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

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

2018 yılında, her zamankinden daha dinamik, daha sosyal, daha aktif bir ATA-2 görecek, sanat, kültür, spor etkinlikleri ile yaşadığımız mekanı
eski İstanbul’un tadına doyulmaz mahalle kültürün yeşerdiği önemli bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Ayrıntılarını sayfalarımızda bula-
cağınız ve ATA-2’nin ismine yaraşan iki önemli etkinlikle karşıladık baharı. Sırada 23 Nisan Çocuk Şenliği, kermeslerimiz, kan verme kampan-
yaları ve kanser tarama, bilgilendirme toplantılarımız var. Bizi izlemeye devam edin...
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ATA-2 KOOPERATİFİ YÖNETİMİ HERHANGİ BİR WHATSAPP HESABI KULLANMAMAKTADIR. ORTAKLARIMIZ BİZİ  
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18 MART ORATORYOSU İÇİN CRR’DEYDİKŞEHİTLERİMİZİ BİZZAT ÇANAKKALE’DE ANDIK
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YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

S.S. ATA-2 YAPI KOOPERATİFİ
AYLIK BASIN BÜLTENİ - Mart 2018-

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

NEREDE YAŞADIĞININ FARKINDA OLMAKNEREDE YAŞADIĞININ FARKINDA OLMAK
İnsanoğlu gündelik yaşamın koşturması içerisinde o kadar çok şeyi kaçırıyor ki !.. Hemen hergün
kurulmuş gibi ev ile iş arasında yaşanan monoton hayatlar, rutin görevler, zorunluluklar, kentin
keşmekeşi, günün yorgunluğu filan derken birşeyleri ıskalıyormuşuz gibi gelmiyor mu sahi sizlere
de ? 
Arada bir başımızı kaldırıp sıradışı bir gözlem yapma, değişik bir melodi duyma, alışılmamış bir
renge tanık olma, ilginç bir şey keşfetme, kısacası farklı şeyler yaparak yaşamı bir yerlerinden ya-
kalama isteği elbet sizi de avcunun içine alacaktır. İşte o zaman “yaşadım diyebilmek için” kendi-
mizi, çevremizi, dünyayı başka bir gözle göreceğiz. Bu şansı kaçımız kullanıyoruz acaba, üstelik
ATA-2 gibi doğa parçasında yaşarken, yaşadığımız yeri ne kadar duyumsuyor, ne kadar özümsü-
yor, ne kadar dokunabiliyoruz ona?
Kış bahara dönerken, doğaya verdiğimiz selamı alabileceğimiz bir coğrafyada gözümüzü açıyoruz
her gün... Çok şanslıyız. Geçmiş baharların esintilerini koklayabileceğimiz, bu hunhar yeryüzünde
geriye ne kaldıysa toplayıp buram buram içimize çekebileceğimiz, sayfiye tadında günler geçirdi-
ğimiz bir “kurtarılmış bölge” değilse nedir ATA-2 ? Burada bülbül sesi var, kirpiler, ateşböcekleri
var, burada gelincikler açıyor... 
Peki biz ne yapıyoruz tüm bunlar olurken ? Park yeri için komşumuzun gözünü oyma noktasına gel-
mekten, karşı apartmanın çocuklarına bağırıp çağırmaktan, apartman görevlisine söylenmekten,
arabamızla giderken çöp konteylerine atamadığımız basketlerin patlamış poşetlerini etrafa saç-
maktan, kedi köpekleri taşlamaktan, aynı düşünmediklerimize ağız dolusu küfürler etmekten,
parklarda baharın tadını çıkartan gençlere aba altından sopa göstermekten başka ?
Oysa eski mahalle kültürünü yaşayabileceğimiz bir altyapıya, konu komşu piknikler yapabileceği-
miz yeşil alanlara, cıvıl cıvıl etkinliklere dolduracağımız spor ve gösteri merkezine, her biri ayrı
değer olan site sakini sanatçılara, aynı zevkleri, duyguları paylaşabileceğimiz çizgi üstü insanlara
sahibiz...
Kara kış günlerinin acımasızlığında bile güzellikleri yaşamayı bilmiş insanlarız biz. Daha yeni hep
beraber bir konsere gittik ATA-2’nin servis arabasıyla, Çanakkale’nin tarihi, doğal ve kültürel gü-
zelliklerine otobüs kaldırdık, duygu seli ile ruhlarını şad ettik, şarkılar türküler söyledik, kermes-
ler yaptık, herkesin bir ucundan tuttuğu cıvıl cıvıl, etkinlikler düzenledik, sanatçılarımızla buluştuk,
onları plaketlerle onurlandırdık, Ata’mıza minnet duygularımızı ifade eden fener alayları düzen-
ledik, sucuk ekmek partileri verdik, çocuk şenlikleri düzenledik, hep beraber oyunlar oynadık.
Önümüz bahar ve yaz.. Artık açık alanlara taşıyacağız bu çoşkuları, hep beraber gülüp eğlenecek,
uçurtma uçuracak, dört ayaklı dostlarımızla koşacağız çayırlarda, belki açık hava filmleri izleyece-
ğiz yaz akşamları gösteri merkezimizde, belki sosyal bir mekan oluşturacağız yavaş yavaş, kitap
dergi okuyacak, sıcak sohbetler edecek, morale çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde insan oldu-
ğumuzu hissedeceğiz. Doğa dostlarıyla dayanışma yapacak, köpek eğitmenleri ile hayvan sevgisini
hissedecek, kuş gözlemcileriyle çevre bilincini geliştirecek, ressamlarla resim, müzisyenlerle müzik
yapacak, ormancılarla ağaç dikecek, sporcularla ter atacak, satranççılarla satranç, tavlacılarla tavla
oynayacak, kitapları, plakları, CD’leri değiş tokuş edecek, sanat sergileri açacak, maketler yapacak,
koleksiyonları paylaşacak, örgüler örecek, türküler söyleyeceğiz.
Evet ATA-2 böyle bir yer işte. İnsanlar belki biraz çekingen, belki kuşkucu belki içine kapanıktılar
bugüne kadar. Genel kurullarda, toplantılarda birbirlerinin gözünü oyanlar, rant kavgası yapanlar,
ATA-2’ye zara verenler onları korkutmuştu. Olumlulukları değil olumsuzlukları ön plana çıkartan-
lar, umudu değil, umutsuzlukları köpürtenler, sevgiyi değil kavgayı besleyenler sessiz çoğunluğa
”lanet olsun”dedirtmişti belki. Ama artık önümüz bahar ve artık bu baharda başka bir ATA-2 var..
Gelin elele verelim, ATA-2’yi karartan değil, aydınlatan işler yapalım, değerini düşüren değil artı-
ran söylemleri, eylemleri öne çıkartalım. Evlerimizin değeri artık son düzlükte olduğumuz tapu-
muzla artacak kuşkusuz ama, bizler de ismine yaraşır, çağdaş, yaşanılır bir ortam yaratarak o
değere katkıda bulunalım. Davaları, kumpasları, ayak oyunlarını, bağcı dövmeleri değil, aksine
üzüm yemeleri, hep beraber ballı incirlerin tadına varmaları, birlikte kazanıp birlikte yaşayacağı-
mız bir ortam için çaba gösterelim, çaba gösterenleri destekleyelim.
Hepinize içinizi ısıtan, umut dolu, çoşku dolu günler diliyorum...

SEVGİ VE DOSTLUKLA KALIN...SEVGİ VE DOSTLUKLA KALIN...

E D İ T Ö R D E N     

Zekiye Hoca
Didem Akyüz Saldıran
Oral Akı

www.turkiye.gov.tr  sitesine kendi e-devlet şifresiyle giren herkes
şu yolları izleyerek ATA-2’nin bilgilerine ulaşabilir :

DEVLET KURUMLARI > ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI >
YAPI KOOPERATİFLERİ GİRİŞ UYGULAMASI > UYGULAMAYA GİT

> GİRİŞ YAP > ORTAK OLDU-
ĞUM KOOPERATİFLER > ATA 2

Buradan site ile ilgili olarak temel
bilgiler, çeşitli             duyurular,
tüm kooperatif ortaklarının lis-

tesi, tüm genel kurul tutanakları
vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

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

ATA-2’Lİ ÇOCUKLAR 23 NİSAN’I KAPSAMLI
BİR ŞENLİK PROGRAMI İLE KUTLAYACAKLAR
ATA-2 Yönetimi, 29
Ekim, 10 Kasım, 18
Mart anma ve kut-
lamalarına bir yeni-
sini daha ekliyor ve
Türkiye Büyük Mil-
let Meclisinin açıl-
dığı 23 Nisan tarihinde Çocuk Bayramını ATA-2
Spor ve Gösteri Merkezinde, ATA-2’li çocuklarla
.bir dizi etkinlik eşliğinde kutlamaya hazırlanıyor.
Civar yuva, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liselerin
de katkılarıyla ayrıntılı etkinliklerin yapılacağı,
oyunların oynanacağı, şiir, şarkı ve danslarla bir-
likte cıvıl cıvıl bir gün kutlamaya hazır mısınız ?
Programın ayrıntılarını sosyal medya hesapları-
mızdan takip edin..

