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

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

ATA-2 yönetimi yine çok farklı, çok sıradışı, çok dikkat çekici bir etkinliğe imza atarak, Üsküdar Kaymakamı Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Hilmi Türk-
men, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Zekiye Hoca, Ata-2'li sanatçılar ile yönetim kurulumuz ve kooperatif ortaklarımızı biraraya getirdi. 10 - 11 Şubat ta-
rihlerinde yine ATA-2 Kapalı Spor ve Gösteri Salonu’nda gerçekleşen kermesimiz, Pazar günü olağanüstü bir farkındalık etkinliği ile taçlandı.
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YÖNETİM KURULU
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YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

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

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

BİR DÖNEMİN SONUNA GELİNİYORBİR DÖNEMİN SONUNA GELİNİYOR
Yavaş yavaş, ATA-2’de bir çalışma döneminin daha sonuna doğru yaklaşıyoruz. Uzun yıllar boyunca ye-
rini koruyan bir yönetimin ardından, somut hedefleri olan  bir ekip olarak göreve geldik. Bir yandan
yapılması gereken bir sürü işin, atılması gereken pek çok adımın stresini göğüslemeye çalışırken, diğer
yandan da bıktırıcı spekülasyonların, bitmez tükenmez kayıkçı kavgalarının, çıkar çatışmalarının orta-
sında bulmuştuk kendimizi. Yapılacak tek şey vardı : Hepsine kulaklarımızı kapayarak sadece ve sadece
işimize ve ATA-2’ye odaklanmak. Öyle de yaptık...
İnsanların bir bölümü kuşku ile izler, bırakıp kaçacağımızı ümit eder ve tökezlememizi beklerken, diğer
bir bölümü ise, 15 yıl sonra bir yönetim değişikliği olduğunun bile farkına varmadan ya uzak durmayı
ya da yılların getirdiği alışkanlıkla hiç hız kesmeden her zamanki eleştiri oklarını saplamaya devam edi-
yordu.
Ancak ATA-2 böylesi bir durumu hak etmiyordu. Bunca zamandır tapu konusunda yılan hikayesine
dönen bir hukuksuzluğun üzerine bir de burada yaşayanlar kaderlerine terk edilemezdi. Birileri bu gi-
dişe dur demeli ve elini taşın altına sokarak ATA-2’yi bunca yılın durağanlığından kurtarmalıydı. İşte
adı gibi “ÇÖZÜM odaklı” -üstelik sadece yönetim kurulu üyeleri ile de sınırlı kalmayan- bu geniş ekip,
bir “kadro hareketi” olarak böyle oluşmuş, siz sessiz çoğunluğun oyları ile yönetime gelmiş ve kolları sı-
vamıştı.
AYNI KADRO, AYNI BÜTÇE, FARKLI BİR ANLAYIŞ, FARKI HEDEFLERAYNI KADRO, AYNI BÜTÇE, FARKLI BİR ANLAYIŞ, FARKI HEDEFLER
Başta değişim rüzgarlarının kaderi burada da kendini göstermiş ve statükocu bir ayak direme ile karşı-
laşılmıştı. Ancak uzun sürmedi, süremezdi. Bu anlamsız direniş yerini önce takdir sözlerine, sonra da
doğrudan verilen bir desteğe bıraktı. Evet bizler, ATA-2’de bizim gibi bir değişim ve çözümün hayalini
kuranlar, giderek çoğalmaya başladı ve kısa zamanda koskoca bir aile olmaya başladık. 
Görev başında geçen son 16 ayımızı işte böyle bir motivasyonla geçirdik. Artık ATA-2’de farklı bir anla-
yışın kapıları açılmış, farklı hedefler konmuş, farklı politikalar hayata geçirilmeye başlanmıştı. Üstelik
aynı çalışan sayısı, aynı gelir, aynı bütçe ile...
İŞ YAPMAYANLAR RİSK ALMAZLARİŞ YAPMAYANLAR RİSK ALMAZLAR
Ekibimiz eğer isteseydi, hedefini sadece ATA-2’nin zorunlu hukuki  mücadelesi ile sınırlı tutabilir, dava
takibi ve tapu konusundaki rutin girişimler ile yetinip, “Biz bir kooperatifiz, kooperatifin yapacağı işler
belli” cümlesinin arkasına sığınarak yan gelip yatabilirdi. 
Zaten olup bitenle pek de ilgilenmeyen, genel kurullara bile gelmeyip, arada bir yönetime uğrayarak
tapu konusundaki gelişmeleri sormakla yetinen kooperatif ortakları yıllarca sesiz kalmış, belirli bir çark
sürekli dönmüştü. Bizler de böylelikle dertsiz başımıza dert almaz, kooperatif bunca yıl nasıl gelmişse
öyle giderdi. Faaliyet  yoksa risk de olmaz, taşın altına sokulacak el de acımazdı. Zaman geçer, genel ku-
rullar gelir, vekalet oylar toplanır, eller kalkar, eller iner ve bunca yıldır süren düzen devam ederdi.
Öyle olunca da ne ATA-2’nin 30 yıldır boyanmayan duvarlarını tek kuruş para vermeden boyatınca her-
kes renk uzmanı kesilir, ne ciddi tasarruflar yaptıran, spor sahasını kapatınca hemen herkes itiraz eder,
ne dört kişiden üçünün yararlandığı servis için bir ton laf işitir, ne de dünyanın tasarrufunu yaparak üc-
retsiz hizmet alınca ATA-2’yi belediyeye peşkeş çekmekle itham edilirdik !
2018 DÖNÜŞÜM YILI OLACAK2018 DÖNÜŞÜM YILI OLACAK
Ama olsun bizim bir misyonumuz var, genel kurul hayır demedikçe de tamamlamadan gitmeyeceğiz.
Gündelik gereksinimlerini en uygun koşullarda yerine getirip, çağdaş ve yaşanabilir bir yer haline ge-
tirmeyi hedeflediğimiz ATA-2’yi, tapusu alınmış, tüm prosedürü tamamlanarak ferdileşmeye geçmiş,
üzerinde yaşayanlara layık hale getirmek içindir tüm çabamız. Bunu da yine sizlerin güveni ve desteği
ile sağlamak için yapıyoruz tüm planlarımızı. Hem hukuki hem de yaşam pratiği anlamında çok önemli
adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz.
Bizler, 2018’i dönüşüm yılı ilan ettiğimiz şu günlerde, bir yandan geride bıraktığımız dönemin muhase-
besini yaparken diğer yandan da önümüzdeki dönemin projeksiyonları üzerinde çalışmaya başladık
bile. Evet, belki hala birileri davalar açıyor, başkaları ise tapu sürecinin yaklaştığını görünce geçmişin ka-
ranlığından çıkarak yeniden sahne almaya çalışıyor, son birkaç yılın  bıktırıcı rant kavgalarının gölgesinde
geçen sonuçsuz kongrelerle heba edildiğini unutarak aynı söylemlerle göz boyamaya çalışıyorlar ama
biz kooperatifimizin sağduyulu insanlarının artık gözünü açtığını, şeffaf, temiz, kontrol edilebilir ve ya-
saların dışında hiçbir gücün etkileyemeyeceği bir ATA-2’yi yeniden aynı karmaşaya sokmayacaklarını bi-
liyoruz.
Yönetim çevresi olarak, sizleri bizi desteklemeye, doğru yaptıklarımızın arkasında dururken, eksik ve
yanlış yapılan işler varsa da bizleri uyararak hep birlikte el atmaya çağırıyoruz. Sizler de görün ve hep
birlikte haykırın istiyoruz : BAŞKA BİR ATA-2 MÜMKÜN !..

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

Son iki bültenimizde ATA-2’nin hukuki süreci ile ilgili olumlu gelişme-
leri sizlerle paylaşmaktayız. Gecekonducuların açtığı, Danıştay ve İsti-
naf mahkemelerine taşınan tüm davaların tamamının lehimizetüm davaların tamamının lehimize
sonuçlanmasısonuçlanması artık sürecin sonuna geliyor olduğumuzun bir göster-
gesi idi. Bu davalar artık benzeri tüm girişimlere emsal teşkil edecektir.
Öte yandan hukuki sürecin prosedür kısmı henüz devam ediyor olsa
da, yürütmeyi durdurma kararı verilen davaların da sonuçlanarak hep-
sinin kaldırılmış olması, kuşku bırakılmayacak bir biçimde haklılığımızı kanıtlıyor.
Şu anda yürütmeyi durdurma ile ilgili herhangi bağlayıcı karar olmadığından, tapuya birŞu anda yürütmeyi durdurma ile ilgili herhangi bağlayıcı karar olmadığından, tapuya bir
an önce kavuşmak için her türlü çaba ve gayret içerisindeyizan önce kavuşmak için her türlü çaba ve gayret içerisindeyiz. 
Tüm detayları henüz sizlerle paylaşamasak da, konuya dahil İstanbul ve Ankara’daki tüm kurum,
kuruluş ve makamlarla ilişki içerisinde olan yönetim kurulumuz, yaptığı başvurular, çaldığı ka-
pılar ve kurduğu ilişkiler ile bizi tapumuza götürecek yolu açmak üzere. 
Göreve gelirken bir söz vermiş ve “Kooperatifin son yönetimi olmak istiyoruz” demiştik. Sözü-
müzün arkasındayız. ATA-2’nin en önemli sorunu tapu idi. Amacımız, yürütülen kararlı müca-
delenin sonucunda, artık Belediye Başkanından İstanbul Defterdarlığına kadar herkesin ifade
ettiği gibi 2018 yılında tapumuzu tekrar bizim adımıza tescilini tamamlamak. Müjdeli haberler
almak dileği ile...

TAPUMUZUN ÖNÜNDE ESAS ENGEL OLARAK GÖSTERİLEN 
“YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVALARININ” TAMAMI LEHİMİZE SONUÇLANDI

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

ESKİ YÖNETİMİN MAHKEME BAŞVURUSU
HESAP TETKİK  KOMİSYONUNU

İPTAL ETTİRDİ 

GENEL KURUL KARARI

Bildiğiniz gibi 31 Ekim 2016 tari-
hinde yapılan seçimli genel kurulda
şimdiki yönetim işbaşına getirilmiş
ve yapılan oylama sonucunda eski
Yönetim Kurulu ibra edilmemişti.

Bu nedenle Yönetim Kurulumuz,
durum gereği olarak 28 Mayıs 2017
tarihinde gerçekleşen bir sonraki
Genel Kurulun gündemine
bir“Hesap Tetkik Komisyonu” ku-
rulması maddesini  almış ve yapılan
oylama sonucunda üç kişilik bir
kurul oluşturularak faaliyetlerine
başlamıştı.

