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

TOPLAM 3.500 TL’YE MAL EDİLEN BU BÜLTENİN YAYINLANMASINDA KOOPERATİF KAYNAKLARI KULLANILMAMIŞTIR. 
TÜM MASRAFLAR SPONSORLARIMIZTARAFINDAN KARŞILANMIŞTIR. KATKILARINDAN DOLAYI KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ.

Beğeni ve eleştirilerinizi dile getirmeniz, tapumuz hakkında bilgilenmeniz ve
en önemlisi de demokratik hakkınızı kullanarak, istediğiniz gibi bir ATA-2
doğrultusunda oy kullanmanız için, 6 Mayıs 2018 Pazar günü Saat 10.00’da
Spor Salonumuza bekliyoruz.
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NEDİR ?

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

Gelin, Oyunuzu ATA-2 İçin Kullanın Atamızın Armağanına Sahip Çıktık
Demokrasimizin temel direği meclisimizin açıldığı bu önemli günde,
Ata’mızın armağan ettiği çocuklarımızın yanı sıra, veliler, genç yaşlı tüm
ATA-2’lilerle birlikte ülkemizin en kapsamlı, en görkemli, en coşkulu, en
etkili 23 Nisan törenlerinden birini gerçekleştirdik.
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AYLIK ÇIKAN BU BÜLTEN HEPİMİZİN...TÜM ORTAKLARIMIZIN KATKILARINI BEKLERİZ...AYLIK ÇIKAN BU BÜLTEN HEPİMİZİN...TÜM ORTAKLARIMIZIN KATKILARINI BEKLERİZ...
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6 Mayıs’ta Spor Salonumuzda Yapılacak

G E N E L  K U R U L A
B E K L İ Y O R U Z

23 Nisan ATA-2’de Coşkuyla  Kutlandı
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YÖNETİM KURULU

YÖNETİM MERKEZİ

DENETİM KURULU

YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

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

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

DRAMATİK BİR ÖYKÜNÜN MUTLU SONUNU GÖREBİLMEK...DRAMATİK BİR ÖYKÜNÜN MUTLU SONUNU GÖREBİLMEK...

Yıl 2018... 1984 yılının Aralık ayında kurulan ATA-2 Kooperatifinin kuruluşundan bu yana 34 yıl geçmiş. Evet
yanlış duymadınız,inşaatının tamamlanması bile 15 yıl süren, tam otuzdört koca yıl geçmiş aradan... Seneye,
şairin dediği gibi “Yaş 35 Dante gibi ortasındayız ömrün” denecek... Kooperatifin ilk ortaklarından bir kısmı
göçüp gitmiş bu dünyadan, bir kısmı artık oldukça yaşlı, kimisi satıp gitmiş çoktan evini, kimisi yakın zaman-
larda katılmış aileye... Aradan geçen bu süre içerisinde ortakların neredeyse yarısı değişmiş. O zaman bebek
olanlar büyümüş, gençler evlenmiş, çoluğa çocuğa karışmış, ortaklar torun torba sahibi olmuş ama gelinen
noktada kooperatifimizin arsasının bir tapusu bile yok...
ATA-2’nin gerçekten romanlara, dizilere konu olabilecek bir öyküsü var. Başka hiç bir yerinkine benzemeyen,
“nev-i şahsına münhasır” bir öykü. 32 kısım tekmili birden anlata anlata, yaza yaza bitmez... Bir yandan İs-
tanbul’un göç ve gecekondulaşma tarihine, diğer yandan 12 Eylül sonrası arazi mafyaları, rant kavgalarına pa-
ralel bir öykü.
Bu süreç içerisinde pek çok kurucu, pek çok yönetici geldi geçti. Hepsi öykünün farklı yerlerinde durdu, farklı
noktalarına dokundu, öykünün içerisinde farklı biçimlerde yer aldılar. İyi günler, kötü günler, başarılar, başa-
rısızlıklar, kritik süreçler yaşandı. Arazimiz bir büyüdü, bir küçüldü, tapumuz bir geldi bir gitti, aleyhde dava-
lar, lehte bakanlık kararları çıktı, şu oldu, bu oldu. Ama  geçen bunca zaman, gösterilen bunca çaba ve
harcanan bunca paraya rağmen, gelinen noktada bir tapumuzun olmaması kooperatifin en büyük eksikliği idi.
HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK...HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK...

İşte böylesi bir çözümsüzlüğe tepki olarak, bundan tam bir buçuk yıl önce, 17 yıl gibi uzun bir sürecin ardın-
dan ATA-2’de ilk kez radikal bir yönetim değişikliği yaşandı. Kooperatif ortaklarımız, verdikleri oylarla gerek
hukuki, gerek idari, gerekse de gündelik yaşam ve çevreyi ilgilendiren konulara çözüm getireceğine inandığı
bir grubu, “Çözüm Grubu’nu göreve getirdi. Kendisini 5 kişilik bir yönetim ile sınırlı tutmayan bu kadro hare-
keti, oluşturduğu kurullar, gönüllüler ve geniş bir destekçi ağı ile aradan geçen bir buçuk yıl içerisindeATA-2’de
farklı bir sinerji oluşturmuş ve  ATA-2’yi ilgilendiren her alana bir biçimde dokunmayı başarmıştır. Üstelik
bunu sadece bu yönetime oy verenler değil,daha önce birbirini tanımayan geniş bir kesim, hatta bizzat kar-
şıt oluşumların destekçileri, adayları ifade ediyor.
Peki ne oldu da, ATA-2 tarihinin ağızlara sakız olmuş belli kişilerden farklı olarak, birkaç yakın komşu ve ar-
kadaşlarının dışında kimsenin pek de tanımadığı bu sıradışı kadro, gelinen noktada ilgili ilgisiz herkesin tak-
dirini kazanabildi. Bunun yanıtı belki de şu kısa süre içerisinde ATA-2 tarihinin en köklü değişimlerinin bir bir
yaşama geçiriliyor olmasındadır.
Üzerine basa basa “En köklü değişimler” söylemini kullanıyor olmamızın sayılmayacak kadar çok nedeni var.
Bunları tek tek elinizdeki bültenin sayfalarında bir kez daha altını çizdik. İşte tüm bunlara bir bütün olarak
baktığımızda, net bir biçimde şunu söyleyebiliriz :
“Tarihinde ilk kez kayıt altına alınabilir, ölçülebilir ve kontrol edilebilir bir kurumsal yapıya kavuşturularak,
hukuk ve yasalar çerçevesinde adil ve insani  bir biçimde idare edilen daha yaşanabilir, çağdaş bir ATA-2 için
verdiğimiz çabalar, siz kooperatif ortaklarımız ve ATA-2 Konutlarının sakinleri tarafından da farkedilmiş ola-
cak ki, başlanan bu köklü değişimin tamamına erdirilmesi için bizlere olan güveninizi sürdürdüğünüzü görmek
bizleri mutlu ediyor.
TAPUMUZU ALACAK VE ATA-2’NİN SON YÖNETİMİ OLACAĞIZTAPUMUZU ALACAK VE ATA-2’NİN SON YÖNETİMİ OLACAĞIZ

