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

Seçimler, devletin yeniden yapılanması ve bürokrasi kadrolarını bire
bir etkileyen  değişimler, ister istemez ATA-2’nin haketmiş olduğu ta-
pusunun kooperatif adına tescil edilmesi sürecini olumsuz olarak etki-
leyerek, bir miktar gecikmesine yol açmış olsa da, biz tüm mesaimizi
bu konu üzerinde yoğunlaştırıyor ve temaslarımızı sürdürüyoruz. Ne
yasal haklarımızın korunmasında, ne de tapumuzun bizim adımıza tes-
cil edilmesi durumunda bir değişiklik yoktur. Tapumuzu alacağımız-
dan kimsenin kuşkusu olmasın. 
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ayrı yönetmelik çıkartılmış olmasına karşın gerek teoride gerekse de uy-
gulamada, hem ülke genelinin hem de ATA-2’de yaşayanların zihnini kur-
calıyor. Kooperatifimizin yöneticilerine de bu konuda pek çok soru
soruluyor. Bu ve benzeri sorulara tek tek hemen her gün yanıt vermemize
karşın, toplu olarak bültenimizde de genel bir değerlendirme yapmakta
yarar olacağını düşündük.Bu çerçevede ilgiyle okuyacağınızı tdüşündü-
ğümüz ayrıntılı bir dosya hazırladık.
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YÖNETİM KURULU

YÖNETİM MERKEZİ

DENETİM KURULU

YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

S.S. ATA-2 YAPI KOOPERATİFİ
BASIN BÜLTENİ - Haziran / Temmuz 2018-

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

SICAK YAZ AYLARININ HAREKETLİ GÜNDEMİNİN PEŞİNDE...SICAK YAZ AYLARININ HAREKETLİ GÜNDEMİNİN PEŞİNDE...

Her yıl normalde belirli bir rehavet içerisinde, pek de hareketli geçmeyen yaz
ayları, 2018’de tam tersi bir görüntü çiziverdi. ATA-2’lilerin çoğunun yazlığa,
tatile gitmeleri nedeniyle biz de bunu fırsat bilip bültenimizi iki ayda bir ya-
yınlanmaya hazırlanmıştık ki, yaz aylarının sıcağı ülkenin ve ATA-2’nin gün-
demine de yansıdı.
Yoğunluk aslında ATA-2’nin olağan seçimli genel kurulu ile başlamıştı. Yöne-
tim olarak yeni döneme hazırlanıp, tapumuz sonrasındaki adımları planlarken
birden öne çekilen başkanlık seçimleri ve genel seçimler bir yandan ülkenin
gündemini değiştirirken, diğer yandan ATA-2’nin de gündemine yansıdı.
Devletteki yeni yapılanma iki yıla yakın bir zamandır ilişkilerimizi sürdürüp
belirli bir noktaya getirdiğimiz gündemimizin kimi muhataplarını değiştirince,
sonuna gelinmiş tapu mücadelesinde bir zaman kaybına yol açarken, bek-
lenmedik bir biçimde çıkartılan İmar Barışı aniden mesaimizi hızlandırarak
yepyeni bir mecrada akmasını sağladı. Detaylarını hazırladığımız dosyada
okuyacağınız ve aradığınız pek çok soruya yanıt bulacağınız yazımızda da be-
lirttiğimiz üzere, bizler de ATA-2’lilerin yılan hikayesine dönmüş hukuki mü-
cadelesinde söz konusu imar barışının bizi bireysel tapularımıza götürecek
alternatif bir yol olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.
Bir yandan hukuki süreci takip edİP, diğer yandan İmar Barışı’ndan yarar-
lanma yollarını ararken son iki ay içerisinde yoğun bir çalışma içerisine girdik.
Biz ATA-2’yi bir an önce bireysel tapularına kavuşturmak için çok yoğun bir
çalışma içerisindeyiz.
Tüm bu çalışmaları sizlerle paylaşacak, yapılanlar, yapılması gerekenler ko-
nusunda sizleri bilgilendirecek ve biraraya gelerek ATA-2’nin 33 yıllık süre-
cini elele vererek sonuçlandıracağız. Bu hedefle, bu arzuyla yönetime geldik
ve bu amaçlar doğrultusunda süreci tamamlayacak ve planladığımız gibi koo-
peratifimizi feshedeceğiz. 
Önümüzdeki günlerin daha yoğun ve hareketli geçeceğini ve bu anlamda ya-
pılacak çok iş olduğunu söyleyebiliriz. Biz hazırlıklarımızı buna göre yapıyor
ve ATA-2’yi layık olduğu yere getireceğimizi düşünüyoruz. Yapacak çok işi-
miz, atacak çok adımımız var. Kolay olmayacak elbette ama bu zorlu dö-
nemde, sizlerin vereceği destek ve güvenin de çok önemli bir motivasyon
kaynağı olacağını biliyoruz.
Tüm bu konularla ilgili olarak gerek bültenlerimizden, gerek sosyal medya
sayfalarından  yapacağımız duyuru, çağrı ve toplantılarımızı kaçırmamanızı
ve etkin katılımınızı bekler, hepinize içten selamlarımızı göndeririz.