ATA-2’LİLER KERMESLERE DOYMUYOR
Aralık ve Şubat aylarında ATA-2 Kapalı Spor ve Gösteri
Merkezinde gerçekleştirilen ve tahminlerin üzerinde
katılım ve ilgi gören iki kermesin ardından, yaz ayla-
rına kadar bir daha kermes yapmayı düşünmezken,
gelen isteklere daha fazla tepkisiz kalamazdık.
Tüm ATA-2’lileri tanıştıran, kaynaştıran, ev ekonomi-
lerine katkıda bulunmalarını sağlayan oldukça hare-
ketli etkinlikler olan kermesler, açık kaldıkları iki
günlük haftasonu boyunca genç yaşlı demeden her-
kesin yüzünü güldürüyor.

ATA-2 kermesine
ücretsiz kayıtlar 9
Nisan pazartesi
günü başlayacak
olup, duyuruları-
mızı takip etme-
nizi rica ederiz.

23 NİSAN, ATA-2’de ÇOCUKLAR ve
OKULLAR ile KUTLANIYOR

KERMESLERİMİZİN ÜÇÜNCÜSÜ
28-29 NİSAN TARİHİNDE YAPILIYOR

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME SİSTEMİ YENİLENDİİNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME SİSTEMİ YENİLENDİ
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Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

Eskiler ne güzel söylemişler :

“Ev Alma Komşu Al”
Ali ERDOĞAN (ATA-2 Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi)

KOMŞULUK İLİŞKİLERİ
Eskiler “Ev Alma Komşu Al” demiş-
ler. Evin ne kadar güzel olursa
olsun, huzurun olmadıkça keyfini
çıkartamazsın. 

Bir ailenin huzuru ise yaşadığı alanı
paylaştığı, gün boyu karşılaştığı, iç
içe, yan yana yaşadığı alandaki
diğer insanlarla olan ilişkileri ile
doğru orantılıdır. Eğer o uinsanlarla
olan hukukunuz sıcak, uygar, saygı
ve sevgi temelinde ise sizler de so-
runsuz, mutlu ve uyumlu bir yaşam
sürer, eğer değilse tam tersine sı-
kıntılı, huzursuz ve problemli bir ya-
şama davet çıkartırsınız.

ATA-2 normalde, belirli bir eğitim
ve kültür düzeyine sahip  ortalama-
nın üzerindeki insanların paylaştığı
çağdaş bir yaşam alanı olarak, so-
runların en az yaşandığı, yaşananla-
rın da sıkıntısız bir biçimde
çözüldüğü bir yer olarak bilinir.

Oysa yaşam her zaman öyle akmı-
yor işte. Bizler neredeyse 1,5 yıldır
yönetimdeyiz. Bu süreç içerisinde
gördük ki, bizlere gelen şikayetle-
rin, sorunların önemli bir bölümü
komşuluk ilişkilerinde yaşanan so-
runlandan kaynaklı ne yazık ki.

ŞİKAYET, HEP ŞİKAYET                 
ATA-2 Konutlarının sakinleri, çeşitli
vesilelerle yönetimin kapısını çalı-
yor, klasik gündem maddelerinin
yanısıra birbirleri ile yaşadıkları çe-
şitli güncel sorunları da anlatıyor
ve bire bir çözümüne katkıda bu-
lunmamız konusunda bizlerden
yardım talep ediyorlar.

Bu sorunların ve onlardan kaynaklı
şikayetlerin arasında neler yok ki ?
• Komşum kedi besliyor etrafı kir-
letiyor.
• Komşum beslediğim kedilere laf
ediyor. Beni korkutuyor.
• Komşunun köpek aldı ama ilgilen-
miyor, köpek çok gürültü yapıyor. 
• Komşum park yerini işgal ediyor.
• Komşunun ağaçlarından şikayet-
çiyim.
• Komşunun evinde inşaat var. 
• Apartman yöneticisinden memnun
değilim.
* Kapıcı ile her zaman problem ya-
şıyoruz.

SORUNLAR ŞİDDET,
NEFRET VE BASKI İLE
ÇÖZÜLMEZ, DAHA DA
BÜYÜR
Basit bir iletişimle, karşılıklı anla-
yışla kolayca çözülebilecek sorun-
ları çözemiyoruz. 

İstiyoruz ki birisi gelsin bizim istedi-
ğimiz, düşündüğümüz gibi karşı ta-
rafı ikna etsin, sindirsin. 

Ülkemizde insanların evde, okulda,
trafikte, kısaca her yerde birbirle-
rine karşı şiddet uygulamayı bir
çözüm olarak görmeleri artık nor-
malleşti. 

UNUTTUĞUMUZ  SÖZCÜKLER
Halbuki “Özür dilerim”, “Affeder-
sin”, “Kusura bakma”, “Rica ede-
rim”, “Teşekkür Ederim” gibi
nezaket sözleri ve en azından
küçük bir gülümseme ne kadar çok
sorunu çözebilir bir bilsek. Üstelik
bedava, masrafsız... 

Temel insani iletişimle çözülebile-
cek sorunlar için başka birisinin
gelip size yardımcı olmasını bekle-
meyelim. Bunu yapmak bizi küçült-
mez, tersine büyütür, normal-
leştirir, hatta tedavi eder. Oysa o
kadar çok insan sakinleştirici türü
ilaçlar kullanıyor ki... 
HOŞGÖRÜ, EMPATİ, SEVGİ..
Oysa İhtiyaçımız olan tek şey biraz
daha HOŞGÖRÜ, biraz daha EM-
PATİ, biraz daha SEVGİ..
Gelin hep beraber Ata-2’de daha
fazla nezaket sözleri kullanalım.
Komşularımızla olan basit sorunları
büyütmeden nezaket kuralları içe-
risinde çözelim. 
Ata-2’nin parklarını bahçelerini
daha fazla kullanalım. Komşuları-
mızı çaya, kahveye, tavla oyna-
maya yeşil alanlarımızda davet
edelim. Sorun sandığımız şeylerin
çözümlerinin ne kadar kolay oldu-
ğunu göreceksiniz. 
Bahar’ın herkese huzur getirmesi
dilekleri ile...

Kent kültürü, farklı gelenek ve göreneklerden, farklı kültürlerden gelen kişile-
rin, bireysel hak ve sorumluluklarının bilincine vararak, yaşadıkları kente
özgün görgü ve nezaket kuralları çerçevesinde birlikte yaşama kültürüdür.
Komşuluk ilişkileri de bu kültür içerisinde  gelişmiştir.
Komşu ise başlı başına dayanışmayı, yardımlaşmayı, beraber yaşayabilmeyi,
sevgiyi ve benzeri insani kavramları çağrıştırmakta olup, içerisinde sağlıklı ile-
tişimi, başkalarına destek olmayı ve geniş anlamda barış ve huzur içerisinde
bir arada yaşamayı kapsar.
Eskiler “Ev Alma Komşu Al” demişler. Evin ne kadar güzel olursa olsun, huzu-
run olmadıkça keyfini çıkartamazsın. Kentleşme sürecinin bu önemli gerçeği,
her yerde olduğu gibi, ATA-2’de de geçerlidir elbette. 
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KOOPERATİFLER KANUNUKOOPERATİFLER KANUNU
BİLGİ EDİNMENİNBİLGİ EDİNMENİN
KURALLARINI DÜZENLİYORKURALLARINI DÜZENLİYOR
Bilindiği üzere kooperatifin bütün
iş ve işlemleri Kooperatifler Ka-
nunu ve Kooperatif Ana Sözleşmesi
hükümlerine tabiidir. Kooperatifler
Kanununda açıklama olmayan hu-
suslarda ise Türk Ticaret Kanunun
Anonim Şirketlere ait hükümleri
uygulanmaktadır.
Kooperatifler mevzuatı incelendi-
ğinde bilgi edinme hakkı ile ilgili
olarak 1163 sayılı bu kanunun
24,25,66 ve 68. maddelerinde hü-
kümlerin yer aldığı görülmekte-
dir.(1)