Gündelik yaşamdaki bu gelişmeler daha kolay görülüyor ve söylenebiliyor ama söz konusu tapu ve ilgili hu-
kuki süreç olunca tablo aynı netlikte gözler önüne serilemeyebiliyor. Basılı ve sosyal medyada yayınladıkları-
mızı sadece siz değil, hemen herkes gördüğünden, kimi zaman kurumsal sorumluluk çerçevesinde zorunlu bir
ketumluk içerisinde davranabiliyor ve herşeyi herkesle paylaşamayabiliyoruz. ATA-2’nin çıkarı için paylaş-
mamamız da gerekir !.. Ancak sosyal medyada olmasa da, yönetim merkezimize gelen herkes bu konuda bil-
gilendiriliyor ve sorularına yanıt buluyor.
Öte yandan bir şeyi çok açık olarak hemen herkese ifade etmekte bir sakınca görmüyoruz. ATA-2’nin haklı hu-
kuksal mücadelesi için, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana zaman zaman açıkça, zaman zaman perde ar-
kasından belirli bir plan dahilinde titizlikle bir mücadele yürüttük ve bunda da artık sona gelindi. Bu konudaki
detaylı açıklamaları ve en güncel gelişmeleri 6 Mayıs’taki Genel Kurulda yapacağız. Ancak, şunu önemle vur-
gulamalıyız ki, bir buçuk yıldır görevde olan yönetimin üyeleri olarak, ATA-2’yi, hakkı olan tapusuna, hem de
yakın zamanda kavuşturacağımıza dair hiçbir şüphemiz yok. Herkesin içi rahat olsun ! Göreve gelirken söz ver-
diğimiz üzere HAKKIMIZ OLAN TAPUYU ALACAK VE KOOPERATİFİN SON YÖNETİMİ OLACAĞIZ !”
Bu amaca ulaşmamız için sizlerin destleklerinizi ve genel kurula gelerek ATA-2’nin geleceği için oy kullanma-
nızı bekliyoruz.Güzel günlerde buluşmak üzere...

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

İRADENEZİ SANDIĞA YANSITIN
Genel kurullar, siz kooperatif üyelerinin
istek, temenni, beğeni ve eleştirilerini dile
getirecekleri demokratik platformlardır.
Beğenmek ya da eleştirmek kolaydır ama
bu yetmez, gelip bu iradenizin sandığa yan-
sımasını sağlamanız gerekir.  

BU BİZLER İÇİN ÖNEMLİ
Genel Kurulda katılım yeter sayısını sağla-
manız ve tercihleriniz doğrultusunda söz
sahibi olmanız bizler ve tüm ATA-2’liler için
çok önemlidir.

TEK SÖZ SAHİBİ SİZLERSİNİZ
Kooperatifi yönetecek ekipler,  başkaları-
nın değil, sizlerin oyları ile belirleniyor.

Faaliyetlerini beğenmediğiniz yönetimle-
rin gitmesi, beğendiklerinizin de kalması
sadece ve sadece sizlerin oylarına bağlı.

ŞİMDİ SÖZ SIRASI SİZDE
Gelin, Genel Kurulumuza katılın ve istedi-
ğiniz gibi bir ATA-2 için oyunuzu kullanın. 

6 Mayıs Tarihinde Spor Salonumuzda Yapılacak Olan
GENEL KURULUMUZA TÜM ÜYELERİMİZİ BEKLİYORUZ

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

“Sizlerden İsteğimiz ATA-2’ye, 
Bu Değerli Mal Varlığınıza 

Sahip Çıkmanızdır”
Ahmet GÜLAYDIN (ATA-2 Yönetim Kurulu Başkanı)

Değerli Kooperatif
Ortaklarımız ve
ATA-2 Sakinleri
Genel Kurul’da sizlerin çoğun-
luğunun güveni ve oylarıyla
göreve gelmemizin üzerinden
bir buçuk yıl geçti. 

Göreve geldiğimiz günden bu-
yana oluşturduğumuz da-
nışma kurulları ve katılımcı bir
yönetim anlayışı ile, hak ettiği-
niz hizmet kalitesinde pek çok
yeniliğe imza attık ve atmaya
da devam ediyoruz. 

Söz verdiğimiz gibi, katılımcı ve
şeffaf yönetim anlayışımız ge-
reği her ay bir basın bülteni çı-
karıyoruz. Bültenimizin temel
amacı yönetimin faaliyetlerini,
çalışma programını ve duyuru-
larını yapmak, bunun yanı sıra
hem kooperatifin yasal du-
rumu ile ilgili gelinen nokta ve
atılacak adımlar konusunda
bilgilendirmelerde bulunmak,
hem de ATA-2’ deki yaşam
konusunda güncel başlıklara
değinerek, sizlerin de öneri ve
görüşleri doğrultusunda yaptı-
ğımız  çalışmalarımızı paylaş-
maktır.

Tapu problemini en kısa sü-
rede çözmek için de her türlü
gayreti sarf ediyoruz ve çöze-
ceğiz.

Amacımız ATA-2’nın hak ettiği
yere ulaşmasını sağlamak ve

marka değerini arttırmaktır.
Gayretlerimiz ATA-2’nin en iti-
barlı yaşam alanı olmasını
sağlamaktır. 

Şimdiden bizler, 06/05/2018
tarihinde yapacağımız genel
kurulun heyecanını yaşamak-
tayız.

Genel kurullarımızın kavgasız,
gürültüsüz, bayram havasında
geçmesi ve ATA-2’ ye yakışır
bir genel kurul yapılması en
büyük arzumuzdur. Bunun
için çalışmalarımız yoğun bir
şekilde devam etmektedir. 

Tüm ortaklar düşüncesini,
eleştirisini özgürce ifade ede-
bilmelidir. Yanlış veya eksik
yapılmış işler var ise, her orta-
ğın önce yönetime bildirmesi
düzeltme yoluna gitmesi ge-
rekmektedir. Bizler, oylama-
larda, ortaklarımızın hiç
kimsenin baskısı altında kal-
madan oyunu özgürce kullan-
masını istiyoruz. Tüm
ortaklarımızın sadece ATA-
2’nin yararına olacak şekilde
ayrıştırıcı değil, birleştirici söy-
lemlerde bulunmasını arzu
ediyoruz.

Sizlerden istediğimiz bu de-
ğerli mal varlığımıza sahip çık-
manız ve ATA-2 Konut Yapı
kooperatifi’nin yılda bir kez
yapılan olağan genel kurul
toplantısına kooperatifin bir
üyesi olarak katılmanızdır.

Böylece ATA-2’de yapılan ve
yapılacak önemli işlerde gö-
rüşlerinizi bildirebilecek ve
katkı sağlamış olacaksınız.

Çevrenizde genel kurula gel-
meyen, katılmayan üyelerimizi
gelmeleri konusunda teşvik
ediniz. Katılamayacak du-
rumda olan üyeleri mutlaka
eksiksiz doldurulmuş bir şe-
kilde vekalet vermeleri konu-
sunda uyarınız.

6 Mayıs 2018 tarihinde, Pazar
günü saat: 10:00 da, Ata-2 B1
adası spor salonunda yapıla-
cak olağan genel kurul toplan-
tımıza tüm kooperatif
üyelerimizi bekliyoruz.

Bizlere yakışır bir şekilde, gün-
dem maddelerinin rahatça ve
sakince görüşülüp, sağlıklı ka-
rarlarların alınacağı bir genel
kurul temenni eder. hepinize
saygılarımı sunarım. 

TÜM ORTAKLARIMIZIN GEREKLİ DUYARLILIĞI
GÖSTEREREK GENEL KURULA ZAMANINDA
GELMESİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ.
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GÖREVE GELMEDEN AÇIKLADIĞIMIZGÖREVE GELMEDEN AÇIKLADIĞIMIZ
İLKELERİMİZE HEP SADIK KALDIK...İLKELERİMİZE HEP SADIK KALDIK...

Yönetim olarak, daha göreve gelmeden duyurmuş
olduğumuz ilke ve hedefler doğrultusunda temel
olarak üç konuya çok önem verdik : 

1) Bunlardan ilki ve en önemlisi koopera-
tifimizin kronik hukuksal sorunlarının yakın takibi ve
çözümü doğrultusunda tapumuzun alınması idi.

2) İkincisi, yine onun kadar önemli bir konu
olan, ATA-2’yi kayıt altına alınabilir, ölçülebilir ve
kontrol edilebilir kurumsal bir yapıya kavuşturmaktı.

