
- Sayı 11 -- Sayı 11 -

EKİM 2017EKİM 2017
PARA İLE SATILMAZ

ATA-2 KONUTLARI 
GÜVENLİK TELEFONLARI

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

KOOPERATİF MERKEZİ

Bahçelievler Mahallesi ATA-2 Konutları
Bosna Bulvarı Palmiye Caddesi 
Nilüfer Sokak B7 Adası No:1 
Çengelköy Üsküdar / İSTANBUL
Telefon: 0216 486 02 24 - 25
Fax : 0216 486 02 27
Web: www.ata2.org
Facebook: Ata 2 Sitesi
E-Posta: ata2koop@gmail.com

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’nin Hukuk
Bürosu, faaliyetlerinde üstlendiği önemli
işlevler nedeniyle kooperatifin en çok
göz önünde olan, en çok                konu-
şulan ekibi konumundadır.
Uzman hukukçulardan oluşan bu kadro,
2009 yılında aktif bir biçimde faaliyete
başlamadan önce, oldukça karmaşık bir
hukuki geçmişe sahip olan ATA-2’nin ku-
ruluşundan beri süre gelen hukuki geç-

mişi bir yıl boyunca incelemiş ve tüm
sürece hakim olmuştur.
O günden bu yana takiplerinde  olan
onlarca  dava ve işlerle ilgili olarak
kooperatif  kayıtlarında  mevcut
mahkeme kararları ile sabit  olduğu
üzere, bir kısım davalar sonuçlandırılmış,
bir kısım dava halen devam etmekte,
ortaya  çıkan  uyuşmazlıklar ve
mağduriyetlerle ilgili olarak da yeni
davalar da açılmaktadır.

ATA-2 ile ilgili olarak en çok konuşulan aidat
ödemelerinde geçmişte izlenen çifte standartlı uygulamaların bir sonucu olarak,
pek çok kooperatif üyesi yönetime gelerek gecikmeler konusunda kimi ayrıcalıklar
talep etmektedirler.

Yeni ATA-2 yönetimi olarak bir yıl önce göreve geldiğimizde, çifte standarta son
vereceğimizi, üyelerimiz arasında ayrım yapmayacağımızı ve aidatlarını düzenli
olarak ödeyenlere haksızlık etmeyeceğimizi ifade etmiştik. Bizden ayrıcalıklı
uygulamalar yapmamızı isteyen kimi üyelerimizi kırma pahasına olsa da öyle yapı-
yoruz. Bu yazıda ATA-2’nin aylık nasıl döndüğü, bütçesi ve uygulamalarımız
konusunda sizleri ayrıntılı bir biçimde bilgilendirerek, neden hiç kimseye
Ô2

ayrıcalık yapmayacağımızı anlatıyoruz.
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YÖNETİM KURULU

YÖNETİM MERKEZİ

DENETİM KURULU

YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

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

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

MERHABALAR;
ATA-2 Yapı Kooperatifi aylık bülteninin elinizdeki onbirinci sayısıyla birlikte, yönetimimi-
zin de birinci yılını tamamlayacağız. Bu anlamda 2017 yılı, ATA-2 tarihinde uzun süren bir
rehavetin ardından bir biri ardına gerçekleşen yeniliklerin, ilklerin yılı olarak hatırlanacak. 
Bunu bizim değil de, bizimle yollarda, serviste, parklarda, spor alanlarında, markette, yö-
netim binasında karşılaşan, telefon açan, mail atan, sosyal medyada yazışan sizlerin söy-
lemesinin anlamı büyük. Gerçekten de aradan geçen bir yıl içerisinde bizimle aynı mekanı
paylaşan 13 bin civarında ATA-2 sakini pek çok ilkle karşılaştı.
Yenilenen web sitesinden, sosyal medya hesaplarına, şifreli borç sorgulama sisteminden,
kredi kartı ve cep telefonundan aidat ödeme kolaylıklarına, yeniden kazandırılan otobüs
durağımızdan ATA-2 sakinlerini yarım saatte bir taşıyan ücretsiz ring servisine, yenilenen
çocuk parklarından geri dönüşüm atık kutularına, kedi-köpekevlerinden özel beslenme
alanlarına,ışıklı ATA-2 tabelalarından ATA-2’ye kazandırılan üstü kapalı spor, toplantı ve
gösteri salonuna kadar pek çok hizmete imza attık.
Elbette en büyük yeniliklerden biri de, her ay sizlerin evlerine kadar tek tek ulaştırılan eli-
nizdeki bu 16 sayfalık aylık bülten oldu. Tarihte ilk kez, bir yönetim şeffaflık ilkesini lafta
bırakmayarak hayatın her alanına geçirmesinde bu bülten önemli bir işlev üstlendi. Her
ne kadar “ hukuksal ve yönetimsel anlamda konular hakkında bilgi sahibi olmadan kişisel
çıkarlar uğruna sosyal medyada gürültü yapmanın dışında bir işlevleri olmayan” bir avuç
kişi bu bültenden çok ama çok rahatsız olsalar da, ATA-2’nin sessiz çoğunluğu seslerini çı-
kartmaya başlayarak memnuniyetlerini dile getirmeye başlayınca sus pus oldular. Neydi
bu bültende onları bu kadar rahasız eden, ayağa kaldıran ve her fırsatta saldırtan şey
acaba ?
Hemen cevap verelim... Bu bülten sayesinde tüm ATA-2’liler o ay içerisinde neler olup bitti-
ğini öğreniyor, gelir gideri kontrol ediyor, banka hesaplarını görüyor, yönetimin hizmet po-
litikası, faaliyetleri hakkında bilgi sahibi oluyor, son hukuki durumu ve davalardaki gelişmeleri
öğreniyor, ve kendileri de istek, dilek ve görüşlerini belirtme olanağına sahip oluyorlardı.
Eee, bugüne kadar pek çok şeyin karanlıkta kalması ve insanların bilgilendirilmemesi işlerine
gelen kimi zevat ile, hamasi söylemlerle prim yapmak isteyen ve içi boş evraklar sallayarak
“tapunuz burada” diyebilme cüretini gösterenlerin işine gelmeyecekti tabii...
Zaten tüm bu olaylar, baştan beri ne kadar doğru yaptığımızın da bir göstergesiydi. Bu ne-
denle bizler kimseyle polemiğe girmeden, tartışmadan ATA-2’deki çatışma ortamına bir son
vererek, sadece işimize ve hedefimize odaklanıyoruz. Hem yaşam alanımızın iyileştirilmesi,
hem de hukuksal mücadelemizin sonlandırılması konusunda epey yol aldık elbette.
Yönetime gelir gelmez, belediyeden defterdarlığa, Milli Emlak’dan danıştaya, bakanlıklara
kadar konu ile ilgili ne kadar kurum, kuruluş, kişi varsa ayaklandırdık. Haklı davamızın an-
laşılmasını sağlayarak, geciken hedeflerimiz için gerekli tüm adımları attık. 
Tüm bunlar yeter mi ? Elbette yetmez. Tapu mücadelemiz somut bir sona ulaşarak, onun
üzerinde ATA-2 yazana kadar da bitmeyecek. Sona doğru yaklaşılsa da, daha kazanılacak
bir danıştay davamız ,alınacak tapumuz, yapılacak yasal terklerimiz, ve hak kazanacağımız
bir kat mülkiyetimiz var. 
İkinci yılımızın yani 2018’in ATA-2’nin ve hepimizin yılı olacağını umuyor ve verdiğimiz
sözler doğrultusunda sizleri hem tapumuza, hem de yaşanabilir bir ATA-2’ye kavuşturma
hedefimizde bizlere destek olarak hep beraber hareket etmeye çağırıyoruz.
Bu birlik ve beraberliği, hep beraber gerçekleştirdiğimiz cıvıl cıvıl etkin-
liklerde olduğu gibi neşeyle, umutla yarınlara taşımak istiyor ve hepi-
nizi 29 Ekim’de gerçekleştireceğimiz Cumhuriyeti Kutlama etkinlikleri
için hem salonumuza, hem de fener alayımıza bekliyoruz.
Gelecek sayımızda buluşmak üzere.

SEVGİ VE DOSTLUKLA KALIN...

E D İ T Ö R D E N     

KATKILARINIZI, 
ÖNERİLERİNİZİ, 
YAZILARINIZI
BEKLİYORUZ

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

Zekiye Hoca
Didem Akyüz Saldıran
Oral Akı

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

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

> GİRİŞ YAP > ORTAK OLDUĞUM KOOPERATİFLER > ATA 2
Buradan site ile ilgili olarak

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

genel kurul tutanakları vb.
bilgilere ulaşabilirsiniz.

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

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

kimlik numaranızın son
6 hanesini yazmanız

yeterli.

ATA-2 KOOPERATİF ORTAKLARI
BORÇ SORGULAMA SİSTEMİ

ATA-2 Yönetimi, bu yıl Cumhuriyet Bayramını çeşitli etkinliklerle kutla-
maya hazırlanıyor. 29 Ekim tarihinde saat 12.00’de B1 adasındaki kapalı
spor ve gösteri merkezimizde çeşitli konuşmalar, şiirler, ilkokul çocuk-
larının dans gösterileri eşliğinde gerçekleşecek kutlamalar, akşam saat
21.00’de de oradan C kapısındaki Atatürk heykeline kadar yapılacak bir
fener alayı ile sonlanacak. Bu coşkulu etkinliğe hepinizi bekliyoruz.

2 9  E k i m ’d e  C u m h ur i ye t  B a y r a m ı n ı  2 9  E k i m ’d e  C u m h u r i ye t  B a y r a m ı n ı  
H e p  B e r a b e r  ATA - 2 ’d e  Ku t l u yo r u zH e p  B e r a b er  ATA - 2 ’ de  Ku t l u yo r u z
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A T A -  2    Y Ö N E T İ M İ N D E N

Bundan tam bir yıl önce bu ay, ATA-2’de önemli gelişmeler oldu. Kurulduğundan
bu yana yasal haklarını elde etme konusunda mücadele vermekte olan koope-
ratifimiz, üst üste yapılamayan genel kurulların ve çekişmelerin yarattığı kaos
sonrasında, sizlerin oyları ile  uzun bir aradan sonra kendisini istikrara kavuştu-
racak ve gerekli atılımları yapacak yeni bir yönetime sahip oldu. Bunca yılın re-
haveti sonrasında göreve gelen ekibimiz, kooperatif üyelerine vardiği sözler
doğrultusunda başta hukuki sorunlarımız olmak üzere ATA-2 Konutlarını yaşa-
mın her alanında harekete geçirdi. Buradan hareketle son bir yılın kısa bir de-
ğerlendirmesi sizlerle paylaşmak istedik.