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

Sayın ortaklarımız, yaz ayları herkes için tatil
ve rehavet ayıdır, ancak kooperatifimiz har-
camaları yaz kış kesintisiz devam etmekte ve
mevsime bağlı sürekli yeni harcamalar çık-
maktadır. Tüm bunlar ATA-2’nin sınırlı büt-
çesinden karşılanmaktadır.
Bu nedenle lütfen kooperatif aidatlarınızı ak-
satmayalım, zamanında ve eksiksiz olarak ya-
tıralım. Gecikme bedeli ödemek zorunda
kalmayalım.
Uzakta, tatilde, yurtdışında olmanız aidat ödemelerinizi yapamamanız
anlamına gelmiyor. Her türlü teknolojik kolaylıktan yararlanarak aidat-
larınızı, kart vb. online ödeme olanakları ile bulunduğunuz yerden yapa-
bilirsiniz. Duyarlılığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

YAZIN REHAVETİNE KAPILMADAN, TATİLDE, YAZLIKTA,
YURTDIŞINDA AİDATLARINIZI KOLAYLIKLA ÖDEYEBİLİRSİNİZ

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME SİSTEMİ YENİLENDİİNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME SİSTEMİ YENİLENDİ



3

Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

EN BAŞINDAN BERİ SÜRECE YÖNELİK OLARAK 
YASALAR ÇERÇEVESİNDE NE YAPILMASI GEREKİYORSA 

AKSATMADAN YERİNE GETİRDİK

Yönetime gelirken söz verdiğimiz gibi, son bir buçuk yıl boyunca
üzerinde büyük bir kararlılıkla durduğumuz ve iğne ile kuyu kazar
gibi ısrarla sürdürdüğümüz mücadelenin artık sonuna yaklaştık.

Söz konusu süreç boyunca, kimi zaman umutlarımız tavan yaptı,
kimi zaman  moralimiz biraz bozuldu... Duruma göre kah sert çık-
tık, kah alttan aldık. Haklı davamızı bazen mahkeme kapılarında,
bazen bakanlık salonlarında, bazen de  belediye toplantılarında
dile getirdik. 

Tüm bunları yaparken de hiç bir zaman ne rehavete kapılıp hızımızı
azalttık, ne ATA-2’ye zarar verecek bir adım atılmasına izin verdik,
ne de  mücadelemizi başarıyla sonlandıracağımıza olan inancımızı
yitirdik. Çünkü haklıydık ve hakkımız olanı sonuna kadar savun-
maya kararlıydık.