3) Üçüncüsü ise yaşadığımız mekanı bizlere
yakışır, yaşanabilir çağdaş bir yer haline getirerek sa-
kinlerin birbirleriyle hoş zaman geçirebileceği ve ya-
rarlı faaliyetlerde bulunabileceği bir sosyal ortam
sağlamaktı.
Bugüne kadar üç amaç doğrultusunda da çok kritik
aşamaları geçtiğimizi, hedeflerin azımsanmayacak
bir bölümünü yaşama geçirirken, geri kalanlar için de
önemli adımlar attığımızı düşünüyoruz.
Özellikle tapu konusunda kazanılan davalar, kalkan
yürütmeyi durdurma kararları ve bunların doğrultu-
sunda en üst mercilere yapılan başvurular sonu-
cunda artık uzatmaları oynadığımızı ve her an bu
konuda bir son dakika haberi verebileceğimizi söyle-
yebiliriz.
En başarılı olduğumuz konunun ise ATA-2’nin  ku-
rumsallığı konusunda attığımız adımlar olduğunu dü-
şünüyoruz. Köklü bir değişim yaparak kooperatifin
tüm faaliyetlerinin yasal ve sağlam bir altyapıya otur-
tulması, kayıt içerisine alınması ve ölçülebilir, kontrol
edilebilir bir hale getirilmesi için ne gerekiyorsa yap-
tık.
Hala bir kooperatif olmanın getirdiği tüm kısıtlayıcı
engellere rağmen, yönetim olarak oldukça aktif ol-
duğumuz bir alan da, ATA-2’nin gündelik yaşamına
dokunarak attığımız adımlar oldu. Daha çağdaş, daha
sosyal, daha yaşanabilir bir ATA-2 sadece bizim değil,
tüm sakinlerin arzusu idi. 
Bu noktadan hareketle, artık kaybolan eski mahalle
kültürünü yeniden yaşatmanın peşine düşerek, kom-
şularımız ile biraraya gelip hoşça zaman geçirebile-
ceğimiz fırsatlar yaratmaya  başladık. Şenliklerden
bayramlara, kutlamalardan kermeslere, sanatsal faa-
liyetlerden gezilere kadar birbiri peşi sıra etkinlikleri
yaşama geçirmeye çalıştık. 
Yeni dönemde de bunları artırarak sürdürecek ve
spordan jimnastiğe, eğitimden hobi kurslarına kadar
pek çok projeyi yaşama geçireceğiz.

ATA-2’DE ATTIĞIMIZ ADIMLAR,ATA-2’DE ATTIĞIMIZ ADIMLAR,
ATACAKLARIMIZIN GÖSTERGESİDİR...ATACAKLARIMIZIN GÖSTERGESİDİR...

Bugüne dek yaptıklarımızın kısa bir değerlendirme-
sini yapacak olursak, şu noktaların altını önemle
çizmemiz gerekir :
**Kooperatifin finansal kontrolünü tam anlamı ile
sağladık. Her türlü harcama ve muhasebe kayıtları
iki Yönetim Kurulu üyesinin imzası ile yapılıyor. Üye-
lerden yapılan tahsilatlar da yine aynı şekilde kayıt
altına alınıyor. Elden herhangi bir şekilde nakit hare-
keti olmasını yasakladık. Kooperatifin her türlü para
hareketi, izi takip edilebilecek şekilde banka üzerin-
den yapılır oldu.
**Personelden olan beklentilerimizi, hangi işin nasıl
yapılmasını istediğimizi net olarak gösterdik ve yapı-
lan her işin bilgisayar ortamında takip edilebildiği bir
sistem kurduk.
**İnanılmaz bir hukuki sorunlar yumağı ile karşılaş-
tık. Bunlardan tapu ile ilgili olan kısmında çok ciddi
ilerlemeler sağladık. Kazanılan davalara baktığımızda
inanıyoruz ki, Devlet bürokrasisi hakkaniyete uygun
davranmış olsaydı arsa tapumuzu çoktan almış olur-
duk.
**Kooperatifin her üyesine aynı kuralların uygulan-
masını tam anlamı ile sağladık. Hiç kimse kendisine
ya da bir başkasına farklı bir uygulama yapıldığını
gösteremez. Bu kadar güvenle söyleyebiliyoruz.
**Sahada çalışan güvenlik, teknik destek, temizlik ve
bahçe bakımı ekiplerinin etkin çalışmalarını sağlaya-
cak altyapıyı ve organizasyonu geliştirdik.
**Ata-2 Konutları’nda yaşayan insanların bir araya
gelebilmeleri, ortak sevinç ve üzüntülerini paylaşa-
bilmeleri için gerekli ortamı yaratacak aktiviteleri
başlattık.
**En önemlisi ve iddialı olduğumuz konu ise, bize
emanet edilen paranın doğru yerlere harcanması ve
israf edilmemesidir. Tek bir liranın bile hiç kimsenin
özel çıkarı için harcanmadığını, yapılan her işin şeffaf
ve hakkaniyet içerisinde yapıldığı konusunda içimiz
çok ama çok rahat. Tasarruf yapılacak her konuya el
attık ve ciddi tasarruflar yaptık. Yaptığımız tasarruf-
ları Ata-2 Konutları’nda yaşayan, çocuklarımız başta
olmak üzere, insanlarımızın güvenliğini ve rahatını
sağlamak için değerlendirdik. 

BİR BUÇUK YILLIK BİR DÖNEM İÇERİSİNEBİR BUÇUK YILLIK BİR DÖNEM İÇERİSİNE
SIĞDIRAMADIĞIMIZ İŞLER DE VAR...SIĞDIRAMADIĞIMIZ İŞLER DE VAR...

Bu arada, 30 yıllık kangren olmuş sorunlarımızdan
kimilerinin çözümlerini geride bıraktığımız bir
buçuk yıllık çalışma dönemine sığdıramadık. Bu ne-
denle onlardan da bahsedip, nedenleri konusunda
birkaç cümle etmekte yarar var.
**Henüz bireysel tapularımızı elimize almadık ama
arsa tapusu konusunda önemli aşamalar kaydettik.
Başta tapu sorunumuz geliyor. Çok yol aldıysak da,
tapularımızı elimize alana kadar, bu maddeyi ta-
mamlayamadığımız işler konusunda en başa koymak
zorundayız. Tapumuzun önünde engel olarak göste-
rilen “Yürütmeyi Durdurma” kararlarının tamamı
kalkmış olsa da, karmaşık hukuki süreç devam ediyor.
Ama bu yıl içerisinde bunu sonlandırmayı istiyoruz.
**Göreve gelir gelmez alacaklarımızın tahsilinde
önemli gelişmeler kaydetmiş olsak da, halen istedi-
ğimiz noktada değiliz. Tüm gayretimize rağmen iste-
diğimiz başarıyı sağlayamadık. Bu durumda iyice
yavaşlamış olan Hukuk sistemimizin payı yadsınamaz
ama bu bahanenin arkasına sığınamayız.
**Bütçemizin %85’inden fazlası sözleşmeli maaşlar
(Güvenlik, Hukuk, Mali Müşavirlik, vergiler) gibi  çok
fazla etkileyemediğimiz kalemlere gidiyor. Bakım
onarım ve ortak alan harcamaları için elimizde çok
sınırlı bir kaynak var. 450 dönüm alan üzerinde ku-
rulu 30 yıllık bir yerleşkeyiz ve elatıl ması gereken çok
fazla küçük detay var.
**Henüz tüm üyelerimizin yararlanacağı, çay kahve
içip, gazete dergi okuyarak sohbet edebilecekleri bir
sosyal tesisimiz yok. Bunun önünde mali ve hukuki
olmak üzere kimi engeller olsa da, ilk fırsatta bunu
da aşacağız.
Tüm bunlar zaman ve kaynak bularak çözülebilecek
konular. Ancak elbette ilk önceliğimiz yüzüp yüzüp
de kuylruğuna geldiğimiz tapumuz. Bu nedenle önü-
müzdeki dönemde birinci amacımız arsa tapumuzu
alarak bir an önce ferdileşmeye gitmek ve bu prose-
dürü tamamlamaktır.
Bununla birlikte ATA-2’yi daha da güzelleştirmek için
eksiklikleri gidermeyi hedefliyoruz.Tüm bunları bir-
lik olarak,  hep beraber, elele  çözebiliriz. Desteğiniz
ve sahiplenmeniz bu açıdan çok ama çok kıymetli. 