ESKİ YÖNETİMİN İTİRAZI
“İbra edilmeyen eski yönetimin
ibra edilmediği döneme ait işlemle-
rinin incelenmesi için” kurulan bu
kurulun seçimine itiraz eden eski
yönetim de, mahkemeye başvura-
rak bu kararın alındığı sırada sa-
londa yeterli çoğunluk
bulunmadığını ve seçilen kişilerin
kendileri ile eskiden beri süregelen
husumet içerisinde olduklarını ve
seçilecek yetkinlikte olmadıklarını
iddia etmişti.

Bunun üzerine mahkeme, Genel
Kurulun Hesap Tetkik Komisyonu
kurulmasına dair maddesinin so-
nucunun iptaline ve yürütmesinin
durdurulmasına karar vermiştir. Bu

durumda kurulan bu Hesap Tetkik
Komisyonu’nun yasal mevcudiyeti
ortadan kalkmış ve faaliyeti iptal
edilmiş bulunmaktadır.

NİSABIN YAZILMAMASININ
YARATTIĞI MUĞLAK
DURUM
Bu kararın alınmasında en önemli
faktör, Divan tarafından yapılan sa-
londa gerekli nisap sayımının sonu-
cunun sayı olarak tutanaklara
yazılmaması olmuştur. Mahkeme,
salonda yeterli nisap olduğu şeklin-
deki muğlak ifadeyi uygun görme-
miştir. Eski yönetimin o sırada
birbiri ardına kürsüye yaptığı mü-
dahalelerle oluşan karmaşa sonu-
cunda Divan ve Hükümet Komiseri
durumu kontrol altına almakta zor-
lanmış ve sonuçta bu muğlak
durum ortaya çıkmıştır.

YASAL SÜREÇ DEVAM
ETMEKTEDİR
Yönetim Kurulu olarak, Genel Ku-
rulun bize verdiği yetki doğrultu-
sunda bir üst mahkemeye
itirazımızı yaptık. 

Şu anda yasal süreç devam et-
mekte ve Hesap Tetkik Komisyo-
nunun da, faaliyetlerinin de,
raporlarının da hukuki bir geçerli-
liği bulunmamaktadır. 

Sürecin sonuçlanmasını takiben alı-
nan karar doğrultusunda gereği ya-
pılacak ve sizleri de bilgilen-
direceğiz.

Yasalar gereği daha önce herhangi
bir şey yapılamayacağından, za-
manı geldiğinde en üst organ olan
Genel Kurullarımızda ne yapılması
gereğine yine sizlerin oyları ile hep
beraber karar verilecektir.

KİMSE ÜYELERİN İRADESİ
ÜZERİNDE DEĞİLDİR

Öte yandan, kurulmuş olan Hesap
Tetkik Komisyonu’nun 6 aylık çalış-
malarını tamamlanması sonrasında
iki üyesi yasal zorunluk olmasına
karşın raporlarını sunmamışlardır.
Kooperatifin kimsenin keyfine har-
cayacak beş kuruşu olmadığından
konuya ilişkin olarak kendileri hak-
kında yasal işlemleri başlatmış bu-
lunuyoruz.

GENEL KURULLARIN  VE
KATILIMIN ÖNEMİ BÜYÜK

Yaşadığımız bu örnek bize genel
kurulların huzur içerisinde ve
mümkün olan en fazla katılım ile
yapılmasının önemini bir kez daha
gösteriyor. Lütfen yasaların gere-
ğini yapmak için genel kurulları-
mıza katılıp irademizi yansıtalım ve
ATA-2 ile ilgili tüm konuların so-
nuna kadar takipçisi olalım.

Söz konusu olan bizlerin yasal hak-
larımızdır, evlerimizin tapusudur,
dişimizden tırnağımızdan biriktire-
rek ödediğimiz paramızın hakkıyla
harcanıp harcanmadığının kontro-
lüdür. Yılda bir gün 7-8 saatimizi bu
işe verelim. Eğer biz haklarımıza
sahip çıkarsak kimse bizi yanlışa yö-
neltemez ve evlerimizi ve paraları-
mızı çarçur edemez.

ATA-2 Kooperatifinin ibra edilmeyen bir önceki Yönetim Kurulu,
Genel Kurulun kararı gereğince kurulan ve kendilerinin faaliyet-
leri ile ilgili olarak 6 ay boyunca incelemelerde bulunan Hesap Tet-
kik Komisyonu için mahkemeye başvurmuş ve çıkan karar
doğrultusunda komisyonu ve yaptığı çalışmaları iptal ettirmiştir. 
ATA-2 Yönetim kurulu olarak bizler sadece işimize odaklandığımız
için, bu konuda da prensip olarak alabildiğine hakkaniyetli ve ta-
rafsız bir biçimde davranmayı ve kanunlar neyi emrediyorsa  o
doğrultuda hareket etmeyi seçtik. Bu nedenle de Kooperatif Genel
Kurul’umuzun aldığı kararlar ve bize verdiği görev doğrultusunda
üzerimize düşen ne ise onu yaptık ve mahkemenin iptal kararı için
temyize başvurduk. Konuya ilişkin olarak temyizden çıkacak karar
doğrultusunda hareket edeceğiz. Yönetim Kurulumuzun konuya
ilişkin açıklamasını aşağıda okuyabilirsiniz.
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GÜVENLİK KONUSU
Yaptığı tasarrufların her kuruşunu Ata-2’nin
daha yaşanılabilir bir yer olması için harcayan
bir yönetim olarak aldığımız hizmetler konu-
sunda herkesten çok titizlenmekteyiz.
Bu açıdan bakıldığında güvenlik konusunun ayrı
yeri bulunmaktadır. Uzun yıllardır güvenlik için
harcanan paralar ve karşılığında aldığımız hiz-
met hep tartışma konusu olmuştur.
Her meydana gelen olaydan sonra “Burada gü-
venlik yok”, “Her gün hırsızlık oluyor”, “Gü-
venlik ne işe yarıyor?” gibi tepkilerle
karşılaşıyoruz. Özellikle Ata-2 Konutlarına giriş-
lerde kimlik ve plaka kontrolü yapılmaması tar-
tışma konusu oluyor. Bu konuyu defalarca
açıklamaya çalıştık. Kısaca tekrar özetleyelim. 
KAMUYA AÇIK ALAN
Ata-2’nin sınırlarını tamamen kapalı hale getir-
mek yasal olarak mümkün değildir. İmar Plan-
larına göre ana yollarımız ve alanımızı çeviren
yolların ciddi bir kısmı kamuya açık yollardır. Bu
nedenle yollarda bariyer kurup insanların ve
araçların geçişini engellememiz kanunlar gereği
mümkün değildir.
CAYDIRICILIK BİLE ÖNEMLİ
Ancak, Ata-2 gibi bir alanı da güvenliksiz bırak-
mak doğru bir yaklaşım olamaz. Burasını, her
şeye rağmen belli bir güvenlik standardına ulaş-
tırmak hepimizin görevidir. Bu nedenle mini-
mum sayıda bir güvenlik ekibimiz
bulunmaktadır. Ortaya çıkan her olumsuz du-
rumu sizlerle bültenlerimizde şeffaf bir şekilde
paylaşıyoruz. Her şeye rağmen Ata-2 Konutları
Güvenliği bir gerekliliktir ve çok ciddi faydası
vardır.
Evet, kimseyi durdurmuyorlar belki amahepsi-
nin ellerinde telsiz var ve kuşku duydukları kişi
ya da araçlarla ilgili bilgileri anında paylaşıp ile-
tişime geçerek içeride takibe alınmasını sağlı-
yorlar. Bu bile çok önemlidir.
HIZLI MÜDAHALE
Güvenlik ekibimiz, polis ve diğer sitelerle sürekli
bir iletişim halinde önleyici bilgi paylaşımı yap-
maktadır. Şüpheli gördükleri her duruma mü-
dahale yapılmaktadır. 

Mobil ekiplerimiz herhangi bir durum söz ko-
nusu olduğunda birkaç dakika içinde olay ye-
rine ulaşmaktadırlar.
Güvenlik amirlerimiz ve kimi çalışanlarımızın
çok ciddi bir farkındalığı ve bilgi birikimi vardır.
Engellenen ve müdahale edilen kendi içimizden
ve dışarıdan gelenlerin yarattığı olumsuzlukla-
rın neler olduğunu ve nasıl müdahale edildiğini
isteyen herkes gelip (isim ve adres paylaşıl-
maksızın) öğrenebilir. Yardıma ihtiyaç duyan
hastalarımıza insanlarımıza ilk koşanlar güven-
lik elemanlarımızdır.
Ata-2 Konutları’nın güvenliği 30-40 binalık, et-
rafı tamamen çevrili, iç haberleşme sistemi
olan siteler gibi değildir. Bu bir gerçektir. Ancak
güvenliğimiz vardır ve ciddi bir görev yerine ge-
tirmektedir. Daha da iyi olması için elbirliği ile
çalışacağız. Gerçeklerimizi bilerek, ona göre ön-
lemler almaya devam edeceğiz.
CİVAR SİTELERDE ARTAN 
HIRSIZLIK OLAYLARINDAN 
ATA-2 ETKİLENMEDİ
Son günlerde sizlerin de takip ettiği üzere Üs-

küdar-Ümraniye ve Çekmeköy bölgesinde lüks
sitelere yönelik hırsızlık vakaları çok artmıştır.
Hırsızlar da artık konsept değiştirmiş ve lüks si-
telere lüks arabalarla girmekte, kapıdaki özel
güvenlik görevlilerini bir şekilde kandırıp özel-
likle villalara girmekte ve kasa hırsızlığı yap-
maktadırlar. 
Emniyet güçleri ile yakın ilişki içerisinde olan
Ata-2 Güvenlik ekipleri bölgedeki kuşkulu ara-
baları yakından tanımakta ve bu anlamda ek
tedbirler almaktadır. 
Bunlar bir iki kez Ata-2'ye de gelmeye çalışmış-
lar ama güvenliğin yakın takibinde kovalanarak
her hangi bir vukuat yapmaları engellenmiştir. 
Sitemizde bir - iki başarısız girişim dışında uzun
bir süredir hırsızlık olmadığını da gururla ifade
edelim. Tabii yine tedbirlerimizi almaya devam
edeceğiz.
Siz de güvenliği ihmal etmeyin, kendiniz de  ev-
lerinize alarm ve kamera sistemi taktırarak
kendi güvenliğinizi garanti altına alın, dikkatli
olun ve kuşkulu en küçük durumu bile güven-
liğe bildirerek olayların büyümeden önüne geç-
memize yardımcı olun.

Çeşitli Spekülasyonların Ardından Tarafsız Bir Değerlendirme :

ATA-2 NE KADAR GÜVENLİ BİR SİTE ?

