “site”leri var.

ANCAK ATA-2’Yİ
PARSEL BAZINDA BÖLÜP

PARÇALAMAK
İSTEYENLER VAR

Ancak, inanılmaz gibi gelecek
ama bir süredir böylesi bir bü-
tünlüğü bozmak, ATA-2’yi parsel
bazında parçalayıp yönetmek is-
teyenler türedi. 

Facebook sayfalarında  “Artık
para ödemeyeceğiz” gibi cazip
gözüken sloganlarla ATA-2’lilerin
kafalarını karıştırıyorlar.

Bir bütün olan ATA-2 arazisini 27
parçaya  bölerek “Her ada ken-
dini yönetsin” diye ortaya çıkarak
kendilerine rant odakları yarat-
mak istiyorlar.

Oysa, bunun ATA-2’nin felake-
tine yol açacağını, bilmiyor, bilse-
ler de ne yazık ki umursamıyor ve
sürekli yalan söylüyorlar !.. 

Biz Size Şimdi
Doğruları Anlatalım : 

ATA-2 NEDENATA-2 NEDEN
PARÇALANMAMALI ?PARÇALANMAMALI ?
1- Merkezi Bir Yönetim Gü1- Merkezi Bir Yönetim Gü--
cünden Mahrum Olacağızcünden Mahrum Olacağız

gg Ata-2’nin 27 parsele bölüne-
rek ayrı ayrı yönetilmesi, her-
şeyden önce bizleri bunca yıldır
çevreden izole ederek birarada
tutan ve merkezi olarak yöne-
ten bir güçten mahrum olma-
mıza neden olacak.
2- Burası Bize Özel Bir Yer2- Burası Bize Özel Bir Yer
Olmaktan ÇıkacakOlmaktan Çıkacak

g g Duvarlarla çevrili bu özel
alan ortadan kalkacak, park ve
bahçelerimiz, yürüyüş parkurla-
rımız, spor mekanlarımız, çocuk
oyun alanlarımız bize özel ol-
maktan sonsuza dek çıkacak.
3- Kollayan Olmayınca3- Kollayan Olmayınca
Kimbilir Yeşil AlanlarımıKimbilir Yeşil Alanlarımı--
zın Başına Neler Gelecek ?zın Başına Neler Gelecek ?

g g Her ne kadar arazimiz bizim
olsa da, hazineye ait olan ve
imar planında “yeşil alan” ola-
rak gözüken mekanlarda, arzu-
muz dışında kullanımlar, rant
getiren dükkanlar, hatta binalar
görebileceğiz. Ferah mekanımız,
yoğun kalabalıklara açılabilecek,
birileri ticari kaygılarla arazimi-
zin soluğunu kesecek mühada-
lelerde bulunabilecek.
(Bugün bunların olmamasını
sağlayan,arkamızda bulunan ve
yasal haklarımızı, terklerimizi
sonuna kadar savunabilecek ve
böyle acayipliklere izin verme-
yecek bir ortak yönetimimizin
olmasıdır)

4- Belediyenin İnsafına Ka4- Belediyenin İnsafına Ka--
lacak Başıboş Bir Mahallelacak Başıboş Bir Mahalle
OlacağızOlacağız
g g Merkezi yönetim tarafından
bunca zamandır kontrollü ve
planlı bir biçimde yönetilen park
ve bahçeler, yeşillikleri, yolları,
meydanları, spor alanlarını ko-
ruyacak ekipler artık olmayacak,
yolların parkların temizliğini
yapan temizlikçilerimiz, bahçe-
van, budama, ekip biçme işlerini
gerçekleştiren çalışanlarımız,
peyzaj işlerini yapan uzman kad-
rolarımız olmayacak. 
Şimdi bile yetersiz bulduğumuz
böylesi bir kadronun olmaması,
belediyenin insafına kalacak
başı boş bir mahalle olduğu-
muzda ne gibi sonuçlara yol
açacağını bir düşünün.

Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

Yeşili, Parkları, Çocuk Oyun Alanları, Bahçevanları, Onarım Ekipleri, Güvenlikleri ile  
Anadolu Yakasının En Güzel Yerinde, Cennet Gibi Bir Vahada, Özerk Bir Alanda Yaşıyoruz

ATA-2 SİTESİNİN KIYMETİNİ BİLELİM, BİR BÜTÜN OLARAK KORUYALIM
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Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

5- Güvenliksiz, Denetimsiz, Ba5- Güvenliksiz, Denetimsiz, Ba--
şıboş Bir Mahalle Olarak Ciddişıboş Bir Mahalle Olarak Ciddi
Asayiş Zaaflarına UğrayacağızAsayiş Zaaflarına Uğrayacağız

g g Ve en önemlisi, bir yandan “Bun-
lar ne işe yarıyor?” diye istenmezken,
diğer yandan en ufak bir sorunda
yana yakıla aradığımız, yardımlarını
istediğimiz güvenlik kadrolarının yok-
luğunu bir düşünün.
Sultanmurat’tan Yavuztürk’e, ATA-
2’nin çevresindeki mahalleleri bir dü-
şünün. Oralardaki keşmekeşi,
kanunsuzlukları, uyuşturucu batağını
bir hatırlayın. Böylesi bir yerin tam
ortasında bulunan ATA-2’mizin gü-
venliğinin olması bizler için hayati
önem taşıyor.

6- Merkezi Kamera Denetimle6- Merkezi Kamera Denetimle--
rinden, Devriyelerden Yoksunrinden, Devriyelerden Yoksun
KalacağızKalacağız

gg Her kapıda ve kamera odamızdaki
3 vardiya halinde 24 saat boyunca ça-
lışan güvenlik elemanlarımız, tahmin
etmeyeceğiniz kadar önemli bir iş ya-
pıyorlar.
Sınırlı yetki ve silah vb. güvenlik do-
nanımlarından yoksun olsalar bile,
bunca yılın deneyimi ile işlerini o
kadar iyi yapıyorlar ki, bilemezsiniz.
Görev yaptıkları 25 yıl içerisinde ulus-
lararası çeteleri çökertip, hırsızlık şe-
bekelerini yakalayıp televizyonlara,
haberlere çıkmış olan bu ekip akla ge-
lebilecek her türlü belayı da savuş-
turmakta.
Çeyrek asırdır neredeyse burada otu-
ran her yüzü, arabayı tanıyan, kimin
nerede oturduğuna kadar bilen ATA-
2 güvenliklerinin, tüm gün ve gece
boyunca çakarlarını yakarak site içe-
risinde devriye gezen arabalı ekipleri
herkese huzur vermekte.
Ayrıca herkesin yardımına koşan, am-
bulanslarla gidip gelen hastaları sed-
yelerle çıkartıp indiren, tabutları
sırtlanan bu ekip, bir telefonla en geç
üç dakika içerisinde olay yerine inti-
kal etmektedir.
Dörtbir yanı kameralarla dolu böyle-
sine geniş bir araziyi 24 saat gözle-
yen, gerektiğinde görüntüleri geri
alarak neyin ne olduğunu soranlara
yardımcı olan, başvuranlara ve yetki-
lilere, güvenlik güçlerine her olayın
CD’sini çıkartıp veren, “Arabamı kim
çizdi” sorusundan “Çocuğum nereye
gitmiş olabilir” diyenlere kadar her-
kese yetişen, uzman ekiplerin bulun-
duğu kamera odamız, çoğu zaman
vakaları tek başına çözmeye yetiyor
da artıyor. 

Üstelik, bunca yılın kıdeminin getir-
diği tecrübe ile, 155 ekiplerinin yanı
sıra, doğrudan emniyet amirleri, vali
yardımcıları ile iletişim içerisine gire-
cek bir hukukları oluşmuş. Birbirlerini
tanıyor, önemli bilgi paylaşımlarında
bulunuyor ve bu sayede çok hızlı
sonuç alabiliyorlar.
Unutmayalım, kimi zaman “Kapılarda
göstermelik duruyorlar” diye küçüm-
senen, ama sitemizin dört bir yanında
bulunan kapılarda gireni çıkanı her an
gözleyen, kuşkulu araçları takip eden,
“Birileri geldi, su saatimi değiştirdik-
lerini söylüyorlar, tedirgin oldum” di-
yenlere hemen durumu kontrol edip
bilgi veren, koşup her olayı, her şika-
yeti takip eden ve 155 ekipleriyle bir-
likte olaylara müdahale eden bu
insanlar olmazsa ATA-2’nin ne hale
döneceğini düşünebiliyor musunuz ?