Kooperatifler Kununun “Bilgi
Edinme Hakkı ve Bilanço” başlığını
taşıyan 24. Maddesi “Genel Kurula
sunulan belgelerin (yıllık çalışma
raporu, bilanço ve denetim rapo-
runun) Genel Kurul toplantısından
en az 15 gün önce ve 1 yıl süre ile
kooperatif merkezinde ortakların
tetkikine hazır tutulacağı ve iste-
yen ortaklara bilanço ve gelir-gider
farkı hesabının verileceği”hük-
münü içermektedir.
TİCARİ DEFTERLER VE SIRTİCARİ DEFTERLER VE SIR
SAKLAMA HÜKÜMLERİSAKLAMA HÜKÜMLERİ
Kanunun 25. Maddesi ise “Ticari
defterler ve sır saklama hükümleri
ve ceza” başlığını taşımakta olup,
bu maddede :

“Kooperatifin ticari defterleri ve
haberleşme ile ilgili hususların tet-
kiki, Genel Kurulun açık bir müsa-
desi veya Yönetim Kurulunun
kararı ile mümkündür. İncelenme-
sine müsaade edilen defter ve ve-
sikalardan öğrenilecek sırlar hariç
olmak üzere, hiçbir ortak koopera-
tifin iş sırlarını öğrenmeye yetkili
değildir. 
Her ortak ne surette olursa olsun
öğrenmiş olduğu kooperatife ait iş
sırlarını, sonradan ortaklık hakkını
kaybetmiş de olsa daima gizli tut-
mak zorundadır.
ZARAR VEREN KİŞİLEREZARAR VEREN KİŞİLERE
HAPİS VE PARA CEZALARIHAPİS VE PARA CEZALARI
ÖNGÖRÜLÜYORÖNGÖRÜLÜYOR
Bu mecburiyete uymayan ortak
meydana gelecek zararlardan koo-
peratife karşı sorumlu olduğu gibi,
kooperatifin şikayeti üzerine her-
hangi bir zarar umulmasa dahi bir
yıla kadar hapis ve adli para cezası
ile cezalandırılır.” hükmüne yer ve-
rilmiştir.
Kanunun 66. Maddesi ise “Denet-
çilerin İnceleme Yükümlülü-
ğüne”ne ilişkin olup maddenin son
fıkrasında :
“Ortakların gerekli gördükleri hu-
suslarda denetçilerin dikkatini çek-
meye ve açıklama yapmasını
istemeye yetkili oldukları” hükmü
yer almaktadır.
BİLGİLERİN ÜÇÜNCÜBİLGİLERİN ÜÇÜNCÜ
ŞAHISLAR İLEŞAHISLAR İLE
PAYLAŞILMASINI ENGELLEYENPAYLAŞILMASINI ENGELLEYEN
KESİN KURALLAR VARKESİN KURALLAR VAR
Kanunun “Sır saklama Yükümlü-
lüğü” başlığını taşıyan 68. Madde-
sinde ise “Denetçiler, görevleri
sırasında öğrendikleri ve açıklama-
sında kooperatifin veya ortakları-
nın şahısları için zarar umulan

husus kooperatif ortaklarına ve
üçünü şahıslara açıklayamazlar”
hükmünü içermektedir.
Bilgi edinme hakkına ilişkin koope-
ratifler Kanununda yer alan yuka-
rıdaki maddeleri somut olarak
değerlendirdiğimizde şunları gör-
mekteyiz :
Ortakların bilgi edinme haklarının
Genel Kurula sunulan raporlar ve
kendisini ilgilendiren belgelerle sı-
nırlıdır, denetçilerin ortakları bilgi-
lendirmeleri yine 66. ve 68.
maddede belirtilen sınırlar çerçe-
vesi içerisindedir. 
Ancak incelemenin Genel Kurul ya
da Yönetim Kurulu kararı ile yapıl-
ması halinde, bu durum inceleme-
sine karar verilen ve müsaade
edilen belgelerle ilgili bilgileri
edinme ile sınırlıdır.
BİLGİ EDİNME HAKKI GELİŞİBİLGİ EDİNME HAKKI GELİŞİ--
GÜZEL KULLANILAMAZ, GENELGÜZEL KULLANILAMAZ, GENEL
KURULUN YETKİ VERDİĞİKURULUN YETKİ VERDİĞİ
BELGELER İLE SINIRLIDIRBELGELER İLE SINIRLIDIR
Özetle; her ne kadar 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununun 24. Mad-
desinin son fıkrasında “ortakların
bilgi edinme hakkının ana söz-
leşme anasözleşme veya koopera-
tif organlarından birinin kararı ile
berteraf edilemeyeceği ve sınırlan-
dırılamayacağı” hükmüne yer ve-
rilmiş olsa da bunun da istisnaları
belirtilmiştir.
Çünkü hemen ardından,  “bu hak-
kın ortaklar tarafından kullanılma-
sının hiçbir şekilde sınırsız
olmadığı, genel kurula sunulan bel-
geler ile kendisini ilgilendiren belge
ve bilgiler ve Yönetim  Kurulu/ ve
veya Genel Kurulca incelenmesine
karar verilen belgeler ve konularla
sınırlı olduğu hususu göz önünde
tutulmalıdır” denmiştir.(2)

ÇEVRE VE SEHİRCİLİKÇEVRE VE SEHİRCİLİK
BAKANLIĞI MÜTALAALARI DABAKANLIĞI MÜTALAALARI DA
AYNI YÖNDEAYNI YÖNDE
Kooperatiflerden sorumlu olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki
Hizmetler Genel Müdür Vekili Selami
Merdin”in 2014 yılında yayınladığı
mütalaasında da kelimesi kelimesine
aynı içtihadı görmekteyiz.(3)

Bakanlık Genel Müdür Vekili Selami
Merdin kooperatif denetçilerinin ile
ilgili bir başvuru üzerine verdiği bu
mütalaada kooperatif denetçilerine
özel bir bölüm açılmıştır.
DEFTER VE BELGELERDEFTER VE BELGELER
KOOPERATİF MERKEZİ DIŞINAKOOPERATİF MERKEZİ DIŞINA
ÇIKARTILAMAZÇIKARTILAMAZ
Burada burada hem üçüncü şahıs-
lar ve ilgili cezalar yinelenmiş, hem
de kooperatif defterlerinin güven-
liği ve nerede inceleneceği konusu
da kesin ifadelerle vurgulanmıştır :
“Denetim Kurulu üyelerinin çalışma
esasları Kooperatifler Kanunun 66.
maddesinin birinci  ve ikinci fıkra-
larında düzenlenir’ denerek şu ifa-
delere yer verilmiştir :
“Kooperatifin defter vb. evrakları-
nın kooperatif merkezinde incelen-
mesi yeterlidir ve güvenlik ve yasa
hükümlerine uyulabilmesi ama-
cıyla, kooperatif merkezinden dı-
şarı çıkarılamaz”(4) 

Bu da belgelerin güvenliği açısın-
dan oldukça anlaşılabilir bir durum
olup,kooperatifin riske atılmasının
yasalar tarafından nasıl güvence al-
tına alındığının bir göstergesidir.

KOOPERATİFLERDE ORTAKLARIN 
BİLGİ EDİNME HAKKI ve SORUMLULUKLARI

Y Ö N E T İ M D E N

Kooperatifler ile ilgili denetim, bilgi edinme, verilere ulaşma gibi konular sık sık gündeme gelen,
hakkında ileri geri spekülasyonların yapıldığı konular arasındadır. Oysa herşey yasalar nezdinde
öylesine açık seçik belirtilmiş ve ayrıntılı bir biçimde ifade edilmiştir ki, çoğu zaman yoruma bile
gerek kalmaz.

Kooperatifler esas itibariyle ortaklarına karşı sorumlu kuruluşlardır. Bu sorumluluk karşılıklı olarak iki yönlü olup
yasalarla güvence altına alınmıştır. Buna göre hem kooperatif kurullarında yer alan kişilere, hem kooperatif or-
taklarına hem de kooperatif çalışanlarına ciddi sınırlamalar getirmiştir. Bu konuda kanunlarda hem bağlayıcı hü-
kümler bulunmakta, hem de bu sınırlamalara uymayanlara karşı uygulanacak çeşitli yaptırımlar yer almaktadır.
Öte yandan, yasalar kooperatifler kadar kooperatif ortaklarının da bilgi edinme haklarını gö-
zetmişlerdir. Buna göre ortakların bilgi edinme hakkının kullanılması konusunda koopera-
tif yönetimi ile bu hakkı kullanmak isteyen ortaklar arasında bilgi vermenin sınırı ve kapsamı
yasalar tarafından yapılan düzenlemeler ile kural altına alınmıştır. Bu yazıda siz ortakları-
mızı konuya ilişkin olarak bilgilendirmek istedik.