Y Ö N E T İ M D E N

Son dönemlerde haber bültenlerinden gazetelere, sosyal med-
yadan kişisel sohbetlere kadar hemen her yerde hırsızlıklarda
yaşanan artışlardan konuşuluyor. Nedeni ister insanların ya-
şadığı ekonomik sıkıntılar, toplumda yaşanan ahlaki çöküntü,
ister Ortadoğu’dan alınan göçler, ya da görevden uzaklaştı-
rılmaların emniyet kadrolarında yarattığı zaaflar olsun, suç-
larda genel bir artışın yaşandığı görülüyor.
Peki ATA-2’nin durumu nedir ? Ülke çapında yaşanan bu suç
artışından ATA-2 Konutları da payını alıyor mu ?  Her konuşa-
nın söze “hergün bir hırsızlık oluyor” söylemi ile başlaması sadece bir alışkanlık, bir yanılsama, umursamaz bir söy-
lem ya da kasıtlı bir algı operasyonu mu ? Yoksa gerçekten ATA-2 sık sık hırsızlıkların meydana geldiği bir yaşam
alanı mı ? Bu yazıda bunu irdeleyip, gerçeği istatistiklerle ortaya koyacağız.

HIZLA ARTAN SUÇ ORANLARI
İÇERİSİNDE EN BÜYÜK PAYI
HIRSIZLIK VAKALARI ALIYOR

2017 yılında ülke genelinde suç ista-
tistiklerinde  % 250 oranında bir
artış yaşandı. Ulusal basında yayınla-
nan rakamlara göre, sadece Üsküdar
bölgesinde tek bir karakolun bölge-
sinde yılda 8 - 9 bin civarında suç iş-
lenmektedir.. 

Bu suçlar arasında en büyük oran hır-
sızlık vakalarına ait. Bu bölgedeki
hırsızlık oranları da bir yıl ön-
cesine döre dörtte bir ora-
nında artış göstermiştir. 

Buna göre her 6 dakikada bir
eve hırsız giriyor ve bunların
üçte birinde olay birden fazla

tekrar ediliyor. Bu hırsızlıklar içeri-
sinde dört duvarı kapalı, bariyerli,
kontrollu, tedbirlerin alındığı üst
düzey güvenlikli siteler de var. 
ATA-2’DEKİ HIRSIZLIK ORANLARI
GEÇMİŞE GÖRE DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR
Güvenlik amirlerinin günü gününe yöne-
time verdiği raporlardan alınarak aylık
bültenlerimizde yayınlanan verilere
göre, 2017 yılında ata-2 konutlarında
aynı anda birkaç eve girilen vakalar da
dahil olmak üzere toplam 7 hırsızlık ya-

şanmış. 
daha önceki dört yıl içerisinde
gerçekleşen toplam hırsızlık sa-
yısı 74 olup, yıllık ortalama 18
küsur vakaya denk geliyor ki, bu
da hırsızlık olaylarının giderek

azaldığını göstermektedir.

İSTANBUL GİBİ ÜSKÜDAR İLÇESİNİN İSTATİSTİKLERİ DE GÖSTERİYOR Kİ

ATA-2 Çoğu Yerden Güvenli



Yeni yönetim, son 16 ay içerisinde bir yandan ATA-2 KOOPERATİFİ’nin hu-
kuki mücadelesi konusunda gerekli girişimleri yürütürken, öte yandan ATA-
2 KONUTLARI’nın gündelik yaşamına da dokunarak, hem pek çok
iyileştirmeyi gerçekleştirmiş hem de burada yaşayanlara yepyeni hizmetler
sağlamaya başlamıştır. Peki tüm bunlar, aynı gelir ile, aynı kadro ile nasıl
yapılıyor du? Nasıl oluyordu da ATA-2’nin gündelik yaşamına dokunan pek
çok yeni hizmet, etkinlik gerçekleştirilebilmişti ? İşte aşağıdaki yazımızda
bu konuya değiniyoruz.
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YAPILACAK PEK ÇOK İŞ
VARDI
Daha yönetime başladığımız ilk gün
önümüze dengesiz bir gelir gider
tablosu, ödenmemiş maaaşlar,
Genel Kurul da dahil olmak üzere
pek çok işin faturasının yığıldığı bir
tablo ile karşılaşmıştık. Hemen ay
başında ödenmesi gereken 300,00
TL’lik borca karşılık kasa ve ban-
kada sadece 29,000 TL para vardı.
Üstelik uzun zamandır yapılmayı
bekleyen pek çok iş, talep edilen
faaliyetler ve el atılması, düzeltil-
mesi gereken bir çok konu  vardı.
Bunun yanı sıra bizim verdiğimiz
sözler, hayata geçirmek istediğimiz
projeler, gerçekleştirmeyi planladı-
ğımız etkinlikler vardı.
BİR DEVRİN SONU
Gerçekten ATA-2’de yapılacak çok
iş vardı ama, nasıl yapılacağı ko-
nusu tam bir soru işareti idi. Birileri
boşuna “O kadar çok vaadin ar-
dından bunlar hüsrana uğrayıp, bir
iki aya kalmaz arkalarına bakma-

dan kaçarlar” demiyorlarlardı. Kısa
bir ara dönem sonrasında herşeyin
unutulup yeniden eski düzenin ku-
rulmasını bekliyorlardı. Ama yanıl-
dılar.. Kısa zamanda gerçeklerin
öyle olmadığını ve artık hiç bir
şeyin eskisi gibi olmayacağını anla-
maya başladılar.

TÜM BUNLAR NASIL
YAPILACAKTI ?
Sahi AYNI bütçe, AYNI kadro ve
AYNI gelirle tüm bunlar nasıl ger-
çekleştirilebildi dersiniz ? Elbette
FARKLI bir zihniyet, FARKLI bir viz-
yon ve tam bir ekip çalışmasıyla..

ÖNCE GİDERLER KISILDI
Önce bir bütçe, gelir gider analizi
yapıldı. Giderler masaya yatırıldı,
hangilerinin öncelikli, hangilerinin
vazgeçilebilir, hangilerinin kısılabi-
lir olduğu belirlendi. Civar esnafı
küstürme pahasına yeme içme,
sağa sola ısmarlama, bol keseden
masraf yapma dönemi sona erdi-
rildi.

SONRA PARA AKIŞI KAYIT
ALTINA ALINDI

Daha sonra bütün para akışı kayıt
altına alındı, elden, belgesiz, fatu-
rasız hiçbir harcamanın yapılma-
ması konusunda talimatlar verildi.
Tüm ödemeler bankalar aracılı-
ğıyla, makbuz karşılığı yapılmaya
başlandı.

TÜM AİDAT BORÇLARININ
ÜZERİNE GİDİLEREK ÇİFTE
STANDART KALDIRILDI

Bu arada toplanamayan aidat borç-
larının üzerine ciddi bir biçimde gi-
dildi, kangren olmuş büyük
alacaklar başta olmak üzere kim-
seye ayrıcalık tanımadan, yine kimi
dostları kırma pahasına adil davra-
nılarak ödemelerin faizleriyle bir-
likte tahsilatı hızlandırıldı.

KAMU KAYNAKLARI
VERİMLİ KULLANMAYA
BAŞLANARAK ESKİDEN
ÜCRET ÖDENEN
HİZMETLER ÜCRETSİZ
ALINMAYA BAŞLADI
Tüm bunların yanı sıra, özellikle
para ödemeden yaptırılabileceği
halde kooperatif bütçesine yük ge-
tirecek biçimde masraf yapılan iş-
lere de el attık ve bunda da oldukça
başarılı olduk. 

Örneğin yıllardır her tür vergiyi
ödeyip yükümlülüklerimizi yerine
getirmemize karşın, kamu kurum
ve kuruluşlarından gereken hizmeti
almıyor, alamıyorduk. Bunun için
diğer tüm kurumlarda olduğu gibi
Üsküdar Belediyesi ile de temas ha-
line geçerek, temizlik, bakım, ona-
rım, çevre ve çeşitli altyapı
konularında işbirliğine gittik. 

ATA-2 yönetimleri bu konularda bı-
rakın hizmet almayı, belediyeyi si-
teye bile sokmamakla övünüyor ve
belediyenin de çöp toplama dı-
şında ATA-2’ye hiçbir katkısı olmu-
yordu. Biz ise tam tersine, destek
alabileceğimiz her konuda talepte
bulunduk ve vermeleri gereken hiz-
metin alınmasını sağladık. Talep et-
tiğimiz pek çok hizmet var ve
almaya da devam ediyoruz.

ARTIK PARANIZ
BOŞA HARCANMIYOR
Özellikle dal ve diğer benzeri atıkla-
rın toplanması için kamyon başına
700 ila 1.200 TL civarında ücret
ödeniyordu. Yüzlerce kamyonluk
masraf çıkartan bu iş   artık siz koo-
peratif üyelerinin cebinden çıkma-
dan yap;ılıyor.

Aynı şekilde, eskiden tüm çöp kon-
teynerleri ATA-2 tarafından satın
alınıyor ve her türlü bakımı kendi
bünçesinden karşılanıyordui. Artık
bunun için bir lira dahi harcanmıyor. 

Öte yandan tanesi 20,000 TL değe-
rindeki yeraltı çöp istasyonlarının
yapımı için ücret de talep edilmiyor.
Tüm bunlar, diğer masraf kısmala-
rıyla birlikte göz önüne alındığında,
yönetimimiz önemli ölçüde tasarruf
sağlayarak, ATA-2’nin diğer faaliyet-
lerinin daha rahat ve gereği gibi ya-
pabilmesi için kaynak yaratabildigi
görülüyor. 
Demek ki sadece nitelik, zihniyet,
vizyon ve misyon açısından değil,
verimli parasal kaynaklar anla-
mında da BAŞKA BİR ATA-2
MÜMKÜN !

ATA-2 Yönetiminin Bütçesi, Kadrosu, Gelirleri Değişmediği Halde

BUNCA YENİ HİZMETİ NASIL SAĞLIYOR,
YAPILANLARI NASIL FİNANSE EDİYORUZ ?