7- Merkezi Elektrik, Su vb. Te7- Merkezi Elektrik, Su vb. Te--
sisat Hizmetleri Ne Olacak ?sisat Hizmetleri Ne Olacak ?

gg Elbette evlerimizin hemen her
problemine koşan, ücret almadan
görev yapan sitenin merkezi elektrik
ve su tesisatçılarını da unutmamak
lazım. 30 yıllık bir zaman içerisinde
altyapısı eskimiş, hemen her yeri dö-
külen bu binalarda böylesi bir kad-
royu tutmak ve yönetmek, elbette
merkezi bir yönetim olmadan yapıla-
mazdı.

8- Tek Bir Elden ISKI, AYEDAŞ,8- Tek Bir Elden ISKI, AYEDAŞ,
İGDAŞ, TELEKOM vb. KurumİGDAŞ, TELEKOM vb. Kurum--
larla İlişkileri Kim Yürütecek ?larla İlişkileri Kim Yürütecek ?

gg Merkezi yönetim ayrıca parseller
arasında bağımsız olması gerekirken
birbirine bağlı, karışık altyapısıyla
zaten birbirinden ayrılıp bağımsız ola-
mayacak, birimlerle dolu böyle bir si-
tede tüm bu koordinasyonu
sağlamakta, İSKİ, AYEDAŞ, İGDAŞ,
TÜRK TELEKOM vb. kurumlar ile olan
hukuki problemlere el atmakta, çıka-
cak anlaşmazlıklarda sitemizin hakla-
rını bir bütün olarak korumaktadır.

9- Bir An Gözünüzü Kapayın ve9- Bir An Gözünüzü Kapayın ve
Tüm Bu Hizmetlerin Hiç OlmaTüm Bu Hizmetlerin Hiç Olma--
yacağını Düşünün !...yacağını Düşünün !...

Şimdi bir an gözünüzü kapayın ve
2,753 konutun ve 13.000 insanın ya-
şadığı bu  565 dönümlük arazinin bü-
tünlüğünün merkeziyetçi yapısının
bozulduğunu, duvarlarının kalktığını,
27 parçaya bölündüğünü, korumasız,
kontrolsuz, çevredekiler gibi bir ma-
halle olduğunu düşünün.

Acaba ne olur, nasıl bir 
keşmekeş yaşanır dersiniz ?

ATA-2 PARK BAHÇE ve TESİSAT EKİBİ

ATA-2 GÜVENLİK EKİBİ
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Göreve geldiğimizin ertesi gününden itibaren yeni bir yönetim an-
layışı geliştirerek, bizden önce huzursuz bir ortam içerisinde, sı-
kıntılı bir biçimde yönetilen çalışanlarımızın motivasyonları, kılık
kıyafetleri gibi sorunlarına el attık ve o güne kadar gerçekleşme-
miş ödemelerini çözerek, gerekli tüm iyileştirmeleri yaptık.

4  Y I L D A   G E R Ç E K L E Ş T İ R D İ Ğ İ M İ Z.   “İ L K L E R” d e n . . .    

2016 - 2020 Yılları Arasında Gerçekleşt irdiğimiz

ATA-2’nin “İLK”leri !.. 
Hiç birinizin balık hafızalı olmadığınızı, yapılan hiç bir şeyi kolay kolay unutmadığınızı

biliyoruz ama, son dört yıl öylesine başdöndürücü bir tempo ile geçti ki, biz bile
bu kadar keskin değişimleri hatırlamakta sıkıntı çekebiliyoruz..
İşte 2016 - 2020 Kasım ayları arasında ATA-2 sınırları içerisinde

o güne kadar gerçekleştirilmeyen, gerçekleştirilmesi bile akla getirilmeyen,
ama bizim gururla gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki düzenlemelerden,

iyileştirmelerden, yeniliklerden, etkinliklerden bir demet...

ÇALIŞANLARIN DURUMUNU İYİLEŞTİRDİK

Muhasebe ve bilgisayar sistemini modern bir altyapıya kavuştur-
duk, network güvenliğini sağladık, server kapasitesini artırıp işle-
tim sistemini yeniledik, kooperatifi lisanslı standart bir veri
tabanına kavuşturduk ve sağlıklı bir yedekleme sistemi kurduk.

