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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.

Geçtiğimiz Kasım ayında göreve gelirken, hatta daha da öncesinden itibaren koo-
peratifimizin yıllardır kangren olmuş hukuki sürecini oldukça detaylı bir biçimde in-
celemiş, konuya ilişkin olarak okumadık dosya, rapor ve belge bırakmamış ve ekip
olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda sizlerin karşısına çıkarak BİZ BU İŞİ ÇÖ-
ZERİZ demiş ve ATA-2’NİN SON YÖNETİMİ OLMAYA GELDİK sloganıyla bu göreve
talip olmuştuk. 
Ne yapacağımızı, kimlerle yapacağımızı, nasıl ya-
pacağımızı biliyorduk ve bu ilkeler doğrultusunda
çalışacağımıza dair sizlere söz vermiştik. O günden
bu yana, sadece hukuki alanda değil, aynı za-
manda ATA-2 Konutlarını hakettiği çağdaş, mo-
dern ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için de
mücadele ettik, ediyoruz ve sonuçlarını da yavaş
yavaş alıyoruz.

ATA-2 Konutları, sıradan, herhangi bir yerleşim değildir. Herşeyden önce adını Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ten almıştır. 
Yönetim olarak bu sorumluluğun gereğini sonuna kadar yerine getirme kararlılı-
ğında olan bizler de, bu konuda her zamankinden daha titiz davranmaya ve eli-
mizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Bu yıl, bu açıdan yine ilkleri yaşatmanın gururunu
sizlerle paylaştık ve iki gün içerisinde üç güzel et-
kinliğe hep beraber imza attık.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl ATA-2 Kapalı
Spor ve Gösteri Salonunda, YILDIZLARIM Koleji ile
birlikte, yönetim ve kooperatif ortakları ile hep be-
raber kutlanırken, 10 Kasım da AKAD Koleji öğren-
cileri ile birlikte en yoğun katılımlardan biri ile
anıldı. 
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EYYY YÖNETİM ! 
GÖZÜM 

ÜZERİNİZDE !..

BORU PATLAMALARI VE CİHAZ
BOZULMALARINA KARŞI
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

ATA-2’DE HASTA, YARALI
VE YARDIMA MUHTAÇ

HAYVAN GÖRÜRSEK

BİRİNCİ YIL ÖZEL BÖLÜMÜ :
12 AYLIK YENİ YÖNETİMİN ÇOĞU BİR İLK OLAN

İCRAATLARININ KİLOMETRE TAŞLARI

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

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

(Sayfa 5)

T A P U  D A V A S I N D A  S O N A  
G E L İ Y O R U Z .  H A K L I L I Ğ I M I Z  

D A N I Ş T A Y  T A R A F I N D A N  
O N A Y L A N D I

2 9  E K İ M  V E  1 0  K A S I M ’ d a
A T A - 2  T E K  Y Ü R E K ,  T E K  V Ü C U T

H A L İ N D E  C U M H U R İ Y E T E
S A H İ P  Ç I K T I

(Sayfa 3)
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YÖNETİM KURULU

YÖNETİM MERKEZİ

DENETİM KURULU

YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

S.S. ATA-2 YAPI KOOPERATİFİ
AYLIK BASIN BÜLTENİ - Kasım 2017-

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

MERHABALAR;
Bir bülten fikrini ortaya atıp, üzerinde tartışıp konuşarak hazırlıklarını yaptıktan sonra
yaşama geçirilmesini sağlamamızın üzerinden tam bir yıl geçti. Bu bir yıl içerisinde
onu elbirliği ile büyütüp yaygınlaştırarak tüm ATA-2’ye dağıtılmasını, onların da ba-
ğırlarına basarak sahip çıkmalarını gün be gün izledik. Biz keyif aldık, onlar yararlan-
dılar, mutlu oldular. 
Nasıl olmasınlardı ki ? ATA-2’de ilk kez bir yönetim ne olup bittiğini tüm şeffaflığı ile,
detaylı bir biçimde açık seçik herkese bildiriyor, yazıp çizip açıklayarak bunların her-
kesin evinin içerisine girmesini ve okumasını sağlıyordu. Hem de kuruşu kuruşuna
beyan edilen aylık gelir - gider tabloları, güvenlik raporları, geleceğe yönelik planları,
yaşama geçirilen projeleri, hukuki bilgileri, haber, yorum ve söyleşileri ile tam bir
ATA-2 içi iletişim kanalı açılmıştı artık. Nedense birileri bundan fazlasıyla rahatsız ol-
dular, karşı çıktılar, feryat figan sosyal medyada kin kusmaya, parmak sallamaya,
uyarılarda, tehditlerde bulunmaya başladılar. Eski yöneticiler gelip bizzat uyarmaya,
yeni denetçiler raporlarının yarısını bu konuya ayırmaya başladılar. Ama tutmadı...
Bültenin etkisi bir çığ gibi büyüyor, içeriği bir kent kültürü dergisi tadında okunuyor
ve kendisi de yönetimin başarılarına paralel bir biçimde kurumsallaşıyordu. Aradan
geçen 12 ay, hem bültenin hem de yeni yönetimin hemen her adımı ile birlikte git-
gide devleştiğini ve ATA-2’nin tarihinde kimseye nasip olmayan bir biçimde takdir ve
sevgi ile karşılandığını kanıtlıyordu.
Bu sayı hazırlanırken bu yönetimin gerçekleştirdiği tüm işyerin bir envanterini çıkar-
tıp bunları derli toplu bir biçimde gözden geçirip kooperatif üyelerimize anımsatmak
istedik.  Ortaya beş sayfaya zor sığan 40 civarında bir döküm çıkınca doğrusu biz de
şaşırdık. Sahi bunlar bu kadar kısa bir süre içerisinde mi yapılmıştı ? Üstelik aynı bütçe
ile !..
Bunların arasında neler yoktu ki ? Ekibin kıyafetlerini yenileme ve kooperatif mer-
kezinde toplantı odası oluşturma gibi basit adımlardan bir anda aylık yayınlara, oto-
büs duraklarına, kapalı spor salonlarına, ücretsiz ringi servisine, altyapı
iyileştirmelerine, ATA-2 Afet Gönülülerine, her biri ayrı ses getiren etkinliklere doğru
çığ gibi büyüdü yapılanlar. Ve nihayet danıştaydaki davanın lehimize onanması ile
zirveye dayandı ki sormayın gitsin !
Ha bu arada aykırı seslere ne oldu dersiniz ? Onlar giderek yutkunmaya, sesleri ke-
silmeye, sayıları bir elin parmaklarına kadar düşmeye başladı. Artık öyle yağmuru,
karı filan bahane ederek saldıramıyorlar da. Sus pus oldular ama yine de arada bir bi-
rileri “bu tapuyu biz almıştık ama” diyerek cılız ve komik sesler çıkarmaya, bireysel da-
valarını filan kaybederek kooperatifi kurum olarak son bir kez zora sokmaya çalışsalar
da artık ATA-2 gözünü açtı bir kere. Macun tüpten çıktı, mümkün değil bir daha içeri
sokulmaz ve tarih geriye işlemez.
Hem bizim onlarla uğraşacak zamanımız da yok bunun gereği de... Yolumuz uzun,
müjdeli haberler getiriyor olsak da bu bir süreç sorunu ve bizim daha yapacak çok işi-
miz var. ATA-2’lilere verdiğimiz bir söz, alınacak bir tapumuz ve vaad ettiğimiz ince
ince planladığımız çağdaş, yaşanılası bir sitemiz var. Hem öyle göstermelik, derme
çatma değil, yasal zemini, yasal güvenlik ekibi, yasal yolları, bahçeleri vb. ile gerçek
bir site !
Kimse gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz !.. ATA-2’nin de
böyle hayali ihsanlara değil gerçekçi umutlara ihtiyacı var... Daha
yolun başındayız ve menzile hep beraber ulaşacağız.
Bir sonraki bültenlerde buluşmak dileği ile, bizi izlemeye devam edin !..