Yönetim Olarak Kısa Zaman İçinde ATA-2’de
KÖKLÜ BİR DEĞİŞİMİN SİMGESİ OLDUK

Y Ö N E T İ M D E N

ATA-2’de bir değişimin kapılarını aralamak için yola çıkmış olan bizler, göreve geldiğimiz 1 Kasım 2016 tari-
hinden itibaren, yönetim kurulu, gönüllü çalışma komisyonları ve destekçilerimizle birlikte bir kadro hareketi
olarak hep beraber kolları sıvadık. 
Aradan geçen 1,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde hedeflediğimiz pek çok konuyu yaşama geçirdik, pek çoğunun
da gerçekleşebilmesi için önemli
adımlar attık. 6 Mayıs’taki Genel
Kurulumuz öncesinde  söz konusu
faaliyetlerimizin kimilerine kısaca
değinerek, göreve geldiğimizden bu
yana geçen sürecin bir değerlendir-
mesini yapmak istedik.
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F İ N A N S Y Ö N E T İ M D E N

KOOPERATİFİMİZE MART AYI İÇERİSİNDE   KOOPERATİFİMİZE MART AYI İÇERİSİNDE   
ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ :ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ :

Arzu DÜZÇAY,  Mehmet Alp ÖZGÜN, 
Süleyman GÜMÜŞSOY, Emine BALABAN,  Kayra Kimya, 

Mehmet BOYACI, Ufuk YILDIZ
Kendilerine Hoşgeldin Diyor, Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

KAYBETTİKLERİMİZ :KAYBETTİKLERİMİZ :
Mehmet Hilmi SEZER, Erdinç SOZUGUZEL

Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına
ve Sevenlerine Başsağlığı  Diliyoruz.

TOPLAM

Mart Ayı İçerisinde Tahsil Edilen Toplam Gelir 375.163
Mart Sonu İtibariyle Alacak Bakiyesi 559.049

TUTAR

Ücretler (35 Çalışan) 100.856
Huzur Hakkı (5 Yönetim + 3 Denetim) 15.357
SSK 43.791
Stopaj 15.479
Güvenlik (24 Kişi + 2 Devriye Aracı vb. Masraflar) 93.945
Hukuk Müşavirliği 11.445
Mali Müşavirlik 2.500
Mahkeme Giderleri 0
Bakım Onarım 9.169
Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb. 8.337
Yönetim Binası Genel Giderler
(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat, Bilgi İşlem 14.690
Genel Kurul Giderleri 0
Demirbaş Giderleri 3.162
Kıdem ve İhbar Tazminatı                                                                   0
Ring Servis 7.198 
Toplam Giderler  319.743

1) Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir 

2) Mart sonu itibariyle  ARSA TAPU VADELİ HESAP TOPLAMI .......  13.623.665
(NOT: Göreve geldiğimiz 31 Ekim 2016 itibariyle devraldığımız bankadaki

arsa tapu parası 11.569.586 TL idi.)

MART AYI GELİRLERİ
MART 2018 GELİR-GİDER TABLOSU

MART 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.

30 yıldır çeşitli bahanelerle bir türlü sonlandırılmamış olan tapu
mücadelemiz, yönetime geldiğimizden bu yana bizim en öncelikli
hedefimiz olmuştur.
Konuya ilişkin olarak ATA-2’lileri bugüne kadar farklı ortamlarda de-
taylı bir biçimde bilgilendirdik. Gerek kişisel sohbetlerde, gerek yö-
netim binasındaki kurumsal davet toplantılarında, gerek spor ve
gösteri salonumuzdaki etkinlik sohbetlerinde, gerekse de aylık bül-
tenlerimizde düzenli olarak sizleri süreç  konusunda detaylı olarak
bilgilendirdik.
Hiç bir kurumu, kişiyi, merciyi karşımıza almadan, sabırla ve tama-
men hukuki zeminde yürüttüğümüz bir buçuk yıllık mücadelemiz sü-
resince işi çok sıkı tutarak, İstanbul’dan Ankara’ya kadar hemen
herkesi ayaklandırdık, bilgilendirdik, başvuru yağmuruna tuttuk, da-
vaları takip ettik ve süreci şu an bulunduğumuz noktaya getirdik. 
İlgili makamlar nezdinde yaptığımız girişimler ve hukuk ekibimizin
Defterdarlık ile yaptığı çalışmalar adım adım sonuçlarını veriyor. 
Öte yandan çok sayıda ve karışık davalar söz konusu. Karşı karşıya ol-
duğumuz hukuki düzen, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü durum
nedeniyle bir kaç kez büyük değişimlere uğradı. binlerce yargı men-
subu görevden alındı. Davalar daha da uzadı. Bu koşullar altında bile
tapu davalarımızda büyük gelişme sağladık, üstelik oraya buraya pa-
ralar saçmadan...
Tüm bu olumsuzluklara rağmen tapumuzun önünde engel olarak
gösterilen davaların tamamı lehimize sonuçlandı, ancak hukuki
süreç devam etmektedir. 
Haklılığımız defalarca onaylanmış olmasına rağmen prosedürün ta-
mamlanması gerekiyor.
Şunu net bir biçimde söyleye biliriz ki, bir buçuk yıldır görevde olan
yönetimin üyeleri olarak, ATA-2’nin hakkı olan tapusuna kavuşa-
cağına dair hiçbir şüphemiz yok. Yakın zamanda tapumuzu alaca-
ğız.
Çok daha detaylı bir bilgilendirmeyi 6 Mayıs 2018 Tarihindeki Genel
Kurulumuzda yapacağız. İlk elden istediğiniz bilgileri almanız  ve tabii
seçimleri sağlıklı bir biçimde tamamlayabilmemiz için şahsi katılımı-
nız çok ama çok önemlidir.

ATA-2 KONUTLARININ
TAPU KONUSUNDA

GELDİĞİ NOKTA

MART AYININ GÜVENLİK OLAYLARININ RAPORU
Güvenlik amirlerinin olay bildirimleri ve
CCTV tespitlerine dayanarak hazırlanan
Mart 2018 raporu aşağıda verilmiştir:
* Mart ayı içerisinde bir adet hırsızlık ihbarı
alınmış, Petunya Sokak 17 No’da meydana
gelen olayda çalıntı eşyanın olmaması ve
gelen temizlikçilerden şüphelenildiği anlaşıl-
mış ve 155 ekibi  bilgilendirilmiştir. 
* Başıboş ve sahipli köpekler konusunda  alı-
nan şikayetler doğrultusunda belediye ha-
berdar edilmiş, saldırgan köpeklerin alınması
sağlanmıştır.
* Mart ayında sitemizde 8 adet Ayedaş ay-
dınlatma arıza ve kesinti olayı başvurumuz
olmuş, site sakinlerimiz bilgilendirilmiş ve
kısa sürede tamir edilmesi sağlanmıştır.
* Aynı şekilde 5 adet su arıza ve kesintisi
meydana gelmiş, ilgili bilgilendirmeler yapı-

larak İSKİ’nin müdahale etmesi ve sorunu
çözmesi sağlanmıştır.
* Yine Mart ayı içerisinde 14 kez araç ve mes-
ken alarmı çalmış, kontrol edilerek sahipleri
bilgilendirilmiştir.
* Bu dönemde site dışına 17 kez eşya çıkmış
ve 7 kez eşya girmiştir.
* B1 kapalı spor salonu kamera sistemi faali-
yete geçmiş olup, kayıt cihazı güvenlik nok-
tasındadır. 
* Güvenlik ekibi olarak, yönetimimizin tali-
matı doğrultusunda kurumlarla işbirliği içeri-
sinde tamir ve atıkların toplanması işleri ile
ambulans ve cenazelerin takiplerine devam
etmekteyiz.
CCTV  KOORDİNASYON EKİBİ 
Nihat Kart, Recep Kart,                              
Feyzullah Kılıçarslan



E T K İ N L İ K

Çoluk, çocuk, genç, yaşlı, 700 kişiyi aşkın bir kalabalık Türkiye’de yapılan en kapsamlı 23 Nisan kutla-
malarından biri için ATA-2’de bir araya gelerek bu anlamlı bayramı çeşitli gösteriler, oyunlar, yarışma-
lar eşliğinde coşku ile, ATA-2 Konutlarının adına layık bir biçimde kutlayarak tarifsiz duygular yaşattılar.