SÜRECİN HER AŞAMASI HAKKINDA
TÜM BİLGİLERİ SİZLERLE PAYLAŞTIK

En başından beri ne yaptığının bilincinde olan  ve üzerine düşeni
yapmaya çalışan bir yönetim olarak oldukça kararlı bir biçimde ha-
reket ettik. Bu süreç içerisinde pek çok sıkıntımız oldu. Zaman
zaman zorlu engeller ile karşılaştık, değişik aşamalardan geçtik.
Sizleri de tüm bunlarla ilgili olarak olabildiğince bilgilendirmeye
çalıştık. Paylaşımlarımızın çoğunu kamuya açık bültenlerde ya da
sosyal medyadan yaptığımız için ATA-2’nin çıkarlarına zarar ver-
memeye özen gösterdik.

Hukuki sürecin önünde engel gösterilen yürütmeyi durdurma da-
vaları kooperatifimiz lehine sonuçlandığında afişlerle duyurusunu
yaptık, resmi kurumlar ile yapılan görüşmelerin sonuçlarını bül-
tenlerimizde yazdık.    

TAPU SÜRECİMİZİ TÜMÜYLE OLGUNLAŞTIRMIŞ
OLMAMIZA RAĞMEN, SON YAPISAL DEĞİŞİMLER

HERKESE ZAMAN KAYBETTİRDİ

Son genel kurulda da belirttiğimiz gibi yürüttüğümüz temasları ol-
gunlaştırmış ve sonuç aşamasına getirmiş olup, tapumuzu  almak
üzereydik. Ancak o günden sonraki gelişmeler süreci biraz yavaş-
laşttı. 

Esas itibariyle iki aşamalı bir engel ile karlaştık. Birincisi seçimlerin
öne alınması, ikincisi ise başkanlık sistemine geçiş süreci oldu.
Önce seçimler nedeniyle yaşanan yoğunluk, bu sürece olan mü-
dahalelerimize olumsuz olarak etki etti. Daha sonra da seçimler
sonrası geçilen başkanlık sistemi nedeniyle yeniden yapılanan dev-
let kurumlarındaki değişim, sürecimizin muhataplarının değişme-
sine, dolayısıyla da tapumuzun imzalanmasının gecikmesine yol
açtı.

Önce görüşmeleri yürüttüğümüz Maliye Bakanı değişti. Daha sonra
tapumuzu verecek olan defterdarlığın bağlı olduğu Milli Emlak
Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı bünyesinden çıkartılarak Çevre
ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı. Bürokrasi kadrolarını bire bir et-
kileyen tüm bu değişimler, ister istemez ATA-2’nin haketmiş olduğu
tapusunun kooperatif adına tescil edilmesi sürecini olumsuz olarak
etkileyerek, biraz gecikmesine yol açmıştır.

TAPU PROSEDÜRÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ VE 
TEMASLARIMIZ AYNEN DEVAM EDİYOR

Ancak herkes şunu bilmelidir ki ne yasal haklarımızın korunmasında,
ne de tapumuzun bizim adımıza tescil edilmesi durumunda bir de-
ğişiklik yoktur. 1985 yılında parasını ödeyerek kooperatif tarafından
satın alınan ve daha sonra haksız olarak iptal edilen 102 parselin ta-
pusu tekrar ATA-2 Kooperatifi adına tescil edilecektir. 

Hakimler bu gerçeğin bilinciyle lehimize karar veriyor, o kararların
mahkeme dosyalarına yazılan gerekçeleri bu gerçeğin altını çiziyor,
devlet otoritelerinin yazdığı mütalaalar bu gerçeğe  işaret ediyor.
Şu an beklentimiz en kısa zamanda sorumlu mercilerin masalarının
üzerinde bulunan dosyamızın gereğinin yerine getirmeleridir.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR,
TEMASLARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ

ATA-2 Yönetimi olarak bizler de tüm mesaimizi 1.5 yılı aşkın bir sü-
redir emek verdiğimiz bu sürecin tamamlanması için harcıyoruz.
Yeni yapılanma sürecini yakından takip ediyor, yetkililerle temasa
geçerek bilgilerin güncellenmesi sürecine eşlik ediyoruz. Yeni mu-
hatabımız olan  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanısıra belediye vb.
kurumlar ile temaslarımız da sürüyor. Gerek tapumuz, gerekse de
İmar Barışı konusunda en ufak bir ayrıntıyı atlamadan tüm mesai-
mizi bu konular üzerinde yoğunlaştırdık. Konuya ilişkin yeni geliş-
meler hakkında sizleri de en kısa zamanda bilgilendireceğiz.