BİR YILLIK YÖNETİMİMİZİN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ :

“Bugüne kadarki yönetimlerden farklı bir
profil çizerek, ilkeli bir biçimde verdiğimiz

tüm sözleri tuttuğumuza inanıyoruz”
Ali ERDOĞAN   (Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi)

Göreve gelmemizin üzerin-
den 1 yıl geçti. Bu süre içeri-
sinde bugüne kadarki
yönetimlerden  farklı bir profil
çizdiğimize inanıyoruz. Her-
şeyden önce ilkeli davrana-
rak, yönetime gelmeden
önce siz kooperatif üyeleri-
mize verdiğimiz sözleri tut-
tuğumuza inanıyoruz. 
Herşeyden önce biz, ATA-2
içerisinde hiç kimseye karşı
hiç bir ayrımcılık yapmadık.
Genel Kurul’un bize verdiği
yetkiler dışında yetki kullan-
maya çalışmadık. Hukuku,
kooperatif ana sözleşmesini
ve seçilirken verdiğimiz söz-
leri rehber edindik.
Hepimizin bir numaralı ön-
celiği olan tapu konusunda
gizli saklı hiçbir pazarlığa
girmeden seçilirken söyle-
diğimiz ilkeler doğrultu-
sunda çalışmaya devam
ediyoruz. 
Çeşitli vesilelerle dile getirdi-
ğimiz ve sizlerin de çok iyi bil-
diği gibi önce bunca yıldır
hakettiğimiz toprak tapusunu
alacağız. Sonra eksik inşaat
ruhsatlarını tamamlayıp,
yasal terkimizi yaptıktan
sonra bireyselleşme yoluna
gideceğiz demiştik. Bu sü-
reçte ilerlenmedikçe üyeler-
den para talep etmeyeceğiz
ve daha önce toplanmış para-
nın bir kuruşuna bile dokun-
mayacağız demiştik.Yönetim
olarak hep beraber  bu sözle-
rimize ve yol haritamıza bağlı
olarak çalışıyoruz.
Şeffaflık ilkesi gereği harca-

dığımız her kuruşun bilgi-
sini, aldığımız her kararı
üyelerimizle paylaşmaya
devam ediyoruz. Gelirlerimiz
kısıtlı olmasına rağmen, gö-
reve geldiğimizden bu yana
yaptığımız tasarrufların tü-
münü çocuk parkları, kapalı
spor salonu, yolların tamiratı,
bahçelerin bakımı, bedava
servis, güvenliğin iyileştiril-
mesi gibi hizmetlere harcaya-
rak Ata-2’yi daha da
yaşanılabilir bir yer haline ge-
tiriyoruz.
Hiç kimseye negatif veya
pozitif bir ayrımcılık yapmı-
yoruz. Genel Kurul’un uygu-
lamamızı istediği gecikme
faizini herkese aynı koşullarla
uyguluyoruz. Tepki de görü-
yoruz. Kolaylaştırma gibi gö-
rünse de, ticari bir mantığı
olsa da ayrımcılık anlamına
gelebilecek uygulamalardan
özenle kaçınıyoruz. Biliyoruz
ki çürüme küçük kayırmalarla
başlayıp büyüyecektir. Biz
bunu yapmayacağız. Kimi
üyelerimizi hiç istemesek de
üzmek pahasına yapmayaca-
ğız.
Sosyal aktivitelerle üyelerimizi
ve Ata-2 Konutlarında yaşa-
yan insanlarımızı yakınlaştır-
maya, dayanışma duygularını
arttırmaya uğraş veriyoruz.
Aktivitelerimizi takip edip ka-
tılmanız bizi mutlu ve motive
ediyor.
Bizleri bezdirmek için çeşitli
yöntemler uygulanıyor ama
buraya mızıldanmaya değil
sorunları çözmeye geldiğimiz

için çok iyi tanıdığımız bu gibi
kişisel hırslar ve ikbal peşinde
olanların oyunlarına gelmiyo-
ruz
Görev süremizce verdiğimiz
sözleri yerine getireceğiz. Bu
işlerin bir kuruş şaibeli
durum yaratılmadan yapıla-
bileceğini herkese göstere-
ceğiz. Görev sürecimiz
bittiğinde içimiz rahat, her
şeyin şeffaf bir şekilde sorgu-
lanabildiği bir dönemi arka-
mızda bırakıp gideceğiz. 
Özellikle gitmekten bahsedi-
yoruz. Hiç kimsenin koopera-
tif yönetiminde uzun yıllar
kalmasının taraftarı değiliz.
En büyük amaçlarımızdan bir
tanesi, buraya katkıda bulun-
mak isteyen, belli bir tecrübe
ve yetenekteki insanların gö-
reve çekinmeden aday olabil-
melerini sağlamaktır. Ancak
bu şekilde kooperatifleri bir
geçim yeri, meslek olarak
gören insanlardan kurtula-
biliriz. 
Bu, katkıda bulunabileceğine
inanan tüm üyelerimize bir
açık davettir. Gelin bir yıl, iki
yıl omuz verin. Görev alamı-
yorsanız aktif olarak takipçisi
olun. Yapılan işleri inceleyin.
İçinize sinmeyen konularda
eleştirilerinizi ve fikirlerinizi
paylaşın. 
On yıllardır aynı söylem-
lerle ve davranışlarla sa-
dece zarar verenlere bakıp
uzak durmayın. Hepimizin
aynı amaç için gayret etmesi
ile Ata-2 hak ettiği gibi birey-
sel tapularına kavuşacaktır. 

ATA-2 YÖNETİMİ OLARAK ÜSKÜDAR
KAYMAKAMINI ZİYARET ETTİK

Ata-2 Yönetim Kurulu’nu temsilen, Başkan
Ahmet Gülaydın ve Başkan Yardımcısı Ha-
lide Altınsaban, 16 Ekim 2017 tarihinde yeni
atanan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa De-
miryürek’e bir nezaket ziyaretinde buluna-
rak, kendisine ATA-2’nin hukuki durumu ve
ihtiyaçlarını dile getirdi.
Kaymakama ATA-2’nin 2b meselesini, terk
alanımız üzerindeki gecekondu işgali ve açı-
lan davaları, danıştaydaki davamızın yakında
lehimize sonuçlanmasını umduğumuzu ve bu
konuda katkılarını beklediğimizi belirttik.
Ayrıca, kendilerini doğrudan ilgilendiren ve
bir önceki kaymakam döneminde muhtarı-
mız Zeki Hoca ile birlikte sağlık ocağı ko-
nusunda başlattığımız temaslar hakkında da
bilgi vererek talebimizi yeniledik.
Kendisi de konuyla bizzat ilgileneceğini, bu
amaçla durumu yerinde görmek için ATA-
2’yi en kısa zamanda ziyaret edip misafiri-
miz olmayı istediğini söyledi. Çok verimli
geçen bu toplantı sonrasında kendisini ATA-
2 Konutlarında ağırlamayı dört gözle bek-
liyoruz.
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ATA-2’NİN HUKUK BÜROSUNUN ÇALIŞMALARIATA-2’NİN HUKUK BÜROSUNUN ÇALIŞMALARI
ve DAVALARIN SON DURUMLARINAve DAVALARIN SON DURUMLARINA

GENEL BİR BAKIŞGENEL BİR BAKIŞ
ATA-2 HUKUK BÜROSU (Av.Şule YILMAZ - Av. Taner GÜNGÖR)

A T A -  2 ‘ n i n   Y A S A L   S Ü R E C İ

YÜRÜTÜLEN DAVALAR ve
İLGİLİ İŞ TAKİPLERİ 

S.S. Ata 2 Konut  Yapı  Kooperatifinde
2009  yılından  itibaren  görev yapmak-
tadır. O yıl   bu görevi   63  dava dosyası
ve 31  iş takibi olarak  teslim almış,  Ekim
2017   itibariyle   41    İdare  Mahkemesi,
43  adli  mahkemeler  olmak üzere  84
dava dosyası  ile  iş takiplerini koopera-
tif muhasebe ve  sair  organları ile  iş-
birliği içerisinde  yürütmekte, günlük
resmi işlem, yazışma, genel kurul    ve
denetim  faaliyetleri  tarafımızca   takip
edilmektedir. 

HUKUK BÜROSUNUN
DİĞER FAALİYETLERİ 

Hukuk büromuzun diğer faaliyetleri ara-
sında, kooperatifimizin gerek Ayedaş,
İski, Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı, Üs-
küdar  Belediyesi   gibi  kamu  kurum  ve
kuruluşları  ile  olan  hukuki  uzlaşmaz-
lıkları, gerek   özel  şahıslarla  olan uz-
laşmazlıkları,  gerek  ise ortaklar
arasında  eşitlik  ilkesinin sağlamakla
yükümlü olmasından  kaynaklı  olarak
kendi  ortakları  ile  yaşadığı uzlaşmaz-
lıklar konusunda    süren veya sonuçlan-
dırdığı onlarca  dava   ve  takip
bulunmaktadır. 

ATA-2’nin 2/B MAĞDURİYETİ
S.S. Ata 2 Konut  Yapı  Kooperatifi  ile    Müşavirlik   ilişki-
mizi    genel  olarak  kooperatifin  hukuk  işlerinin yürü-
tülmesi  ve  temsili olmakla  birlikte    öncelikli  konumuz
Kooperatifin 2/b hukuk   süreci olmuş 2009 yılından  iti-
baren  gerek    2/b   arazilere   ilişkin   öngörülen  yasal dü-
zenlemeler gerek bu konuda  komisyon ,üniversiteler  ve
meslek  odalarınca  yapılan   ön çalışmalar  dikkate  alı-
narak   aslında  hukuki anlamda   devletin   vatandaşına
yarattığı   hukuki  mağduriyetin  en  büyük örneklerinden
biri olma   özelliğine  sahip  Ata 2 –2/b süreci   konusun-
daki   mağduriyetimiz , haklılığımız  ve  alternatif  öneri-
lerimiz    hazırlanarak   bir  çok platforma sunulmuş   ve
bu konu  ile  ilgili  sistemli    çalışmalar   bu tarihlerde
başlatılmıştır. 