SEVGİ VE DOSTLUKLA KALIN...

E D İ T Ö R D E N     

KATKILARINIZI, 
ÖNERİLERİNİZİ, 
YAZILARINIZI
BEKLİYORUZ

O N L I N E  M U H A S E B E  S İ S T E M İO N L I N E  M U H A S E B E  S İ S T E M İ

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 OLDUĞUM KOOPERATİFLER > ATA 2
Buradan site ile ilgili olarak

temel bilgiler, çeşitli
duyurular, tüm kooperatif
ortaklarının listesi, tüm

genel kurul tutanakları vb.
bilgilere ulaşabilirsiniz.

Artık tüm ortaklarımız web sitemiz aracılığıyla 
borçlarını sorgulayabilecek. Bunun için web sitesindeki

aidat borcu sorgulama butonunu tıkladıktan sonra, 
kullanıcı adı kısmına
TC kimlik numaranızı,
şifre kısmına da TC

kimlik numaranızın son
6 hanesini yazmanız

yeterli.

ATA-2 KOOPERATİF ORTAKLARI
BORÇ SORGULAMA SİSTEMİ

Sizlerden gelen istekler doğrultusunda amatör bir resim yarışması
düzenliyoruz. Her yaştan çocuk, genç, yaşlı resim sevdalısı katılabilir.

YARIŞMAMIZIN KONUSU ATA-2 !... 
Bu konuda aklınıza gelen herşeyi, ister ATA-2 Konutlarının kendisi, ister
oradaki yaşam, isterse de ismi ile ilgili her türlü konuyu, çizebilirsiniz.
Sizi yöntem konusunda da serbest bırakıyoruz. Her türlü tekniği kulla-
nabilir, içinizden geldiği gibi çizebilir, boyayabilir, ya da kolaj, vitray, ka-
naviçe vb. orjinal bir teknikle istediğiniz malzeme üzerine (kağıt, cam,
ahşap ve tekstil malzemeleri) resmedebilirsiniz.

HERKES KATILABİLİR !... 
Katılımcılar Junior (18 yaşa kadar) ve Senior (18 yaş üzeri) iki ayrı kate-
gori halinde yarışacak ve çeşitli ödüller kazanacaklardır.

SON TARİH YILBAŞI !... 
Resimlerinizi 31 Aralık gününe kadar yönetim
merkezimizde Beyza Hanım’a teslim edebilirsiniz.
Kazananlar 2018 yılı başında açıklanacak ve katı-
lan tüm resimler kapalı spor ve gösteri merke-
zinde sergileneceklerdir.

ATA-2 RESİM YARIŞMASI
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YILLARDIR BEKLEDİĞİMİZ HUKUKSAL SÜREÇ ADIM ADIM SONA YAKLAŞIYOR

Kasım Ayına Birbiri Ardına Gelen
Güzel Haberler Damgasını Vurdu

SİZLERİN DESTEĞİNDEN  ALDIĞIMIZ
GÜÇ EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ

Elinizdeki bültenin 8. ve 12. sayfaları arasında ay-
rıntılı  bir dökümünü bulacağınız bugüne kadarki
faaliyetlerimizi, bundan sonra da aynı kararlılıkla
sürdürecek ve söz verdiğimiz gibi bu görevin al-
tından da sizlerin desteği ile çıkacağız.

Bu noktaya kadar bile gelmemiz hiç de kolay ol-
madı. Bugüne kadar çeşitli bahaneler, sürülen yo-
kuşlar, yürütmeyi durdurma kararları ve onlarca
haksız yorum ile elimizden alınan, yasaların açık
hükümlerine rağmen geri verilmeyen tapumuzu
alabilmek yönetimimizin tek önceliği idi.

Bu doğrultuda, göreve geldiğimiz günden bu
yana soluksuz bir mücadelede yürüttük. Bir yıl
boyunca çalmadık kapı, ayaklandırmadığımız
makam bırakmamış, başvurmadığımız kurum,
vermediğimiz dilekçe, görüşmediğimiz kişi kalma-
mıştı.

Gözümüz kulağımız Ankara’dan olsun, İstan-
bul’dan olsun, mahkemelerden gelecek olan ha-
berlere odaklanmıştı. Çünkü çok uğraşmış, çok
çaba sarfetmiş, çok çalışmıştık ve artık sona ge-
lindiğinin farkındaydık. Bu nedenle de hukuk ser-
visimiz ile birlikte her fırsatı değerlendirerek takip
ettiğimiz davalardaki gelişmelere kulak kesilmiş-
tik. İşte tam da böyle bir dönemde, Danıştay ka-
rarı ekranlarımıza düştü ve tabii gündem bir anda
değişti !..

DANIŞTAY VE İSTİNAF
MAHKEMELERİNDE  NELER OLDU ?

Esasen yönetim olarak uzun süredir bu tür hukuki
beklentiler içerisindeydik. Bu beklentilerin ilk belir-
tilerini adli tatil süreci ile birlikte hızlanan davalarda
görmüş ve istinaf mahkemelerinden Danıştay’daki

esas davamıza emsal teşkil edecek sonuçlar gel-
meye başlamıştı.

ATA-2’nin müdahil olduğu bu davalarda çıkan 4
karar da ATA-2’nin lehineydi. Üçü gecekondu sa-
hiplerinin davalarını onların aleyhine sonuçlandı-
rırken, bir diğeri onların yürütmeyi durdurma
davasını bizim lehimize bozdu. Bu bizim açımız-
dan çok önemli idi ve Danıştay vb tüm davalar
için emsal teşkil ediyordu.

Biz de zaman kaybetmeden ilgili evrakları
anında Danıştaydaki dava dosyalarımıza ilave
ettik. Artık tüm süreç lehimize dönmeye başla-
mıştı. Sıra Danıştay davasına gelmişti.

İşte bu süreçte, Kasım ayının ilk haftasında ge-
cekonducuların defterdarlığa açtıkları davanın
bizim lehimizde esastan bozulduğu haberi geldi.

Bu dava bizim için çok önemli idi çünkü adımıza
tescil edilecek olan ve çok uzun bir süredir hak
etmiş olduğumuz tapumuzun önüne her fırsatta
çıkarılan ve bu dava görülmediği sürece aşıla-
mayacağı söylenen bir engel ortadan kalkıyordu.

BU GELİŞMELER NE ANLAMA GELİYOR ?
Danıştay’ın vermiş olduğu bu karar bizi oldukça
mutlu etti, çünkü tapumuza giden yolda  önemli
bir süreç aşılmış oluyordu. Çünkü bundan son-
rası bir dizi prosedürün yerine geleceği, göreceli
olarak otomatik bir süreç olacaktı.

Bu haberin hemen ardından, Danıştay’daki diğer
davalarımızın da karar aşamasında olduğunu ve
bunlardan dördünün daha lehimize onandığını
gördük.

Tüm bunlar, yürütülen bunca mücadelenin artık
sonuna gelindiğini ve ATA-2’nin belediyeden def-
terdarlığa, milli emlakdan bakanlıklara kadar bilgi
ve belgesini sağladığı tezindeki haklılığın mah-
kemeler tarafından da anlaşıldığının kanıtıdır.

BUNDAN SONRA NE OLACAK ?
İş bitti mi ? Ebette hayır. Bu bir süreç ve daha pek
çok yolumuz var ama çok net bir eşik aşılmış oldu.

Danıştay kararının yazıma ve tebliğ edilme süreç-
lerinin ardından yürütmeyi durdurma kararının ilgili
mahkemeye götürülerek kararın bu doğrultuda
tashih edilmesini bekleyeceğiz.