YÖNETİMİN BİLGİİŞLEM ALTYAPISINI MODERNLEŞTİRDİK

ÇALIŞMA BİRİMLERİ ve DANIŞMA KURULLARI OLUŞTURDUK

Maddi hiç  bir külfete yol açmadan, ATA-2’lileri bilgilendirmek, ça-
lışma ve mali raporları yayınlamak, hukuki durum ve izleyeceğimiz
yöntemi anlatmak ve bunun da ötesinde sizlere interaktif bir biçimde
ulaşmak için, şeffaflığımızın göstergesi olan bültenler çıkarttık. 

İlk ayımız içerisinde kurumsallığın bir gereği olarak Dayanışma Ku-
rulları ve Çalışma Birimleri oluşturarak ATA-2’lilere en iyi şekilde hiz-
met etmek isteyen yönetimimiz, kısa zamanda Plan-Proje, Hkuk,
Güvenlik, Peyzaj ve Basın Yayın Komisyonlarını devreye alarak, ça-
lışmaların bir koordinasyon içerisinde yapılmasını sağladık.

ATA-2 KOOPERATİFİ BÜLTENİNİ YAYINLAMAYA BAŞLADIK

O güne kadar pasif bir işleve
sahip, çalışmayanve estetik ol-
mayan eski versiyon web site-
sini aktive ederek yeni yüzü ile
kullanıma sunduk.

WEB SİTESİNİ YENİLEDİK

Bankalarla anlaşarak pos maki-
neleri temin edip, kooperatif
üyelerine bir alternatif sağlaya-
rak kredi kartı ile ödeme imkanı
getirdik.

POS MAKİNELİ ÖDEME İMKANI

Bu dört yıl içerisinde 2016, 2017, 2018
yılının olağan genel kurulunu yapma-
nın yanı sıra, 10 Ekim 2018 tarihinde
İmar Barışı için gerekli bir de Olağan-
üstü Genel Kurul gerçekleştirdik.

Bugüne kadar bakımsızlık ne-
deniyle alabildiğine yıpran-
mış çocuk parklarını yenile-
dik, diğerlerinin bakımlarını
yapıp onardık.

ÇOCUK PARKLARINI YENİLEDİK2016-17-18 GENEL KURULLARIMIZI YAPTIK
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GENEL KURULLARIMIZI KENDİ SALONUMUZDA YAPMAYA BAŞLADIK

İnteraktif yönetim politikamız ve şeffaf bilgilendirme ilkemiz doğ-
rultusunda, üyelerimiz, ATA-2’deki parsel ve blok yöneticileri ile üç
ay boyunca akşam toplantıları düzenleyerek hem sorunlarını din-
leyip, sorularını yanıtladık, hem de yapacaklarımızı bir bir anlattık.

Bugüne kadar dışarıda yüksek meblağlar ödeyerek yaptığımız
genel kurullarımızı, özlemini çektiğimiz bir biçimde ATA-2 içeri-
sinde, bize ait kapalı salonumuzda  ücretsiz bir biçimde yapmaya
ve konuklarımızı keyifle ağırlamaya başladık. 

PARSEL ve BLOK YÖNETİCİLERİ TOPLANTILARI YAPTIK

Üsküdar Belediyesi İmar Planları hakkında yönetim olarak yaptı-
ğımız itirazların biçim ve içeriği hakkında ATA-2’lilere ayrıntılı bil-
gilerin verildiği bir dizi toplantı yapıldı.

İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ TOPLANTILAR YAPTIK

İhtiyacımız olan çok amaçlı, spor, gösteri ve çeşitli etkinlikleri yaz
kış, güvenli bir ortamda yapabileceğimiz spor ve etkinlikler dü-
zenleyebileceğimiz kapalı bir salon yaparak ATA-2’ye kazandırdık.

ATA-2’de yaşayan canları bes-
leyen hayvanseverlerin orta-
lığı pisletmemesi için temiz ve
tertipli besleme alanları oluş-
turuldu.

HAYVAN BESLEME ALANLARI

ATA-2 sakinlerinin eğlence ve
kültür faaliyetlyeri çerçeve-
sinde, spor ve gösteri salonu-
muzda sinema gösterileri
başlattık.