YÖNETİM OLARAK EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZİN BİR AN ÖNCE
TAPUMUZU ALIP FERDİLEŞME SÜRECİNİ TAMAMLAYARAK

KOOPERATİFİMİZİ FESHETMEK OLDUĞUNU BİLİYOR
VE BUNUN İÇİN ÇABALIYORUZ

E r k e n  S e ç i m l e r  v e  D e v l e t t e k i  Ye n i  Ya p ı l a n m a l a r  G i b i  E l i m i z d e  O l m a y a n
N e d e n l e r l e  Z a m a n  Ka y b e t m e m i z e  Ka r ş ı n  S ü r e c i  S o n l a n d ı r a c a ğ ı z  ! . .

TAPUMUZU GERİ ALMA SÜRECİ 
KESİNTİSİZ OLARAK SÜRÜYOR
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İMAR BARIŞIİMAR BARIŞI
TAM OLARAK NETAM OLARAK NE

ANLAMA GELİYOR ?ANLAMA GELİYOR ?

18 Mayıs 2018'de de Resmi Ga-
zete'de yayımlanan ve “İmar ba-
rışı” olarak da adlandırılan torba
yasanın ilgili maddesi,  esas ola-
rak sorunlu arsa ve binaların
imar ve iskan durumlarına bir
çözüm olarak seçim öncesinde
hızla gündeme getirilen ve 8 Ha-
ziran tarihinden itibaren başvu-
ruların yaşama geçirildiği bir tür
kayıt altına alınma sürecidir.

İmar barışı ile imara aykırı veya
mülkiyet sorunu çözülememiş
olan, ruhsatsız veya ruhsat ve
eklerine aykırı olarak yapılmış
olan yapıların kayıt altına alın-
ması ve istenirse de kat mülkiye-
tine geçişlerinin sağlanması
hedeflenmiştir.

Seçim öncesi oldukça hızlı bir bi-
çimde çıkartılması nedeniyle
torba yasanın ilgili maddesinin
nasıl uygulanacağıda dair kimi
soru işaretleri vardı. 

Bu nedenle günümüze kadar
imar barışına yönelik usul ve
esasları içeren iki ayrı yönetme-
lik çıkmıştır. 

Ancak görünen o ki, pratikteki
uygulamalar ile ilgili detaylar
görüldükçe yeni yönetmeliklere
de gerek duyulabilecektir. 

Bu nedenle bizim bugün yapaca-
ğımız açıklamalar şu ana kadar
çıkartılan yasa maddeleri ile usül
ile esaslara dayanmaktadır.

İleride bunların değişmesi  ya da
uygulamada kimi farklılıklar gö-
rülmesi halinde yeni bilgileri de
sizlerle paylaşacağız.

“ATA-2 olarak biz İmar
Barışı Kapsamına giriyor
muyuz ?”

Evet, istisnai yerler haricindeki
tüm yapılarda olduğu gibi, ATA-
Konutları da imar barışı kapsa-
mındadıdr. (Özel mülkiyet, hazi-
neye ait sosyal donatı arazileri
ve Boğaziçi, Tarihi Yarımada,
Çanakkale vb. imar kanununda
belirtilen istisnai alanlar üzerin-
deki yapılar imar barışından ya-
rarlanamıyor)

“İmar Barışı’na başvurmak
biz ATA-2’lilerin yararına
olur mu ?”