Y Ö N E T İ M D E N

BELEDİYEDEN ÜCRETSİZBELEDİYEDEN ÜCRETSİZ
ALMAYA BAŞLADIĞIMIZALMAYA BAŞLADIĞIMIZ

HİZMETLERHİZMETLER
ATA-2’nin daha önce kendi büt-
çesinden harcadığı ancak, yeni
yönetim ile birlikte kooperatif
üyeleri mağdur edilmeden, doğ-
rudan Üsküdar Belediyesi’nin
karşılaması sağlanan hizmetler :
1) ÇÖP KONTEYNERLERİNİN
BAKIMI  VE ONARIMI
2) YENİ VE AYRIŞTIRILABİLİR
KONTEYNERLARIN VERİLMESİ 
3) ATA-2’DE İLK KEZ OTOMATİK
MEKANİZMALI YERALTI ATIK
İSTASYONLARI  YAPIMI
4) YÜKSEK AĞAÇLARIN
BUDANMASI
5) YAPILAN TÜM BUDAMALAR
SONRASI KALAN DALLARIN
KAMYONLARLA ATILMASI
6) CADDELERİN  YIKANMASI 
7) BUZLANMA İÇİN TUZ, ÇİM
TOHUMU VB. TEDARİKLER
8) YENİ BANK VB. OTURMA
GRUPLARI TEMİNİ
9) ÇAM AĞACI FİDELERİ
10) SOKAK DUVARLARININ BO-
YANMASI
10) BAZI YOL TAMİRATLARI



Yeni seçildiği dönemde ATA-2 Yönetim Kuru-
lu’nun makamında kendisini ziyaret ederek “Ha-
yırlı Olsun” dediği Üsküdar Kaymakamı Murat
Sefa Demiryürek, 6 Şubat tarihinde ATA-2 Yö-
netim Binasına gelerek bir iadei ziyarette bu-
lundu.
Kendisini ATA-2 Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Gülaydın, Başkan Yardımcısı Halide Al-
tınsaban, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çifci-
başı ve Basın ve Halkla İlişkiler Komisyon
üyeleri karşıladı. 
Bahçelievler mahallesi Muhtarı Zekiye Ho-
ca’nın da hazır bulunduğu toplantıda Başkan
Gülaydın kendisine ATA-2'nin tarihçesi ve hu-
kuki sorunları hakkında bilgiler verdi. 
Başta sitemizde kurulmasını arzuladığımız Sağ-
lık Ocağı ve Deprem Afet Gönüllüleri ATAG ile
ilgili konuların da bulunduğu çeşitli taleplerimizi
ilettiğimiz Sayın Demiryürek’ten, bu konuda  gi-
rişimlerde bulunacağı sözünü aldık.
Bunun yanı sıra Bahçelievler Mahallesinde talep
edilen lise ile ilgili konuların da dile getirildiği
toplantı sırasında Sayın Kaymakamımızı 10-11
Şubat tarihleri arasında yapılacak olan kermes
ve farkındalık etkinliğimize de davet ettik.
Oldukça verimli ve keyifli geçen toplantıdan
duyduğu memnuniyeti belirten Üsküdar Kay-
makamı Sefa Demiryürek, toplantıdan etkinlik-
lerimize katılacağı sözünü vererek ve ATA-2’ye
başarılar dilereyek ayrıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı, gittiği her toplantıda bölge
imar planlarının detayları hakkında bilgiler vererek, ta-
pudan kat irtifakına kadar pek çok konuda açıklamalarda
bulunuyor. Yapılan açıklamaların ATA-2 Yönetiminin
uzun süredir ifade ettiği doğrultuda olması ve çözüm ile
ilgili olarak Üsküdar Belediyesinin bizimle aynı düşün-
cede olması, bizler için sevindiricia ve aynı zamanda  da
tezlerimizin haklılığının önemli bir kanıtıdır.
Gerek 6 Şubat Salı günü Sultantepe’deki 4. Murat İlk-
okulu, gerekse de 11 Şubat Pazar günü ATA-2 Kapalı Spor
ve Gösteri salonunda yaptığı konuşmalarda Üsküdar Be-
lediye Başkanı, bölgede tek çözümün ATA-2’ye tapusunun
verilmesi olduğunun altını çizerek, bu işlem sonrasında
yasal terki yapacağımız bölgede imar planları doğrultu-
sunda işlem yapacaklarını, belirlenen yerlerin yeşil alan
ve sosyal tesislere ayrılacağı, %17’sinde ise gecekonducu-
lara sosyal konutlar inşa edilerek uzun vadeli taksitlerle
satılacağı bilgisini veriyor. 
Başkaca bir çözüm olmadığını belirten Hilmi Türkmen,
ATA-2’nin tapu sürecinde artık sona gelindiği ve birkaç
ay içerisinde sorunun çözülerek herkesin hakkını alaca-
ğının altını çiziyor.

H A B E R L E R

Belediye Başkanı, ToplantılarındaBelediye Başkanı, Toplantılarında
ATA-2’nin Haklılığına Vurgu Yapıp,ATA-2’nin Haklılığına Vurgu Yapıp,
Tapularla İlgili Müjdeler VeriyorTapularla İlgili Müjdeler Veriyor

H A B E R L E R

Yönetim Kurulu Üyeleri, 45 Bloğun Yöneticileri ile Toplanarak
Bina Yönetimi ve ATA-2 İle ilgili Konularda Bilgi Verdi

Ata-2 Yönetim Kurulu üyeleri 18
Ocak akşamı Yönetim Binasında
45 bloğun yöneticilerinin katıldığı
bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda Başkan Ahmet Gülay-
dın gündemdeki konuların yanı-
sıra bina yönetimi ile ilgili olarak

çeşitli hususlarda bilgi verdi.
Toplantının ikinci bölümünde ise
katılımcıların sorularını yanıtla-
yan Gülaydın,  tapu da dahil
olmak üzere çeşitli prosedürler-
den güvenliğe, temizlikten park
bahçeler ve teknik hizmete kadar

pek çok konuda güncel bilgileri
paylaştı.
Yönetimin 2018 çalışma program
ve hedefleri ile gerçekleştirilecek
etkinlikler hakkında da bilgi alan
apartman yöneticileri, bu tür top-
lantılardan duydukları memnuni-

yeti vurguladılar. 
Biz de ATA-2'nin sorunlarına olan
duyarlılıkları nedeniyle katılan
tüm apartman yöneticilerine te-
şekkür ediyor ve her geçen gün
artmakta olan katılımlarının aynı
istikrar ile devamını diliyoruz.

H A B E R L E R

Üsküdar Kaymakamı ATA-2’yi Üsküdar Kaymakamı ATA-2’yi 
Ziyaret Ederek Yönetim ile Görüştü Ziyaret Ederek Yönetim ile Görüştü 
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APARTMANLAAPARTMANLARINRIN
ISITILMASIISITILMASI

Kış mevsiminde olmamıza
rağmen  bazı apartmanların
kaloriferlerinin  yakılmadığı
veya günün çok az bir bölü-
münde yakıldığından bahisle
bir kısım üyemiz kooperatif
yönetimine şikayette bulun-
makta ve kaloriferlerin yaktı-
rılması istenmektedir. Yö-
netmeliklere göre hava sıcak-
lığının belirli seviyenin altına
düşmesi halinde (15 derece)
kaloriferlerin yakılması mec-
buridir. Yöneticiler bundan
sorumludurlar. Ancak yöneti-
cilerin şikayet edileceği yer
belediye zabıta müdürlükleri-
dir. Konut sahipleri zabıtaya
müracaat ederek, tutanakla
durum tespiti yaptırabilirler.
Yönetici konu ile ilgilenmi-
yorsa Şehircilik İl Müdürlü-
ğüne şikayet edilebilir.
Buradan da netice alına-
mazsa yönetim dava edilerek
tazminat dahi talep edebilir-
ler. 
Merkezi ısıtma sistemli apart-
manlarda en az bir kat mali-
kinin talebi üzerine “PAY
ÖLÇER” sistemine geçilmesi
kanun gereğidir. Yönetici uy-
gulamadan sorumludur. Koo-
peratifimizin bu konularda
yaptırım gücü yoktur. Ancak
tavsiye ve arabuluculuk yapa-
bilir.

YÖNETİCİLERİNYÖNETİCİLERİN
GÖREVLERİGÖREVLERİ

Genel Kurullar : Apartmanla
ilgili sorunların çözüm yeri
apartman genel kurullarıdır.
Kurul kararlarının uygulaması

yöneticiler tarafından yerine
getirilir.
Yangın Yönetmeliği : Apart-
man yöneticilerinin önemli
görevlerinden biri de yangın
önlemleri ile ilgili alınması ge-
rekli tedbirlerdir. Yangın yö-
netmeliğinin 99 . maddesine
göre; kazan dairelerine ve
merdiven sahanlıklarına 6 kg
lık kuru kimyevi tozlu  tüpler
yerleştirilmeli,  tüpler basınç
göstergeli olmalı ve altı ayda
bir kontrol edilmelidir. (Kont-
rol raporları saklanmalı) Ay-
rıca ortak alanlara yanıcı
parlayıcı maddelerin  konul-
maması  ve  ortamın temiz
tutulması  gerekmektedir.
Kazan Daireleri ve Sığınak-
lar: Kazan daireleri ve sığı-
naklar, boş, temiz ve
maksadına uygun şekilde kul-
lanılmaya her an hazır bulun-
durulmalıdır. Yöneticiler bu
konularda birebir sorumlu ol-
malarına karşın, tüm katma-
likleri de bu alanların temiz ve
kullanıma hazır tutulmasın-
dan müteselsil sorumludur-
lar.
Kapıcı Dairelerinin Kiraya
Verilmesi : Kat mülkiyeti ka-
nununa göre;      kapıcı daire-
lerini kiraya verip gelirini
merdiven ve çevre temizliği-
nin sağlanmasında kullanmak
mümkündür. (Bazı özel haller
hariç)  Bunun için  apartman
genel kurulunda oybirliği ile
karar alınması şarttır. 
Bu karar alındıktan sonra ya-
pılacaklar şunlardır : Kapıcı
varsa onunla uzlaşılarak  ve
tazminatı     ödenerek usu-

lüne göre  işine son verilme-
lir. Kapıcı dairesi boşaldığına
göre oybirliği ile alınan   karar
gereği  kapıcı dairesi kiraya
verilebilir. (Kira gelir vergisi li-
mitini aşarsa beyanname ve-
rilmelidir)  
Merdiven temizliği yaptırıla-
cak kişinin kapıcı dairesindeki
kişinin olmaması ileride sorun
çıkmaması için uygun olacak-
tır. 
Ayrıca çalıştırılacak kişinin
ayrı bir işte tam zamanlı çalış-
maması  veya  emekli olması
uygundur. Temizlik işinde ça-
lıştırılan  kişi emekli değilse,
“ayda sekiz günden az çalı-
şan” statüsünde sigortalan-
ması gereklidir. 
Sigorta primi çok küçük bir ra-
kamdır. Asgari günlük brüt
ücretin yüzde ikisi kadar, yani
2018 asgari ücreti için bir
günlük çalışmanın primi sa-
dece bir buçuk liradır. Emekli
çalıştırılırsa prim ödenmez ve
emeklinin aylığından da ke-
sinti yapılmaz. Çalışanın üc-
reti gider mekbuzu ile ödenir. 
Sigorta Primleri : Temizlik iş-
lerinde çalıştırılacak kişinin si-
gorta işlemi çalışmaya
başladığı ayın son gününden
önce yapılmalıdır. Bu işlem si-
gorta şube müdürlüklerinde
apartman. yöneticisi ve çalı-
şanın birlikte yaptırmaları
mümkün  olduğu gibi,  inter-
netten  “e-devlet “ portalın-
dan da  yapılabilir.
TABİ OLUNAN KANUN VETABİ OLUNAN KANUN VE

YÖNETMELİKLERYÖNETMELİKLER
Apartmanlar genel olarak
Kat Mülkiyeti kanununa göre
yönetilir. Ancak bu kanunda
olmayan hususlarda borçlar
kanununa bakılır. Sekiz daire-
den fazla bağımsız bölümü
olan apartmanlar bu kanuna
tabi olarak yönetilirler. Apart-
manlar, Genel Kurul (Tüm ba-
ğımsız bölüm sahipleri)
Yönetici / Yönetim Kurulu ve
Denetçi marifeti ile yönetilir.