(1) http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMe-
tin/1.5.1163.pdf

(2)  “Kooperatiflerde ortakların bilgi edinme hakkı”,
Kemal Özmen, İkitelli OSB Haber Dergisi,Eylül-Ekim
2016 

(3) - (4)  Çevre ve Şenircilik bakanlığı Mesleki Hizmet-
ler Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Değerlendirme
Şube Müdürlü, 16.05.2014, Mütalaa No: 28526468-
045.99



Ata-2 Konut Yapı Kooperatifinde mevcut 110 adet bloğun apartman yönetiminin
görev ve yetkileri Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanmıştır. Her ne kadar tapu
sorunumuz bulunsa da, apartmanlar yasalar nezdinde Kat Mülkiyeti Kanununa tabi
olup, kat malikleri kurulunca yönetiliyorlar. Kooperatif yönetiminin doğrudan apart-
manların iç işlerine karışma yetkisi olmasa da, üyelerimizden konuya ilişkin sık sık
sorular geliyor. ATA-2 Bülteni olarak, bilgilendirme anlamında zaman zaman kanun
ve yönetmeliklerden kimi bölümleri sizlerle paylaşacağız. Bu sayıda apartman yö-
netiminin esasları ve yöneticilerin görevlerine ilişkin yasa maddelerini bulabilirsiniz.

5

APARTMAN YÖNETİM PLANI
(Madde 28)
Yönetim planı apartmanın yönetimi ile
ilgili tüm hususları düzenler ve bütün
kat maliklerini bağlayan bir sözleşme
hükmündedir. Yönetim planının değiş-
tirilmesi için bütün kat maliklerinin
beşte dördünün oyu şarttır. 
KAT MALİKLERİ KURULU
TOPLANTISI (Madde 29)
Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan
az olmamak üzere yönetim planında
gösterilen zamanlarda, eğer öyle bir
zaman gösterilmemişse, her takvim yı-
lının ilk ayı içinde toplanır. 
YETER SAYI (Madde 30)
Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin
yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çok-
luğuyla karar verir.
Yeter sayının sağlanamaması nede-
niyle ilk toplantının yapılamaması ha-
linde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün
sonra yapılır. 
OYA KATILMA (Madde 31)
Her kat maliki bir tek oy hakkına sa-
hiptir. Ana gayrimenkulde birden zi-
yade bağımsız bölümü olan kat maliki,
her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hak-
kına sahiptir; 
Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili
vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayı-
sının yüzde beşinden fazlasını kullan-
mak üzere vekil tayin edilemez. 
Alınacak karar doğrudan doğruya ken-
dini ilgilendiren kat maliki görüşme-
lerde hazır bulunabilir, fakat oya
katılamaz. 
KARARLAR (Madde 32)
Ana gayrimenkul kat malikleri kurulu
tarafından, sözleşme, yönetim planı ve
kanun hükümleri uyarınca verilecek
kararlara göre yönetilir.
Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi ha-
lefleri, yönetici ve denetçiler, kat ma-
likleri kurulunun kararlarına uymakla
yükümlüdürler.
Ana gayrimenkulün kullanılmasından
veya yönetiminden dolayı kat malikleri
arasında veya bunlarla yönetici ve de-
netçiler arasında veya denetçilerle yö-
neticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar,
kat malikleri kurulunca çözülür ve ka-
rara bağlanır.
Kat malikleri kurulu kararları (1) den
başlayıp sırayla giden sayfa numaraları
taşıyan her sayfası noter mühürüyle

tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda
bulunan bütün kat maliklerince imza-
lanır; karara aykırı oy verenler bu aykı-
rılığın sebebini belirterek imza
koyarlar. 
HAKİMİN MÜDAHALESİ
(Madde 32)
Kat malikleri kurulunca verilen karar-
lar aleyhine, karar tarihinden başlaya-
rak altı ay içinde ana gayrimenkulün
bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine
iptal davası açabilir.
APARTMAN YÖNETİCİSİ
(Madde 34)
Kat malikleri, ana gayrimenkulün yö-
netimini kendi aralarından veya dışar-
dan seçecekleri bir kimseye veya üç
kişilik bir kurula verebilirler.
Ana gayrimenkulün sekiz veya daha
fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici
atanması mecburidir.
Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun
kanuni yıllık toplantısında yeniden ata-
nır; eski yönetici tekrar atanabilir.
Kat malikleri ana gayrimenkulün yöne-
timinde anlaşamaz veya toplanıp bir
yönetici atayamazlarsa, o gayrimenku-
lün bulunduğu yerin sulh mahkeme-
since, kat maliklerinden birinin
müracaatı üzerine ve mümkünse di-
ğerleri de dinlendikten sonra, gayri-
menkule bir yönetici atanır. Bu
yönetici, aynen kat maliklerince ata-
nan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat
maliklerine karşı sorumlu olur.
Yönetici atanırken kendisiyle yapılan
sözleşmede, teminat göstermesi şart
edilebilir; sözleşmede böyle bir şart ol-
masa bile, haklı bir sebebin çıkması ha-
linde, kat malikleri kurulu, yöneticiden
teminat göstermesini isteyebilir.
Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev ad-
resinin ana gayrimenkulün kapısı ya-
nına veya girişte görülecek bir yere
çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu
yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim
kurulu üyelerinin her birine idarî para
cezası verilir.
YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ
(Madde 35)
Yöneticinin görevleri, yönetim pla-
nında belirtilir; yönetim planında ak-
sine hüküm olmadıkça, yönetici
aşağıdaki işleri görür:
* Kat malikleri kurulunca verilen ka-
rarların yerine getirilmesi;

* Ana gayrimenkulün gayesine uygun
olarak kullanılması, korunması, bakımı
ve onarımı için gereken tedbirlerin
alınması; sigorta ettirilmesi;
* Ana gayrimenkulün genel yönetim
işleri ile asansör ve kalorifer, sıcak ve
soğuk hava işletmesi ve sigorta için yö-
netim planında gösterilen zamanda,
eğer böyle bir zaman gösterilmemişse,
her takvim yılının ilk ayı içinde, kat ma-
liklerinden avans olarak münasip mik-
tarda paranın toplanması ve bu
avansın harcanıp bitmesi halinde, geri
kalan işler için tekrar avans toplan-
ması;
* Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili
diğer bütün ödemelerin kabulü, yöne-
tim dolayısıyla doğan borçların öden-
mesi ve kat malikleri tarafından ayrıca
yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere
ait kiraların toplanması;
* Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yü-
kümlerini yerine getirmeyen kat ma-
liklerine karşı dava ve icra takibi
yapılması ve kanuni ipotek hakkının
kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettiril-
mesi;
* Topladığı paraları ve avansları yatır-
mak ve gerektiğinde almak üzere mu-
teber bir bankada kendi adına ve fakat
ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gös-
terilmek suretiyle, hesap açtırılması;
* Kat malikleri kurulunun toplantıya
çağırılması.
DEFTER TUTULMASI ve
BELGELERİN SAKLANMASI
(Madde 36)
Yönetici, kat malikleri kurulunun ka-
rarlarını protokolleri, yapılan ihtar ve
tebligatın özetini ve tarihlerini ve
bütün giderleri, 32 nci maddede sözü
geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya
ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle
diğer bütün belgeleri bir dosyada sak-
lamaya mecburdur. Bu defterin, her
takvim yılının bitmesinden başlayarak
bir ay içinde yönetici tarafından notere
kapattırılması mecburidir.
Bu maddede yazılı görevleri yerine ge-
tirmeyen yöneticiye 33 üncü madde-
nin son fıkrasında yazılı cezalar
uygulanır.
İŞLETME PROJESİNİN YAPIL-
MASI (Madde 37)
Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş
işletme projesi yoksa, yönetici gecik-
meksizin bir işletme projesi yapar. Bu
projede özellikle:

a) Ana gayrimenkulün bir yıllık yöneti-
minde tahmini olarak gelir ve gider tu-
tarları;
b) Tüm giderlerden her kat malikine,
bu Kanunun 20 nci maddesindeki esas-
lara göre düşecek tahmini miktar;
c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel
giderleri karşılamak üzere her kat ma-
likinin 20 nci maddedeki esaslara göre
vermesi gereken avans tutarı; gösteri-
lir.
Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız
bölümden fiilen yararlananlara, imza-
ları karşılığında veya taahhütlü mek-
tupla bildirilir. Bildirimden başlayarak
yedi gün içinde projeye itiraz edilirse
durum kat malikleri kurulunda incele-
nir ve proje hakkında, karar verilir, ge-
rekirse yeni bir proje hazırlanır.
YÖNETİCİNİN
SORUMLULUĞU (Madde 39)
Yönetici, kat maliklerine karşı aynen
bir vekil gibi sorumludur. Yönetici her
takvim yılının birinci ayı içinde kat ma-
likleri kuruluna, ana gayrimenkul dola-
yısıyla o tarihe kadar elde edilen
gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin
hesabına vermekle yükümlüdür. Kat
maliklerinin yarısı isterse, bu zamanlar
dışında da hesabın gösterilmesi yöne-
ticiden istenebilir.
YÖNETİCİNİN  HAKLARI
(Madde 40)
Yönetici, kural olarak vekilin haklarına
sahiptir. Kat malikleri, kendilerine
düşen borçları ve yükümleri yönetici
tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara
rağmen vaktinde ve tamamen yerine
getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat
ödemeye mecbur olmaksızın, kendine
ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten
çekilerek bu yüzden uğradığı zararın
tazminini kat maliklerinden isteyebilir.
Yönetici, yönetim planında veya ken-
disiyle yapılan sözleşmede bir ücret
tayin edilmemiş olsa bile, kat malikle-
rinden uygun bir ücret isteyebilir.
Kat malikleri kurulu, kat malikleri ara-
sından atanmış yöneticinin normal yö-
netim giderlerine katılıp katılmayacağı,
katılacaksa, ne oranda katılacağını ka-
rarlaştırır. Bu yolda, bir karar alınma-
mış ise, yönetici yönetim süresince
kendisine düşen normal yönetim gi-
derlerinin yarısına katılmaz.

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE ATA-2 BLOKLARINDAKİ 

APARTMAN YÖNETİMİ ve GÖREVLERİ
Ahmet ÇİFCİBAŞI (ATA-2 Yönetim Kurulu Üyesi)

Y Ö N E T İ M D E N



ATA-2’LİLER OLARAK, 18 MART’TA ÇANAKKALE ORATORYOSUNU
TOPLU OLARAK CEMAL REŞİT REY KONSER SALONUNDA İZLEDİK

Ata-2 Yönetimi ve sakinleri
Cemal Resit Rey konser sa-
lonunda 18 Mart nedeniyle
verilen "ÇANAKKALE KAH-
RAMANLARI DESTANSI
ORATORYOSU" nu toplu
halde izledi. 

İki minibüs dolusu sanatse-
vere böylesine güzel  bir ge-
ceyi yaşatan Ata-2'li
sanatçılarımız Çetin Işıközlü
ve Şükrü Türen ile gurur
duyduğumuzu belirtir, ken-
dilerine teşekkür ederiz.

ET K İ N L İ K : K O N S E R

ASSOS, TRUVA, ÇANAKKALE ve GELİBOLU’YU GEZEN

ATA-2’liler İlk Toplu Seyahatlerini Gerçekleştirdi

ET K İ N L İ K : G E Z İ

6

Yönetimimiz, 2018 yılında kooperatif ortakları ve ATA-2 sakinlerini tanış-
ması, kaynaştırması ve ülkemizin doğası, tarihi ve kültürel zenginliklerinin ta-
dını çıkartarak beirlikte güzel vakit geçirebilmesi amacıyla çeşitli geziler
düzenliyor Bu gezilerin ilki, 23 - 25 Mart tarihleri arasında destansı kahra-
manlıklara sahip olmuş bir coğrafyaya, Çanakkale ve çevresine yapıldı.
40 kadar ATA-2’linin özel otobüs ile iki gün boyunca Assos, Truva, Çanak-
kale ile Gelibolu’yu kapsayan Çanakkale turu oldukça keyifli geçti. Tur bo-
yunca yörenin doğal ve tarihi yerlerini gezen ATA-2’liler, kahraman
ordumuzun destan yazdığı Çanakkale’de de oldukça duygusal anlar yaşa-
yarak kendilerine çok şey borcu olduğumuz başta Atatürk olmak üzere tüm
gazi ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle andılar.
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F İ N A N S Ç E V R E 

KOOPERATİFİMİZE ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE   KOOPERATİFİMİZE ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE   

ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ :ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ :

Nesrin OKTAY

Hülya ÖZYÖNÜM

Ayşe ASMA

Esin Sipahi GÜREL

Kendilerine Hoşgeldin Diyor, Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

TOPLAM

Şubat Ayı İçerisindeTahsil Edilen Toplam Gelir 254.126

Şubat Sonu İtibariyle Alacak Bakiyesi 611.720

TUTAR

Ücretler (35 Çalışan) 105.749

Huzur Hakkı (5 Yönetim + 3 Denetim) 15.357

SSK 41.232

Stopaj 14.974

Güvenlik (24 Kişi + 2 Devriye Aracı vb. Masraflar) 94.745

Hukuk Müşavirliği 11.445

Mali Müşavirlik 2.500

Mahkeme Giderleri 0

Bakım Onarım 12.596

Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb. 12.422

Yönetim Binası Genel Giderler

(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat) 14.690

Genel Kurul Giderleri 0

Demirbaş Giderleri 0

Kıdem ve İhbar Tazminatı                                                                   0

Ring Servis 6.962 

Toplam Giderler  332.672

1) Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir 

2) Ocak sonu itibariyle  ARSA TAPU VADELİ HESAP TOPLAMI .......  13.477.091
(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)

ŞUBAT AYI GELİRLERİ

ŞUBAT 2018 GELİR-GİDER TABLOSU

ŞUBAT 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 için hizmet veren ekibimiz, so-
kakların, park bahçelerinin temizliği,
tamir ve bakımla-
rının yapımı için
mesai saatleri bo-
yunca sürekli ola-
rak sahada hizmet
vermekte ve 450
dönümlük bir ala-
nın tüm detayları
ile ilgilenmektedir.
Sırasında yağmur çamur, sırasında kar
fırtına demeden gece gündüz hizmet
vermeye çalışan ekibimizin iletişimi ve
iş tamamlama sü-
reci, yılbaşından bu
yana uygulamaya
konan CRM sistemi
ile daha da hızlı bir
biçimde gerçekleş-
mektedir.
Çalışmalarımızın
daha verimli ve ba-
şarılı olması için ATA-2 sakinlerinin,
Blok yöneticilerinin ve apartman gö-
revlilerinin de bizlere yardımcı olması
gerekmektedir.
Özellikle binaların etrafındaki temizli-
ğin bina görevlileri tarafından yapıl-
maması, çıkan
pisliklerin sokaklara
bırakılması, kendi
bahçelerindeki ba-
kımların yapılma-
ması, çöplerin
konteynerlere gereği
gibi bırakılmama-
ması, kırılan dökülen eşyaların ortalık
yerlere atılması doğal olarak bizlerin
verimini düşürmekte ve ATA-2 konutla-
rındaki yaşamı olumsuz olarak etkile-
mektedir.

Destek beklediğimiz bir diğer kesim de
hayvansever dostlarımızdır. Kendilerin-

den; köpek pislikle-
rinin toplamalarını,
yiyeceklerin orta-
lığa gelişigüzel atıl-
maması için azami
çabayı gösterme-
leri, hayvan bes-
leme alanlarının
dışında onları bes-

lememelerini, her yeri yiyecek doldur-
mamamalarını rica ediyoruz.
ATA-2 sakinlerinin de yaşadıkları çev-

reye duyarlı dav-
ranmaları,
sokakların, parkla-
rın, yolların düzeni
ve temizliğine
mümkün oldu-
ğunca özen gös-
termeleri,
ATA-2’nin her ya-

nında yeterince varolan irili ufaklı çöp
kovaları ve konteynerlerini düzgün bir
biçimde kullanmaları halinde hem bizle-
rin işi daha kolaylaşacak, hem de daha
hijyenik, temiz bir çevrenin tüm avantaj-
larından yararlanmaları sağlanacaktır.

Bizler elimizden gel-
diğince çaba gözteri-
yor ve işimizi
layıkiyle yapmaya
çalışıyor, siz sakinle-
rimize  elimizden
geldiğince yardımcı
olmaya çalışıyoruz. 

Sizlerin de bizleri anlamanızı, hataları-
mız varsa uygun bir üslup ile uyarmanızı
ve ATA-2 içerisinde karşılıklı sevgi ve
saygı çerçevesinde hep beraber hu-
zurlu günler geçirmeyi diliyoruz.