2/B YASASI NEDİR ?
Kamuoyunda   2/ b    olarak    tanımlanan   bu kavram
6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesi B bendi için
kullanılan bir kısaltma  olup Hazine adına orman sınırları
dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerleri ifade etmektedir. 

ATA-2 İÇİN 2/B NE DEMEKTİR ?
Ata 2 liler  için  2/b nin anlamı ; Kooperatifimizce     Mali-
kinden  satın alınan  1038  Ada   88  parselin  sonradan   if-
razı sonucu  ortaya  çıkan  102  parselin   tarafımızca
tapudan işlem  yapmak   ve  bedelini  ödemek  suretiyle
satın alınmasına  ve  üzerinde  yine   ilgili  belediyeden
alınan  Ruhsat  ile  inşaatlara  başlamasına  ve  yine   bu
inşaatlar  için  Devletten   toplu konut  kredisi  kullanıl-
masına  rağmen  bir  gün    açılan  bir  dava  sonucunda
verilen  mahkeme  kararı  ile devletin   “ ÇOK PARDON
SİZ   BU  ARAZİYİ SATIN ALDINIZ ,BİZ BU SATIŞA İZİN VER-
DİK, SONRA SİZE  İNŞAAT  YAPMANIZ  İÇİN İZİN VERDİK
HATTA  İNŞAAT  İÇİN  KREDİ DE  KULLANDIRDIK  HATTA
SİZ  BU  EVLERDE  OTURMAYA  BAŞLADINIZ  AMA   FAR-
KETTİK Kİ   BU ARAZİ  ORMAN ARAZİSİYMİŞ   BİZ  BUNU
ATLAMIŞIZ, KUSURA BAKMAYIN , EEEEE  MAĞDURİYETİ-
NİZ VAR AMA   BUNU DA SİNEYE ÇEKİN   VE    ARAZİYİ
BOŞALTIN“ demektir. 

Ata 2’liler için ise 2/b yasası “DEVLETİN UYGULAMALARI
SEBEBİYLE  UĞRADIKJLARI   BU MAĞDURİYETİN  YİNE
DEVLET  TARAFINDAN  ORTADAN KALDIRILMASI” de-
mektir.
PEKİ ATA-2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İÇİN 2/B

DOSYASI NE DEMEKTİR ?
Standart Yürütmek zorunda olduğumuz bir iş , dava değil
Müvekkilimizin 1998 yılında   uğradığı  Hukuki  mağduri-
yeti ortadan kaldırmak ve  haklarını  teslim etmek için
2009   yılından bu yana  verdiğimiz hukuki mücadele ,
mesleki  ve profesyonel emek ve inandığımız haklı dava-
mızdır. 
Ata 2 2/b   sorunu   bizim   davamızdır. Ata  2   ortakları
yani  mağdurlar   1998  yılından bu yana   mağduriyetin gi-
derilmesi ,  haksızlığın ortadan  kaldırılması, adaletin te-
cellisi için beklemekte   biz de  hukuk  müşavirliği olarak
bu  tecelli için   2009 yılından bu yana oldukça profesyo-
nel ve titiz çalışma yapmakta  davamız için   emek ver-
mekteyiz. 
Zira bu dava  sadece   Ata 2lilerin  tapularına  kavuşması
anlamına gelmemekte “ hukuk  her zaman her yerde  her-
kese  lazım”  ilkesi  ile  hareket  eden ve bu konuda  her
platformda  mücadele eden   hukukçular  olarak bizim
için   inandığımız, kavgasını verdiğimiz  adalet yolunda
önemli bir adım   demektir. 

2008’DEN BU YANA SÜRECİN ÖZETİ
Çok  sık  bir  şekilde   ortaklarımıza 2/b sürecini  özetleyen,
bilgilendiren  yazılar  hazırlıyoruz ve bu yazılar  ilgili or-
taklarımıza bir şekilde  ulaşıyor.. Bir  kere  daha  bu süreci
özetlemek isteriz. 
Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak
yerler  anlamına  gelen  2/b   yasal  düzenlemeleri  2008-
2009  yıllarında  hızlı  bir  şekilde  kamuoyunda yer almaya
başlamıştır. 
Kooperatifimiz  adına;   gerek konu  ile ilgili  komisyon  ça-
lışmaları  ,  gerek   demokratik  kitle  örgütleri  nezdinde
yürütülen  çalışmalara  düzenli katılım sağlanmış ,  Üni-
versiteler  ile  birlikte  hazırlanan   hukuki  mütalaalar  ve
alternatif  görüş önerilerimiz  bu  birimlere iletilmiş ve tar-
tışmaya  açılmıştır. 

ATA-2’nin Hukuk Bürosu, faaliyetlerinde üstlendiği önemli
işlevler nedeniyle kooperatifin en çok göz önünde olan,
en çok konuşulan ekibi konumundadır.
Uzman hukukçulardan oluşan bu kadro, 2009 yılında aktif
bir biçimde faaliyete başlamadan önce, oldukça karmaşık
bir hukuki geçmişe sahip olan ATA-2’nin kuruluşundan
beri süre gelen hukuki geçmişi bir yıl boyunca incelemiş
ve tüm sürece hakim olmuştur.
O günden bu yana takiplerinde  olan  onlarca  dava ve iş-
lerle ilgili olarak   kooperatif  kayıtlarında  mevcut  mah-
keme kararları ile sabit  olduğu üzere, bir kısım   davalar
sonuçlandırılmış, bir kısım dava halen devam etmekte, or-
taya  çıkan  uyuşmazlıklar ve mağduriyetlerle ilgili olarak
da yeni davalar da açılmaktadır.

ATA-2 HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ BÜROSU
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TAPUNUN BEDELSİZ İADESİ
Alt komisyon  tutanakları  ile de sabit
olduğu üzere   bu arazilerin  Ata 2 de
dahil olmak üzere     tapusu  iptal edilen
maliklerine   bedeli  ile  satılması  tar-
tışmasız  kabul edilirken  biz bu  tartış-
malara  ortak  olmuş ve 1038 Ada  102
parseli   Türkiye  Cumhuriyeti  Tapu
Müdürlüğünden  bedelini  ödemek  su-
retiyle  satın almamış olmamız  ve  Dev-
letin  bu  satışa    hatta  inşaatlarımıza
resmi  yoldan  izin vermiş olması ve
sonradan  açılan  dava  arazinin   tapu-
sunun  iptal edilerek  Hazine adına tes-
cili sürecinde  Kamu  makamlarının
hukuki  ve  idari  zafiyeti   dikkate  alı-
narak   102  parselin  iptal edilen   tapu
malikine  yani  bize  bedelsiz  iade edil-
mesinin  hukuki  bir  zorunluluk olduğu,
vatandaşın  devletine  güvenmesinin
yolu olduğu  ve  bu  şekilde  toplumsal
barışın  sağlanabileceği    gündeme  ta-
şınmış  ve  bu  konuda ısrarlı  ve  haklı
hukuki  mücadelemiz  ile  “ tapusu  iptal
edilene  bedelsiz iade“  kavramı gün-
deme  oturmuştur.  

Bir Defterdarlık  müfettişince   1038 ada
88 parselin ifrazından  ortaya  çıkan   ve
102  parselinde  dahil     olduğu 2/b
arazilerin   eski  maliklerine    bedeli
mukabil  satışı konusunda  hazırlanan
rapor  neticesinde    hukuki ve  idari
yönden  aynı konumda  bulunduğumuz
komşu  bir  çok  kooperatife arazilerin
bedeli ile  satılacağı  yönünde bildirim-
lerde bulunulmuş ancak  tarafımızın
yani  Ata 2nin önderlik ettiği   hukuki
çalışmalar ile toplumsal barış , devletin
sebep olduğu  mağduriyetin gideril-
mesi, Türkiye  Cumhuriyeti Mahkeme-
lerince   verilen  “Kesin Hükümler”  ve
bu  hükümlerde  tapu  iptal  gerekçesi-
nin 2/b olduğunun yer alması  halinde
Bedelsiz  İade   kararı olgunlaşmıştır. 

Nitekim  geniş  toplumsal  ve  siyasi mu-
tabakatla   6292 sayılı yasa  2012 yılında
yürürlüğe girmiş  ve Kooperatifimizce
7. Madde  kapsamında  bedelsiz  iade
için  resmi  başvurular yapılmıştır. 6292
sayılı yasanın uygulamasına  ilişkin  tes-
pitler  ve  alt  yönetmelik  çalışmaları
sebebiyle  başvuru süreleri   sürekli
uzatılmış   bir çok  2/ b  başvuru  sahibi
gibi  kooperatifimizde  bekleme  süre-
cine  girmiştir. Bu aşamada   önceden
ifraz edilen 102  parselin   tekrar  tevhit
işlemleri   başlatılmış  ve   102  parsel
mahkeme  kararı  ile  tapusu  iptal  edi-
len  haline dönüştürülmüştür. 

İHTİYATİ TEDBİR KARARI
İade işlemleri  sonuçlanma  ve  tapu
devri  yapılma  aşamasında İstanbul  3.
İdare  Mahkemesince  verilen  bir  ihti-
yati tedbir  kararı  ile  iade  işlemlerinin
durdurulduğu  bilgisi  tarafımıza  İstan-
bul defterdarlığınca  verilmiştir.  

Bu bildirim üzerine  yapmış olduğumuz
araştırma  ile   söz konusu arazi üze-

rinde işgalci konumunda olan  yaklaşık
70 kişi tarafından arazinin kullanıcısı
olarak kendilerine satışı için Defterdar-
lığa başvurular yapıldığı, sonradan bu
kişilerce Defterdarlık tarafından talep-
lerine cevap verilmediği gerekçesiyle İs-
tanbul idare mahkemelerinde, İstanbul
Defterdarlığı’na karşı davalar açıldığı,
kooperatifimizin  bu davalarda taraf
dahi olmadığı, iade işlemleri sonlandı-
rılmak üzere iken İstanbul 3.İdare Mah-
kemesi tarafından verilen yürütmeyi
durdurma kararı ile işlemlerin durdu-
rulduğu tespit edilmiştir.  Defterdar-
lıkça verilen bilgiye göre 38 kişi
tarafından ayrı ayrı, 25 kişi tarafından
ise toplu davalar açılmıştır. 