GENEL KURULGENEL KURUL
Her yıl en az bir defa toplana-
rak; genel olarak yönetimi
seçer bütçeyi onaylar ve yet-
kisindeki bütün kararları alır.
Yönetim planını onaylar. Bi-
rinci toplantı %50 +1 ekseri-
yetle toplanır. Ekseriyet
olmazsa 15 gün sonra gelen-
lerle toplantı açılır. Çoğunlukla
karar alınır. Ancak  anagayri-
menkulle ilgili önemli kararlar
kanundaki ekseriyet bulun-
madan karar alınamaz.

YÖNETİM PLANIYÖNETİM PLANI
Yönetim Planı kat maliklerinin
beşte dört oy çokluğu ile karar
altına alınır ve değiştirilir. Ta-
puda katmülkiyeti kütüğüne
kaydettirilir.

KULLANILAN OYLARKULLANILAN OYLAR
Her kat maliki arsa payına ba-
kılmaksızın  bir oy kullanır. Bir-
den fazla bağımsız bölüm
maliki bölüm sayısı kadar oy
kullanır. Kırk ve daha az malik
sayısı olan apartmanlarda bir
malik en fazla  iki vekaletle oy
kullanır.

KARARA İTİRAZKARARA İTİRAZ
Tüm malikler usulüne  uygun
alınan genel kurul kararlarına
uymakla yükümlüdür. Karar-
lara itiraz şerhi koyarak imza-
layabilirler. Bu kararlara sulh
mahkemelerinde  dava açabi-
lirler.

YÖNETİCİ ATANMASIYÖNETİCİ ATANMASI
Yönetici dışarıdan atanabile-
ceği gibi kat malikleri anlaşa-
mazlarsa mahkemeden yö-
netici ataması istenebilir.
Yönetici genel kurulca alınan
kararların yürütülmesinden ve
bütçenin kullanılmasından,
defter ve kayıtların tutulma-

sından ve muhafazasından so-
rumludur.
Yöneticiye istenirse genel
kurul tarafından ücret tayin
edilebilir. Kat malikinin muva-
fakatmame vermesi halinde
kiracılardan da yönetici seçile-
bilir.

APARTMAN DENETİMİAPARTMAN DENETİMİ
Apartman denetiminin görev
ve yetkileri de şöyle sıralana-
bilir.
Denetçi, kat malikleri adına
onların vekil ve sorumlusu ola-
rak tüm işlemleri denetler. Yö-
netim planında denetçinin
nasıl seçileceği  görev ve yet-
kilerinin ne olduğu belirtilir.
Denetçinin kat maliki olması
şarttır. 
Kat mülkiyeti kanununa göre
esas denetçi  katmülkiyeti
genel kuruludur. Genel kurul
seçtiği denetici marifeti ile bu
görevi yapar. Yani denetçi
genel kurul adına görev
yapar. 
Denetçinin başlıca görevleri
şunlardır :
a- Yönetimin her tutum ve dav-
ranışını takip eder, denetler.
b- Harcama ve gelirleri yani
bütçeyi denetler.
c- Her dönem sonunda veya
gerek gördüğü zaman dene-
tim raporlarını katmaliklerine
bildirir, öneri ve önlemlerini
açıklar.
d- Denetçiler katmalikleri
genel kuruluna karşı sorumlu-
durlar. Görevlerini ihmal veya
kötüye kullandıklarına dair
kanaat hasıl olursa, genel
kurul tarafından usulüne
uygun şekilde görevden alınır.
Yerine yenisi seçilir.

A P A R T M A N   Y Ö N E T İ M İ

ATA-2 sakinleri zaman zaman gerek sosyal medya aracılığıyla, gerekse de bizzat
yönetime gelerek apartman yönetimleri ile ilgili kimi bazı sorular soruyorlar. Bil-
diğiniz gibi tapusuzluk nedeniyle bu gibi hukuki sorunlar ve soru işaretleri yaşa-
nıyor olsa da, ATA-2 Konutlarının bina yönetimleri de kat mülkiyeti kanununun
hükümlerine göre gerçekleştirilmekte ve ihtilaf halinde bu ve benzeri hukuki sorunlar o hükümlere göre çözülmekte-
dir. Biz de aşağıdaki yazıda kanunun maddelerine dayanarak sık sorular sorular hakkında kısa bir derleme yaptık.

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Apartman Yönetimiyle
İlgili Kimi Konu Başlıkları ve Soruların Yanıtları

Atilla KADIOĞLU (ATA-2 Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi)
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GÖRKEMLİ BİR ETKİNLİK
ATA-2 yönetimi yine çok farklı, çok sıradışı, çok dikkat çekici bir etkinliğe
imza atarak, Üsküdar Kaymakamı Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Zekiye Hoca, Ata-2'li sanatçılar ile
yönetim kurulumuz ve kooperatif ortaklarımızı biraraya getirdi. 10 - 11
Şubat tarihlerinde yine ATA-2 Kapalı Spor ve Gösteri Salonunda gerçekleşen
kermesimiz, pazar günü olağanüstü bir farkındalık etkinliği ile taçlandı.

İÇ TEMİZLİĞİNİ SOKAĞA YANSIT
Üsküdar Belediyesi daha temiz ve sağlıklı bir çevre için başlattığı “İç Temizli-
ğini Sokağa Yansıt” kampanyasını  ATA-2’den başlatırken, bu konuda farkın-
dalık yaratmak için konuya ilişkin çeşitli bilgi ve mesajlar vererek hepimizin
konuya dikkatini çekmeyi hedeflemişti
ATA-2 Konutları yönetimi de böylesi bir misyona destek vererek hem yaşa-
dığımız yerin ihtiyaçlarına dikkat çekmek, hem konuya ilişkin iyileştirmeler
yapmak, hem de komşularımızla birlikte bir sinerji oluşturmak için kolları sı-
vadı ve uzun zamandır biraraya gelmeyi planladığı ATA-2’li sanatçıların da
desteğini alıp onlarını onurlandırmak amacıyla belediye ile birlikte bir prog-
ram organize etti.
KAYMAKAM, BELEDİYE BAŞKANI, ATA2 BAŞKANI, MAHALLE MUHTARIMIZ
Pazar günü gerçekleşen bu alışılmışın dışında programın üst düzey konukları
vardı. Davetimizi kırmayıp gelen  Üsküdar Kaymakamı Sefa Demiryürek, ol-
dukça beğendiğini ifade ettiği etkinliğimiz için bizleri tebrik etti. Biz de ken-
disine teşekkür ediyoruz.
Programın önemli konuklarının başında yine Üsküdar Belediye Başkanı  Hilmi
Türkmen geliyordu. Yaptığı konuşmada hem Üsküdar’da başlattıkları temiz-
lik seferberliğinin amaçları hakkında  hem de herkesin merakla beklediği
imar ve tapu meselesi konusunda konuştu ve ATA-2’lilere tapu müjdesini bir
kez daha  dile getirerek, birkaç ay içerisinde bu işin biteceğinin de altını çizdi
Mahalle Muhtarımız Zekiye Hoca da bu tür etkinliklerin Bahçevlievler ma-
hallesi için önemini belirterek yapmayı hedefledikleri diğer projelerden de
bahsederek bu konuda resmi makamların desteğini beklediklerini söyledi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Gülaydın da ATA-2’nin belirli bir seviye-
nin üzerindeki insanları biraraya getiren seçkin bir yer olduğunu, burada ya-
pılacak çok işin bulunduğunu, bu ve benzeri etkinlikleri sürdürerek
bütünleşmiş, kaynaşmış, çağdaş bir yaşam merkezi oluşturacaklarını ifade
ederek tüm konuklar ve katılımcılara teşekkür etti.

ATA-2’Lİ SANATÇILARIMIZIN TAKDİMİ ve PLAKETLERİ
Günün finalini ise müzikten resme, edebiyattan tiyatro ve sinema oyuncu-
luğuna kadar pek çok alanda yaratıcılıklarını sergilemiş ve yolları ATA-2 ile ke-
sişmiş sanatçılarımız ile yaparak, hem kendilerini izleyicilere takdim ettik hem
de salonda bulunanlara birer plaket takdim ettik.
ATA-2”li sanatçılar arasında tesbit edip ulaşabildiğimiz şu isimler bulunuyor
: NECMETTİN AMAÇ, İNCİ ARAL, MELDA ARAT, AMİR ATEŞ, EROL DERAN, İS-
KENDER DOĞAN, BEDİA ENER, ÖNDER FOCAN, FUAT GÜNER, BURHAN
GÜVEN, TAYFUN SAV, ÜMİT SAYIN, ATİLLA TIKNAZ, BESTE   TÜREN, ŞÜKRÜ
TÜREN, HÜSNÜ ÜSTÜN ve SEMİHA YANKI.