SİNEMA GÖSTERİLERİ YAPTIK

Gündemdeki konuları görüş-
mek, ATA-2’lilere bilgi vermek
ve onların sorularını cevaplamak
üzere çeşitli zamanlarda çay ve
sohbet toplantıları yaptık.

ÇAY ve SOHBET TOPLANTILARI

ATA-2’nin, Türkiye’nin hiçbir
yerleşim merkezine benzeme-
yen durumunu anlatıp, çözüm
geliştirmek üzere pek çok resmi
makamı ziyaret ettik.

RESMİ MAKAMLAR İLE GÖRÜŞTÜK

Çevreye duyarlı bir yönetim ola-
rak, ATA-2’deki geri dönüşüm
konteynerlerini çeşitlendirdik ve
konteyner sayılarını artırdık.

GERİ DÖNÜŞÜME ÖNEM VERDİK

Park ve bahçelerdeki yıpran-
mış bankları değiştirerek, daha
fazla insanın yararlanabilmesi
için yeni banklar getirttik

OTURMA BANKLARINI YENİLETTİK

ATA-2’nin bize yakışmayan es-
kimiş tabelalarını değiştirerek,
ışıklı modern bir görünüme ka-
vuşturduk.

IŞIKLI TABELALAR YAPTIRDIK

Yaşlı nüfusa ve eğimli bir ara-
ziye sahip ATA-2’nin sakinle-
rine ilk kez ücretsiz ring servisi
hizmeti getirdik.

SİTE İÇİ ÜCRETSİZ RİNG SERVİSİ

4  Y I L D A   G E R Ç E K L E Ş T İ R D İ Ğ İ M İ Z.   “İ L K L E R” d e n . . .    

ATA-2’YE BİR SPOR VE KONGRE SALONU KAZANDIRDIK

ATA-2 içerisindeki sokak hayvanlarının kimseye
zarar vermeden kontrolü ve yönetimi konu-
sunda sitemizde oturan “Doğa Dostları” men-
supları ile işbirliği yaptık.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN DOĞA DOSTLARIYLA İŞBİRLİĞİ YAPTIK

Üsküdar Belediye Başkanı ve yönetim ekibini davet
ederek, kooperatif üyelerini ATA-2’nin arsası ile ilgili
durum hakkında bilgilendirmeleri için davet edip, so-
ruları yanıtlamalarını sağladık.

YEREL YÖNETİMLERLE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPTIKATATÜRK ANITI YAPTIRDIK

Atatürk büstünün yerine
ATA-2’ye yakışır bir anıt
dikme çalışmalarımızı sonlan-
dırıp, sitemize kazandırdık.
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ATA-2 sadece hukuki mücadelelerden, karmaşık davalardan, tapu
alınması için gereken görüşmelerlerden ibaret bir mekan değil. Bu-
rada bir de gündelik yaşam sürmekte. Biz de komşularımızın kay-
naşması, el emeği göz nuru ürünleriyle ekonomilerine küçük
katkılarda bulunabilmeleri için, -şimdilerde pandemi nedeniyle ara
verdiğimiz- kira ücreti almadan bir dizi keyifli kermesler düzenledik.

YÜKSEK İLGİ GÖREN KERMESLER DÜZENLEDİK

Sakinlerinin, kültür ve eğitim seviyesi açısından ortalamanın üzerinde
bir profil çizdiği sıradışı bir yer olan ATA-2, aynı zamanda sanatın pek
çok dalında faaliyet gösteren kişilerin de yaşadığı bir mekan. Biz de
o sanatçılarımıza verdiğimiz değeri göstermek üzere burada ikamet
eden değerlerimize yönelik bir program düzenleyerek, belediye baş-
kanı ile birlikte kendilerine vefa plaketlerimizi verdik.

4  Y I L D A   G E R Ç E K L E Ş T İ R D İ Ğ İ M İ Z.   “İ L K L E R” d e n . . .    

ATA-2’Lİ SANATÇI ŞENLİKLERİ ORGANİZE ETTİK

Giderek kaybolan, geleneksel değerlerimizi, sıcak insan ilişkileri  ye-
niden canlandırmak istediğimiz ATA-2’de, dini bayramlarda da kom-
şularımıza kucak açmak istedik. Bu çerçevede yönetim olarak
paylaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerinden olan iftar ye-
mekleri organize ettik. 