26 MAHKEME KOOPEATİFİN
LEHİNE KARARA BAĞLANDI

Bu davalardan  haberdar olunması üze-
rine,  defterdarlıktan alınan listeye göre
onlarla defterdarlık arasındaki bu dava-
lara müdahil olunarak takibe alınmış ve
bu takip sayesinde açılan 39 davadan
26‘sının mahkemelerce red edilerek
Kooperatif lehine  sonuçlanması koo-
peratifimiz hukuk birimince sağlanmış-
tır. 8 dava dosyasında ise   işgalcilerin
talebi mahkemelerce kabul görülerek
aleyhimize kararlar alınmıştır. Bu dos-
yalardan bir tanesi “yürütmeyi dur-
durma” kararının verildiği dava dosyası
olup yine tüm bu dosyalar Hukuk Biri-
mimizce takibe alınarak  temyiz edil-
miştir.Karara  çıkan dosyaların bir  kısmı
Danıştay’da bir kısmı  ile  yeni  kurulan
Bölge İstinaf mahkemelerinde   gerek
tarafımızın gerek  İşgalci olarak nitele-
nen  davacıların   talebi ile inceleme
aşamasında  olup Nihai kararlar  Danış-
tay  tarafından verilecektir.   

BÖLGE İDARİ DAVA DAİRESİNE
YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İTİRAZ

KABUL EDİLDİ
Son süreçte  oldukça  önemli  gelişme-
ler  yaşanmakta  olup Kooperatifimizin
aleyhine sonuçlanan davalardan bir ta-
nesine karşı, İstanbul Bölge İdari  Dava
Dairesi’nde yapmış olduğumuz itiraz
kabul edilip aleyhte kararın kaldırılma-
sına karar verilmiştir. Lehimize olan bu
karar çok önemli olup, İstinaf Mahke-
melerindeki 4 aleyhte dosya için de
emsal niteliğindedir. İşgalci talebini
kabul eden mahkeme kararlarının ilki-
nin bozulması  anlamına gelen bu karar
gerek Danıştay gerek süren davalar
gerek ise aynı dairedeki tüm dosyalara
emsal olarak sunulmuş olup haklı dava-
mızda haklılığımızın üst mahkemece te-
yididir. 

DANIŞTAY İÇİN
EMSAL TEŞKİL EDECEK

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI
LEHİMİZE SONUÇLANDI

Yine bir  önemli gelişme de  İşgalci Da-
vacıların  taleplerini ret  eden  Mah-
keme  kararlarının bu  kişilerce  Bölge

İstinaf  Mahkemesinde  temyiz edilmesi
sebebiyle  yaşanmış  olup   Aynı  İstan-
bul Bölge İdari  Dava Dairesi  İşgalcilerin
kararın  bozulması yönündeki taleple-
rini ret etmiştir. Bu durum kooperatifi-
miz lehine emsal  bir karar
oluşturulmuştur. 

Tüm bu olumlu  gelişmeler  ışığında
nihai  karar  Danıştay  tarafından veri-
lecek  olup Danıştay  kararı  tüm  dos-
yalar  için  emsal  niteliği  taşıyacaktır.

SONUNA YAKLAŞTIĞIMIZI
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ HUKUKİ
SÜREÇ ÇOK ÖNEMLİ OLUP,

BUNA ZARAR VERECEK
GİRİŞİMLERDEN
KAÇINILMALIDIR

Şu an içinde bulunduğumuz  ve  sonuna
yaklaştığımızı düşündüğümüz  Ata2 -
2/b  hukuki  süreci  inanılmaz  geniş bir
yelpazeyi içinde  barındırmakta  olup bu
süreçte  bir çok dengeler açısından
dikkatli, hassas,  planlı, sistematik ve
her şeyden önemlisi örgütlü bir çalışma
yürütülmesi  zorunludur. Bir çok  defa
tekrar   ettiğimiz üzere   Ata 2 liler,  Yö-
neticiler, danışmanlar, birbirine muha-
lif olanlar ve bizler aynı gemideyiz. Bu
geminin   hedeflenen  limanına  ulaş-
ması   bizim  için  çok önemli  çünkü
belirttiğim üzere  bu  dava  bizim dava-
mız  ve olumlu gelişmelerle  sonuca
yaklaşmaktayız. 

Bu süreçte  katkı sunmak isteyen ortak-
larımızla   gerek  kooperatif  merke-
zinde bireysel   gerek ise  geniş  katılımlı
toplantılarla  bir  arada  bulunmaya her
zama   hazırız. Ancak  sanal ortamlarda
yaşanan  gelişme  ve  yorumlardan da
uzak  durmaya   kararlıyız. Zira bilgi  ek-
sikliği  taşıyan, düşünülmeden , danışıl-
madan  yapılan her türlü  yorum , belge
yayını  ancak  ve  kesinlikle   kooperati-
fimizin  mücadelesine  zarar   verecek
bizi  yoracaktır.  

Belirttiğimiz üzere   bu  mücadele  ör-
gütlü , sistemli  ve  merkezi  olmalıdır.
Böylesine  büyük, geniş  yelpazeye  da-
yanan, çok taraflı  ve  çok etkenli, yıllara
sari  bir  mücadelede süreçten kopuk
bireysel  girişimler   ne kadar  iyiniyetli
olsa da  amaca  hizmet  etmez   ve   İş-
galciler tarafından açılan davaların ço-
ğunu kazandığımız, kaybedilen kısmi
dosyada ise aleyhe verilen kararların
bozulmasını temin ettiğimiz bu dö-
nemde, Danıştay aşaması öncesi bu tip
girişimlerin  bize engel olamayacağı,
ancak haklılığımızı izah ederken Danış-
tay nezdinde bizi zor durumda bıraka-
cağı açıktır.

HUKUKİ SORUMLULUK
ÇERÇEVESİNDE TÜM SÜREÇ

KONTROL ALTINDA OLUP
GEREĞİ GİBİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR

Kooperatifimizin mutlak ve   asli  karar
organı  ortaklarımızın   oluşturduğu

Genel Kurulumuz  ve  onun  temsil or-
ganı Yönetim Kurulumuzdur.  Görev  ta-
nımımız   ve  hukuki sorumluluğumuz
gereği    2/b  hukuki mücadele  gemisi-
nin kaptanı biziz.  2009 yılından bu yana
sürdüğümüz    çalışmalar ve  geçmiş  sü-
reçlerden  edindiğimiz birikimler ile biz
bu  görevi  gereği  gibi   ve  başarı  ile
yerine  getirmekteyiz. Yukarıda izah et-
tiğimiz  kazanımlarda  bunun açık ispa-
tıdır. 

Kaldı ki bu  geminin  temsil organı   Yö-
netim kurulumuz bizzat tüm çalışma-
lara  katılarak  ve  idari  girişimlerde
bulunarak ve  her şeyden önemlisi bize
destek  vererek   geminin rotasını oluş-
turmuş ve rotayı  takip ederek   katkıla-
rını sunmaktadır. Hukukçu
ortaklarımızın katılımı  ile  oluşan
hukuk komisyonumuzda    çalışmaları-
mızı  incelemiş,  fikir  ve  katkılarını sun-
muşlardır.   

SÜREÇ, BÜTÜNE ZARAR
VEREBİLECEK BİREYLER YERİNE

GEÇMİŞİ BİLEN YÖNETİCİLER
VE HUKUKÇULAR TARAFINDAN

PLANLI BİR BİÇİMDE
YÜRÜTÜLMELİDİR

2/b   sürecimiz hukuki  bir  bütün  ola-
rak  değerlendirilmeli,    sorunun  geç-
mişi, sürece  etki edebilecek  işlem ve
yazışmalar, önceki mahkeme  kararı  ve
girişimler tek  potada  eritilerek  yol ve
yöntem oluşturulmalıdır.  Bu da süreci
ve  geçmişi  bilmeyi    ve   planlı - ör-
gütlü bir şekilde  takip etmeyi gerekti-
rir.  İçimiz  ve  vicdanımız  rahat bir
şekilde  söylemekteyiz ki  biz  bunu  ya-
pıyoruz. 

SANAL ORTAMLARDA YAPILAN
VE ATA2’YE ZARAR VEREN

YORUMLAR YERİNE, GELİP EN
DOĞRU BİLGİLERİ BİZLERDEN

ALIN. UNUTMAYIN Kİ
HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ

Sanal ortamlarda   bazı  yorumlar  ya-
pılırken  ve  belgeler  yayınlanırken
tüm Ata 2 lilerin  aynı  gemide  olduğu
unutulmamalı,  yukarıda  bahsettiğimiz
pota  dikkate  alınarak  bilgilenme  ve
bilgilendirme  yapılmalıdır.   Ata  2
Hukuk  Müşavirliği  olarak  kapımızın
bu  konuda  herkese  açık  olduğunu ,
konu  ile  ilgili  destek  ve  bilgilenme  is-
teyen  ortaklarımıza   yardımcı  olacağı-
mızı  her  platformda  ifade ettik
burada da  söylüyoruz. 

Şu an çok hassas bir süreçten geçiyo-
ruz. Kapısına dayandığımız Danıştay
süreci  nihai noktamız. Bu aşamada
önce  bize  gelin, konuşalım, inceleye-
lim, düşünelim  ve  yolumuzda  yürü-
yelim diyoruz. 
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24 Eylül 2017 tarihinde ATA-2 Yönetimi, kooperatif ortaklarıyla
buluşarak hem çeşitli konularda açıklamalarda bulundular, hem
de sorulan sorulara cevap vererek katılımcıları ayrıntılı olarak
bilgilendirdiler.
Çay, kahve ve yiyecek ikramı eşliğinde 80 civarında sorumluluk
sahibi kooperatif üyesinin katıldığı üç saatlik sohbet sırasında
pek çok konuda sorularına yanıt bulduklarını ifade eden dinleyi-
ciler, yönetime teşekkür ederek, benzeri toplantıların  düzenli
olarak yapılacağının açıklanması karşısındaki memnuniyetlerini
dile getirdiler.

Kapalı spor salonumuzda üyelerimizle bir çay sohbetinde buluşan

ATA-2 YÖNETİMİ, GÜNCEL KONULAR HAKKINDA
ÜYELERİMİZİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPTI

“BELEDİYE, DEFTERDARLIK, TAPU”
Sohbet toplantısının açılışını yapan Kooperatif
Başkanı Ahmet Gülaydın, katılımcılara teşekkür
ederek başladığı konuşmasında ATA2’nin güncel
konularına genel bir giriş yaparak, tapumuzu
eninde sonunda mutlaka alacağımızın altını çizdi. 