E T K İ N L İ K
KAYMAKAMIMIZDAN BELEDİYE BAŞKANIMIZA, MUHTARIMIZDAN  ATA -2’Lİ  SANATÇILARAKAYMAKAMIMIZDAN BELEDİYE BAŞKANIMIZA, MUHTARIMIZDAN  ATA -2’Lİ  SANATÇILARA

KADAR PEK ÇOK ÖNEMLİ İSİM FARKINDALIK ETKİNLİĞİMİZ İÇİN BİRARAYA GELDİKADAR PEK ÇOK ÖNEMLİ İSİM FARKINDALIK ETKİNLİĞİMİZ İÇİN BİRARAYA GELDİ

“İç Temizliğini Sokağa Yansıt”“İç Temizliğini Sokağa Yansıt”

AMİR ATEŞ ÖNDER FOCAN

SEMİHA YANKITAYFUN SAV

ZEKİYE HOCA

ESAT KALAYAHMET GÜLAYDINHİLMİ TÜRKMENSEFA DEMİRYÜREK

NECMETTİN AMAÇİNCİ ARALMELDA ARAT
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KERMESLERİMİZ GELENEKSEL BİR HAL ALMAYA BAŞLADI
Fark yaratan bir etkinlik politikası izleyen ATA-2 yönetimi, artık iki ayda
bir kermes geleneği yarattı diyebiliriz. Öylesine yoğun bir talep ve
baskı geliyor ki kermes için, başta deneme olarak gerçekleştirdiğimiz
bu etkinlik, mevsim kış olmasına karşın ATA-2’lilerin gözdesi haline
geldi diyebiliriz.
EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN ETKİNLİKLERE DE HAYAT VERİYOR 
Kermesler o kadar rağbet görüyor ki, onların paralelinde gerçekleş-
tirdiğimiz eş zamanlı diğer etkinlikler de, kermesin yarattığı enerjiden
alabildiğine yararlanarak kitleselleşebiliyor
HER ON KATILIMCIDAN DOKUZU ATA-2 İÇERİSİNDEN
Kermeslerimize zaman zaman dışarıdan da ilgi gösterilse de, katılım-
cıların en az %90’ı içeriden oluyor. Katılımda önceliği ATA-2’lilere ve-
riyor, son katılım tarihi koyuyor ve o tarihten sonra eğer yer kalırsa
civar katılımcılar da bundan yararlanabiliyor.
DUYURULARIMIZI TAKİBE DEVAM EDİN
Kermeslerin yanı sıra çeşitli şenlikler ve çay sohbet buluşmaları da dü-
zenlemekte olan ATA-2 yönetiminin tüm faaliyetleri gerek web sitemiz
gerekse facebook hesabımızdan duyurulmakta, ayrıca son hafta pan-
kartlarla bilgilendirme de yapılmaktadır.

E T K İ N L İ K

YİNE CIVIL  CIVIL  GEÇEN İKİNCİ KERMESİMİZ İKİ GÜN İÇERİSİNDE 600 KİŞİY İ AĞIRLADIYİNE CIVIL  CIVIL  GEÇEN İKİNCİ KERMESİMİZ İKİ GÜN İÇERİSİNDE 600 KİŞİYİ AĞIRL ADI

ATA-2 Kermeslere DoymuyorATA-2 Kermeslere Doymuyor

K U R U M  S T A N D L A R I N D A NK U R U M  S T A N D L A R I N D A N
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ARALIK AYININ KAYDA DEĞER 
GÜVENLİK OLAYLARININ RAPORU

ARAÇ PLAKALARINIZI YÖNETİME
KAYDETTİRİNİZ ve GÜNCELLEYİNİZ

Güvenlik amirlerinin olay bildirimleri
ve CCTV tespitlerine dayanarak ha-
zırlanan Ocak 2017 raporu aşağıda
verilmiştir:

* Ocak ayı içerisinde ATA-2 Konutla-
rında 4 adet alarm olayı ihbarı alınmış,
ikametler kontrol edilmiş, alarm merkezi
ve site sakinimize bilgi aktarılmıştır. 

* Aynı şekilde gürültü, şüpheli şahıs ve
arabalar ile ilgili olarak 12 şikayet alın-
mış, kamera kontrolleri yapılmış ve aka-
binde üyelere bilgi aktarımı yapılmıştır.

* Yine Ocak ayında 11 adet yanmayan
aydınlatma armatürü AESAŞ ekiplerine
bildirilmiş olup, takibi yapılmıştır.

* Bir adet kamera arızası olmuş ve ça-
lışmayan kamera bilgileri tenik büro ile
paylaşılmıştır.

* Dönem içerisinde sitemize  11 eşya gi-
rişi ve 7 eşya çıkışı olmuştur.

* 16 adet ambulans girişi olmuş, refakati
yapılmış, bilgileri paylaşılmıştır.

* Aralık ayı içerisinde 2 (iki) adet hırsız-
lık girişimi olmuş, plaka değiştirerek giriş
yapan Porche marka araç, takip ve ko-
valamamız üzerine siteden çıkartılmış,
bilgisi emniyet ile paylaşılmıştır.

* Araç bilgi formları apartman yönetici-
lerine gönderilmiş olup, plaka güncelle-
melerinizi bildirmenizi rica ederiz.

Hepinize sağlıklı, güvenli ve kazasız
belasız 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 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.

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.

Değerli Üyeler, Sayın Komşular;
ATA-2 Güvenlik Ekibi olarak, son za-
manlarda sosyal medya üzerinden
yapılan ve doğrudan bizleri hedef
alan, bir kısmı da sitemizde oturma-
yan kişilerce yapılan  yorumların
yanlış bir algı yarattığını burada vur-
gulamak istiyoruz. Ekibimizin“Kont-
rol noktalarında sürekli oturduğu”,
“Televizyon seyredildiği” ve “Hergün
bir hırsızlık olduğu” söylemleri hiç
bir biçimde gerçeği yansıtmamakta-
dır.
Herşeyden önce hiçbir kontrol nok-
tamızda televizyon bulunmamakta,
bazılarında tam tersine tüm faali-
yetleri, ihbar ve şikayetleri takip et-
tiğimiz, haberleşme ve kayıt
sistemini sağladığımız bilgisayar yer
almakta ve onların sayesinde sağlıklı
bir bilgi akışını gerçekleştirmekteyiz.

ATA-2 gibi büyük ve kamuya açık bir
alanda bir günde her vardiyada 8
olmak üzere toplamda 24 güvenlikçi
çalışmaktadır. Kendilerine ek olarak
biz 3 saha sorumlusu ile 24 saat görev
yaparak sizlerin güvenliğini sağla-
maktayız.
Yüksek güvenlikli civar sitelerde bile
çok sayıda hırsızlık vakası ile karşıla-
şılırken, yıl içerisinde çoğu girişim dü-
zeyinde bir elin parmaklarını
geçmeyen hırsızlık vakası ile karşılaş-
maktayız. Özellikle son zamanlarda
lüks arabalı hırsızlar bizde de dikkat
çekmesine karşın, çabalarımız saye-
sinde herhangi bir hırsızlığa meydan
vermedik. Sahte plakaları ve çete bil-
gilerini yakından takip ediyoruz.
Takip ve dikkatimiz sayesinde lüks
araçla bile gelseler uyanık davrana-
rak kendileri kapılardan içeri sokul-

mamış, girebilenler ise anında müda-
hale eden devriye arabamızın ısrarlı
takibi ile anında site dışına kovalan-
mışlardır.
Bu olumlu sonuçları emniyet ile olan
ilişkilerimiz, bireysel bilgi akışımız ve
takibine borçlu olup, sitemizdeki lüks
araçlı girişimleri de yaptığımız istişa-
reler sonunda yakalatmış bulunuyo-
ruz. 
Ama bu hiç bir zaman hırsızlık olma-
yacağı anlamına gelmez. Bundan do-
layıdır ki, plaka kayıtlarınızı gün-
cellemeniz, var olan ve yenilediğiniz
araçlarınızı bildirmeniz oldukça
önemlidir.
Ekibimizce tanınmayan arabalar dev-
riye ya da vardiya amiri tarafından
takip edilmekte, park edene kadar
kontrol içerisinde kalmaktadır.
Ayrıca ATA-2’ye gelen sucu, tüpçü,

kargocu, kurye, fast food teslimatçısı,
tamirci vb. kişiler, kamyon, kamyonet
ve öğrenci servislerinin de her an ta-
kibimizde olduğunu bilin.
Sizlerin de, oldukça uyanık olup, şüp-
heli durumları üşenmeyip, medeni bir
cesaretle bizlere bildirmenizi, alarm
ve kamera gibi caydırıcı güvenlik
araçlarını kurup bizlere yardımcı ol-
manızı bekler, hepinize güvenli gün-
ler dileriz.

G Ü V E N L İ K

Ekip Olarak Hepinizin Güvenliğinin Bekçisi ve Teminatıyız
Nihat KART (ATA-2 Güvenlik Amiri)
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F İ N A N S O T O P A R K 

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

Volkan Yusuf TURP - Cafer İŞCAN- Samira ÖZTÜRK-
Gülcan Evren AYDIN- Salih KARABULUT- Burak BİRLER-

Suvat ÖZMEN- Nil Hande ERGİN - Özgür Bilal KILIÇAY
Kendilerine Hoşgeldin Diyor, Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

KAYBETTİKLERİMİZ :KAYBETTİKLERİMİZ :
Semiha YILGIN

Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına
ve Sevenlerine Başsağlığı  Diliyoruz.

TOPLAM

Ocak Ayı İçerisindeTahsil Edilen Toplam Gelir 371.571

Ocak Sonu İtibariyle Alacak Bakiyesi 534,655

TUTAR

Ücretler (35 Çalışan + 5 Yönetim + 3 Denetim) 118.502

SSK 41.888

Stopaj 31.742

Güvenlik (24 Kişi + 2 Devriye Aracı vb. Masraflar) 89.408

Hukuk Müşavirliği 11.445

Mali Müşavirlik 2.500

Mahkeme Giderleri 0

Bakım Onarım 15.000

Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb. 5.155

Yönetim Binası Genel Giderler

(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat) 15.660

Genel Kurul Giderleri 0

Demirbaş Giderleri 17.358

Kıdem ve İhbar Tazminatı.                                                                   0

Ring Servis 6.962

Toplam Giderler  355.621

1) Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir 

2) Aralık sonu itibariyle  ARSA TAPU VADELİ HESAP TOPLAMI .......  13.326.694

(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)

OCAK AYI GELİRLERİ

OCAK 2018 GELİR-GİDER TABLOSU

OCAK 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.

Pek çok yerden daha avantajlı bir du-
rumda olmamıza karşın, artık koopera-
tifimiz içinde de hızla artan oranlarda
otopark sorunu yaşanmaktadır. Özellikle
akşamın geç saatle-
rinde  dilediğimiz
yerlerde park yeri
bulamıyoruz.
Artan araç sayısına
rağmen, eğer bizler
efektif bir biçimde
kullanırsak, mevcut
park yeri kapasitesinin yine de  şimdilik
yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bunun
için hepimizin bir iki konuya daha fazla
hassasiyet göstermemiz gerekmektedir.
Kapasitesini artır-
manın yollarından
biri, park yerine önce
gelenin kendinden
sonra gelecek olanı
da düşünerek daha
itinalı park etmesi-
dir. Komşularımız-
dan önemle bu
kurala uymalarını rica ediyoruz. 
Tartışma konusu bir konu da, herkesin
kendi evi önüne park etmek  istemesi ve
bu durumun kimi zaman ciddi tartışma-
lara yol açmasıdır. Bildiğiniz gibi  tüm
park alanları ve
yollarımız kamu
alanıdır. 
Hiçbirimizin sadece
kendi aracımızı  bu
alanlarda park
etme hakkı ve ayrı-
calığı olamaz. Alış-
kanlıklar, tea- mmüller ve istisnalar göz
önünde bulundurularak bu konunun kar-
şılıklı anlayış çerçevesinde çözülmesi ge-
rekmektedir.