ATA -2 ’DE  İ LK  KEZ  ÇOLUK ÇOCUK

23 Nisan’ı Coşku ile Kutladık

Görevde olduğumuz son 1.5 yıllık
dönem içerisinde daha çağdaş, daha
yaşanabilir, daha sosyal bir yaşam
merkezi oluşturma hedefleri doğrul-
tusunda pek çok adım attık. 

Bu adımları atarken, adını aldığımız
Mustafa Kemal Atatürk’ün ismine ve

ilkelerine uygun etkinlikler düzenle-
meye ve  semtimizin aydınlık yüzü
olmaya çalıştık.

Bu doğrultuda, 29 Ekim, 10 Kasım ve
18 Mart Çanakkale anmalarından
sonra ATA-2’de bir ilki daha yaşadık
ve Cumhuriyetimizin ve demokrasi-

mizin sembolü Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin açılışının yıldönümünde,
bizleri bir ortaçağ karanlığından çağ-
daş uygarlıklar seviyesine çıkartan
ATA’mızın izinde, 23 Nisan’ı hediye
ettiği çocuklarla birlikte, gurur ve
coşku ile kutladık.

Bizimle birlikte olan, destek veren
ATA-2’lilere, semtimizin saygıdeğer
eğitim ve spor kurumlarına, değerli
velilerimize ve sevgili çocuklarımıza
böyle bir günü yaşattıkları için te-
şekkür ederiz.
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ÇALIŞANLARI MOTİVE
VE DİSİPLİNE ETMEK
İÇİN ORYANTASYON
ÇALIŞMASI YAPTIK

G Ö R E V E    G E L D İ Ğ İ M İ Z D E N    B U    Y A N A    G Ü N    G Ü N    Y A P T I K L A R I M I Z
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(Yönetime gelir gelmez, bir süredir
sıkıntılı olan çalışanların durumunu

düzelttik, iş disiplinini sağladık,
hepsine kimliklerini belirleyen
bir örnek iş üniformaları aldık)

KASIM 2016

GEREKSİZ MASRAFLARI
OLABİLDİĞİNCE
KISARAK DENK

BÜTÇE OLUŞTURDUK

(Gereksiz tüm masrafları kısıp, denk
bir bütçe oluşturarak kooperatifin
tek bir kuruşunu heba etmeden,

tüm kaynakların en  verimli şekilde
kullanılmasını sağladık)

ARALIK 2016

RESMİ KURUMLARI
ZİYARET EDEREK HAKLI

TAPU DAVAMIZI
ANLATTIK

(İlgili tüm kurum ve kuruluşları tek
tek ziyaret ederek yılan hikayesine 
dönmüş haklı davamızı  anlatarak

kamuoyu oluşturma konusunda
önemli girişimlerde bulunduk)                                                              

OCAK 2017

MERKEZİMİZİN BİR
ODASINI ÇOK

AMAÇLI TOPLANTI
YERİ HALİNE GETİRDİK

(Daha katılımcı bir ATA-2 için,
yönetim kurulu üyelerinin masalarını
bir odaya toplayıp, diğer bölümü üye-

lerimiz ve komisyonlarımız için  bir
toplantı salonu haline getirdik)

KASIM 2016

ATA-2’DEKİ TÜM
BLOK YÖNETİCİLERİ
İLE TOPLANTILAR 
GERÇEKLEŞTİRDİK

(Şeffaf bir yönetim için, apartman
blok yöneticileri ile toplantılar 

düzenleyip, katılımcı bir yönetim için
sorunları ve talepleri tespit ettik,

bilgilendirmelerde bulunduk)

ARALIK 2016

ELİMİZDEN ALINAN
OTOBÜS DURAĞIMIZI

YENİDEN ATA-2’YE 
KAZANDIRDIK

(Bir süredir kaldırılmış olan ve 
Medivia tarafına alınan D kapısı 

otobüs durağını ısrarlı dilekçeler ve
takip sonunda yeniden eski yerine,

Garanti Bankası önüne aldırdık)

OCAK 2017

İMAR PLANLARI
DEĞERLENDİRME ve

BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI YAPTIK

(Belediyenin 1/1000, 1/5000’lik
planlarını uzmanlarla beraber ince-
leyip, değerlendirdik, detaylı itiraz-
lar hazırladık ve bu bilgileri yapılan
bir toplantı ile ortaklarla paylaştık)

KASIM 2016

SİZLERLE ŞEFFAF ve
SAĞLIKLI BİR İLETİŞİM

İÇİN AYLIK BÜLTEN 
YAYININA BAŞLADIK

Şeffaf  bir iletişim kurmak için, harca-
malar da dahil her konuda bilgi veren,
sponsorlara finanse ettirerek tek kuruş
harcamak zorunda kalmadığımız aylık

bültenlerin yayınına başladık

ARALIK 2016

ATA-2’NİN WEB
SİTESİNİ 

BAŞTAN AŞAĞI 
YENİLEDİK

(Modası geçmiş, güncel olmayan 
kooperatif web sitesinin 
altyapısını baştan aşağı 

yenileyerek, daha çağdaş 
ve işlevsel bir hale getirdik)     

OCAK 2017

ÇALIŞMA BİRİMLERİ, 
DANIŞMA KURULLARI
ve GÖNÜLLÜ EKİPLER

OLUŞTURDUK

(Güvenlik, Plan Proje, Hukuk, Park,
Bahçe, Peyzaj, Basın Yayın, Halkla
İlişkiler, Mali Mevzuat, Teknik İşler,

Etkinlik Koordinasyon danışma
kurulları, gönüllü ekipler oluşturduk)

KASIM 2016

BAKIMSIZ ÇÖP
KONTEYNERLERİNİ

TAMİR EDİP HEPSİNİ
BOYADIK

(Kırık dökük olan,
bakımsız çöp konteynerlerini

elden geçirdik,
tamir edip boyayarak temiz 
bir görüntüye kavuşturduk)

ARALIK 2016

KANGREN OLMUŞ
AİDAT TAHSİLATLARINDA

ÇİFTE STANDARLARI
KALDIRDIK

(Genel Kurul kararlarına uygun biçimde
aidat tahsilatını standart hale getirerek,
kimseye ayrıcalık tanımadan eski ala-

cakların tahsilatını hızlandırdık ve yasal
takip süreçlerini başlattık)

ŞUBAT 2017
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PARK VE BAHÇELERDE 
KULLANILAN 

ARAÇ GEREÇLERİ 
YENİLEDİK

(Park ve bahçelerde kullanılan 
yıpranmış araç gereçlerin tamirat

ve bakımlarını yaptırdık, 
ihtiyaç duyulan ekipmanlar için 

yeni satın almalar yaptık)

ŞUBAT 2017

ANA GİRİŞLERE 
ATA-2’YE YAKIŞIR
IŞIKLI TABELALAR

YAPTIRDIK

(Ana girişlerdeki eskimiş, yıpranmış,
kooperatifimizi temsil etmez hale gel-
miş eski tabelaların tamamını değişti-
rerek, ışıklı hale getirdik ve ATA-2’ye

yakışır bir biçimde olmalarını sağladık)