Tabi bu arada verilen onama kararına karşı yargı
yolu açık ve düzeltme talep hakları baki. Ancak
Danıştay gibi bir yerden birbiri ardına lehimize ka-
rarların çıkması ve daha da çıkacak olması da
gösteriyor ki, artık geri dönüşü olmayan bir yola
girildi. Hukuki süreç tamamen lehimize döndü ve
söz konusu prosedürün sonucunun aylarla ifade
edilebilecek bir yakınlıkta olduğunu söylemek hiç
de yanlış değil.

TAPU ALINDIKTAN SONRA YAPILACAKLAR

Beklentilerimiz doğrultusunda tapumuzu alır
almaz Üsküdar Belediyesi ile birlikte sırayla yerine
getirilmesi gereken bir dizi aşama var.

İlk iş olarak yarım kalmış, değişikliğe uğramış
avan projesi ve vaziyet planımızı belediyenin ona-
yına sunacak ve onaylatacağız.

Sonra o yapıların eksik inşaat ruhsatlarını (21 blok
ve 64 bahçeli ev) alacağız. Ve yasal terklerimizi
yaparak ve kat mülkiyeti ile ilgili ferdileşme çalış-
malarını başlatacağız.

İskan iznini aldığımızda ise artık herşey bitmiş ve
süreci tamamlamış olacağız. Bundan sonra ol-
ması gereken ise kooperatifimizi feshederek ger-
çek anlamda bir site yönetimi altyapısını
oluşturmaktır.

SONUÇ
Tüm yükümlülükleri yerine getirerek ferdileşmeyi
tamamlamak ve 30 yıllık bir kooperatifi sonlandır-
mak kolay olmayan, zahmetli ve zaman alıcı bir
süreci gerektirmektedir. Ancak tapumuzun koope-
ratifimize bedelsiz olarak iadesi önemli bir aşa-
madır. 

Buradan tekrar etmeliyiz ki, bu süreç içerisinde
tapu bedeli ödemeyecek, sadece yasal harç vb.
masraflar ne ise onları ödeyerek ferdileşmemizi
tamamlayacağız. Yasaların öngördüğünden de bir
kuruş fazla ödeme yapmayacağız.

ATA-2 yönetimi olarak, bugüne kadar yaptıkları-
mızın bile sonuçlarını almaya başlamamız, bizi
bundan sonra yapacaklarımız konusunda da mo-
tive ediyor. Desteğinizi sürdürmenizi bekliyoruz.

Unutmayın ki, sizlerle birlikte çalışacağız, sizlerle
birlikte başaracağız. 

Geçtiğimiz Kasım ayında göreve gelirken, hatta daha da öncesinden itibaren kooperatifimi-
zin yıllardır kangren olmuş hukuki sürecini oldukça detaylı bir biçimde incelemiş, konuya iliş-
kin olarak okumadık dosya, rapor ve belge bırakmamış ve ekip olarak yaptığımız
değerlendirme sonucunda sizlerin karşısına çıkarak BİZ BU İŞİ ÇÖZERİZ demiş ve ATA-2’NİN
SON YÖNETİMİ OLMAYA GELDİK sloganıyla bu göreve talip olmuştuk. 
Ne yapacağımızı, kimlerle yapacağımızı, nasıl yapacağımızı biliyorduk ve bu ilkeler doğrul-
tusunda çalışacağımıza dair sizlere söz vermiştik. O günden bu yana, sadece hukuki alanda
değil, aynı zamanda ATA-2 Konutlarını hakettiği çağdaş, modern ve yaşanabilir bir yer ha-
line getirmek için de mücadele ettik, ediyoruz ve sonuçlarını da yavaş yavaş alıyoruz.
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Eyyy Yönetim !.. Gözüm Üstünüzde !..
Biz ATA-2 yönetimi olarak eleştirilmekten ya da daha fazlasının
talep edilmesinden inanın zerre kadar rahatsız olmuyoruz. Tersine
herkesi dinliyor ve elimizden geleni yapıyoruz.  Sizler de biliyorsunuz
ki, biz her türlü görüş ve öneriye açık olan ve bize gelen herkese ku-
cağını açan bir ekibiz. Burada hiç bir sorun yok. 

Ama bizi rahatsız eden bir şey var:
ORGANİZE KÖTÜLÜK...

İşte ATA-2’nin sanal  klavye kahra-
manları tam da bu kategoriye

giriyor ve hazımsızlıklarını
bir önceki genel kuruldan

bu yana sürdürüyorlar. 

Buradaki görüntülerde karikatürize ettiğimiz bu an-
layış, ne yazık ki hazımsızlıklarını bunca zaman
sonra bile sürdürerek, üzerinde düşünülüp, hazırlanıl-
mış,  özel bir çaba harcanmış kötülemeyi marifet biliyor ve
bundan medet umuyorlar.

En başından bu yana “Bunların
çapı yetmez! Bırakıp gidecekler!”
gibi kasıtlı bir algı yönetimi ile
ATA-2’yi çözümsüz bırakarak yöne-
timine çöreklenmeyi umanların iç
yüzünü artık herkes biliyor. Evet, ça-
resizler, evet bir avuçlar ama onların
bu girişimleri ATA-2’ye zarar vermeye
başlayınca onlara bir dur demenin za-
manı geldi de geçiyor bile.

Ama hani derler ya “Allah düşmanın bile akıllısını versin”
diye, işte bizimkilerde o akıl da olmayınca, bari duruma

eğlenceli tarafından bakalım dedik. Zaten bu kişileri de
başka türlü değerlendirmek abesle iştigal olurdu. 
İşte tam da bu nedenle, affınıza sığınarak bu yazıyı ka-

leme aldık... Amaçları üzüm yemek değil de bağcı dövmek
olan ve niyetlerini bu kadar açık edenlere  hak ettikleri gibi

biraz eğlenerek cevap vermek hakkımız ve inanın iyi de geliyor.
Buyurun sanal muhalefetin sanal muhabbetine !..

• Genel Kurul yapıldı seçimi kazandık.
Rakiplerimizle birbirimizi tebrik edip gö-
reve başladık. Henüz devir teslim işleri
ile uğraşırken İmar değişikliği önümüze
geldi. Toplandık. Bir ekip kurup çalış-
maya başladık. Sayın Muhalif sanal dün-
yasından bağırmaya başladı. 

• “Aldığımız duyumlara göre imar plan-
larına itiraz etmeyeceklermiş. Merak et-
meyin biz takipçisiyiz.” Şaşırdık. “Yok
öyle bir durum. Çalışıyoruz. Ciddi bir
konu bu” Dedik. Tatmin edemedik. Ha-
zırladıkları dilekçeyi getirdiler. “Bunu da
vereceksiniz!”. Aynı konuda iki ayrı di-
lekçe! Şaka gibi!

• 3 gün durmadan kar yağdı. İstanbul’da
ana arterler hariç ara sokakların tümü
ikinci günden itibaren kapandı. Okullar
tatil edildi. Bizler de tuz stoku yapıp, iki
kepçe ile anlaştık. Bir tanesi yollar kapalı
olduğu için ancak öğlen gelebildi. Ana
yolların tümünü ilk günden açtık. Ancak
yerleşkemizde hareket eden araç sayısı
%5’i bile bulmadığı için anında kapandı.
Mücadeleye devam ettik. Sayın muhalif
evinin penceresinden bakıp saydırıyor.
“Rezillik! İkinci gün oldu benim sokak
hala kapalı.” Ayıp ettik. Ancak üçüncü
gün sokağını temizleyebildik. Hala üzgü-
nüz.