İmar Barışı, pratikte nasıl uygu-
lanacağı konusunda tam bir net-
liğe sahip olmayan ve daha önce
örneği olmayan bir uygu-
lama olmasına
karşın, ATA-
2’nin sorun-
l a r ı n ı n
ç ö z ü l m e -
sine yönelik
kimi avantaj-
lar getirmekte.

Konuya ilişkin olarak Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı yetkilileri,
çeşitli odaların temsilcileri  ve
uzman kişilerle temas halinde-
yiz. 

18 Mayıs’ta yayınlanan ve başvuruları 8 Haziran’da baş-
layan “İmar Barışı” konusu , bugüne kadar iki ayrı yö-
netmelik çıkartılmış olmasına karşın gerek teoride
gerekse de uygulamada, hem ülke genelinin hem de
ATA-2’de yaşayanların zihnini kurcalıyor. Kooperatifimi-
zin yöneticilerine de bu konuda pek çok soru soruluyor.
“Biz imar barışı kapsamına giriyor muyuz ?”“Biz imar barışı kapsamına giriyor muyuz ?”
“Başvuru yapmak ATA-2’nin yararına mı ?”“Başvuru yapmak ATA-2’nin yararına mı ?”
“Tek tek mi yoksa kooperatif olarak mı başvuracağız ?”“Tek tek mi yoksa kooperatif olarak mı başvuracağız ?”
“Yapı Kayıt Belgesi bize ne kazandırır ?”“Yapı Kayıt Belgesi bize ne kazandırır ?”
“Zaten tapumuzu alacaksak ATA-2’nin neden imar ba“Zaten tapumuzu alacaksak ATA-2’nin neden imar ba--
rışı ile ilgisi olsun ki ?”rışı ile ilgisi olsun ki ?”
“İmar Barışına başvurmanın ne gibi avantaj ve deza“İmar Barışına başvurmanın ne gibi avantaj ve deza--
vantajları var ?”vantajları var ?”
Bu ve benzeri sorulara tek tek hemen her gün yanıt vermemize karşın, toplu olarak bültenimizde de
genel bir değerlendirme yapmakta yarar olacağını düşündük.

A T A - 2  İ m a r  B a r ı ş ı n ı n  N e r e s i n d e  ?
Y Ö N E T İ M D E N

İmar Barışı
Kapsamında ATA-2’nin
Yararlanacağı Bir Kaç
Önemli Nokta Var...

SİZLERİN SORDUĞU SORULAR VE YANITLARI
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Eğer bu yola  başvurmak ATA-
2’ye önemli kazanımlar getirecek
ise  elbette bundan yararlanma-
mak anlamsız olur. 

Ancak dediğimiz gibi uygulama-
daki netleşmelere bağlı olarak
hareket edecek ve nihai kararı
buna göre vereceğiz. Sizlerle de
bir toplantı yaparak alternatifler
hakkında bilgilendirmeler yapa-
cağız.

“ATA-2 olarak İmar Barışı
için geç kalmıyor muyuz ?”
İmar Barışından yararlanmak
için 31 Ekim tarihine kadar bir
süre var. Ancak çok yeni ve ol-
dukça karmaşık bir uygulama.
Yönetmelik üstüne yönetmelik
çıkıyor.

Yoğun bir taleple karşılaşılması
ve uygulamaların netleşmesinin
zaman alması nedeniyle, ya-
sada da belirtildiği
üzere bu süre bakan-
lar kurulu kararıyla
bir yıla kadar uza-
tılabliyor. 

Biz bu nedenle sü-
renin uzatılabilece-
ğini düşünüyoruz.

Öte yandan başvuru süresinin
dolmasına daha üç ay var  ve biz
gerekli hazırlıklara çoktan baş-
ladık. 