MART 2017

GENEL KURULUMUZU
İLK KEZ

KİRA ÖDEMEDEN
KENDİ TESİSİMİZDE
GERÇEKLEŞTİRDİK

(Bunca yıldır diğer tesislere dünyanın
parasını akıttığımız genel kurullarımızı

ilk kez ATA-2’nin kapalı spor salo-
nunda kira ödemeden gerçekleştire-

rek,  tasarruf  yapmış olduk)

MAYIS 2017

ATA-2’DEKİ SOKAK 
HAYVANLARI 
SORUNUNA 

EL ATTIK

(ATA-2’deki sokak hayvanlarını in-
sani yöntemlerle, kısırlaştırarak

kontrol altına alma ve yeme, içme, 
barınma bölgelerini sınırlama gibi 

düzenlemelere hız verdik)   

ŞUBAT 2017

SPOR SAHASININ
ÜSTÜNÜ KAPATIP ÇOK
AMAÇLI KAPALI SALON

HALİNE GETİRDİK

(B1 Adasındaki spor sahamızın üze-
rini kapatarak, genel kurullardan çe-
şitli etkinliklere kadar dört mevsim
kullanılabilecek kapalı bir spor ve

gösteri merkezi haline getirdik

NİSAN 2017

ESKİYEN
HAVUZLARIMIZIN
BAKIMINI YAPIP,
MOTORLARINI

YENİLEDİK

(Yaz mevsimi öncesinde ATA-2
içerisindeki havuzların genel bakımı
yapıldı, yanan motorları yenilendi,

temizlenerek su doldurup düzgün bir
biçimde çalışması sağlandı)

MAYIS 2017

SINIFLANDIRILMIŞ
GERİ DÖNÜŞÜM ATIK 
KONTEYNERLERİNİN
SAYISINI ARTIRDIK

(Belediyeden, çağdaş yaşamın bir
gereği olarak ekonomiye katkı 

sağlayan, sınıflandırılmış
geri dönüşüm atık konteynerlerinin

yenilerini getirerek sayılarını artırdık)

MART 2017

WEB ÜZERİNDEN
ONLİNE ÖDEME,

BORÇ SORGULAMA
SİSTEMİNİ DEVREYE

ALDIK

(Web sitemiz aracılığıyla
ilk kez internet üzerinden 

online borç ödeme 
ve sorgulama sistemini 

devreye aldık)

NİSAN 2017

ATA-2’DE İLK KEZ
BİR İFTAR YEMEĞİ

VERİP, ÜYELERİMİZİN
KAYNAŞMASINI

SAĞLADIK

(Ramazan ayı nedeniyle, 
tüm masrafları yönetim kurulu üye-
leri tarafından karşılanmak üzere bir

iftar yemeği vererek, üyelerimizin
birbirleri ile kaynaşmalarını sağladık)

HAZİRAN 2017

EN ÇOK KULLANILAN
ÇOCUK PARKLARINI
YENİLEDİK, ELDEN

GEÇİRDİK

(En kötü koşullardaki üç çocuk parkını
yeniledik, diğerleri için de  yapılması 

gerekenleri tespit edip, bütçemiz 
elverdiğince sıraya sokup elden 

geçirmeye başladık)

MART 2017

ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ
OLAN ÜCRETSİZ 

ATA-2 RİNG SERVİSİNİ
BAŞLATTIK

(Yıllardır özlemi duyulan ama bir türlü
hayata geçirilmeyen ATA-2 içi tarifeli,

ücretsiz ring seferlerini başlatarak
sakinlerimize önemli bir hizmet

daha sağlamış olduk)

NİSAN 2017

(Tapumuz konusunda yetkili merciler-
den biri olan Üsküdar Belediye Başka-
nını bir çay sohbeti vesilesi ile ATA-2’ye
davet edip, son durum hakkında üyele-

rimizin bilgilendirilmesini sağladık)

HAZİRAN 2017

BELEDİYE BAŞKANINI
TOPLANTIYA DAVET EDİP,

TAPUNUN DURUMU
HAKKINDA BİLGİ ALDIK
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TAPU KONUSUNDA
ANKARA NEZDİNDE
ÖNEMLİ TEMASLAR
GERÇEKLEŞTİRDİK

(2017 yılı tapu eylem planlarımız
doğrultusunda birkaç kez Ankara’ya
giderek, Danıştay ve Başbakanlık Baş
Hukuk Müşavirliği ile görüşmeler ya-

parak sürecin hızlanmasını talep ettik)

HAZİRAN 2017

YOĞUN YAĞMUR VE
SU BASKINLARINA
KARŞI İÇİN SİTE İÇİ

İYİLEŞTİRMELER YAPTIK

(Özellikle 2017 yılında artan yağışlar
nedeniyle yaşanan su baskınlarına
çözüm getirmek amacıyla ekibimiz
tarafından sitenin çeşitli yerlerinde

iyileştirmeler yapıldı, önlemler alındı)

(AĞUSTOS 2017)

CUMHURİYET
BAYRAMINI GÜNDÜZ
ÖZEL BİR PROGRAM,
AKŞAM FENER ALAYI

İLE KUTLADIK

(Cumhuriyeti ATA-2 Yönetimi ve okulların
işbirliği ile Gösteri Merkezinde bir organizas-
yon çerçevesinde çeşitli konuşma ve gös-
teriler eşliğinde kutladık. Aynı akşam da

yoğun katılımlı bir fener alayı düzenledik)

EKİM 2017

BELEDİYENİN 2018 YILI
İÇİN İLAN ETTİĞİ RAYİÇ

BEDEL ARTIŞLARINA
İTİRAZ ETTİK

(Belediyelerin dört yılda bir yenilediği
cadde ve sokakların rayiç bedellerinde

2018 yılı için fahiş fiyat artışlarına
karşı hukuk servisimiz aracılığıyla

itiraz davası açtık)

(TEMMUZ 2017)

ÜYELER İLE BİRARAYA
GELEREK

BİLGİLENDİRME ve
SOHBET TOPLANTILARI

YAPTIK

(Çay - kahve sohbetlerine devam ede-
rek,  kooperatif ortaklarıyla ara ara bir
araya gelip sorularını cevaplandırdık ve
güncel konular hakkında bilgilendirme-

lerde bulunduk)

(EYLÜL 2017)

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ,
ARSA TAPU DAVALARI
BİRER BİRER LEHİMİZE

SONUÇLANMAYA
BAŞLADI

(2017 yılı boyunca ayaklandırmadık kurum
bırakmayarak davamızı anlattık, tapumuzun
önünde engel olarak gösterilen Danıştay ve
Bölge İdare davalarını lehimize sonuçlandır-

dık, tümü için içtihat ve emsal oluşarak
büyük avantaj elde ettik)

KASIM 2017

ATA-2 İÇERİSİNDE
İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ
BİR SAĞLIK OCAĞI İÇİN

TALEPTE BULUNDUK

(ATA-2 gibi kalabalık bir yerleşim merkezi
içerisinde bir sağlık ocağının olmasının
üyelerimiz ve sakinlerimiz açısından
yararlı olacağını düşünerek, sağlık

müdürlüğüne başvuruda bulunduk)

(TEMMUZ 2017)

DOĞA DOSTLARIYLA
BİRLİKTE ATA-2’LİLERE

ÖZEL BİR ÇOCUK
ŞENLİĞİ YAPTIK

(ATA-2 Yönetimi organizasyonu ve
Doğa Dostları ile bir ilke daha imza
atarak ATA-2’li çocukların katıldığı
hayvan sevgisini de işleyen cıvıl cıvıl

bir çocuk şenliği düzenledik)

(EYLÜL 2017)