• Bir spor alanının üzerini prefabrik çelik
konstrüksiyonla kapatıp kapalı spor sa-
lonu ve toplantı salonu haline getirelim.
Bir sürü masraftan kurtulup ve bir me-
kana kavuşalım. Üstelik bunu mevcut
bütçenin içinde kalarak yapalım.” niye-
tiyle firmalarla görüşmeye başladık.

Sanal dünyalı Muhalif kıyameti kopardı.
“Parklardaki ağaçları kesip, milyonlar
harcayıp inşaat yapacaklar ey komşular!
Merak etmeyin biz takipteyiz!” 

Bak hele! Neler de yapıyormuşuz, habe-
rimiz yokmuş. Neyse ki Ata-2 sever, her
şey takip eden Muhalif kardeşimiz var
da bizi hizaya getirdi. Allah razı olsun!

• “Koşun komşular! Müdahil oldukları
davayı kaybetmişler! Tapular elden gitti!
Gerçekleri sizlerden gizliyorlar! Neyse ki
ben varım da sizi uyandırıyorum.”  

Kendilerinin açıp kaybederek hepimizi
zor durumda bıraktıkları ve temizlemek
için bizim uğraştığımız bir davayı bile
nasıl sunuyorlar. Üstün yetenek bu olsa
gerek.

• Karşı mahalleden silah sesleri geliyor.
OHAL yok mu? Ne oluyor? Eyy Yönetim!
Gidip Çengelköy Karakolu’na dilekçe ver.
Dilekçeyi de getirip ilk toplantıda pro-
jeksiyonla yansıtarak göster.”  (Niçin
projeksiyon niçin?)

Emredersin sayın Muhalif! Bildiğin gibi,
İçişleri Bakanı bize bağlı. Söyleriz, gere-
ğini yapar. Karşı mahalleyi zaptırapt al-
tına alır. Aman sen zahmet edip 155’i
arama. Bir yere dilekçe verme!

• “Gece geldim. Bir baktım ki Nato-
yolu’na asfalt döküyorlar. Taaa D kapı-
sından girmek zorunda kaldım. Belediye
bunu nasıl yapar? Yönetim ne işe yarı-
yor?” 

Allahım sen bizi bağışla! Sayın Muhalifi,
Belediye ile anlaşıp, 300 metre daha
araba sürmek zorunda bırakmışız. Yuh
olsun bize! 

• “Sabah işe giderken bir baktım çıkışın
%30’u kapanmış. Ne oluyor? Ertesi gün
%50’si kapatılmış. Niçin müdahale edil-
miyor? Neyse ki ben varım da fotoğra-
fını çekip gerekeni yapıyorum.” 

Ediliyor arkadaş ediliyor! Birkaç duyarsız
insan tarlaya bırakır gibi arabasını bıra-
kıyor. Uyaran güvenlikle tartışıyor. Ne
kadar uğraşsanız da tükenmiyor bunlar.
Sen elinde telefon, dolaşıp fotoğraf
çekip kendi yönettiğin sayfandan Yöne-
time salla. Bir tuşa basıp aklına geleni
yazmanın herhangi bir maliyeti yok na-
sılsa. 

• “Yetişin a dostlar, sitede ağaç bırak-
madı vicdansızlar! Neyse ki ben iki hafta
sonra gezerken durumu fark ettim de
sizleri de uyandırayım dedim.” 

İyi ki varsın. Yoksa kimse sitede budama
yapıldığını bilmeyecekti. Allah bir kez
daha razı olsun! İki haftadır gizli gizli
ağaç katliamı yapıp siteyi belediyeye tes-
lim edecektik ki yetişip kurtardın bir kez
daha.

• Göreve geldiğimiz ilk zamanlarda Be-
lediye ile yaptığımız görüşmelerde net
bir şekilde “Hibenin yasal bir işlem ol-
madığını. Hiçbir durumda bunu kabul et-
meyeceğimizi” söyledik ve bunu sizlerle
paylaştık. Belediye Başkanı’nın açık bir
şekilde hibe taleplerinin gündemde ol-
madığını teyit ettiğini de yazılı ve sözlü
olarak defalarca paylaştık. Neredeyse
buna bile sahip çıkacak Sayın Muhalif. 

• Danıştay’dan gelen lehimize kararın
müjdesini verdik. Bir diğer kurtarıcı tele-
fon ediyor. “Bakın nasıl çıkarttım kararı.
”Güler misin, ağlar mısın? İzin versek, iş
artık bir adım öteye, “Emeğimizin inka-
rına” varacak. Biz çalışıp didinelim. Ar-
kadaş sahip çıksın. Keşke beş kuruşluk
bir faydanız olsa da çıkıp alkışlasak. Öte
yandan kendi açtıkları davayı kaybe-
dince “Kooperatifin avukatı” kaybetti
diye propaganda yapıyorlar. Pişkinlik
ötesi. Sözün kifayetsiz kaldığı nokta.

Sen çok yaşa sayın Muhalif! İyi ki varsın!
Ama biz de seni ne çok üzüyoruz böyle.
Özür dileriz. Affet ne olur! Az daha gay-

ret! Seçime ne kaldı şurada ?. Bu göster-
diğin üstün gayretlerle yönetime gelip çö-
zersin tüm sorunları. Biraz vicdan! Biraz
İnsaf! Tek beklentimiz bu. Çok mu?

KISSADAN HİSSE

Değerli komşular. Bazılarınız fazla tepki
verdiğimizi, bunları anlayışla karşılayıp
hiç cevap vermememiz gerektiğini söy-
lüyorsunuz. Bilseniz biz bir yıldır nelerle
karşılaşıyoruz! Hiç birisine de bu şekilde
bir tepki göstermiyoruz.  Bizi rahatsız
eden üzerinde emek harcanmış organize
karalamalar. İçleri de bir parça dolu olsa,
az biraz vicdan emaresi görsek yine gam
yemeyeceğiz. 

Lütfen unutmayalım. Bu tür davranışlara
tepki göstermeyip sineye çekenler bir
müddet sonra ne söylenirse söylensin
“Yarabbi Şükür!” diyerek bu işin profes-
yoneli olurlar. Gönüllülük esasına daya-
nan bu işi, karalamalardan hiç rahatsız
olmadan yapmak demek artık pişkinliğin
ortaya çıkması demektir. 

Dönemlerce kalmak gibi bir niyetimiz de
kesinlikle yok. Hedefimizden geri kaldı-
ğımızda, yapamadığımızı hissettiğimizde
kendimiz bırakırız. Bizler bu göreve sa-
dece ve sadece tek hedef için geldik.
Ata-2’nin tapusunu alıp bu kooperatif
mağduriyetine, şaibesiz, minimum mas-
rafla, son vermek. Süreç doğru yolda gi-
diyor. Daha bunun eksik ruhsatların
tamamlanıp, bireysel tapuların alınması
aşamaları var. Bu amaç için çalışacak
yeni insanlara ihtiyaç olacak. Buyurun
gelin katılın, katkıda bulunun
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ATATÜRK’ÜN ADINI TAŞIYORUZ
ATA-2 Konutları, sıradan, herhangi bir yer-
leşim değildir. Herşeyden önce adını Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ten
almıştır. 
Yönetim olarak bu sorumluluğun gereğini
sonuna kadar yerine getirme kararlılığında
olan bizler de, bu konuda her zamankinden
daha titiz davranmaya ve elimizden geleni
yapmaya çalışıyoruz
Bu yıl, bu açıdan yine ilkleri yaşatmanın gu-
rurunu sizlerle paylaştık ve iki gün içeri-
sinde üç güzel etkinliğe hep beraber imza
attık.

CUMHURİYET BAYRAMI SALON TÖRENİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl ATA-2
Kapalı Spor ve Gösteri Salonunda, YILDIZ-
LARIM Koleji ile birlikte, yönetim ve koo-
peratif ortakları ile hep beraber kutlandı.
Saat 12.00’de başlayan etkinlik, çeşitli ko-
nuşmalar, şiirler, ilkokul çocuklarının dans
gösterileri eşliğinde gerçekleştirildi.