SAHA TEMİZLİK EKİBİ :SAHA TEMİZLİK EKİBİ :
“ATA-2 Hepimizin... Bizlere Yardımcı Olun,“ATA-2 Hepimizin... Bizlere Yardımcı Olun,

Daha Yaşanabilir Bir Çevre İçin,Daha Yaşanabilir Bir Çevre İçin,
Hep Beraber Elele Verelim”Hep Beraber Elele Verelim”

Celal AKDOĞAN
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ATA-2’de   BAHARATA-2’de   BAHAR

“ATA-2’li olmak bir ayrıcalıktır” ve “ATA-2 tatil köyü tadında bir yaşam alanıdır” diye hep söyleriz... Ancak bit-
mez tükenmez tartışmalardan, nemalanma  kavgalarından, kişisel hırslardan, itişip kakışmalardan  bunun ne
kadar farkına varabiliyoruz diye sormadan edemiyor insan. Kooperatif üyeleri, ATA-2  sakinleri olarak, bulun-
duğumuz yerin tadını ne kadar çıkartabiliyor, değerini ne kadar biliyoruz acaba ? 
İstanbul gibi bir megakentin göbeğinde, neredeyse sayfiye keyfinde yaşamlar sürme şansımızı gereği gibi kul-
lanıyor, ATA-2’nin doğasını, havasını, mevsimlerini ve tüm zenginliklerini doya doya yaşayabiliyor,  kıymetini bi-
liyor muyuz ?
Elbette bir dönemin doyumsuz boğaz zenginlikleri, Çengelköy’ün nostaljik dört mevsimi, zengin baharı artık
yok.. Hepsi tarihi gravürler, kahverengi resimler ve siyah-beyaz fotolarda, taş plak ezgilerinde kaldı çoktandır.
Ama hala erguvanların açtığı, denizin kokusunun hissedildiği, bülbüllerin öttüğü, mis gibi kokusu ve renk cüm-
büşüyle baharın gümbür gümbür geldiğini hissettiğimiz bir mekanda    yaşıyoruz... Ağaçların birbiri ardına çi-
çeğe durduğu, rengarenk bir baharı karşıladığımız şu günlerde, lütfen bunu bir kez daha düşünelim. ATA-2’nin
değerini bilelim ve bu değerin kısır çekişmelerle düşürülmesine izin vermeyelim.
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BU İLKBAHAR RENKLERİNİN, GÜZELLİKLERİNİN TAMAMI ATA-2’MİZE AİT...BU İLKBAHAR RENKLERİNİN, GÜZELLİKLERİNİN TAMAMI ATA-2’MİZE AİT...
FOTOĞRAFLAR, YAŞAM ALANIMIZ İÇERİSİNDE YAPILAN KISA BİR DOLAŞMA SIRASINDA ÇEKİLMİŞTİRFOTOĞRAFLAR, YAŞAM ALANIMIZ İÇERİSİNDE YAPILAN KISA BİR DOLAŞMA SIRASINDA ÇEKİLMİŞTİR

”Yine bahar geldi bülbül sesinden
Sada verip seslendi mi yaylalar
Çevre yanın lale sümbül bürümüş
Gelin olup süslendi mi yaylalar”

RUHSATİ
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ŞUBAT 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 ha-
zırlanan Şubat 2018 raporu aşağıda
verilmiştir:

* Şubat ayı içerisinde ATA-2 Konutlarında
6 adet alarm olayı ihbarı alınmış, sakinle-
rimize bilgi aktarılmıştır.
* Gürültü, şüpheli şahıs, açık araç farı, ve
kapısı ile ilgili 12 adet  şikayet alınmış, ka-
mera kayıt kontrolleri yapılmışüyelere bilgi
aktarılarak konunun gereği yapılmıştır.
* Ay içerisinde 1 (bir) kavga ihbarı ihbarı
alınmış, 155 ile müdahale edilerek taraf-
lar uyarılmış, davacı ve şikayetçi olma-
dıklarından durum normale dönmüştür.
* Kestane ve Çınar Sokakta meydana
gelen elektrik arızaları dolayısıyla gelen
şikayet teleforlarına bilgi aktarılmış, çevre
güvenliği alınmıştır.
* 8 (sekiz) adet yanmayan aydınlatma arı-
zası AESAŞ ekiplerine bildirilmiş, takibi
yapılmıştır

* Şubat ayında ATA-2 içerisine 8 eşya gi-
rişi ve 6 eşya çıkışı olmuştur.
* 3 (üç) adet kamera arızası gerçekleşmiş,
teknik büro ile bilgi paylaşılmış, sigortadan
kaynaklı arızalar giderilmiştir.
* Ay boyunca toplam 16 adet ambulans
girişi olmuş, refakati yapılmış, bilgileri pay-
laşılmıştır.
* Site sakinlerine gönderilen araç bilgi
formları bina yöneticileri ile ulaştırılmış,
bahçeli evlerde oturanlara da evrakları ay-
rıca gönderilmiştir.
* Bu vesile ile Zambak Meydanı ve Ma-
nolya Caddesinde yapılan yeraltı kon-
teynerleri kullanımı konusuna özen
gösterilmesi ve geri dönüşüm kontey-
nerlerine çöp atılmamasını bir kez daha
hatırlatır,hepinize güvenli, huzurlu ve-
sağlıklı günler dileriz.
CCTV  KOORDİNASYON EKİBİ 
Nihat Kart, Recep Kart,                              
Feyzullah Kılıçarslan

CAN ve MAL GÜVENLİĞİNİZ 
AÇISINDAN YÖNETİMİMİZDEKİ 

PLAKA KAYITLARINIZI 
YENİLEMENİZ ÖNEMLİDİR

G Ü V E N L İ K

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

ATA-2 SİTESİ ATA-2 SİTESİ 
GÜVENLİK GÜVENLİK 

TELEFONLARITELEFONLARI

Lütfen mazgalların, 
su prizlerinin üzerine, 

yangın hidratlarının önüne
park etmemeye 
özen gösterelim.

LÜTFEN EŞYA GİRİŞ - ÇIKIŞ SAAT ve
EVRAKLARINA ÖZEN GÖSTERELİM

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

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

ATA-2 Güvenlik Ekibi araç plaka kayıtla-
rının önemine her sayı dikkat çekerek,
kullandığınız araçların plakalarını ve
gerçekleşen değişiklikleri yönetime bil-
dirmenizi 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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ATA-2’li SANATÇILARIMIZ
İstanbul’un seçkin yerleşim merkezlerinden olan ATA-2’de ikamet eden 12 bini aşkın kişi içerisinde, sanatın pek çok da-
lında çalışmalar yapan, eserler veren tanınmış sanatçılarımız da bulunmaktadır. Yönetim olarak hepsi ile tanışmak için
çaba sarfettiğimiz, fırsat yaratarak biraraya gelmeye çalıştığımız, zaman zaman etkinliklerimize kattığımız, zaman zaman
etkinliklerine katıldığımız ve geçtiğimiz ay içerisinde müsait olanlara törenle birer plaket taktim ettiğimiz bu sanatçıları-
mızı sizlerle de tanıştırmak istedik.

S A N A T

Yıllarca Devlet ve
özel tiyatrolarda oy-
nayan yönetmen ve

dizi sanatçımız

NECMETTİN AMAÇ
Ödüllü pek çok
öykü ve roman 

kitabını kaleme alan
ünlü yazar

İNCİ ARAL
Çiçek Taksi ile tanı-
nan ve pek çok di-

zide, filmde rol alan
sahne sanatçımız

MELDA ARAT
Tanınmış bestelere

imza atan, Türk
sanat, halk ve 

tasavvuf sanatçısı

AMİR ATEŞ
Yurtiçi ve dışında
konserler veren,

sergiler açan ünlü
ressam ve besteci

EROL DERAN
“Kan ve Gül” şarkı-
sıyla dillerden düş-

meyen Türk pop
müzik sanatçısı

İSKENDER DOĞAN

Devlet ve özel tiyatro-
ların yanı sıra sinema
filmleri ve dizilerle ta-

nınan sanatçımız

BEDİA ENER

Vokallik,söz yazarlığı
derken starlara yap-
tığı bestelerle zirve

yapan müzisyen

ÜMİT SAYIN

Caza yıllarını vermiş,
gruplar kurmuş

ödüllü müzisyen ve
caz eğitmeni

ÖNDER FOCAN

Besteleri, opera ve
solo konserleri 
bulunan şef ve 
koro sanatçısı

ATİLLA TIKNAZ

MFÖ’nün kurucula-
rından, pek çok 
şarkıya imzasını

atan pop sanatçısı 

FUAT GÜNER 

Devlet ve Şehir 
tiyatrolarında da rol
alan, sahne ve dizi

oyuncusu

BESTEM TÜREN

TV’lerin kurumsal
sesi olan ve Ata-

türk’ü oynamasıyla
tanınan oyuncu

BURHAN GÜVEN

Klasiklerini sahneye
taşımış, sanat yönet-
meni, tiyatro, sinema

ve dizi oyuncusu

ŞÜKRÜ TÜREN

Opera,bale yapıtlarıyla
yurtdışında da tanınan
bir müzisyen, besteci

ve orkestra şefi

ÇETİN IŞIKSÖZLÜ

Türk musikisinde
özgün eserler veren
tanınmış şarkıların

ünlü bestecisi

HÜSNÜ ÜSTÜN

Kariyerinde opera ve
bale,  tiyatro, sinema
ve dizi oyunculuğu

olan yılların sanatçısı

TAYFUN SAV

Eurovizyondaki ilk
göz ağrımız olan

Türk pop ve fantezi
müzik sanatçısı

SEMİHA YANKI
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AĞAÇ TÜRLERİMİZ