Buna rağmen şunu net olarak
söyleyebiliriz ki, gerek tapumuzu
alım süreci gerekse de imar ba-
rışı ile ilgili prosedür konusun-
daki netleşmelere bağlı olarak
hareket edecek olmakla birlikte,
biz olası olumsuzları da göz
önünde tutarak imar ba-
rışı fırsatından yarar-
lanma hakkımızı saklı
tutabilmek için, her ha-
lükarda 31 Ekim önce-
sinde başvuru yapacak
ve sürecin netleşeceği güne
(yani son ödeme günü olan 31
Aralık tarihine) kadar zaman ka-
zanmış olacağız. “İmar Barışı konusunda biz

kooperatif ortaklarnın bi-
reysel olarak yapması gere-

ken birşey var mı ? Biz
başvurabilir miyiz ?”
Çıkan yasa ve yönetmelik-
lerde de net bir biçimde be-
lirtildiği üzere İmar Barışı

başvuruları online olarak
form doldurularak internet

üzerinden yapılıyor. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı yetkilileri koo-
peratiflerdeki sürecin de aynı
şirketlerdeki gibi işleyeceğini be-
lirttiler. 

Buna göre kooperatif mülkleri-
nin yapı kayıt belgesi alabilmesi
için yönetim kurulu kararı ile
yetkili bir kişinin şahsının T.C.
Kimlik Numarası ile başvuru ya-
pılabilecek. Kim alısa alsın, belge
kişiye değil, yapıya alınacak.

Dolayısıyla İmar Barışına başvu-
ruyu on-line olarak doğrudan
kooperatif yapacak. (ATA-2 ör-
neğinde bireysel başvuru yapma
imkanı yok.)

“İmar Barışına başvuran-
lara Yapı Kayıt Belgesi veri-
liyor. Bizim tapu sorunumuz
var. İmar Barışı ile nasıl bir
ilgimiz olur ki  ?”
İmar Barışı iki aşamalı bir uygu-
lama. Buna göre başvuraranlar
yapının bulunduğu arsanın rayiç
değeri ile yapının yaklaşık mali-

yet bedelinin toplamı
üzerinden konutlarda % 3

oranında bir bedel yatırıra-
rak Yapı Kayıt Belgesi alıyorlar.

Bundan sonra  eğer istenirse ter-
kini yaptığına dair belge, mimari
proje, zemin  tesbit tutanağı ve
yönetim planı gibi belgelerle bir
% 3 daha yatırarak tapu müdür-
lüğüne müracat edilerek tapuda
cins değişikliği ve kat mülkiyeti
tesisi yapabiliyor. 

Ancak tüm bu işlemlerin yapıla-
bilmesi için önce arsa tapusunun
alınması ve terkinin yapılması
gerekiyor.Kanun arsa tapusu al-
mayanlara da bir imkan getir-
miş ancak bu ATA-2’nin işine
yaramıyor. 

Kanuna göre arsa tapuları ol-
mayanlar, arsayı bedeli karşılı-
ğında hazineden veya
belediyeden satın alabilir. Ancak
hepinizin bilgidiği gibi ATA-2
daha önce parasını vererek 1985
yılında tapusunu aldı. Daha
sonra 2000 yılında iptal edilen
bu tapu, 2012 yılında çıkartılan
2B yasası gereğince kooperatifi-
mize geri verilmek zorunda. 

Zaten kısa zaman içerisinde de
tapumuzun tekrar ATA-2’ye tes-
cilini beklediğimiz için, tekrar-
dan bir para ödeyerek arsamızı
ikinci kez satın almamız gerek-
miyor. 
Önce tapumuzu alacak, ondan
sonra uygun görülürse İmar Ba-
rışına başvurarak %6 ödeme-
mezi yapacak (%3 + %3) ve
bireysel tapularımızı almış ola-
cağız.