FENER ALAYI
Gece ise yoğun bir katılım ile coşkulu bir
fener alayı düzenlendi. Spor salonundan
Atatürk heykeline kadar marşlar ve meşa-
leler eşliğinde yürüyen 200 civarında katı-
lımcı, orada gençliğe hitabeyi okuyarak
dağıldı.

10 KASIM ANMASI
Bu yıl 10 Kasım, en yoğun katılımlardan biri
ile anıldı. AKAD Koleji öğrencileri, ATA-2
Yönetimi ve kooperatif ortaklarının katı-
lımı ile gerçekleşen törende saygı duruşu
ve istiklal marşı sonrasında Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Gülaydın, Yönetim Kurulu
üyesi Ahmet Çifcibaşı, AKAD Koleji öğret-
men ve öğrencileri çeşitli konuşmalar ya-
parak, şiirler okuyarak ATA’mızı bir kez
daha sevgi ve saygı ile andılar.

YÖNETİM KURULUMUZ VE ATA-2 SAKİNLERİ, 29 EKİM’de de, 10 KASIM’da da
TEK VÜCUT OLARAK, ULUSAL BİLİNCİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ SERGİLEDİ

CUMHURİYETİMİZE HEP BERABER SAHİP ÇIKTIKCUMHURİYETİMİZE HEP BERABER SAHİP ÇIKTIK
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ATA-2 konutlarının üzerinde bulunduğu arazinin özelliğinden kaynaklı bir biçimde, gerek su
tesisatında, gerekse ev içerisinde suyla çalışan cihazlardaki aşırı basınç nedeniyle patlamalar
ve hasarlar meydana gelebiliyor. Giderek yaşlanmakta olan altyapının yorgunluğu ve
malzemelerin eskimesi de buna eklenince, benzeri tür sorunlar normalin üzerinde bir sıklıkta
yaşanabilmektedir.
Bunun çaresi ise basınç düşürücü vanalar. Bu vanalar sayesinde sorun büyük ölçüde giderilebiliyor.
Zaten bugüne kadar daire kapılarındaki ya da bahçeli evlerindeki su tesisatlarına bu vanalardan
takan kooperatif üyeleri sonuçtan memnun. Ancak hala basınç düşürücü vanalardan takmayan
var. Buradan bir kez daha hatırlatalım ki, eğer malzemesini temin ederseniz, ATA-2’nin teknik
bürosu tarafından bu vanalar ücretsiz olarak takılır.  

Bölgedeki pek çok yerde olduğu gibi ATA-2’de de yüksek su basıncından
kaynaklı boru patlamaları ve su ile çalışan cihazların bozulmalarını önlemenin yolu:

Neden Basınç Düşürücü Vana
Kullanmalı?
Basınç düşürücü vanaların görevi,
hava tesisatı, su tesisatı, korozyon
yapmayan akışkanlarda ve gaz tesi-
satındaki basınç dalgalanmalarını
dengeleyerek basınçtan dolayı olu-
şabilecek sorunların önüne geçmek-
tir.  Ayrıca çıkış basıncının
ayarlanabilmesi sayesinde tüketim-
den de tasarruf sağlanır. Bu nedenle
basınç düşürücü vana kullanmanızı
şiddetle tavsiye ederiz.

Basınç Düşürücü Vana Nereye Ta-
kılır?
Basınç düşürücü vanalar, her daire-
nin su sayacından sonra takılır.
Kombi su girişi alanlarında da kulla-
nımı uygundur. Böylece su basıncı-
nın dalgalanması yüzünden
evinizdeki tesisatlar ve cihazlar zarar
görmeyecektir.

Su boruları neden patlıyor ?
Boruların patlaması sık sık karşılaş-
tığımız bir durumdur. Genellikle su
boruları yüksek basınç nedeniyle
patlar. Elbette bu tür boru patlama-
ları veya çatlakları sadece yüksek
basınçtan kaynaklanmaz, işçilik ve
kullanılan boruların kalitesi de buna
sebep olabiliyor. Ancak basınç özel-
likle bizim ATA-2 gibi yerlerde temel
etkenler arasındadır.

Yüksek basınç başka ne gibi za-
rarlara yol açar ?
Bilindiği gibi geceleri şebeke suyu-
nun basıncı artmaktadır. Bu durum
da gündüz sorun olmamasına kar-
şın, geceleri belirli bir saatten sonra-
yapılardaki su borularının hasar
görmesine ve su ile çalışan cihazla-
rın bozulmasına yol açıyor. Ani ba-
sınç yükselmesi, özellikle musluk,
klozet veya asma rezervuarlardaki
mekanizmaların yanı sıra kombi, ter-
mosifon, çamaşır ve bulaşık maki-
neleri gibi elektrikli ev eşyalarını da
bozabilir.
Markasız ve kalitesiz vanalardan
almayın
Basınç düşürücü vanalar, şebeke su-
yundaki ani basınç değişimlerini kont-
rol ederek evlerinizdeki veya iş
yerlerinizdeki değerleri yüksek temel
cihazları koruduğu için hayati bir
önem taşırlar. Ancak bu vanalar farklı
marka ve kalitede piyasada satılmak-
tadırlar. Bu tür vanalar uzun süreli kul-
lanılacağından maliyetten kaçma-
yarak kaliteli bir basınç düşürücü
vana almanız daha doğru olacaktır.
Basınç düşürücü vananın montajı
Basınç düşürücü vana ayarı yapıl-
madan önce montajının yapılması
gerekmekte. Basınç düşürücü vana
montajını basınç kontrolü yapacağı-
nız su tesisatı hattından önce bağla-
malısınız. 

Örneğin, evinize gelen şebeke suyu-
nun basıncını kontrol etmek için su
sayacından hemen sonra takmanız
gerekir. Kimi zaman kombi su giri-
şinden önce de takılarak kombiye
zarar vermesi engellenir.
Her daireye ya da her kata ayrı
vana takmanın avantajı
Bazen bina veya apartmanların su
girişine basınç düşürücü vana takıla-
rak binadaki tüm dairelerin su ba-
sıncı kontrol altına alınır.
Fakat unutmamak gerekir ki, bina gi-
rişine takılan basınç düşürücü vana
tüm dairelerde aynı basınç değerini
yakalayamaz. En üst kattaki daire ile
en alt kattaki dairenin su tesisatın-
daki basınç aynı olmayacaktır. Bu
nedenle her dairenin kendi su saya-
cından sonra takılması daha mantık-
lıdır.
Basınç Düşürücü Vana Ayarı

Basınç düşürücü vanalar, fabrika
ayarları olarak 8 bar giriş basıncına,
çıkışı 3 bar olarak ayarlayarak piya-
saya sürülürler. Eğer vananın basın-
cını kendiniz ayarlamak istiyorsanız,
aşağıdaki adımları uygulayın.