“SONA YAKLAŞIYORUZ”
Bu doğrultuda neler yaptıkları, davaları nasıl
takip ettikleri, belediye ve defterdarlığın yanı sıra
Ankara’da ne gibi temaslar yürüttükleri hakkında
açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Gülaydın,
artık sona yaklaşıldığının belirtisi olan umut ve-
rici gelişmelerden bahsetti.

“GÜVENLİK SORUNU”
Daha sonra söz alan Yönetim Kurulu Muhasip
Üyesi Ali Erdoğan, son dönemde kimi spekülas-
yonlar doğrultusunda sağlıksız bilgilendirmelerin
yapıldığı güvenlik konusunu ele aldı. 

Konuşmasında ATA-2’nin güvenlik sorununa iliş-
kin yeteri kadar bilinmeyen konuların ayrıntılı bil-
gilendirmelerini yaparak, ATA-2 Konutlarının terk
alanları, kapıları, duvarları, ve parklarının hukuki
durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İstatistiki bilgiler eşliğinde durumun gerçekçi bir
analizini yapan Ali Erdoğan, özelikle parkların gü-
venliği konusunda atacakları somut adımlar hak-
kında da bilgi verdi.

“SON BİR YIL İÇERİSİNDE  YÜRÜTÜLEN
DAVALARIN ÖNEMİ”

Bir sonraki konuşmacı, ATA-2’nin Hukuk Kuru-
lundan Avukat Şule Yılmaz idi. ATA-2 Konutları ile
ilgili tüm davaları takip eden kooperatif avukatı-
mız, hem başından beri yürütülen tüm davalar
hakkında özet bilgiler verdi, hem de son bir yıl
içerisinde yürütülen davaların önemini vurguladı. 

Gerek Danıştay, gerek İstinaf Mahkemelerindeki
davaların gidişatı ve kooperatif için önemi konu-
sunda katılımcıları aydınlatan Şule Yılmaz, hepi-
mizin aynı gemide olduğunun altını çizdi. Ancak,
bilinçsiz bireysel girişimlerin kooperatifin dava-
sına nasıl zarar verebileceği konusunda uyarı-
larda de bulunarak, birlik olmamız gerektiğini
söyledi. 

ATA-2’nin haklı davasını neden ancak yasal ko-
nulara hakim, ATA-2’yi bir bütün olarak temsil
eden kurumsal bir yapının koruyabileceği açıkla-
yan Avukat Yılmaz, bu çerçevede yönetimin gö-
zetiminde yürüttükleri girişimleri tek tek
anlatarak katılımcıları detaylı bir biçimde aydın-
lattı ve çok önemli bilgiler verdi.

“ATA-2’Yİ AFETE  HAZIRLAMAK”
Son olarak Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çifcibaşı,
ATA-2’nin deprem ve diğer doğal felaketler ko-
nusundaki hazırlığı hakkında açıklamalar yapa-
rak, neden ATA-2 Afet Gönüllüleri Komisyonu

ATAG’ı kurduklarını anlattı ve bu çerçevede neler
yapılacağı konusunda bilgilendirmelerde buluna-
rak, ATA-2 konutlarındaki 18 yaş üzerindeki tüm
bireylere ATAG çalışmalarına katılma çağrısında
bulundu.

“SORULAR, YANITLAR”
Daha sonra hem yapılan açıklamalar, hem de
ATA-2’yi ilgilendiren hemen her konu hakkında
sorular soran ve yanıtlarını alan kooperatif üye-
leri, istek ve önerilerini de iletme fırsatını buldu-
lar. Yönetime teşekkür eden katılımcılar, benzeri
etkinliklerin belirli periyodlarda tekrar edilmesi
isteklerini de dile getirmeyi ihmal etmediler.

“ATA-2 İLE İLGİLİ KONULARI
CİDDİYE ALAN VE KATILIM GÖSTEREN

SORUMLU KATILIMCILARA
TEŞEKKÜR EDERİZ”

Bizler de Yönetim Kurulumuz adına, ATA-2’ye iliş-
kin konuları ciddiye alan, gerçekleri birinci elden
öğrenmek isteyen sorumluluk sahibi tüm koope-
ratif üyelerimize teşekkür ederiz. Kapısı her
zaman ATA-2’lilere açık olan şeffaf bir yönetim
olarak, yalan yanlış dedikodular yerine, her konu
hakkında her zaman bizlerle yüz yüze gelerek ko-
nuşabileceğinizin ve birinci elden gerçek bilgilere
sahip olabileceğinizin altını bir kez daha çiziyor
ve gelecek toplantılarda daha çok katılımla yine
hep beraber olmayı diliyoruz.



KEDİ 
EVLERİ 

YENİ 
YERLERİNE 

TAŞINDI

YAPILAN KASİSLERİN 
BOYANMASI SAĞLANDI

ARIZALI 
KAMERALARIMIZ

EKİPLERİMİZ 
TARAFINDAN
TAMİR EDİLDİ

Gerek hız yapmanın
engellenmesi, gerekse
de su baskınlarının ön-
lenmesi için tarafımız-
dan yapılan kasisler
yine personelimiz ta-
rafından boyanarak
araçlar tarafından far-
kedilmesi sağlandı.

ATA-2’nin kameralarının teknik
arızalarından kaynaklı bakım ve
onarımı, teknik büromuz tarafın-
dan bizzat gerçekleştirilmektedir.

G Ü N C E L
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ATA-2 KONUTLARINDA 

Park ve bahçeler, yeşillik alanlar ve ağaçlar, sinek, böcek vb.
zararlıların sıkça yaşadığı yerler olup, mevsimlere, nem ve
evsel atıkların yoğunluğuna bağlı olarak belirli dönemlerde
bunların sayısında artış yaşanmaktadır. 
Eylül – Ekim ayları özellikle haşerelerin yumurtlama ve yu-
murtaların çatlamaya başladığı dönemler olup, özel bir
önem gösterilmesi gerekmektedir.
ATA-2 Yönetimi de, bu ve benzeri dönemlerde belediye
ekiplerine konuya ilişkin taleplerini yoğunlaştırmakta ve bu
konuda ısrarcı olmaktadır. Bu çerçevede, ATA-2 Konutla-
rında bir süredir yavaşlayan ilaçlama hizmetlerine tekrar hız
verilmiş olup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dü-
zenli olarak  sinek ilaçlaması ya-
pılmaktadır.
Ekipler, sıkılan ilaçların insan ve
evcil hayvanların sağlığına her
hangi bir zararı olmadığını özel-
likle belirttikleri için, ATA-2 sa-
kinlerinin bu konuda endişe
duymalarına gerek yoktur.

İLAÇLAMA          
FAALİYETLERİNE
HIZ 
VERİLDİ

MEVSİMSEL BUDAMALAR YAPILDI

CAM KUMBARALAR
BOŞALTILIYOR

ATA-2 içerisindeki yeşil alanlar, park ve bahçelerdeki budama iş-
leri personelimiz tarafından ekip çalışması halinde yapıldı. 
Bitkilerin sağlığı, yeni filizler verebilmesi, altlarındaki pisliklerin
kaldırılması amacıyla sorbaharda yapılan bu işler, sonraki ilkba-
harın yemyeşil görüntüsünün teminatı ola-
rak titizlikle gerçekleştirilmektedir.

ATA-2’nin çevreci uygulamala-
rından olan ve pil, cam, plastik,
metal, kağıt gibi atıkların sınıf-
landırılarak geri dönüşüme ka-
zandırıldığı çöp kumbaralarımız,
belirli periyodlarda boşaltilarak
ilgililere teslim ediliyor.

ATA-2’da yapılan yeşillik bu-
damaları sonrasında ortaya
çıkan kedi evlerinin yarattığı
görüntü kirliliği, personeli-
mizin o evleri yeni yerlerine
taşımasıyla giderildi.
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8 EKİM PAZAR GÜNÜ, ATA-2 BİR İLKE DAHA SAHNE OLDU... YÖNETİMİN DESTEGİ VE ÇENGELKÖY ATA-2 SİTESİ 
DOGA DOSTLARI GRUBU İLE ÇENGELKÖY BASKETBOL KULUBÜNÜN KATKILARI İLE YÜZ CİVARINDA ÇOCUK, KAPALI SPOR

SALONU ETKİNLİK ALANINDA BİRARAYA GELEREK CIVIL CIVIL AKTİVİTELERE KATILDILAR.

Çay, kahve, kurabiye 
ikramları eşliğinde

gerçekleşen top oyunları, 
halat çekme, çuval yarışı, 
köpek eğitimi, kedi evi ve 

resim atölyeleri ile 
dopdolu bir gün geçti. 

Çocukların ve yakınlarının 
yüzündeki mutluluk 
görülmeye değerdi. 

Ata-2 yönetimi olarak,
katkıda bulunan herkese 

teşekkür eder, yoğun istek
üzerine gerçekleşecek 

benzeri etkinliklerde siz
çocuk ve anne babalar ile 
tekrar buluşmayı dileriz.

CIVIL CIVIL BİR İLK YAŞANDI, KATILANLARIN MUTLULUĞU GÖRMEĞE DEĞERDİCIVIL CIVIL BİR İLK YAŞANDI, KATILANLARIN MUTLULUĞU GÖRMEĞE DEĞERDİ

1. Ata-2 Çocuk Şenliği1. Ata-2 Çocuk Şenliği

A T A -  2   E T K İ N L İ K L E R İ N D E N
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ATA-2’NİN TEK GELİRİ SİZ
ÜYELERİN AİDATLARI

ATA-2 Konutları, her ne kadar 500
dönüme yakın bir arazi üzerinde
13.000 civarında kişinin gündelik
yaşamını sürdürdüğü bir site (hatta
mahalle) niteliğinde olsa bile, hala
yasal olarak bir kooperatiftir. Yasaya
göre de kooperatiflerin üye aidatla-
rından başka herhangi bir gelir elde
etmeleri mümkün değildir. Kısacası,
böylesi devasa bir yapılanmanın
akla gelebilecek her türlü ihtiyacı
ancak ve ancak toplanan aidatlar ile
karşılanmaktadır. 
Elinizdeki bültenin 11. sayfasında da
görüldüğü üzere, yönetime geldiği-
mizden bu yana, her ay kooperatifin
gelir ve giderlerini şeffaf bir biçimde
yayınlıyor ve üyelerimizin bilgilen-
mesini sağlıyoruz.
Orada da görülebileceği gibi biz
ATA-2’de denk bir bütçe yapıyor ve
bu bütçe içerisinden kooperatif or-
taklarının ödediği aidatlar ile perso-
nel maaşları, güvenlik ödemeleri,
zorunlu işletme, park bahçeler, ay-
dınlatma, kamera vb. giderleri, ve
bunların sarf malzemeleri ile bakım
onarım masraflarına ödüyoruz.
AİDAT GECİKMELERİ ATA-2

HİZMETLERİNİ  AKSATIR
Dolayısıyla eğer 2,753 ortağımız
içerisinde 100 kişi o ay yatırmayı at-
lasa  ortaya ciddi bir bütçe açığı
çıkar. Çünkü bu durumda biz koope-
ratifimizin faaliyetlerini, gündelik
harcamaları ve maaş vb. giderlerini
ödeyemeyiz.
Böyle düşünenler, her halde koope-
ratifte bol para olduğunu ve kendi-
leri ödeme yapmasa bile
harcamaların bir biçimde karşılana-
cağınıı düşünüyorlar. 
Halbuki,  bültenler aracılığıyla or-
taklarımızla paylaştığımız  gelir
gider tabloları, bizim herşeyimizin
belgeli, kuruşu kuruşuna kayıt al-
tında olduğunu gösteriyor. Ve yine
gösteriyor ki, bütçe ucu ucuna denk
geliyor ve fazladan harcamalar ya-
pabilmemiz ancak başka işlerden fe-
dakarlık ederek mümkün ki bu da
neredeyse olanaksız gibi..