ATA-2 İFTAR YEMEKLERİ DÜZENLEDİK

Yönetim olarak elbette siz çocuklarımızı da unutmadık ve Ata-
türk’ün sizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
bayramını, eğitim kurumlarımız, öğretmenlerimiz ve her yaştan öğ-
rencilerimizle birlikte, coşku ve neşeyle kutladık, gösteriler yaptık,
şarkıcılar getirdik, oyunlar oynadık.

23 NİSAN’LARI ÇOCUK ŞENLİKLERİ EŞLİĞİNDE KUTLADIK

Deprem, ülkemizin ve elbette İstanbul’un önemli bir gerçeği. ATA-
2 Sitesi her ne kadar güvenli bir zemin üzerinde, dayanıklı yapılar-
dan oluşsa da, 7’den 77”ye herkese deprem bilincini yaymak, onları
eğitmek, hazırlamak için gerek teorik kurslar, gerekse de pratik saha
çalışmaları düzenledik.

AFET GÖNÜLLÜLERİ ATAG ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK

ATA-2 Sitesi ekibinin özelliklerinden bir de herbirinin uzun yıllar bo-
yunca burada çalışıyor olması ve çevreyi, sorunları, çözümleri iyi ta-
nıması. ATA-2’nin son yönetimi olma iddiasındaki bizler de, onların
hizmetlerini en iyi biçimde yapmalarını sağlayacak ilke ve yönerge-
leri içeren yönetim planlarını ve yaşam rehberlerini hazırlayarak, ya-
zılımından teçhizatına tüm altyapıyı bırakacağız.,

SİTEMİZE UZUN YILLAR HİZMET EDEBİLCEK BİR EKİP HAZIRLADIK

Tek bir amaç için gelmiş, yönetime aday olmuştuk ve 30 yılı aşkın bir
sorunu çözmeden de ayrılmayacağımızı söylemiştik. Yukarıdaki re-
simde de görüldüğü gibi gece gündüz çalışarak (öyle oturarak
değil)hakkımız olan tapuları bileğimizin gücü ile almayı başardık.
Artık kooperatifimizi de tasfiye edecek ve içimiz rahat bir biçimde
sizlere veda edeceğiz.

TAPULARIMIZI MECLİS ve BELEDİYE BAŞKANI ELİNDEN ALDIK

Cumhuriyetimizin ve sitemizin adını aldığı Ata’mızın ilke ve inkılap-
larına olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak,ATA-2’lilerin coşkun
katılımları ile tüm ulusal bayramlarda çeşitli kutlama ve etkinlikler,
fener alayları düzenledik. Çeşitli organizasyonlar, saygı duruşmaları,
konuşmalar ve şiirler ile Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile andık. 

CUMHURİYET KUTLAMALARI, FENER ALAYLARI DÜZENLEDİK
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ATA-2’Yİ TAPULARINA GÖTÜREN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ
Y Ö N E T İ M

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Ahmet GÜLAYDIN (Mühendis)         

1958 Malatya doğumludur.

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

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

YÖNETİM KURULU MUHASİP ÜYESİ
Ali ERDOĞAN (Kamu Yönetimi)         

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

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

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Zeki YÜCEL (İşletme)         

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

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

DENETİM KURULU ÜYESİ
Ali YILMAZ (Muhasebe Müdürü)         

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

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

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Halide ALTINSABAN (İktisat)         

1957 İstanbul doğumludur.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
Mezunudur. 

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

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

Evli ve bir çocuk annesidir.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Atilla KADIOĞLU (Mühendis)         

1940, Rize Fındıklı doğumludur. 

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

Trabzon Bölge Müdürü iken memuriyetten
ayrılıp 26 yıl serbest çalıştı. 

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

Evli ve iki çocuk babasıdır.

DENETİM KURULU ÜYESİ
Ahmet ÇİFCİBAŞI (Emekli Albay)         

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

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

DENETİM KURULU ÜYESİ
Meyçem ANIK YAPANOĞLU (İşletme)         

1970 İstanbul doğumludur. 

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden
mezun olmuştur.

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

2015 yılında emekli olmuştur. 

Evli ve bir çocuk annesidir.
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Ç  E  V  R  EY  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 