1) Vana gövdesinin alt kısmındaki
plastik kapağı çıkarın

2) Kapağı çıkardıktan sonra içerideki
basınç ayarlama vidasını AA 5 alyan
anahtarı ile çevirerek ayarlayın

3) Çıkış basıncını arttırmak için; al-
yanı saat yönüne çevirin

4) Çıkış basıncını düşürmek için; al-
yanı saat yönünün tersine çevirin

5) Ayarladığınız çıkış basıncını kont-
rol etmek için tesisata bağlı herhangi
bir musluğu kısa süreliğine açma ka-
pama işlemi yapmak gerekir

6) Basınç değeri tesisatınıza bağlı
tüm muslukların kapalı konumda
iken okunması gereken değerdir

7) Manometre yardımı ile ayarladığı-
nız basıncı görmek için, basınç dü-
şürücü vananın üstünde bulunan kör
tapayı sökerek bir manometre taka-
bilirsiniz
Bu sorun neden merkezi olarak
halledilemiyor ?
Bu arada sık gelen sorulardan biri
de, söz konusu basınç düşürücüleri-
nin neden site ana girişine takılıp so-
runu merkezi bir biçimde
halledilmediği doğrultusunda oluyor.
Böyle bir uygulama yapılmamasının
temel nedeni, ATA-2’nin arazi yapısı-
nın farklılıklar göstermesi nedeniyle
su basıncının değişik bölgelerde
farklılık göstermesidir. Eğer basıncı
girişte toptan düşürürsek, bazı nok-
talara su aşırı düşük olarak gider ve
termosifonlar, çamaşır makinaları,
bulaşık makinaları  belirli basınç gel-
mediği için devreye girmez yani  tek
basınç düşürücü ile işlem çözüle-
mez.
Bununla birlikte sitenin içerisinde ba-
sınç özelliklerine göre 4 noktada ba-
sınç düşürücü bulunuyor ve belirli bir
ayara sabitlenmiş durumda. Eğer
fazla kısılırlarsa yine cihazların ça-
lışmama sorunu ortaya çıkabilir.
Tüm bu nedenlerden ortaklarımıza
kendi durumlarına uygun münferit
basın düşürücülerini takmayı öneri-
yoruz.

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR
Orhan SEVEN  (Teknik Büro Sorumlusu)

SU KESİNTİLERİYLE İLGİLİSU KESİNTİLERİYLE İLGİLİ
BİR AÇIKLAMABİR AÇIKLAMA

Zaman zaman kooperatifin si-
teye gelen suyu kestiği ya da
su basıncıyla oynadığını söyle-
yen kimi şikayet telefonları al-
maktayız. 
Ancak bu doğru değildir. Ke-
sintiler genellikle tamirat,
bakım, onarım vb. nedenlerle
İSKİ tarafından yapılmaktadır.
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KOOPERATİFİMİZE EKİM AYI İÇERİSİNDEKOOPERATİFİMİZE EKİM AYI İÇERİSİNDE
ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ :ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ :

HATİCE BERNA TOKAT, FATMA KOPUZ GÖZÜM,
VİVİ FİNS, EMİNE ŞEN, MURAT ALAN, MUSA YÜKSEL
Kendisine Hoşgeldin Diyor, Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

EKİM AYINDA KAYBETTİKLERİMİZ :EKİM AYINDA KAYBETTİKLERİMİZ :
SEYİDE NURAN ADATEPE, 

AYŞE AYANOGLU
Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına

ve Sevenlerine Başsağlığı  Diliyoruz.

TOPLAM

Ekim 2017 Alacak Bakiyesi 582.372

Tahsil Edilen Toplam Gelir 396.371

TUTAR

Ücretler (35 Çalışan + 5 Yönetim + 3 Denetim+ 3 Hesap Tetkik Komisyonu) 110,675

SSK 42.495

Stopaj 27.182

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

Hukuk Müşavirliği 10.400

Mali Müşavirlik 2.500

Mahkeme Giderleri 760

Bakım Onarım 11.948

Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb. 7.843

Yönetim Binası Genel Giderler

(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat) 6.631

Genel Kurul Giderleri 0

Demirbaş Giderleri 2,955

Kıdem ve İhbar Tazminatı.                                                                   0

Ring Servis 6.490

Toplam Giderler  315.422

1) Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir 

2) Ekim sonu itibariyle  ARSA TAPU VADELİ HESAP TOPLAMI ....... 13.028.023

(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)

EKİM AYI GELİRLERİ

EKİM 2017 GELİR-GİDER TABLOSU

EKİM 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’nin ATA-2’nin 
Sosyal Medya HesaplarıSosyal Medya Hesapları

Her çağdaş kurum gibi, ATA-2
de sosyal medyayı yoğun olarak
kullanıyor.
Sadece borç sorgulama ve aidat
ödemelerinin on line olarak ya-
pılabilmeleri için değil, koope-
ratif ortakları ve site sakinleri ile
de her konuda iletişim içerisinde
olabilmek için de sosyal medya-
nın önemi büyük.
Biz ATA-2 yönetimi olarak sa-
dece polemik vb. tartışmalardan,
karşılıklı hakaret ve ilgisiz pay-
laşımlardan uzak durma adına
WhattsApp kullanmıyor ama
bunun dışında
WEB SİTEMİZ, FACEBOOK
ve SMS gibi her türlü medyayı
yoğun bir biçimde kullanıyoruz.

KISA MESAJLAR (SMS)
Özellikle dakikalar içerisinde tüm koope-
ratif ortaklarımıza ulaşmanın en hızlı yolu
olan kısa mesaj servisi aracığıyla elektrik,
su kesintileri, vergi vb. son ödeme günleri,
bayram tebrikleri ve üye vefatlarının du-
yuruyor, genel kurul, toplantı vb. etkinlik-
leri haber veriyoruz.
FACEBOOK SAYFAMIZ
En yaygın kullanılan sosyal medya mecra-
larının başında son birkaç yıldır kullanım
alanını ikiye, üçe katlayan facebook say-
famız gelmektedir. 
Sayfanın adı Ata-2 Sitesi olup, ilgili ista-
tistikler incelendiğinde Kasım 2017 tarihi
itibariyle 1.620 kişi tarafından takip edil-
diği görülmektedir. Bunların %95’i say-
fayı beğeniyor. 
Burada paylaşılan mesajlar %78 oranında
yanıtlanmakta
olup, normalde
ortalama yanıt-
lama süresi 15
dakikayı geçmi-
yor.
Facebok sayfa-
mız ağırlıklı
olarak dönem-
sel, günlük,
anlık paylaşım-
lar ve bunlara
yapılan yorumlar,

sorulan sorular ve verilen yanıtlar çerçe-
vesinde dönmekte ve burada ağırlıklı ola-
rak öncesi ve sonrasında etkinliklerimize
yer verilmektedir.
ATA-2 WEB SAYFASI
Yönetime geldiğimiz zaman verdiğimiz ön-
celiklerin arasında web sayfasının ayrı bir
önemi olmuştur. Web sitemizde ATA-2 ile
ilgili olarak kooperatifin tarihçesi, yöne-
tim ve denetim kurulları, göreve geldikten
sonra kurulan gönüllü çalışma komisyon-
ları, hukuki veriler gibi temel bilgilerin
yanısıra aylık bültenlerimizi de bulabilirsi-
niz. Bugüne kadar yayınlanan tüm bülten-
lerimizde yayınlanan  yazı, yorum ve
makalelere arşiv sayfalarından göz geçire-
bilir, düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
Web sitesinin en önemli özelliklerinden
biri de her üyenin kendi şifresi ile aidat
borcunun olup olmadığını, varsa ne kadar

olduğunu göre-
bilmesi ve en
önemlisi bunu
online olarak
buradan ödeye-
bilmesidir.
Bültenimiz ara-
cılığıyla web si-
temizle ilgili
görüş ve öneri-
lerinizi bize
iletmenizi rica
ederiz.www.ata2.org
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B İ R İ N C İ  Y I L  Ö Z E L  B Ö L Ü M - 1

SON BİR YIL İÇERİSİNE SIĞAN VE ÇOĞU BİRER İLK OLAN İCRAATLARIMIZI TEKER TEKER HATIRLAYALIM 

Göreve geldiğimiz Kasım 2016 tarihinden, içerisinde bulunduğumuzGöreve geldiğimiz Kasım 2016 tarihinden, içerisinde bulunduğumuz
20172017 yılının Kasım ayına kadar aradan tam bir yıl geçti...yılının Kasım ayına kadar aradan tam bir yıl geçti...