İmar Barışı
Başvurusu Bireyler
Tarafından Değil,

Kooperatif Tarafından
Yapılacak

Uzatılma
İhtimaline ve Başvuru

İçin Daha 3 Ay Olmasına
Karşın Biz Her Halükarda

Başvurumuzu
Yapacağız
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“Yapı Kayıt belgesi bize ne
kazandırır”
Yapı Kayıt Belgesi almak, ikinci
aşamasında ATA-2’nin bireysel
tapularına giden yolu açacak ve
prosedürün daha sıkıntısız bir
biçimde sonuçlanmasını sağla-
yabilir.
Öncelikle arsa değeri ve yapı
maliyet bedellerinin %3’ünü
ödeyip Yapı Kayıt Belgesi alarak
vaziyet planlarımızı güncelle-
miş, proje değişiklikleri sorunla-
rını çözmüş ve bireysel tapulara
giden yoldaki tüm imar ve iskan
sıkıntılarını geride bırakmış ola-
cağız.
Ancak daha da önemlisi bir %3
daha ödeyerek tüm prosedürü
bir kerede sonlandırarak tapu
müdürlüklerinden bireysel ta-
pularımızı talep edeceğiz.
“Arsa değeri ve yapı maliyet
bedellerinin % 6’sı ne tutar,
ödemeye değer mi ?
Yapı Kayıt bedelinin
alınması için ya-
sada belirtilen
prosedür ve yapı-
lacak olan mate-
matik işlem çok
açık  olup, bunu
dileyen ortakları-
mız da kendileri için
hesaplayabilir.

Öncelikle
b e l e d i y e l e r i n

bulunduğunuz sokak için açıkla-
dığı 2018 arsa rayiç metrekare
fiyatlarına bakarak bunu brüt
arsa m2’si ile çarparak emlak
değerini bulursunuz.

Daha sonra yapının yaklaşık ma-
liyet bedelini yine brüt m2’leri-
nizi 1.000 TL ile çarparak bulur
ve ikisini toplayıp %6’sını hesap-
layabilirsiniz.

Bir rakam vermemiz doğru ol-
masa da, bir fikir vermesi açısın-
dan ATA-2’deki daireler için
ortalama 13 - 15 bin TL, bahçeli
evler için de yaklaşık 40 - 45 bin
TL ödeyerek ve gerekli evrakları
tamamlayarak bireysel tapuları-
mızı alabiliriz. 

Tamamlanacak evraklar için ge-
rekli mühendislik bedelleri de
hane başına yakyaşık 2 bin TL ci-
varında tutabilecektir. Elbette
bu rakamlar kesin olmayıp uy-
gulamada netleşecektir.

“Arsa tapumuz olmadan
İmar Barışından yararlana-
biliyor muyuz ?
Hayır, esas itibariyle İmar Barı-
şından yararlanabilmek için önce
arsa tapumuzun olması ve yasal
terklerimizin yapılması gerek-
mektedir. 

Her ne kadar çıkan yönetmelikte
“arsa tapusu olmayanlar da bu
imkandan yararlanabilirler,
bunun için de “rayiç rakamlar
üzerinden arsa bedelini ödeye-
rek bu tapuyu alırlar”  dense de,
bizim bunu yapmamıza gerek
yok. 

Çünkü bizim zaten bedelini öde-
yerek aldığımız ve sonradan iptal
edilen bir tapumuz vardı. 2012
yılında çıkartılan 2B Yasasının il-
gili hükümleri ve  alınan bakan
olur yazısına dayanarak bu tapu
zaten bize ücretsiz olarak verile-
cek.

Yakın zamanda olmasını bekledi-
ğimiz bu gelişmenin hemen aka-
binde yasal terklerimizi yapacak
ve ferdileşmeye geçeceğiz.
Ancak İmar Barışı da konuya iliş-
kin alternatif bir imkan sunmak-
tadır.

“İmar Barışına başvurmanın
ATA-2 için ne gibi avantaj ve
dezavantajları var ?”
Belirttiğimiz gibi ATA-2’nin önce-
likli sorunu iptal edilen arsa ta-
pusunun yeniden kooperatif
adına tescilidir. Son 6 ay içeri-
sinde bu konuda oldukça yol
aldık ve arsa tapumuzu mutlaka
alacağız.