Ülkemizdeki orman varlığımız çok çeşitli
ağaç türlerini kapsamaktadır. Bunları en
basit şekliyle yapraklarını dökmeyen ib-
reliler ve yapraklarını döken ağaçlar ola-
rak adlandırabiliriz. Yapraklarını
dökmeyenler arasında çam, ladin, gök-
nar, servi, mazı; dökenlere ise meşe, ıh-
lamur, çınar, akağaç, kestane vb. türleri
örnek verebiliriz.

İSTANBUL’UN BİTKİ ÖRTÜSÜ

İstanbul, genelde kuzey bölgesi orman-
lık olan bir ilimiz olup, daha çok kayın,
meşe, akağaç, gürgen, kestane, ıhlamur,
fındık, muşmula gibi ağaç türlerine ev
sahipliği yapmaktadır. Avrupa Yakasında
bulunan Belgrad Ormanlarındaki ağaç-
ların %75’ini meşe oluşturur. Bunu kayın
ve kestane ağaçları izler. Esas itibariyle
İstanbul florasında 2.500 civarında çi-
çekli bitki, eğrelti otları kayıtlıdır. İstan-
bulumuzda Karacahmet ve Eyüp
mezarlıkları  servi türünün yoğun görül-
düğü yerlerdir. Ayrıca at kestanesi, gü-
librişim, lale ağacı ve bataklık servisi de
görülen türlerdir.

SINIRLI YEŞİL ALANLARIMIZ

İstanbul Belediyesi, kentte kişi başına
6,3 m2 yeşil alan düştüğünü belirtmek-
tedir. Gerek Avrupa, gerekse Asya yaka-
sında kente kazandırılan dolgu alanları
nedeniyle de, buralardan kazanılan yeşil

alan artmaktadır. Ancak İstanbul’da kişi
başına sadece 1m2 park alanı, 0,2 m2
çocuK oyun alanı düşmektedir. Koruluk
ve mezarlık alanlarının toplamı ise 2006
yılı arazi örtüsü verilerine göre 2.800
hektar olup, kişi başına 2,15 m2 koruluk
ve mezarlık alan düşmektedir.

Nüfus – yeşil alan ilişkileri düzeyinde ir-
delendiğinde kentte sırasıyla Beykoz
(14,4 m2/kişi), Sarıyer (13,7 m2/kişi) ve
Beşiktaş (7,6 m2/kişi) en fazla yeşil
alana sahip ilçelerdir.

KORUMA GÖREVİ DEVLETİN                          

Devlete görev olarak verilen, herkesin
hayatını beden ve ruh sağlığını koruya-
rak sürdürmesi ve gençlerin spor faali-
yeti ve gelişimlerinin sağlanması ancak
yeşil alanların varlığı ile mümkün olabil-
mektedir. Anayasa’nın 63. Maddesine
göre devlet ormanlarının korunması ve
alanlarının genişletilmesini sağlamak
yine devletin görevleri arasındadır. Aynı
şekilde 5215 No’lu Belediye Kanunu ile
mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil
alanların geliştirilmesi görevi belediye-
lere verilmiştir.

YEŞİL ALANLARI ARTIRMAK BİR YANA,
MEVCUDU KORUMAK DAHİ İMKANSIZ

Ancak 1987 yılında Orman Kanununa
eklenen “Özel orman alanlarında %6’lık
yapılaşma imkanı ile kapalı siteler ço-
ğalmaya başlamış ve bu durum İstan-

bul’un kuzey ormanlarının erimesine yol
açmıştır. 1980 sonrasında da orman sı-
nırlarının daraltılmasına yol açacak şe-
kilde orman kanununda değişiklikler
yaşanmıştır. 

16 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren
6306 sayılı afet riski altındaki alanların
dönüştürülmesi hakkındaki kanun ile
imar mevzuatı ters yüz olmuş, zaten so-
runlu olan kurumsal kapasite altyapısı
iyice kaosa sürüklenmiştir. Bu durum
yüzünden toplumun gereksinim duy-
duğu yeşil alanları artırmak bir yana
mevcut olanları korumak dahi güçleş-
miştir. 

MİMARİ PROJELER KENTE
SON DARBEYİ VURUYOR

Bu şekilde Çamlıca Tepesi, Üçüncü
Köprü, havalanı, kanal projeleri gibi ya-
tırımlar tepkilere karşın hayata geçiril-
mektedir.

1980 sonrası, yeni liberal politikalar ve
rant odaklı kentsel gelişmenin yeşil
alanlar üzerindeki olumsuz yansımaları,
parklar ve koruluklar üzerinde ilan edi-
len turizm alanları ve otel inşaatları şek-
linde başlamıştır. 

Maçka Taşlık Korusu üzerinde Swiss
Hotel, Barbaros Parkı üzerinde yer alan
Conrad Hoteli, Taşkışla önünde inşa edi-
len Gökkafes, Gümüşsuyunda Cennet
Bahçesi üzerinde yer alan Park Hotel bu

politikaların ilk örnekleridir. Beykoz Ko-
nakları, Acarkent, Kemer Country bu iş-
lemlerin devamıdır.

2000 sonrasında TOKİ Özelleştirme İda-
resi gibi imar yetkileri artırılan kurumlar
aracılığıyla açık alanlar hızla yapılaş-
maya açılmıştır. Halkalı, Altunizade, Ata-
köy, Bakırköy, Esentepe, Maslak”taki
yeşil alanlar konut ve ticaret amacıyla
dönüştürülerek yaklaşık 58 hektarlık bir
yeşil alan yok edilmiştir. 1996-2006 yıl-
ları arasındaki arazi kullanım değişi-
minde ise 1,300 hektarlık bir orman
alanı yok edilmiş, 38,318 ha alan yapı-
laşmaya açılmıştır. 3. Köprü güzergahı
nedeniyle doğrudan kaybedilecek
orman alanı 1,100 ha, Havaalanı nede-
niyle kaybedilecek alan ise 6,172,7
ha’dır.

Bakanlar Kurulu Kararıyla afet riski taşı-
yan alanların transfer alanı olarak ilan
edilen İstanbul yerleşim alanının yarı
büyüklüğünde olan 30.000 ha ile Çılgın
Proje alanı (Kanal İstanbul) yaklaşık
16,00 ha su havzasını, 6.000 ha orman
alanını, 1.300 ha sit alanını, 2.700 ha
baraj ve göl alanını kapsamaktadır. Böy-
lece kuzeydeki alanların yapılaşmaya
açılmasıyla yörenin yeşil sisteminin
yaşam kaynağı tamamen yok olacaktır.
(KAYNAKLAR : Dr. Çağdaş Kuşçu ŞİMŞEK, Araş.
Gör. Senem KOZAMAN, Prof. Dr. Betül ŞENGE-
ZER, Prof. Dr. Meral AVCI)

AĞAÇLARIMIZ, BİTKİ ÖRTÜMÜZ,YEŞİL ALANLARIMIZ AĞAÇLARIMIZ, BİTKİ ÖRTÜMÜZ,YEŞİL ALANLARIMIZ 
ve ACIMASIZCA YOK EDİLEN ORMANLARIMIZve ACIMASIZCA YOK EDİLEN ORMANLARIMIZ

Erkan BÜLBÜL (Orman Mühendisi)

Sevgili ATA-2’liler, 1977 yılında
Orman Fakültesinden mezun olan,
Orman Bakanlığı bünyesinde yurdu-
muzun pek çok bölgesinde görev
yapan ve 2005 yılında emekli olan bir
kooperatif ortağı ve ATA-2 sakiniyim. 