Şairin dediği gibi kozmozun uçsuz bucaklığında herşey göreceliŞairin dediği gibi kozmozun uçsuz bucaklığında herşey göreceli
olduğundan, bu bir yı l içerisindeolduğundan, bu bir yıl içerisinde “Güneşin etrafında bir kez döndü“Güneşin etrafında bir kez döndü
dünya... Ona sorarsanız lafı dünya... Ona sorarsanız lafı bile edilmeyecek mikroskobik bir zaman,bile edilmeyecek mikroskobik bir zaman,
bize sorarsanız koskoca bir senesi ömbize sorarsanız koskoca bir senesi ömrümüzün”rümüzün” (1)(1)

Gerçekten de ATA-2’nin 30 yıla dayanan, zaman zaman şiirsel bir ifadeGerçekten de ATA-2’nin 30 yıla dayanan, zaman zaman şiirsel bir ifade
ile ile “ateşi ve ihaneti gördük”“ateşi ve ihaneti gördük” (2)(2) diyebileceğimiz o yılan hikayesinediyebileceğimiz o yılan hikayesine
döndönmüş tarihi, geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana hızla değişti...müş tarihi, geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana hızla değişti...

Bir değişti, pir değişti !.. Son yılların durağan temposu, radikal birBir değişti, pir değişti !.. Son yılların durağan temposu, radikal bir
dedeğişim ile yerini yeni bir dinamizme bıraktı. Nicelik olarak da, nitelikğişim ile yerini yeni bir dinamizme bıraktı. Nicelik olarak da, nitelik
olarak da farklı pek çok şey yapıldı, yapılıyor, yapılacak...olarak da farklı pek çok şey yapıldı, yapılıyor, yapılacak...

Gerçekten de o gün bugündür ATA-2’de artık hiç birşey eskisi gibiGerçekten de o gün bugündür ATA-2’de artık hiç birşey eskisi gibi
değil, olmayacak da... Bir yandan hukuki mücadelede sona gelideğil, olmayacak da... Bir yandan hukuki mücadelede sona gelinirken,nirken,
diğer yandan çağdaş bir yaşam merkezi oluşturma çabalarımız dadiğer yandan çağdaş bir yaşam merkezi oluşturma çabalarımız da
birbirbiri ardına filiz vermeye başladı.biri ardına filiz vermeye başladı.

İşte göreve gelişimizin yıldönümünde, çıkarttığımız aylık bülteİşte göreve gelişimizin yıldönümünde, çıkarttığımız aylık bültenin bunin bu
bölümündeki 5 sayfayı son bir  yı l içerisininde yapılanlara ayırdık.bölümündeki 5 sayfayı son bir  yıl içerisininde yapılanlara ayırdık.
İçlerinde pek çok ilki barındıran faaliyetlerimizi , bir film şeridi taİçlerinde pek çok ilki barındıran faaliyetlerimizi , bir film şeridi tadındadında
derli toplu bir biçimde sizler derli toplu bir biçimde sizler için özetleyelim istedik... için özetleyelim istedik... 

Bizi izlemeye devam edin !...Bizi izlemeye devam edin !...

(1) N.H. “Ben İçeri Düştüğümden Beri” Şirinden (ŞİİRLER - 4)
(2) N.H. “Karayılan Hikayesi” Şiirinden (KUVA-İ MİLLİYE DESTANI)
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EKİM 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 bildirimleri ve
CCTV tespitlerine dayanarak hazırlanan
Ekim 2017 raporu aşağıda verilmiştir:
* Ekim ayı içerisinde ATA-2 Konutlarında 4
(dört) adet alarm olayı ihbarı alınmış, ika-
metler kontrol edilmiş, alarm merkezi ve site
sakinimize bilgi aktarılmıştır. 

* Araç ile ilgili olarak 2 (iki) adet tesbit yapıl-
mış,  farı ve iç tavan lambası yanan araçla-
rın sahibine ulaşılmış, bilgi verilerek
kapattırılmıştır.

* Ekim ayında gürültü ve şüpheli konu ile il-
gili olarak 2 adet şikayet alınmış, gereği ya-
pılmıştır.

* Aynı şekilde kavga ve tartışma ile ilgili ola-
rak 4 (dört) adet başvuru olmuş, olaylara 155
ekibi ve personelimizle müdahale edilmiştir.

* ATA-2’nin içerisinde bir adet ruhsat, iki adet
ev anahtarı, ve bir kimlik bulunarak sahiple-
rine teslim edilmiştir.

* Bu dönem içerisinde 2 (iki) adet elektrik ve
su kesintisi olmuş, yönetim merkezinden ve
sms’ler aracılığıyla ATA-2 sakinleri bilgilendi-
rilmiştir.

* Bir (1) adet su patlağı olmuş ve İSKİ ara-
narak müdahale etmeleri sağlanmıştır.

* Ekim ayı içerisinde ATA-2’ye 9 kez eşya gi-
rişi ve 11 kez eşya çıkışı olmuştur.

* İki (2) adet kamera arızası ve bir (1) adet
aydınlatma arızası gerçekleşmiş,bilgisi tek-
nik büro ile paylaşılarak gerekli müdahelenin
yapılması sağlanmıştır.

* Zambak Çıkmazı 5/5’de yangın ihbarı alın-
mış 110 ve 112 ile müdahale edilmiş, her-
hangi bir can ve mal kaybı olmamıştır.

*Ekim ayı içerisinde personelimiz 7 adet am-
bulans girişine eşlik etmiş, hasta ile ilgili bilgi
alınmış, yönetime iletilmiştir.

* Cumhuriyetimizin 94. yılı kutlamaları çer-
çevesinde düzenlenen etkinlikler başarı ile
gerçekleşmiş ve ATA-2’de ilk kez bir fener
alayı düzenlenmesine rağmen, güvenlik eki-
binin nezaretinde yoğun katılımlı ve güven-
likli bir yürüyüş gerçekleşmiştir.

CCTV  KOORDİNASYON EKİBİ 

Nihat Kart, 
Recep Kart,                              
Feyzullah Kılıçarslan.

CAN ve MAL GÜVENLİĞİNİZ 
AÇISINDAN YÖNETİMİMİZDEKİ 

PLAKA KAYITLARINIZI 
YENİLEMENİZ ÖNEMLİDİR

G Ü V E N L İ K

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

ATA-2 SİTESİ ATA-2 SİTESİ 
GÜVENLİK GÜVENLİK 

TELEFONLARITELEFONLARI

Lütfen mazgalların, 
su prizlerinin üzerine, 

yangın hidratlarının önüne
park etmemeye 
özen gösterelim.

LÜTFEN EŞYA GİRİŞ - ÇIKIŞ SAAT ve
EVRAKLARINA ÖZEN GÖSTERELİM

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

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

ATA-2 Güvenlik Ekibi araç plaka kayıtla-
rının önemine her sayı dikkat çekerek,
kullandığınız araçların plakalarını ve
gerçekleşen değişiklikleri yönetime bil-
dirmenizi önemli rica ediyor. 
Bir olay olması halinde bu kayıtlar ol-
dukça işe yaramakta olup,  oluşabilecek
hasar durumlarında, sizlere acil ulaşıl-
ması açısından çok önemlidir. İhmal et-
memenizi öneriyoruz.

ARABALARIMIZI UYGUN YERLERE PARKEDELİM

UZUN SÜRE EVDEN AYRILIRKEN GEREKLİ TEDBİRLERİ 
ALMANIZI HATIRLATIRIZ

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

art niyetli insanların yol açacağı olaylara daha kolay ve etkin bir biçimde
müdahale ederek çözebiliriz.
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D O Ğ A   D O S T L A R I

Değerli komşularımız;

İki büyük tepe, bir vadi üzerine yayılmış, Yavuz-
türk’ten Sultanmurat’a uzanan geniş bir doğa par-
çası üzerine kurulu ATA-2’de bizlerle birlikte haliyle
pek çok hayvan da yaşamakta.  