MALZEMELERİMİZİ
KOYABİLECEĞİMİZ

İKİ AYRI DEPO
İNŞA ETTİK

(Etkinlikler ve sahada kullanılan
malzemelerin saklanması için

spor merkezimizin ve Mavi Çam’daki
trafonun arkasına iki ayrı

depo inşa ettik)

KASIM 2017

(Bahçelievler Muhtarımızla işbirliği
yapıp, ATA-2’lileri depreme hazırlamak
ve olası bir afet sırasında yapılacaklar
konusunda organize olmak için Afet

Gönüllüleri Komisyonu ATAG’ı kurduk)

(TEMMUZ 2017)

ESKİDEN PARA İLE
YAPTIRILAN PEK ÇOK

İŞİN ÜCRETSİZ
YAPILMASINI

SAĞLADIK

(Eskiden para ile yaptırılan hizmetleri  ku-
rumlara yaptırdık. Aydınlatmaları elektrik
kurumuna; ağaç budaması, yolların tami-

ratı, konteynerlerinin yenilenmesi, tuz
alımı vb. belediyeye yaptırmaya başladık)

EKİM 2017

10 KASIMDA ATA’MIZI
OKULLAR ve

ATA-2’lilerle BİRLİKTE
KİTLESEL

OLARAK ANDIK

(Düzenlediğimiz bir açıkhava
programı çerçevesinde, 10 Kasım’ı
civar okullar ve ATA-2 sakinleri ile
birlikte çeşitli konuşmalar ve şiirler

eşliğinde andık) 

KASIM 2017

ATA-2 İÇİN GEREKLİ
AFET GÖNÜLLÜLERİ
KOMİSYONU ATAG’I

KURDUK
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BELEDİYEYE
ÜCRETSİZ YERALTI

ÇÖP KONTEYNERLERİ
YAPTIRDIK

(Sağlıklı, temiz ve estetik bir ATA-2
için, belediye ile görüşerek yerleşim
alanımız içerisindeki iki ayrı bölgeye

yeraltı çöp konteynerleri
yapılmasını sağladık)

ARALIK 2017

ATA-2’NİN BİLGİSAYAR
ALTYAPISINI ve İŞLETİM
SİSTEMİNİ YENİLEYİP

KAPASİTESİNİ
ARTIRDIK

(ATA-2’nin artık yetersiz kalan 
bilgiişlem altyapısına el atarak,

bilgisayarlarını, işletim sistemini ye-
niledik, ana bilgisayar (server)

kapasitesini artırdık)

(OCAK 2018)

TÜM BLOK
YÖNETİCİLERİNE BİNA

YÖNETİMİ
KONUSUNDA TEMEL

BİLGİLER VERDİK

(Yönetim kurulu, blok yöneticilerimizi
ATA-2 Yönetim Merkezinde toplaya-

rak, bina yönetimi konusunda kat
mülkiyeti yasa ve yönetmelikleriyle il-
gili bilgiler vererek sorularını yanıtladı)

(OCAK 2018)

ATA-2 İÇİN BİR
TALEP ve HİZMET
DEĞERLENDİRME

ANKETİ
GERÇEKLEŞTİRDİK

(ATA-2’lilerin taleplerini iletebilmeleri ve
yapılan faaliyetlerin değerlendirilebil-
mesi için bir ATA-2 Hizmet Değerlen-

dirme Anketi düzenledik ve sonuçlarını
bültenlerimizde yayınladık)

ARALIK 2017

KOOPERATİFİN
BİLGİŞLEM GÜVENLİĞİNİ

SAĞLADIK,
BİLGİSAYARLI MUHASEBE

SİSTEMİNİ YENİLEDİK

(Bilgisayarlı muhasebe sistemimizi, veri
tabanını, yedekleme sistemini yenile-

dik, bilgi ve network güvenliğini sağla-
yan bir sistem kurduk, performans

artırıcı SQL veri tabanı ile değiştirdik,
internet çıkışlarını kayıt altına aldık)

(OCAK 2018)

DAHA AKTİF BİR ATA-2
İÇİN, BİRBİRİNDEN

KEYİFLİ SOSYAL
ETKİNLİKLER
DÜZENLEDİK

(ATA-2’lilerin daha sıcak bir ortamda
kaynaşarak komşuluk ve dostluk

ilişkilerini geliştirmek için, tekne turları,
konser etkinlikleri,tiyatrolar ve kültür

gezilerine katılmalarını sağladık) 

(ŞUBAT 2018)

ATA-2 TARİHİN EN
KÖKTEN, KAPSAMLI

VE EN SAĞLIKLI
BUDAMA

FAALİYETİNİ YAPTIK

(ATA-2’nin florasının sağlığı için, yıllarca
dokunulmadığı için kontrolsüz büyüyerek
tehlike yaratan çalılık ve ağaçların peyzaj

mimarları gözetiminde kökten bir
biçimde budanmasını sağladık)

ARALIK 2017

ÜYE İLİŞKİLERİ VE
TALEP PERFORMANSI

İÇİN ATA-2 CRM
UYGULAMASINI

DEVREYE SOKTUK

(ATA-2’nin hep manuel olarak gerçekleş-
tirilen kayıt ve yazışmalarını

elektronik ortama aktardık, üye ilişkileri
ve taleplerin telefonlardan takip edileceği
özel bir CRM uygulamasını devreye aldık)

(OCAK 2018)

KAYMAKAMI ATA-2’DE
AĞIRLAYARAK

SORUNLARIMIZI
KONUŞUP,

TALEPLERDE BULUNDUK

(Üsküdar Kaymakamını yönetim
binamızda ağırlayarak, ATA-2’nin çözüm

bekleyen sorunları hakkında kendisini
bilgilendirdik ve özellikle eğitim ve sağlık

konularında taleplerimizi ilettik

(ŞUBAT 2018)

ATA-2’LİLERE KATKI
İÇİN  ÜCRETSİZ KERMES

DÜZENLEYEREK BİR
İLKİ DAHA BAŞLATTIK

(ATA-2’lilerin hem  birbiriyle tanışıp
kaynaşması, hem de ev ekonomilerine
katkıda bulunabilmesi için gelen yoğun
talepler doğrultusunda Aralık ayından
itibaren çeşitli kermesler düzenledik)

ARALIK 2017

KURUMSAL BİR ATA-2
İÇİN, YAZIŞMALARDAN
PARA AKIŞINA KADAR

HERŞEYİ KAYIT
ALTINA ALDIK

(Spekülatif hiç bir işin yapılamayacağı
kurumsal bir ATA-2 için, işlemlerin bel-
gesiz olmaması, bankalar üzerinden

yapılmas ve tam kayıt altına alınmasını
sağlayan sağlam bir sistem kurduk)

(OCAK 2018)

“TEMİZ SİTE,
TEMİZ SOKAK”
FARKINDALIK

PROJESİNİ YAŞAMA
GEÇİRDİK

(Daha  yaşanabilir bir ATA-2 için, bele-
diye ile ortaklaşa bir proje gerçekleşti-

rerek “İç temizliğini sokağa yansıt,
çevrene sahip çık” sloganı altında bir

farkındalık etkinliği düzenledik) 

(ŞUBAT 2018)
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ATA-2’Lİ SANATÇILARI
ETKİNLİĞİMİZE DAVET

EDİP, KENDİLERİNE
BİRER PLAKET
TAKDİM ETTİK

(ATA-2 Konutları, gurur duyduğumuz
pek çok sanatçıya ev sahipliği
yaptığından, onları unutmadık

ve kendilerine törenle
plaketlerimizi takdim ettik) 

(ŞUBAT 2018)

30 YILDIR İLK KEZ ATA-2
DUVARLARININ, HEM
DE ÜCRETSİZ OLARAK

BOYANMASINI
SAĞLADIK

(ATA-2’nin kararmış, yazılarla kirletilmiş
ve yıpranmış duvarlarını tek kuruş mas-
raf yapmadan kuruluşundan bu yana ilk
kez boyatarak, doğa ile uyumlu estetik

bir görünüm kazanmasını sağladık) 