Bu yazıda size bölgemizin bitki örtüsü
ve ağaçlarını tanıtmak ve var olan
yeşil alanlarımızın nasıl tahrip olduğu
konusunda bilgiler vermek isttedim.

ATA-2’NİN AĞAÇLARI
Her ne kadar ATA-2’de İstanbul’un yeşil alanlarının üzerine kurulu bir yerleşim merkezi olarak kentin 2B talanı üzerinde yer alsa da, en azından koru-
duğu yeşil alanları ve Boğaz’ın Anadolu Yakasına özgü zengin ağaç ve bitki çeşidi ile doğallığını bir ölçü de olsa korumuş mekanları arasındadır. ATA-
2’de en sık yer alan ağaç ve bitkiler arasında erguvan, ladin, çam, akağaç, ıhlamur, ceviz, çınar, kauçuk ve servi ile ortancalar bulunmaktadır.
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S A Ğ L I K

Bölgesel zayıflamada hangi
tedavi yöntemleri kullanılıyor?
Bölgesel zayıflamada cerrahi ve
cerrahi olmayan uygulamalar
var. Belirli bölgelerinde yağ biri
kimi olan ve bu fazlalıklardan
kurtulmak isteyen hastalar için
en uygun cerrahi yöntem lipo-
sakşındır. Ameliyatta fazlalık
olan bölgedeki yağlar dışarı alı-
narak bölgesel incelme sağlanır.
Ameliyat istemeyen hastalarda
seçenekler  neler?
Ameliyat istemeyen veya ameli-
yata uygun olmayan hastalarda
kullandığımız bir cihazımız var.
Eximia HR 77 Platinum cihazı
bölgesel zayıflamada iddialı ve
yeni bir sistem içeriyor. 
7 günlük uygulamada bölgeye
göre 8-10 cm’e ulaşan incelme
sağlanabiliyor. 
Şişmanlamış yağ hücrelerini
lazer teknolojisi ile küçülterek,
ortaya çıkan hücre içeriğinin do-
laşıma taşınmasını kolaylaştıran
uygulama içeriyor.

Eximia seansları uygulama
sıklığı ve süresi nedir?
Eximia seansları öncesinde
hasta değerlendirilerek bazı öl-
çümler yapılıyor. 
Bu ölçümler bilgisayar progra-
mına yüklenerek problemli böl-
geler için program hazırlanıyor.
Seanslar ortalama 1 saat sürü-
yor ve minimum 7 seanslık te-
davi öneriyoruz ve seanslar her
gün uygulanabiliyor. 
Bölgesel zayıflamada süreci
etkileyen faktörler nelerdir?
Öncelikle hastaların uygun seçil-
mesi lazım. Bu yöntemler başlı
başına çok kilolu kişileri zayıfla-
tan yöntemler değil bölgesel
fazlalıkları olan hastalar için
uygun yöntemlerdir. 
BAEST normalde kilolu olmayan
ama genetik olarak belirli bölge-
lerde yağ birikimi olan kişiler
veya diyetle sporla kilo vermiş
ama hala fazlalıkları için destek
isteyen kişiler için uygundur. 

Eximia seansları sırasında parça-
lanan yağ içeriğinin atılması için
yeterli miktarda su içilmesi ge-
reklidir. 

Kişilerin metabolizmasını hare-
kete geçiren kısa yürüyüşleri-
destek açısından öneriyoruz.

Bölgesel incelme isteyen kişile-
rin dikkat etmeleri gereken şey-
ler nelerdir?

Ameliyatlarda da ameliyatsız
yöntemlerde de sonuçların ka-
lıcı olması için hastalara görev
düşüyor. 

Kilo fazlası olan kişilerin günlük
kalori alımına dikkat etmeleri
gerekiyor. 

Kliniğimize gelen hastalara ge-
rektiğinde diyetisyen desteği de
veriyoruz. Metabolizmayı hare-
ketlendirmek için bol su içilmeli
ve hafif de olsa bir egzersiz ya-
pılmasını öneriyoruz.

BÖLGESEL ZAYIFLAMADA DEVRİM
Op. Dr. Banu AKSOY

Antik çağlardan bu yana insanların sağlık, estetik ve güzellik için yapmadığı feda-
karlık, almadığı risk kalmamış. Ancak teknolojinin geldiği nokta itibariyle, artık gü-
zellik için alınan riskler tamamen minimize edilmiş durumda. 
Zayıflamak isteyen ama bıçak altına yatmak istemeyenler kendilerini daha güvenli
yöntemler uygulayan uzmanların eline teslim ediyor. Bu yöntemlerden biri de böl-
gesel zayıflama...
Estetik, güzellik ve plastik cerrahi kliniği  BAEST’in kurucusu Operatör Doktor Banu
Aksoy, konu hakkındaki soruları yanıtlayarak, bölgesel zayıflamada yapılan dev-
rimi ve güvenli çözümler üreten uygulamalarını tüm ayrıntılarıyla anlattı.

E s t e t i k ,  G ü z e l l i k  v e  P l a s t i k  C e r r a h i  K l i n i ğ i

Ş i m d i  B ö l g e s e l  Z a y ı f l a m a n ı n  T a m  Z a m a n ı  ! . .

Güzeltepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 33 Daire: 5 Üsküdar İstanbul
TEL :  05550108382 -  02165108382.       E-MAİL : drbanuaksoy@gmail.com



14

YILDIZLARIM KOLEJİ, çocuklarının hangi mesleğe daha uygun ol-
duklarını öğrenmek isteyen anne-babaları, anaokulundan üniversiteye
kadar olan çocukları ile birlikte bir görüşme yapmaya davet ediyor.
Nöro-Sosyo-Pedagoji (NSP) yaklaşımının uygulandığı yarım saatlik bir
seans sonrasında zeka, yetenek ve yönelimleri ile sosyo kültürel ve
fizyolojik özellikleri doğrultusunda :

* Çocuklarınızın zihin haritası çıkartılıyor
* Öğrenme stilleri tanımlanıyor
* Potansiyel meslekleri belirleniyor
* Sürdürülebilir bir yol haritası çıkartılıyor
* Okul yaşamları boyunca eğitim koçlukları üstleniliyor

UZMAN PEDAGOG VE EĞİTİMBİLİMCİ AKADEMİSYENLER EŞLİĞİNDE

SİZİ YILDIZLARIM KOLEJİ’ne DAVET EDİYORUZ
6-7 Nisan Cuma-Cumartesi Günleri

Lütfen Telefonla Randevu Alınız: (0536 494 8450)

Çocuğunuzun Mesleğini Keşfetmek İçinÇocuğunuzun Mesleğini Keşfetmek İçin

Çocuklarının geleceğini düşünen tüm anne babaları bekliyoruzÇocuklarının geleceğini düşünen tüm anne babaları bekliyoruz
YILDIZLARIM KOLEJİ

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

YOL TAKİP 
AYNASI 

MONTAJI

PARKLARDAKİ ÇÖP
KUTULARININ TAMİRATI
Kırılıp
dökülen,
yamulan ,
bozulan,
işlevlerini
tam olarak
yerine
getirme-
yen çöp
kutuları
tamir
ediliy0r.

Ağaçların büyümesi ve kontroldan çık-
ması, köklerinin tahribat yapmasına
yol açarak yayalar için tehlikeli hale
geldiğinden, sık sık elden geçirilmesi
gerekiyor.

KALDIRIM VE BORDÜR 
TAMİRATLARI           

ATA-2’nin yollarının yanı sıra, kaldırım-
ları da zamanla ciddi tamiratlar gerek-
tiriyor. Bozulan yerlere devamlı
müdahale ediliyor ve düzeltilmesi sağ-
lanıyor.

AĞAÇ DİPLERİ
ELDEN GEÇİYOR

Yeni 
merdiven
trabzanları
yapıldı, 
varolanlar
elden 
geçip
boyandı.

MERDİVEN 
TRABZANLARI

AĞAÇLANDIRMA
ÇALIŞMALARI

DEPO 
TEMİZLİĞİ 
YAPILDI

Yeşil ATA-2’mizi daha da yeşil
hale getirmek ve güzelleştirmek
için çalışmalar aksatmadan
devam ediyor.

B1 
ADASINA
YENİ 
KAMERALAR TAKILDI

ATA-2 Kapalı
Spor ve Gösteri
merkezinin
bulunduğu
bölgeye
4 adet
kamera
takıldı.