Öte yandan herkesin evine en yakın yere
park etme isteği çok makul olsa ve anla-
yışla karşılanması beklense de, kimi
zaman bunun  mümkün olmayacağını

da bilmek gerekir.

Bu konuyu tüm
komşuların   anla-
yışla karşılanması
beklenir. Bu beklen-
tinin tartışma hatta
kavga vesilesi yapıl-
ması çok yanlış

olup, en yapılmaması gereken şeydir.

Bazı ihtilaf ve hatta tehdit ve kavgalar
yönetimimize intikal ettirilip yardım is-

t e n m e k t e d i r .
Ancak yönetimin
de bu konuda ya-
pacağı herhangi
bir şey, bir yaptı-
rım bulunmamak-
tadır. 

Tek çözüm ise
aynı zamanda birlikte yaşamanın temel
kurallarından biri olan “asgari bileşen-
lerde uzlaşmak” ile karşılıklı saygı ve
anlayıştır. 

Önemli bir diğer konu da, araç sahiple-
rinin araçlarının pla-
kalarını kooperatif
yönetimine bildir-
meleri, aynı za-
manda araçlarının
görünür bir yerine
telefon numarala-
rını koymalarıdır.

Telefon numaraları olumsuz ve acil du-
rumlarda çok faydalı olmaktadır.  Bu ko-
nulara azami özen göstermek hepimizin
çıkarına olacaktır.

ATA-2’de Yaşanan Park ATA-2’de Yaşanan Park 
Sorununun Büyümemesi İçin Sorununun Büyümemesi İçin 
Dikkat Etmemiz GerekenlerDikkat Etmemiz Gerekenler
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AÇIKTAKİ KABLOLAR
KAPATILIP YER 
ALTINA ALINIYOR
ATA-2’nin çeşitli yerlerinde
bulunan, açıkta bırakılan,
sarkan ve hem görüntü kir-
liliği hem de tehlike yaratan
kabloları derlenip toplanı-
yor ve yerine göre ya üzer-
leri kapatılıyor ya da yer
altına alınıyorlar.

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

FISTIK ÇAMI
TIRTIL

TEMİZLEME
İŞLEMİ

TABELALAR
YENİLENDİ

Yaşadığımız
yerin estetik
görünümü de
önemli.
Bu nedenle
yıpranan,
okunmayan,
işlevlerini ye-
rine getirme-
yen tabelalar
da artık
yenileniyor

ATA-2’nin yıllardır doğru düzgün el
atılmayan en bozuk yerlerinin ba-
şında yollar geliyordu. En acil yerler-
den başlanarak, sürekli olarak
yıpranmış parke taşlarını yeniliyoruz.

YOLLARDAKİ PARKE
TAŞLARI YENİLENİYOR

YIPRANMIŞ
OLUK TAŞI
TAMİRLERİ

Ağaçlarımız bunca yıldan sonra kont-
rolden çıkıyor. Hem bunların zamanla
genişlemesi hem de diğer dış etkilerin
yıprattığı, parçaladığı ağaç diplerin-
deki kaldırım taşları tamir ediliyor.

MENEKŞE SOKAĞINA
İNEN MERDİVENLER

YENİLENDİ            
ATA-2’nin bozulup dökülen, deforme
olan merdivenlerinin bakımı ve ona-
rımı yapıldı.

AĞAÇ DİBİ 
KALDIRIM TAŞI         

TAMİRİ

ATA-2’nin içerisinde bulu-
nan duvarlara bunca za-
mandır hiç
dokunulmamış, bunca
yılın bakımsızlığı ve pisliği
iyice sırıtır olmuştu.

Zamanla kirlen, göz zev-
kini bozan biçimsiz görün-
tüler iyice kirlilik
yaratmaktaydı.

Üzerleri çizik, kir ve pas
içerisinde  olan, resimler,
çeşit çeşit yazılarla dolu
olan bu duvarlara el atma

zamanı çoktan gelmişti.
Üsküdar Belediyesi’nin
temiz site kampanyasını
fırsat bilen ATA-2 yöne-
timi, belediye ile kurduğu
iyi ilişkiler çerçevesinde
yol kenarlarındaki duvar-
larının tertemiz boyanma-
sını sağladı. Belediyenin
önerdiği iki reng de beğe-
nilmeyerek, boya katalog-
larından doğanın,
sürdürülebilir ekolojinin
rengi olan yeşil seçildi.
Böylelikle ATA-2 nin çeh-

resi ağaç ve bitkileri ile
uyum halinde bir bütün-
lüğe kavuşturuldu. 

Kimi eleştiriler yapılıyor
ama herkesin favori rengi
ayrı elbette. Zaten yapılan
yorumlarda da üzerinde
anlaşılmış bir renk yok.
Herkes birden mümkün
edilemeyeceğine göre,
çevreci ve ekolojist anla-
yışla hareket edilerek
doğal floranın rengi olan
yeşil seçildi. 

Duvarların bir kısmının
sarmaşıklarla kaplı, bir kıs-
mının yosun tutmuş ol-
ması da bütünlük
açısından yeşilin şeçilme-
sinde rol oynamıştır.

Ancak boyandıkça ton-
larda meydana gelen açıl-
maların kimi sıkıntılar
yarattığı da bir gerçek. 

Söz konusu duvar renkle-
rinin zaman geçtikçe daha
bir harmoni içerisine gire-
ceğini düşünüyoruz.

ATA-2 ARAZİSİ İÇERİSİNDEKİ TÜM
DUVARLAR İLK KEZ BOYANIYOR

ATA-2’nin en sık bozulan,
arabalar ve lastiklerine çok zarar
veren, kazaya yol açabilecek olan
rögar kapaklarına anında
müdahale edilerek tamir ediliyor.

RÖGAR KAPAK
TAMİRATLARINA
DEVAM EDİLDİ

Yolların üzerinde bulunan ve
bozulmaları nedeniyle araçlar
ile yayalara zarar verebilecek
oluk taşları elden geçirilip
tamir ediliyor.

B-17 PARKI KÖPRÜ
DEMİRLERİ YAPILDI

Bahar yaklaşı-
yor, parklar
yenileniyor.
Özellikle çocuk-
lar için tehlike
yaratabilecek
köprülerinin
demirlerinin
araları sığama-
yacakları
ka dar daral-
tıldı,      demir-
ler elden geçip
boyandı. 

SAYAÇ SİGORTA
PANELLERİ DEĞİŞTİ           

AYDINLATMA
DİREK

BAŞLIKLARI
TAKILDI

Hem görüntüyü bozan hem de
tehlike yaratabilecek olan sayaçla-
rın sigorta panelleri yenileriyle de-
ğiştiriliyor.
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D O Ğ A   D O S T L A R I

GÖÇMEN KUŞLARIN ROTASI
ÜZERİNDE BİR SİTE : ATA-2

1998'de taşındığım Ata 2 sitesi yeşil
alan açısından şanslı bir yerleşim
alanı. Bu sebepten ve göç kuşlarının
da rotası üzerinde olması açısından
kuş sayısı ve çeşitliliği bol bir yerleşim
mevki. İlk taşındığımız senelerde sa-
bahları işe giderken daha hava aydın-
lanmamışken bülbül seslerini
dinleyerek yola çıkardık. Etrafımızda
çoğu göçmen ötücü kuşlar olmak
üzere bir sürü kuş bulunurdu. 

Emekli olunca haliyle çok bol zama-
nım oldu. Müsait olduğum zamanlar
sabahları erken saatlerde site içinde
sokak sokak dolaşarak hatta kuş gör-
düğümde bazı bahçelere izinsiz gire-
rek bülbül, kızılgerdan, baştankara,
saka, iskete, ispinoz, kızılkuyruk, ka-
ratavuk gibi bir çok ötücünün fotoğ-
rafını çekerdim.(2004-2005 yılları) 

YIRTICI KUŞ GÖZLEMLERİNİN
YAPILDIĞI BAYRAKTEPE’MİZ

Sonraları benim Çengelköy'e taşındı-
ğımı öğrenen kuş gözlemci arkadaşla-
rımın “sizin oralardan sonbaharda
binlerce kartal geçiyordur” diyerek
beni uyarması üzerine sitemizin en
yüksek tepesine (bayraklı tepe) teles-
kop ve dürbünümü alarak kuş gözle-
mine de çıkmaya başladım. Daha ilk
günümde bazen 60-70 metre üze-
rinde uçan kartal ve şahinler başta
olmak üzere yüzlerce yırtıcı kuş göz-
lemledim ve o tarihten itibaren evden
her sokağa çıktığımda tek gözüm ha-
vada gezmeye başladım diyebilirim.

AZALSALAR DA, ATA-2’DE HALA
ENVAİ ÇEŞİT ŞEHİR KUŞU BARINIYOR

Tabi ki sitemizde bulunan yerleşik
şehir kuşlarının da hareketini izledim.
İlk geldiğimiz seneler (1998) binalar
daha dolmamıştı dolayısıyla insan ve
araç sayısı daha azdı, binalarda man-
toloma yoktu, çoğu balkon açıktı, bi-
nalar üzerinde bulunan delikler
oyuklar yarıklar, daha duman tütme-
yen boş bacalar ve açık balkonlar se-
bebiyle kuşların yuva yapmalarına
elverişli durumdaydı. 

Bu binalara yuva yapan kuşlardan
ebabiller, güzel ötüşleriyle akşam sa-
atleri sitemizin sokaklarını çınla-
tırdı.(Az da olsa hala varlar.) Ebabil
kuşları, gece ve gündüz durmadan
uçan, her türlü sinek, sivrisinek, ta-
tarcık ve benzeri böcekleri tüketen
kuşlardır. 

Yine binalarımızın deliklerine ve pan-
jur aralarına yuva yapan sığırcık kuş-
ları da aynı şekilde sinek, karasinek,
böcek, örümcek, kurt, solucan gibi
haşereleri tüketen kuşlardır. 

Sitemizin diğer kuşları olan serçe,
kumru, güvercin hatta kargalar, her
türlü zararlı haşereyi, çöp artıklarını
tüketen ve dolayısıyla az da olsa te-
mizlik yapan kuşlardır. Aynı zamanda
ağaçlarımıza, bahçelerimize, çiçekle-
rimize zarar veren bu görülmesi zor,
küçük mahlukları da tüketirler.