(ŞUBAT 2018)

DESTANSI
ÇANAKKALE

ZAFERİMİZİ BİRER
KONSER VE GEZİ

İLE  ANDIK

(Çanakkale kahramanlarımızı 18 Mart
günü toplu olarak gittiğimiz CRR’deki
“Çanakkale Kahramanları Destansı

Oratoryosu” ve Çanakkale’ye
düzenlediğimiz bir gezi ile andık) 

MART 2018

23 NİSAN’I  İLK KEZ
BİR ÇOCUK ŞENLİĞİ
ÇERÇEVESİNDE HEP
BERABER COŞKU İLE

KUTLADIK

(Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını,
tüm civar okullar ve ATA-2’yli çocuklar

ile birlikte bir şenliğe dönüştürerek,
şiirler, şarkılar, oyunlar, yarışmalar

eşliğinde hep beraber kutladık)

NİSAN 2018

ATA-2 ve KIZILAY İŞBİRLİĞİ
KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

(28 Nisan Cumartesi, ATA-2 Kapalı Spor Salonu)

ATA-2’li ÇOCUKLARI ÜCRETSİZ
TİYATROYA GÖTÜRÜYORUZ

(27 Mayıs Pazar Saat 12.00’de Zorlu Center’da)

27 MAYIS (PAZAR)
SAAT: 12.00'DE
ZORLU ÇOCUK 
TİYATROSUNDA 
5-12 YAŞ İÇİN 
YAPILACAK 
TİYATRO 
GÖSTERİSİNE 
DAVETLİSİNİZ. 

TİYATRO VE 
ULAŞIM 
ÜCRETSİZ OLUP,
SAAT: 10.30'da
SERVİS
KALDIRILACAKTIR.
KATILMAK 
İSTEYEN ATA-2
SAKİNLERİNİN 
12 MAYIS 
(CUMARTESİ) 
TARİHİNE 
KADAR
YÖNETİME
KAYIT 
YAPTIRMASI 
RİCA OLUNUR.
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Lazer epilasyon nedir?
Lazer epilasyon istenmeyen
tüylerden kurtulmanın en
sağlıklı ve en hızlı yöntemi-
dir. Lazer epilasyonun te-
meli cilde uygulanan lazer
enerjisinin, kıl köklerine
ulaşmasıdır. Kökler bu ener-
jiyi kıla renk veren melanin
pigmenti sayesinde emer ve
köklere ulaşan ısı enerjisinin
oluşturduğu hasarla kıllar
tamamen yok olur veya
uzama özelliğini kaybeder.
Lazer epilasyon kimlere uy-
gulanabilir?
Kıl oluşumu tamamlanmış
ve uygulamaya engel teşkil
edecek herhangi bir sağlık
problemi olmayan herkes
lazer epilasyon yaptırabilir.
Beyaz renkli kıllar renk pig-
menti içermediğinden lazer
epilasyondan etkilenmeye-
cektir.
Lazer epilasyon yöntemleri
nelerdir?
Lazer epilasyon tedavisinde
en çok tercih edilen epilas-
yon çeşitleri Alexandrite ve
Diod lazer tipidir. Ülkemizde
de en çok uygulanan bu tip
lazerler dışında (IPL) Yoğun
ışık tedavisi, ND Yag lazer ve
Ruby Lazer uygulamaları da
yapılmaktadır.
Biz kliniğimizde  en son
lazer teknolojisinin kullanıl-
dığı özel soğutma sistemli
(buz başlık olarakta bilinen)
diod lazer kullanıyoruz. Bu
lazerin avantajı uygulama
esnasında ağrının minimum
olması, hızlı çalışması ve
açık renk kıllara da etkili ol-

masıdır.
Lazer epilasyon nasıl uygu-
lanır?
Göz ve göz çevresi haricinde
tüm vücuttaki tüylere lazer
epilasyon uygulanabilir.
İşlem sırasında gözleri koru-
mak adına özel gözlük kulla-
nılmalı ve lazer
epilasyonunun uygulana-
cağı bölge üzerinde her-
hangi bir yağ, krem, makyaj
olmamalıdır. Uygulama sü-
releri kullanılan cihaza ve
yapılacak bölgelere göre de-
ğişkenlik gösterebilir. So-
ğutmalı lazer cihazlarında
cildin ısınmasına izin veril-
mediğinden ciltte yanık
oluşma olasılığı düşüktür.
Uygulama esnasında tolere
edilebilir hafif bir acı hisse-
dilebilir. Lazer epilasyonu
sonrasında kısa süreli kıza-
rıklık meydana gelebilir bu
durum geçicidir.
Lazer epilasyon kaç seans
uygulanır?
Kılın rengi, kalınlığı, bulun-
duğu bölge, ten rengi gibi
faktörler lazer işleminin kaç
seans olabileceğini etkile-
mektedir. Kalın, siyah renkli
kıllı ve açık tenli bireylerde
seans sayısı azalırken açık
renkli, ince kıllı ve koyu tenli
kişilerde lazer epilasyon
seans sayısı artmaktadır.
Ortalama olarak 6-8 seans
kalın koyu renkli kıllarda ye-
terli olabilmektedir.
Kimlere lazer uygulanmaz?
Lazer işleminin bronz cilt-
lere uygulanmasını tavsiye
etmiyoruz. 

Lazerlerin çalışma prensibi
kıl kökündeki renk hücrele-
rini hedef aldığı için bronz
tende yanık ve leke kalma
riski sözkonusudur.

Hormon bozukluğu olan-
larda veya hormon tedavisi
görenlerde seans sayısı art-
maktadır.

Tetrasiklin gibi ışığa karşı
duyarlığı arttıran ilaç kulla-
nanlarda dikkatli olunmalı-
dır.Bu leke riskini arttrır.

Akne tedavisinde yoğun ola-
rak kullanılan retinol içeren
(Roacuttane)ilaçlar  kulla-
nanlarda ilacın işlemden 1
ay kadar önce kesilmesi
önerilir.

Aktif uçuk, siğil olan bölge-
lerle lazer uygulanmaz
(lazer buralarda hastalığın
yayılmasına neden olabilir )

Yara , nedbe varsa lazer uy-
gulanmaz. Ben (nevüs) üze-
rine lazer atışı yapılmaz.
Bugüne kader lazer epilas-
yonun sebep olduğu kanser
olgusu bildirilmemiştir.
Lazer epilasyon sonrası dik-
kat edilmesi gerekenler?
* Güneşe maruz kalan böl-
gelere mutlaka güneş koru-
yucu uygulanmalı
* Kese, peeling gibi tahriş
edici uygulamalar işlem
sonrası hemen yapılmamalı
* Düzenli nemlendirici kul-
lanılmalı
* Seans aralarında kıllara
yönelik ağda, epilasyon gibi
işlemler yapılmamalı, gere-
kirse kıllar traş edilebilir.
* Seansların düzenli olarak
takip edilmesi ve ara veril-
memesi önemlidir.

LAZER EPİLASYON NEDİR ?
Op. Dr. Banu AKSOY (BAEST Klinik 0555 010 8382)

S A Ğ L I K

Lazer epilasyon, günümüzde kadın olsun,
erkek olsun pek çok kişinin daha estetik bir
görünüm için başvurduğu bir yöntemdir.
Konuya ilişkin olarak sorularımızı yanıtla-
yan Operatör Doktor Banu Aksoy, merak
edilen  pek çok detayı da açıklığa kavuş-
turdu.
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BAĞLARBAŞI
SPOR KULÜBÜ
BEYLERBEYİ
FUTBOL OKULU

0506 167 37 67
Bir Futbol Okulundan Daha Fazlası

www.baglarbasisk.com
Şampiyon Halı Saha Tesisleri, Beylerbeyi