Bu tabloları inceleyenler, son birkaç
aydır kooperatifin gelirlerinin gider-
lerin altında kaldığını görebilirler. 

BÜTÇEYİ KISMA, KADRO
AZALTIMA  ŞANSIMIZ YOK

ATA-2’de yaşını başını almış emekli
insanların sayısı giderek artmakta.
Bu insanların elleri aktif çalıştıkları
zamanlarda olduğu kadar bol değil
ve yaşamlarını sabit giderlerle sür-
dürüyorlar. Bir bölümü aidatlarını
ödemekte zorlanıyor. Kooperatifin
geliri tek ama pek çok gideri var ve
bu giderler sürekli olarak artmakta.
Bunları karşılamak için aidatlara
doğru düzgün zam yapma şansımız
yok, zaten bunu istemiyoruz da. Ama
hiç olmazsa ödemelere özen göstere-
lim. 
Genel kurullar öncesinde bol kese-
den yapılan propoganda konuşmala-
rının malzemesi olan “bütçeyi
küçültme, aidatları düşürme” gibi
söylemler tamamen bir fantezi,
çünkü zaten tüm masraflar mini-
mumda tutuluyor. Çalışanların çoğu
asgari ücretle çalışıyor. Sürekli sor-
gulanan avukatlar dahi, İstanbul Ba-
rosunun Kooperatifler için
belirlediği ücret seviyesinin altında
para alıyorlar. 
Öte yandan kimseyi çıkartma şansı
da yok çünkü çoğu ile 5 yıllık söz-
leşme yapılmış ve yüklü tazminatlar
söz konusu.
Hali hazırda, zaten hizmetlere zor
yetişiyor ve eksik, yetersiz bir  kadro
ile idare ediyoruz. Geçen aylarda bir
personelimiz emekli oldu, onun ye-
rine bile birisini alamadık.

BAŞTAN BERİ ÇİFTE
STANDARTTAN UZAK DURDUK
Bugüne kadar aidat toplama konu-
sunda düzensiz ve istikrarsız politi-
kalar, çifte standartlar, gecikme
faizlerinin alınmaması ve çeşitli pa-
zarlıklara alıştırılmış ortaklar, bizim
yönetmimizin kararlı ve ilkeli tutumu
karşısında zaman zaman hoşnutsuz-
luk yaşıyorlar ama, başka türlü dav-
ranarak da bütçeyi denkleştirerek
ATA-2’yi gerektiği gibi yönetebilmek
de olanaksız.
Geçmişte ne yapılmışsa yapılmış,

belli ki yanlış yapmışlar. Bu yanlış-
lar ister istemez başka yanlışları do-
ğurmuş ve sonuçta mağdur olan yine
ATA-2’liler olmuş. Biz bu yanlışı
yapmıyor ve belirttiğimiz gibi ATA-
2’nin tüm işlerini denk bir bütçe ile
yürütmeye çalışıyoruz .Bu işlerin ta-
mamı siz kooperatif ortaklarının çı-
karı için yapılmakta olup, bu konuda
kimsenin duyarsız davranmaya, ay-
rıcalık istemeye ve ATA-2’ye zarar
vermeye hakkı yoktur. Çünkü zama-
nında ödenmeyen her aidat, ödeme-
lerini yapan üyelerimize büyük bir
haksızlık ve saygısızlık oluşturuyor. 
Öte yandan bizler de her ay sonu
“bu ayki maaşları ödeyebilecek
miyiz, giderleri karşılayacak mıyız”
diye düşünmemeliyiz. Her ay 2,753
üyenin peşinde koşmanın bizim esas
hizmetleri yapmamızı engellemesine
izin vermemeliyiz. Bunu önlemenin
tek yolu ise, herkesin sorumluluk bi-
linciyle aidatlarını düzenli bir bi-
zimde ödemesidir.

HERKESTEN FAİZ ALIYOR,
TEK BİR İSTİSNA YAPMIYORUZ
İşte tüm bu nedenlerle baştan beri il-
keli davranarak kuralları harfiyen
uyguluyor, kimseye istisna yapmadan
eşit ve standart uygulamaları ya-
şama geçiriyoruz. Genel kurulların
vermiş olduğu kararlar doğrultu-
sunda, zamanında ödenmeyen aidat-
lar için gecikme faizi uyguluyoruz.
Bizler borçlarını düzenli olarak öde-
meyip diğer üyelere haksızlık yapan-
ların, böyle davranmayı kendilerine
bir hak görmelerini hatta bu konuda
bize hesap sormaya gelmelerini hiç
bir biçimde doğru bulmuyoruz.
Bunların önemli bir bölümünün de,
fakru zaruret içerinde olanlar değil
de hali vakti yerinde olanlar içeri-
sinden çıkması çok düşündürücü.
İstatistikler, şaşırtıcı bir biçimde en
çok borcun villalarda oturanlara ait
olduğunu söylüyor. Bu gibi kişiler,
ATA-2’nin gecikme faiz oranlarınını
banka faizleriyle, ticari kredileriyle
karşılaştırıp ona göre ödemelerini
geciktiriyor ya da yapıyorlar. Ödeme
güçlüğü içerisinde olsa, hastalık vb.
hayati nedenlerle olsa anlayacağız
ama malesef durum farklı. Umursa-

mayan, ihmal eden, “unutan”ların
bu tür suistimalleri, güç bela da olsa
aidatını düzenli olarak ödeyenlere
büyük bir haksızlık değil mi ?
Bakın, buradan tekrar söyleyelim :
Aidatlarını ödemeyen tüm üyeler ge-
cikme faizi ödeyecekler, ödemelerini
üç aydan fazla aksatan herkese de
yasal takibat yapılacaktır ve yapılı-
yor.
ÖDEMELER VE YAPTIRIMLAR
KONUSUNDA UYGULADIĞIMIZ

İLKELER
Burada altı çizilmesi gereken birkaç
önemli husus var :
1) Gecikme faizi ödemelerinde kim-
seye bir istisna yapılmıyor. (Eğer ak-
sini iddia eden varsa buyursun gelsin
ve kanıtlasın)
2) Bu konuda tek istisnayı, bize di-
lekçe ile başvurup durumunu belge-
leyen üç ayda bir emekli maaşlarını
alan kişilere yapmaktayız.Bu kişiler
aidatlarını gecikme faizi olmaksızın
üç ayda bir ödüyor (eğer üç aylık
ödemelerini geciktirirlerse, o zaman
onlara da faiz uyguluyoruz)
3) Kimseye herhangi bir tebligat
yapmadan icra ve haciz uygulaması
yapmıyoruz. Borcunu geciktirenlere
önce mesaj çekiliyor, sonra telefon
ediliyor, gecikmenin devam etmesi
halinde bizdeki yasal adreslerine
tebligat mektubu gönderiliyor ve
yasal süresi içerisinde icraya verili-
yor ve haciz işlemleri başlatılıyor..
Bu gibi durumlarda bir de icra mas-
rafları ekleniyor borç ve faizin üze-
rine.
4) Borç gecikmesi üç ayı geçmeden
kimseyi icraya vermiyoruz
5) ATA-2 ortakları artık her türlü
ödeme kolaylığını kullanıyor, kredi
kartı, posta çeki, web ya da mobil ci-
hazlar üzerinden, paypal uygulama-
larıyla dünyanın her yerinden
aidatlarını yatırabiliyorlar.Yani
uzakta olmak da artık bir engel teşkil
etmiyor.
Lütfen siz yükümlülüklerinizi za-
manında yerine getirin ki, bizler de
sizlere verdiğimiz hizmet çeşitliliği
ve kalitesini size layık bir biçimde
sağlayabilelim.

ATA-2 BÜTÇESİ, AİDATLAR,ÖDEMELER, GECİKME
FAİZLERİ ve YASAL TAKİPLER ÜZERİNE

A T A -  2  Y Ö N E T İ M İ N D E N

ATA-2 ile ilgili olarak en çok konuşulan aidat ödemelerinde
geçmişte izlenen çifte standartlı uygulamaların bir sonucu
olarak, pek çok kooperatif üyesi yönetime gelerek gecik-
meler konusunda kimi ayrıcalıklar talep etmektedirler.
Yeni ATA-2 yönetimi olarak bir yıl önce göreve geldiği-
mizde, çifte standarta son vereceğimizi, üyelerimiz ara-
sında ayrım yapmayacağımızı ve aidatlarını düzenli olarak
ödeyenlere haksızlık etmeyeceğimizi ifade etmiştik. Biz-
den ayrıcalıklı uygulamalar yapmamızı isteyen kimi üyele-
rimizi kırma pahasına olsa da öyle yapıyoruz.
Bu yazıda ATA-2’nin aylık nasıl döndüğü, bütçesinin ye-
terliliği ve uygulamalarımız konusunda sizleri bir kez daha
bilgilendirerek, neden hiç kimseye ayrıcalık yapmayacağı-
mızı anlatacağız.
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EYLÜL AYININ KAYDA DEĞER 
GÜVENLİK OLAYLARININ RAPORU

ARAÇ PLAKALARINIZI YÖNETİME
KAYDETTİRİNİZ ve GÜNCELLEYİNİZ

EV ALARMLARINIZI YÖNETİMİMİZİN
TELEFONLARINA DA YÖNLENDİRİNİZ

TALEP ve ŞİKAYETLERİNİZİ
TELEFONLARIMIZIN YANI SIRA

ata2guv@hotmail.com
ADRESİNE DE BİLDİREBİLİRSİNİZ

Güvenlik amirlerinin olay bildirimleri ve
CCTV tespitlerine dayanarak hazırlanan
Eylül 2017 raporu aşağıda verilmiştir:
* Eylül ayı içerisinde ATA-2 Konutlarında 8
(sekiz) adet alarm olayı ihbarı alınmış, ika-
metler kontrol edilmiştir. 