BAYKUŞ FAMİLYASINDAN KUŞLAR

Hiç unutmam bundan 7-8 sene önce
Çiğdem sokaktaki binaların birinin ba-
casında bir çift kukuma ailesini göz-
lemlemiştim.( Baykuş familyasından.)
Baykuşlar dünyada en çok fare yaka-
layan kuşlardır. Hele hele yavrulama
zamanı günde 5-6 fare yakalayabilir-
ler. Eski komşularımız bilir, 90'lı yıl-
larda sitemizin boş alanlarında ve
bahçelerde çok fare ve sıçan vardı,
şimdi artık görülmüyorlar. Çoğalan
kedilerimiz ve biraz da belki baykuş-
larımız bu derdimizden bizi biraz kur-
tardı. 

KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ

Sevgili Komşular, kuş gözlemciliği çok
güzel bir uğraştır. Dünya genelinde
çok fazla insanın seçtiği bir hobi dalıdır.
Sadece İngiltere'de aktif, her an kuş
gözlemine çıkacak hazır halde 5 milyon
kadar kuş gözlemcisi olduğu belgelerle
sabittir. Kuş gözlemek için dünyayı do-
laşanların sayısı hiç de az değildir. Ül-
kemizde kuş fotoğrafçısı ve gözlemcisi
sayısı ancak 5-6 bin civarındadır. Fakat
hızla çoğalmaktayız. Şehirlerde, üni-
versitelerde yeni yeni gönüllü gözlem
toplulukları, gruplar oluşup çoğalmalar
devam etmektedir.

Sevgili Komşular, kuş gözlemlemek
için bilhassa doğada, ormanda, su ke-
narlarında, çayırlarda yürümek sıh-
hatte kalmamıza sebep olur. Bazen
sessiz kalarak kuşların güzel ötüşlerini
dinlemek insana huzur ve keyif verir,
güzel bir meşgaledir, fazla masraf da
gerektirmez, bir dürbün, kuş kitapları
başlangıç için yeterlidir. Siz dostlara
bu hobiyi tavsiye ederim. 

İSTANBUL KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ
AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KENT

Sevgili komşular, yukarıdaki satırlar-
dan da anlayacağınız üzere İstanbul
dünyanın en önemli kuş geçiş rotası
üzerinde bulunan devasa bir şehirdir.
Göç esnasında İstanbul üzerinden
geçen kuşlar sayı ve çeşit olarak dün-
yadaki bilhassa Avrupa ve Orta-
doğu’daki en ilgi çeken şehirdir. Bu
kuşları görmek için ülkemize gelen tu-
rist sayısı hiç de az değildir. Dünyada
hiç bir şehirde bir günde 20 bine
yakın kartal kolay kolay görülemez.
Hemen yakınımızda bulunan Çamlıca
tepelerinde sonbahar aylarında çok
sayıda yabancı kuş gözlemcilerini gö-
rebilirsiniz. 

BOĞAZI GEÇEN GÖÇMEN KUŞLARIN
MOLA YERİ

Dediğim gibi sitemiz kuş açısından
şanslı bir mevkidedir. Tüm Avru-
pa’dan kalkan ve Afrika’ya ulaşmak
için İstanbul üzerinden geçen göçmen
kuşların bazıları boğazın üzerinden
geçerken (deniz üzerinde zorlanırlar)
çok yorulduklarından Çamlıca Çen-
gelköy, Validebağ Korusu ve hatta
bizim sitemizde bulunan yeşil alan-
larda bulunan yiyebilecekleri yiyecek
ve içebilecekleri temiz su için az süre-
lerde de olsa etrafta konaklarlar.
Meyve ağaçları, çalılarda bulunan kuş
üvezleri, diken tohumları, yumuşak
topraktaki solucanlar, kurtlar, dana-
burunları onların göç için aradıkları
enerji kaynağıdır. Bu sebepten dolayı
biraz dikkatli baktığımızda ağaçları-
mızda bahçelerimizde göçmen ve
yerli kuş olarak çok sayıda kuş göre-
biliriz. 

Ben, geçen zaman içinde bazen evimin
balkonundan bazen de bayraklı tepe-
den yaptığım gözlemlerde aldığım not-
lara baktığımda sitemiz sınırları içinde
bülbül, kızılgerdan, baştankara, saka,
iskete, florya, ispinoz, kızılkuyruk, ak-
kuyruksallayan, çılgın, söğüt bülbülü,
karatavuk, öterardıç, ebabil, akkarınlı
ebabil, sığırcık, serçe, küçük kumru, gü-
vercin, küçük karga, leş kargası, gümüş
martı, karabaş martı, kukuma ve ibibik
gördüğümü kaydetmiştim. Ayrıca site-
miz üzerinden direkt geçen, dürbün ve
teleskopla bakarak gözlemlediğim yır-
tıcı kuşlardan; yılan kartalı, küçük kar-
tal, küçükorman kartalı, şahin, kızıl
şahin, delicedoğan, atmaca, gökçede-
lice, saz delicesi, leylek ve kara leylek.
Leylekleri komşu sitenin yanındaki boş
bir arsada konup yiyecek ararken gör-
müşümdür. Bunların çoğunu fotoğraf-
ladım. 

Sevgili komşular, umarım yazdıklarım-
dan keyif almışsınızdır. Aslında kuşların
dünyası, çok geniş ilgi çeken anlat-
makla ve yazmakla bitmeyen çok
büyük mucizelerle, enteresan bilgilerle
doludur. Yaşam tarzları üremeleri, yi-
yecek aramaları, düşmanlarından ken-
dilerini korumaları, çok uzun mesafe
olmasına rağmen göç yolculuklarının
sonunda  tekrar yuvalarını kolayca bul-
maları, çoğunun tek eşli olması, biz in-
sanları hayretler içinde bırakır, derin
derin düşündürür. Yazımın sonunda bu
güzel kuş dünyasından az da olsa bil-
diklerimden bir kısmını sizlere aktar-
mak için bana bu fırsatı veren Sayın Ata
2 Sitesinin Yönetimine ve dergiyi çıka-
ran tüm ekibe teşekkür eder, saygılar
sunarım.

15 Yıllık Bir Kuş Gözlemcisinin Gözüyle

ATA-2 VE ÇEVRESİNDEKİ KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİATA-2 VE ÇEVRESİNDEKİ KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİ
Ümit YARDIM

İsmim Ümit Yardım, 62 yaşındayım ve 15 yıldır kuş gözlemli-
yorum. İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu üyesiyim (İKGT). Eli-
nizdeki dergiye bir kuş gözlemcisi olarak sitemizdeki kuşlarla
ilgili yazı yazma konusunda bir teklif gelince memnuniyetle
kabul ettim. Aslında kuşlarla ilgim çocukluk yıllarında başladı.
60'lı yıllarda oturduğumuz Kocamustafapaşa semtindeki evi-
mizin çevresindeki yüksek ağaçlara yuva yapmış çaylaklarla
kargaların kavgalarını izlerdim. Sığırcık kuşlarının akşamları
toplanıp yaptıkları dansları toplu uçuş gösterilerini hayran-
lıkla gözlemlerdim. Şimdilerde artık bu güzellikleri görmek
zorlaştı, her yer beton oldu, yüksek ağaç kalmadı.



14

S A Ğ L I K

Bu Sorunlar Varsa Bademcikler Alınmalı
Op. Dr. Mahir ÖZAKKAŞ

Bademcikler (Tonsil) ve geniz eti (Adenoid) vücudun bağışıklık siste-
minde rol alan, lenfosit üretmekle görevli lenfoid dokulardır. Badem-
cikler boğaz girişinde dil kökünün iki yanında, geniz eti ise nasofarenks
denilen burun arkasındaki geniz bölgesinde yer alır. 
Bademcik ve geniz eti tarafından üretilen lenfositler ve antikorlar lokal
bağışıklık sisteminde sadece yardımcı bir role sahiptirler, ana rolde ise
mukozal immünglobülinler ve sistemik üretilen lenfositler rol oynar. 
Bademcikler bir kapsülle sarılıdır ve yutak kaslarına bu kapsülle bağlanırlar, geniz etinin ise bir
kapsülü yoktur ve geniz bölgesinde dokuların üzerinde yer alır. 

B U T İ K  O K U L D A  A Y R I C A L I K L I  E Ğ İ T İ M  F I R S A T I  ! . .

Vücudun bademciğe ihtiyacı var
mıdır?
Vücudumuzdaki her organ gibi badem-
ciklerin de bazı görevleri vardır, ancak
söylediğim gibi bu olmazsa olmaz bir
fonksiyon değildir. O yüzden halen dünya
üzerinde özellikle çocuk yaşlarda uygula-
nan cerrahi müdahalelerin büyük bir kıs-
mını bademcik ve geniz eti operasyonları
oluşturur. 
Burada esas mesele o hasta için badem-
cikler veya geniz eti alınmasının sağlam,
kanıta dayalı tıbbi nedenlere göre karar
verilmesi zorunluluğudur.
Bademcikler neden şişer?
Bademciklerin virüs veya bakterilerle en-
fekte olması sonucu boyutunun artması

bademcik şişmesi olarak hissedilir. Boğaz
ağrısı, ateş, yutma güçlüğü, halsizlik,
ağızda kötü koku, boyun bezelerinde
şişme gibi şikayetler de eklenebilir.
Bademcik ve geniz eti ameliyatı kararı
nasıl alınır?
Bademcik ve geniz eti operasyonu için
endikasyonlar (gereklilikler) şunlardır:
• Sık enfeksiyon geçirilmesi: Birbirini takip
eden yıllarda, senede 3 veya daha fazla en-
feksiyon geçirilmesi. 
• Bademciklerin yutmayı ve solunumu zorlaş-
tıracak kadar büyümesi 
• Bademciklerin tek taraflı büyümesi (Kötü
huylu hastalıkların belirtisi olabilir) 
• Bademcik üzerinde yiyecek birikerek kötü
ağız kokusuna neden olması. 

• Geniz etinin solunumu bozacak kadar büyümesi 
• Geniz eti ve bademciklerin kulakta sıvı biri-
kimine neden olarak işitme kaybı yaratması
• Sık sinüzit atakları ve kronik öksürüğe
neden olacak kronik geniz eti iltihapları
Bademcikler ne zaman alınmalıdır?
Bademcikler gerekli olduğu durumlarda
her yaşta alınabilir. Genellikle gece uy-
kuda solunum durma atakları (apne)
oluşması dışında bademcik operasyon-
ları için 2,5 yaş sonrası beklenmelidir.
Geniz eti operasyonları ise daha ufak
yaşlarda güvenle uygulanabilir. Badem-
cik operasyonlarında üst yaş limiti yoktur
fakat erişkin hastalarda operasyon son-
rası kanama, ağrı gibi komplikasyonlar
daha sık görülür.
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