Yönetim kurulu, ATA-2’yi burada yaşayan tüm sa-
kinleri, insanları, hayvanları, ağaçları, park ve ye-
şillikleri de dahil olmak üzere tüm doğal
zenginlikleri ile birlikte bir bütün olarak görüyor ve
hiç birinin diğerine zarar vermeyeceği biçimde hep-
sinin hakkını olabildiğince korumaya çalışıyoruz.

Bu çerçevede aynı mekanı paylaştığımız hayvanla-
rın da hakkını gözetmeye ve bir yandan insanlara
zarar vermeden hep beraber birarada yaşama hak-
larını korumaya çalışılırken, diğer yandan da ATA-
2 sakinlerine ve  çevreye zarar vermemelerini,
yaşadığımız ortamın temiz kalmasını sağlamayı
amaçlıyoruz.

Bu konuda gerek Doğa Dostları Grubu, gerekse
diğer hayvansever dostlarımız azımsanmayacak bir
çaba gösteriyor ve özveri ile herkesin yaşam hak-
kına saygılı, huzurlu, temiz bir ATA-2 için ellerinden
geleni yapıyorlar. 

Ancak bildiğiniz gibi bazen yapılan iyilikler bir süre
sonra zorunluluk olarak görülebiliyor ve kedi evleri
temini ve bakımı, hayvanların beslenmesi, aşılan-
ması, kısırlaştırılmaları, tedavileri ve sahiplendiril-
meleri gibi gönüllü katkılarda bulunan arkadaşların
bunun dışında da geceli gündüzlü her türlü talebe
yanıt vermek için hazır kıta biçimden beklemeleri
isteniyor.

Halbuki, sokak hayvanlarına yardım etmek, bun-
larla ilgilenip acil sorunları çözmek isteyen hay-
vanseverlerimizin kendilerinin yapacağı,
başvuracağı ve yardım isteyeceği pek çok merci
var. İşte yandaki yazı bu konuyu ele almakta..

ÇENGELKÖY ATA 2 SİTESİ 
DOĞA DOSTLARI GRUBU

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

gönüllü olan bireylerden oluşmaktadır.

Facebook Grubu: 
Çengelköy Ata 2 Sitesi Doğa Dostları

HAYVANLARA YARDIM ETMEK İNSAN
OLMANIN BİR GEREĞİDİR...

Sitemizde gözü çapaklı bir yavrudan trafik kaza-
sına kadar çok çeşitli durumlarla karşılaşabiliyo-
ruz. Böyle durumlarda başımızı çevirip
gitmemek, bize muhtaç bir canlıyı kaderine terk
etmemek vicdani bir sorumluluktur.

Böyle durumlarda yapılacaklar insanlara özgü
bakım önlemlerinden, insanlara uygulanan ilk
yardımdan farksızdır. Ancak insanlarda olduğu
gibi bilgi ve deneyim gerektirmektedir.

Yine de elinizden hiçbir şey gelmiyorsa bile, ya-
ralı hayvanı alıp yakındaki bir veteriner hekime
veya belediyenin veteriner kliniğine götürebilir-
siniz. Özel veteriner kliniklerinin birçoğu sokak
hayvanlarına indirim uygulamaktadır. 

Üsküdar Belediyesi’nin Minik Dostlar Kliniği ise
sahipsiz hayvanlara ücretsiz hizmet vermektedir
ve Üsküdar Belediye binasının hemen yanında
bulunmaktadır.

Acil ve ağır vakalar için 444 0 875 numaralı tele-
fon ile Üsküdar Belediyesi’ni arayarak yerinde

müdahale edilmesini sağlayabilirsiniz. Bu du-
rumda yardım ekibi gelinceye kadar hayvanın bu-
lunduğu yerde kalmasını sağlamalı ve ekipleri
bulunduğunuz yere yönlendirmelisiniz. Gelen
ekip hayvanı tedavi için kliniğe veya yakınımız-
daki Hekimbaşı barınağına götürecektir. Bundan
sonraki süreçte hayvanın sağlık durumu ile ilgili
bilgi almanız da mümkündür.

Yardıma muhtaç bir hayvan için siz de bir şeyler
yapabilirsiniz. Nasılsa biri yapar demeyin, o biri
siz olun!          

HAYVANSEVERLİK SORUMLULUK
GEREKTİRİR...

Sevgili hayvanseverler,  bulduğunuz, sevdiğiniz,
yiyecek verdiğiniz, yardım ettiğiniz hayvanları
daha sonra ortalığa bırakıp, tüm katkıyı başkala-
rından beklemeyin. 

Bu konuda sizler de sorumluluk alabilir, onların
durumlarını takip edebilir, veterine götürüp aşı-
larını yapabilir, kısırlaştırılmaları için girişimlerde
bulunabilir ve onları sahiplendirebilirsiniz. Nasılsa
birileri yapar demeyin, o biri siz olabilirsiniz...

ATA-2’DE HASTA,YARALI, YARDIMA MUHTAÇ
HAYVAN GÖRDÜĞÜMÜZDE NE YAPMALIYIZ ?

Çengelköy Ata2 Doğa Dostları

ATA-2’DE HASTA, YARALI ya da İLGİLENİLMESİ GEREKEN 
BİR HAYVAN GÖRÜP DE YARDIM ETMEK İSTEYENLER

DOĞRUDAN NELER YAPABİLİR, NERELERE BAŞVURABİLİRLER ?

LÜTFEN ATA-2 İÇERİSİNDE HIZ YAPMAYIN !.. 
Ne yazık ki, özellikle son zamanlarda
ATA-2 içerisinde çeşitli ticari ve özel
aracın -bırakın meskun mahali içerisin-
deki limitlere uymayı- neredeyse oto-
bandaki kadar hız yapabildiklerini
görüyoruz.
Bu sorumsuz davranışlar sonucu ATA-2
içerisinde yaşayan pek çok hayvan ya-
ralanmış, sakat kalmış ve yaşamını kay-
betmiştir. Aynı durumun çocuklarımızın
ve yaşlı - genç diğer site sakinlerinin ba-

şına da gelebileceği ihtimalini de göz
önünde bulundurmalısınız.
Bu nedenle lütfen dışarıda olduğu gibi
ATA-2 içerisinde de trafik kurallarına ve
hız limitlerine uyun ve araçlarınızı çok
dikkatli kullanın. Unutmayın, ulaşacağı-
nız yere birkaç saniye önce gidebilmek
uğruna kimsenin diğer canlıların yaşa-
mına son vermeye, onları sakat bırak-
maya hakkınız yok.
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HİJYENİK, SAĞLIKLI, KALİTELİ EL YAPIMI MANTI, GÖZLEME VE EV YEMEKLERİ

ATA-2 İÇERİSİNE 24 SAAT HİZMET VERİLİR

Kapıda Kredi Kartı ile Ödeme İmkanıKapıda Kredi Kartı ile Ödeme İmkanı

Sütlü Gözleme
Sigara Böreği
Zeytinyağlı Yaprak Dolması
Ev İşi Yemek Çeşitleri

İsteyene Kilo ile Fırınlanmış Mantı Satılır

Sebzeli Mantı

Yeşil Mantı

Köprü Mantı

Üçgen Mantı

Tortilla Mantı

Puri Mantı

Mini Mantı

Normal Mantı

ÜRETİCİDEN 
TÜKETİCİYE

0216 412 95 120216 412 95 12 0535 663 25 670535 663 25 67

1933’ten Bu Yana
DEDEDEN 
TORUNA 

TECRÜBESİYLE



Sayın ATA-2’liler; Sergilenen Tüm Modellerimizi
Görebilmeniz için Natoyolu Plazamıza Bekliyoruz