* Araç ile ilgili olarak 2 (iki) adet şikayet
alınmış, kamera kayıt kontrollleri yapılmış,
üyelere bilgi aktarılmış ve ilgili tutanaklar
tutturulmuştur..

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

* Eylül ayı içerisinde ATA-2’ye 15 kez eşya
girişi ve 14 kez eşya çıkışı olmuştur.

* Bir (1) adet kamera arızası gerçekleş-
miş,bilgisi teknik büro ile paylaşılarak ge-
rekli müdahelenin yapılması sağlanmıştır.

* Bir (1) adet cüzdan bulunmuş ve sahi-
bine teslim edilmiştir.

*Ihlamur caddesi 8 No’da çatı tamiri esna-
sında yangın çıkmış ve itfaiye ile zama-
nında müdahele edilerek söndürülmüş,
herhangi bir can kaybı olmamıştır.

* Eylül ayı içerisinde ATA-2 Konutlarında
üç (3) hırsızlık olayı ve bir (1) hırsızlık te-
şebbüsü olmuştur. Şahsın eşgal bilgileri
kamera kayıtları çıkartılarak polis ile pay-
laşılmıştır. Olayların gerçekleştiği adres-
lerde parmak izi ve olay yeri inceleme
ekipleri ile koordineli olarak çalışılmıştır.
VIP Güvenlik firması yetkilileri olayla ilgili
olarak emniyet ile istişare ve temasları sür-
dürmüştür. Daha sonra bu şahsın yaka-
landığı bilgisi verilmiş ancak detaylar
paylaşılmamıştır.

* Girilen yerlerin bina giriş katları olması ve
villada ikamet sahiplerinin bulunduğu za-
manlarda gerçekleşmiş olması, komşula-
rımızın tedbirlerini almaları ve kapı -
pencerelerini açık bırakmamaları ve evden
çıkılırken mutlaka kapıların kilitlenmesinin
ve alarmların kurulmasının önemini gös-
termektedir.

CCTV  KOORDİNASYON EKİBİ 
Nihat Kart, Recep Kart,
Feyzullah Kılıçarslan.

CAN ve MAL GÜVENLİĞİNİZ 
AÇISINDAN YÖNETİMİMİZDEKİ 

PLAKA KAYITLARINIZI 
YENİLEMENİZ ÖNEMLİDİR

G Ü V E N L İ K

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

ATA-2 SİTESİ ATA-2 SİTESİ 
GÜVENLİK GÜVENLİK 

TELEFONLARITELEFONLARI

Lütfen mazgalların, 
su prizlerinin üzerine, 

yangın hidratlarının önüne
park etmemeye 
özen gösterelim.

LÜTFEN EŞYA GİRİŞ - ÇIKIŞ SAAT ve
EVRAKLARINA ÖZEN GÖSTERELİM

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

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

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

ARABALARIMIZI UYGUN YERLERE PARKEDELİM

UZUN SÜRE EVDEN AYRILIRKEN GEREKLİ TEDBİRLERİ 
ALMANIZI HATIRLATIRIZ

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

art niyetli insanların yol açacağı olaylara daha kolay ve etkin bir biçimde
müdahale ederek çözebiliriz.
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F İ N A N S

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

Neşegül ÖZYILMAZ,  
Kendisine Hoşgeldin Diyor, Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

EYLÜL AYINDA KAYBETTİKLERİMİZ :EYLÜL AYINDA KAYBETTİKLERİMİZ :
Cihan TÜRK, Turgut ERGEN, 

Mednan SAÇAKLI
Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına

ve Sevenlerine Başsağlığı  Diliyoruz.

ESKİ BORÇ EYLÜL AYI TOPLAM

Tahsil Edilmesi Gereken 311,932            331.752 643.684

Tahsil Edilen Toplam Gelir 306.487

TUTAR

Ücretler (35 Çalışan + 5 Yönetim + 3 Denetim+ 3 Hesap Tetkik Komisyonu) 115,047

SSK 41.025

Stopaj 22.867

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

Hukuk Müşavirliği 10.400

Mali Müşavirlik 2.500

Mahkeme Giderleri 2.395

Bakım Onarım 7.869

(Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme)  21.428

Yönetim Binası Genel Giderler 7.105

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

Genel Kurul Giderleri 0

Demirbaş Giderleri 2,955

Kıdem ve İhbar Tazminatı.                                                                   0

Ring Servis 6.490

Toplam Giderler  328.579

1) Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir 

2) Ağustos sonu itibariyle  ARSA TAPU VADELİ HESAP TOPLAMI ....... 12.892.026

(NOT: Göreve geldiğimiz 31 Ekim 2016 itibariyle devraldığımız bankadaki
arsa tapu parası 11.569.586 TL olup, üzerine faiz gelirleri de eklenmekte

olup, bu rakama hiç dokunulmamıştır.)

EYLÜL AYI GELİRLERİ

EYLÜL AYI GELİR-GİDER TABLOSU

EYLÜL 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.

Güvenlikle İlgili Güvenlikle İlgili 
Sorunlar ve GerçeklerSorunlar ve Gerçekler

Nihat Kart (CCTV Saha Koordinasyon Amiri)

1. Şikayet: Ortak alanlarda içilen alkol 
Evet alkol alınıyor. Bunu alanlar da site dı-
şından gelenler değil, bizim gençlerimiz veya
bina görevlileri. Tesbit edilmesi halinde polis
çağırılıyor. Ancak polis ya geç geliyor ya da
kabahatler kanununa göre gürültü yok ise sa-
dece uyarmakla yetiniyor.

2. Şikayet: Narkotik madde alan kişiler
Bu kişiler de yine ne yazık ki site sakinlerimiz.
Zaten çoğu ekibimiz tarafından farkediliyor
ve biliniyor. Bu durumlarda uyuşturucu kul-
lanan şahısların aileleri ile görüşülmekte,
polis ve sağlık ekibi ile müdahale edilmekte-
dir. 
Ayrıca Üsküdar Kaymakamlığının, Üsküdar
İlçe Emniyet Müdürlüğünün ve Bahçelievler
Mahalle Muhtarının organize ettiği tedavi
amaçlı bilgi seminerleri vb. ortak çalışmalara
katılım sağlanmaktadır. Bağımlı ve suç kaydı
olan kişilere kiraya verilen evler bina sakin-
leri ile görüşülerek ve polis takibi sonucunda
evden çıkartılmaları teşvik ediliyor. Bu ko-
nuda evlerini kiraya veren ev sahiplerine de
büyük bir sorumluluk düşmektedir.

3. Şikayet: Hırsızlık
Yukarıda belirttiğimiz gibi çok büyük bir yer-
leşkemizin olması, yeterli sayıda olmayan ve
yetkileri sınırlı güvenlik elemanları ile eli-
mizden gelenin azamisini yapmaya çalışmak-
tayız.
Bugüne kadar aralarında uluslararası şebe-
kelerin de olduğu birçok hırsızlık girişimini
engellememize rağmen maalesef, her yerde
olduğu gibi  ATA-2’de de bazı hırsızlıklar ol-
maktadır. 

Yıllık güvenlik tutanaklarımız ve bültenimizde
de yayınlanan aylık istatistikler göstermekte-
dir ki  bu olayların sayısı hem önceki yıllardan
hem de gerek İstanbul, gerek Üsküdar ilçesi
gerekse bölge istatiklerinin gerisindedir. Ancak
tüm bunlar bir mazeret olamaz. 
Bu konuda çeşitli yasal ve fiziksel kısıntılara
rağmen (site olmamamız, kapılara bariyer ko-
yamamamız, sitenin etrafını çevirememiz, yet-
kimizin olmaması,vs nedeniyle) kapasitemiz
oranında elimizden geleni yapmaktayı. Ancak
önceki yazılarımızda altını çizdiğimiz gibi siz
komşularımıza da kimi sorumluluklar düş-
mektedir. Örneğin; evinizin önüne koyabile-
ceğiniz bir aydınlatma, tatile giderken
kuracağınız alarm sistemi ve komşularınıza
haber vermeniz, benzeri olayları azaltmakta
bize yardımcı olacak ve evinizin güvenliği
sağlanacaktır. (Bu alarm sistemini güvenlik
telefonuna yönlendirmeniz halinde bir dakika
gibi bir zaman içerisinde orada olabiliriz.) 
Şüpheli gördüğünüz olayları güvenliğe bil-
dirmeniz halinde anında müdahale edilebile-
ceği gibi polise de bildirilmesi faydalı
olacaktır.
Araç değişikliği yapan komşularımızın plaka-
larını güncellemesi ve ücretsiz stikerlarını
alarak araç camlarına yapıştırması güvenli-
ğiniz açısından önemlidir.
Yangın, kaza ve açık bırakılan cam vb. sorun-
larda sakinlerimiz ile derhal irtibata geçil-
mektedir. Su prizlerinin, yangın vanalarının
ve su tahliye mazgallarının önüne araç bıra-
kılmaması sitemizdeki olaylara müdahale et-
memizi kolaylaştıracaktır.
Hepinize olaysız ve güvenli günler dileriz.

Ata 2 konutları gibi güzide ama
çok büyük bir yerde yaşamanın
nimetlerinin yanı sıra tabii ki bazı
sıkıntıları olduğunun bilincinde-
yiz. 
Ancak bilmenizi isteriz ki, yolları-
mızın halka açık olması, güvenli-
ğin yetkilerinin kısıtlı olması ve az
sayıda güvenlik personeli ile çalı-
şılmasına rağmen olabildiğince
birçok olaya müdahil oluyoruz.
Ancak bazı haklı şikayetler oldu-
ğunu da biliyor ve bu konularda
sizleri kısaca aydınlatmak gereği
duyuyoruz :
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Sinüzit Sizi  Günlük
Yaşamınızdan

Alıkoyar

Uzun süren ve iyi tedavi
edilmeyen nezle sonrası,
alerjik nedenlere bağlı
burun iç mukozasının ve
burun etlerinin şişmesi,
yapı olarak yatkınlık gibi
bazı nedenlere bağlı ola-
rak burun ile sinüslerin
hava alışverişi kesintiye
uğradığında bu hava boş-
luklarında mikroplar üre-
meye başlar ve sinüsler
iltihaplanır. 

Bu duruma “Sinüzit” adını
veriyoruz. Sinüs iltihaplan-
masının nedeni bakteriler
ya da virüsler olabilir. 
Sinüzit, bir çoğumuzun
günlük yaşamını altüst
eden, çalışma gücünü
elinden alan oldukça yay-
gın ve kronikleştiğinde te-
davisi için ameliyat
gerekebilen bir hastalıktır. 

Halsizlik ve
Keyifsizlik

Sinüzit Belirtisidir

Sinüzit bulguları keyifsiz-
lik, halsizlik, kafada dol-

gunluk, geniz akıntısı gibi
basit yakınmalar olabile-
ceği gibi şiddetli bas ağrısı,
göz ağrısı, burun tıkanık-
lığı olarak da karşımıza çı-
kabilir. 

Kronikleşmemiş akut sinü-
zitlerin tedavisi sıklıkla ilaç
tedavisidir. 

Kronikleşmeye yol açabi-
lecek alerjik bir alt yapı
varsa gerekli önlemlerin
alınmasıyla ya da alerji te-
davileriyle hastalığın iler-
lemesi durdurulabilir. 

Kronikleşen
Sinüzit Tedavisinde

Cerrahi Yöntem

Kronik sinüzitte ilaç teda-
visine ek olarak sinüslerin
burun boşluğuna açılan
kanallarının cerrahi yön-
temlerle açılması gereke-
bilir. 

Bu konuda şimdiye kadar
kullanılan en gelişmiş cer-
rahi yöntem endoskopik
cihazlar yardımıyla yapılan
cerrahi girişimlerdir. 

Kronik sinüzitteki temel
sorun sinüs kanallarındaki
tıkanıklığa bağlı olarak si-
nüslere yeterince havanın
ulaşamaması ve sinüslerin
uygun şekilde boşaltıla-
mamasıdır. 

Endoskopik sinüs cerrahisi
ve son yıllarda popüler
olan 'balon sinoplasti'nin
temel prensibi de doku-
lara zarar vermeden sinüs
kanalına ulaşıp tıkanmış
olan bölgeyi genişletmek
ve hastalığın düzelmesini
sağlamaktır. 

Cerrahi Sonrası
İyileşme Süresi

Kısa ve Genellikle
Sorunsuzdur 

Sinüs cerrahisi sonrası
hastalar aynı gün taburcu
edilebilirler. Burun içine
tampon uygulaması ya
yapılmaz ya da kendili-
ğinden eriyen tamponlar
uygulanır. Cerrahi sonrası
iyileşme süresi kısa ve ge-
nellikle sorunsuzdur. 

Tedavi Edilmeyen Sinüzit Ameliyat Gerektirebilir
Op. Dr. M. Mahir ÖZAKKAŞ

S A Ğ L I K

Yüz kemikleri içerisinde ve burnun iç yapısını oluşturan kemikler-
deki hava boşluklarına sinüs diyoruz. 
Sinüslerin; sağlıklı olduğumuzda hiç fark etmediğimiz birçok
önemli görevi vardır. Soluduğumuz havayı nemlendirmek, süzmek,
ısıtmak, ses tınımızı şekillendirmek gibi. 
Bu içi hava dolu odacıkların burunla ilişkisini sağlayan ve hava
giriş çıkışına olanak tanıyan buruna açılan ağızları vardır. 
Bu kanallarda oluşan darlıklar ve tıkanıklıklar bu görevlerini ye-
rine getirememelerine ve kişiyi oldukça rahatsız eden bazı yakın-
malara yol açarlar. 
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D O Ğ A   D O S T L A R I

Değerli komşularımız, bu ay hayvan sever-
ler olarak bizleri derinden etkileyen ve üzen
bir konuya değinmek istiyoruz: Yavru kedi-
ler... 
Kısırlaştırma çalışmalarımızı düzenli olarak
sürdürüyoruz, ancak doğa kanunları da işle-
meye devam ediyor. Bahçelerde, balkon-
larda, sığınaklarda doğuran kedilerin
yavruları, tatlılıklarına rağmen insanların
içindeki sevgi ve şefkati uyandıramıyorlar.
Annelerinden koparılıyorlar, anne şefkatinin
ve anne sütünün koruyuculuğundan mah-
rum kalıp hastalıklara, parazitlere ve ölüme
mahkum oluyorlar. Hatta bazen tamamen
iyi niyetle yapılan işler bile onlar için kötü
sonuçlar doğuruyor. Bunların başında yav-
ruların hiçbir önlem alınmadan, sokağa at-
makla eşdeğer sayılacak şekilde, besleme
alanlarına bırakılmaları geliyor.
Diğer bir konu da düşüncesizce yaratılan kir-
lilik ve bunun hayvan severlere mal edil-
mesi. Sanıldığının aksine kirliliğin kaynağı
hayvanların beslenmesi değildir, hayvanla-
rın kendisi kesinlikle değildir. Bunun kanıtını
fotoğraflarda siz de görebilirsiniz. Kirliliğin
kaynağı, kendi çöpünü çöp kutusuna at-
maktan aciz olanlar ve hiçbir hayvanın ya-
nından geçmeyeceği atıkları onlara yem
diye atanlardır.
Bu konuda Çengelköy Ata 2 Sitesi Doğa
Dostları Facebook grubundan arkadaşımızın
haklı sitemini ve beklentilerini sizlerle pay-
laşıyoruz:

ÇENGELKÖY ATA 2 SİTESİ 
DOĞA DOSTLARI GRUBU

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

gönüllü olan bireylerden oluşmaktadır.

Facebook Grubu: 
Çengelköy Ata 2 Sitesi Doğa Dostları

Bugüne kadar ATA-2’nin besleme böl-
gelerine kedi bırakanlar umarım bu ya-
zıyı okur... Bir kaç sorum olacak onlara:

* Bıraktığınız kedilerin kaçının takibini
yaptınız?

* Düzenli olarak mama, su, barınma ve
tedavi ihtiyaçları ile ilgilendiniz mi?

* Bırakırken ne düşünüyorsunuz? Nasıl
olsa bakanlar var ya da ben hayvan se-
verim, güvenli (!) yere bıraktım daha ne
yapayım mı diyorsunuz?

Kusura bakmayın, ama bir hayvanın so-
rumluluğunu başkalarına atarak hayvan
sever olmuyorsunuz!

Besleme alanları hiçbirimizin değil.
Neden kedi bırakıyorsunuz, demiyoruz,
ama bir avuç insan hayvanların sağlıklı
yasayabilmesi için maddi manevi emek
veriyor. Poşette, kutuda, box içinde bı-
raktığınız hayvanlar, adına yemek dedi-
ğiniz ama çöp olan bozulmuş gıdalar sizin
ayıbınız!

Biz ne mi istiyoruz?

* Yavruları annesinden ayırmayın

* Yavrusu olan annelerin yerini (tehlike
yoksa) değiştirmeyin

*Tüm bakımı, tedavileri yapılmış, anne
sütü, annesi tarafından bırakılan kedileri
bırakmadan önce o bölgenin sorumluları
ile görüşün ( o bölgelere emek veren in-
sanlara saygıdan ötürü)

* Kedi bıraktığınız bölgenin mama ihti-
yaçlarına destek olun (örneğin, yürüyüş
parkurundaki besleme alanın aylık
mama kullanımı 60/70 kilo kuru mama;
yaş mama ve tedavi hariç)

* Anneleri kısırlaştırın (444 08 75, bele-
diye 1 hafta içinde randevu veriyor, ma-
liyeti ise sadece bir minibüs bedeli).
Belediye sokak kedilerini ücretsiz kısır-
laştırıyor ve tedavi ediyor.

* Ve en önemlisi, VİCDANLI ve SAYGILI
olun...

Deneyin lütfen, zor değil.

Doğan yavruları rastgele sokağa bırakan, onlarla ilgilenmeyen

“KEDİSEVER” KOMŞULARIMIZ
Çengelköy Ata2 Doğa Dostları

ATA-2’NİN  SEVİMLİ VE MASUM YAVRU KEDİLERİ

VE ONLARI AMBALAJLAYAN
“HAYVANSEVERLERİN”  YAPTIKLARI
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S A N A T  - Ç  O C U K

S  İ Z D E N   G E L E N L E R

Sonbahar
Sonbaharın başlangıcı artık
Yağmurların, serin havaların
Bize yeni duygular, sevgiler yaşatır
Her mevsim değişikliğe uğrar.

Gönül zenginliği boldur
Bütün doğayı seven insanlar
Yaşamla barışıktır
Kalplerinden sevgi damlaları fışkırır.

Sevgiyi bilmeyene selam vermeyen
Dolu dolu gönderir
En güzel duygu sevgiyi vermektir
Yaşadığın her anı güzelleştirir.

Müyesser Öğretmen

Bülten sayfalarımızda yayınlamamazı istediğiniz şiir, resim, karikatür, fotoğraf, fıkra, elişi eserlerinizi, hobileriniz vb. çalışmalarınızı varsa bekliyoruz...

Eylül SEZER

İlayda YILDIZ

Duru Bayhan

M. Eren YILDIZ

Sizlerden gelen istekler doğrultusunda amatör bir resim yarışması düzenli-
yoruz. Her yaştan çoluk, çocuk, genç, yaşlı resim sevdalısı katılabilir.

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

HERKES KATILABİLİR !... 
Katılımcılar Junior (18 yaşa kadar) ve Senior (18 yaş üzeri) iki ayrı ka-

tegori halinde yarışacak ve çeşitli ödüller kazana-
caklardır.

SON TARİH 30 KASIM !... 
Resimlerinizi 30 Kasım Perşembe gü-
nüne kadar yönetim merkezimizde Beyza

Hanım’a teslim edebilirsiniz.
Kazananlar Aralık ayı içerisinde açıklanacak ve

tüm resimler kapalı spor ve gösteri merkezide ser-
gileneceklerdir.

ATA-2 RESİM YARIŞMASI



15



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