Bu tapuyu almadan hiç bir şeyin
de bir anlamı yok zaten. Ama
arsa tapumuzu aldıktan sonra
ferdileşmeye geçmemiz için
önümüzde iki seçenek var.

Birincisi normal prosedürü izle-
yip, yasal terklerimizi yaparak
başta belediye olmak üzere yet-
kili kurumlardan gerekli kontrol-
leri yaptırıp, belgeleri temin
edip, ilgili harçları ödeyip birey-
sel tapularımızı almak.
İkincisi ise doğrudan İmar Barı-
şına başvurarak yukarıda açıkla-
nan % 6’yı ödeyip  (yine yasal
terklerimizi ve mimari projeler
ile kadastral çalışmaları yaparak)
bireysel tapularımıza ulaşmak.
“Peki bu iki yoldan hangisini
izlememiz daha pratik, daha
az külfetli, daha az maliyetli
olur ?”
Bildiğiniz gibi arsa tapumuzu alır-
ken bunun için herhangi bir
ödeme yapmayacağız. Bahsedi-
len maliyetler ise  işin ferdileşme
kısmında ortaya çıkıyor ki, bun-
lar herkesin yapması gereken
zorunlu prosedür ve tapu  harç
ödemelerdir. 
Bu seçenekler arasında maliyet-
ler çok da fazla bir tercih nedeni
olmayacak gibi. Çünkü -kesin ol-
mamakla birlikte- rakamlar üç
aşağı beş yukarı bir birine yakın
olacak gibi duruyor.
İlk akla gelenler harcamaların
arasında Parsellerin Krokilerinin
çıkartılması, Harita Ölçümlerinin
yapılması, Bina Aplikasyon Kro-
kilerinin çizilmesi, Resmi Vaziyet
Planlarının çıkartılması, Tevhid
ve İfraz işlemlerinin yerine geti-
rilmesi, Kadastro ve Tapu Sicil
Müdürlüğünde tescil işlemlerinin
yapılması gibi faaliyetler ile ilgili
maliyet ve harçlar bulunmakta-
dır.
Ancak İmar Barışı’nın en büyük
yararı, bizleri oldukça pratik bir
yoldan, prosedürdeki eksikler
fazla göz önüne alınmadan, sı-
kıntı yaratmadan bireysel tapuya
ulaştırması olabilir.

Y Ö N E T İ M D E N

Yapı Kayıt Belgesi Almak,
İkinci Aşamada Bireysel

Tapularımıza Giden Kestirme
Yolu Açacaktır

Bireysel
Tapularımız İçin

DAİRELERE 12-15 bin,
VİLLALARA 40 - 45 Bin

Civarında Masraf
Olabileceğini
Düşünüyoruz
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“Yönetim olarak siz ne ya-
pacaksınız ?”
ATA-2 yönetimi son iki ay içeri-
sindeki mesaisinin tamamını
yoğun bir biçimde bu konulara
ayırmış durumda. 

Bir yandan tapumuzu almak için
gerçekleştirdiğimiz resmi te-
masları, öte yandan İmar Barışı-
nin bize ne kazandırıp
kazandırmayacağı konusundaki
çalışmaları tüm hızıyla yürütü-
yoruz.

Biz İmar barışından faydalansak
da, faydalanmasak da, tapu-
muzu almış gibi tüm ön hazırlık-
larımızı yapmaktayız. 

Gerekli teknik belgelerin çalış-
malarını çoktan başlattık. Her iki
seçenek için de bir netlik olması
halinde düğmeye basacak du-
rumdayız.

“Arsa tapusu 31 Ekim’den
önce çıkmaz ve bu süre de
uzatılmazsa İmar Barışından
yararlanmayacak mıyız ?
Biz o zamana kadar tapumuzu
alacağımızı düşünüyoruz. Süre-
nin uzatılması da çok büyük bir
olasılık. 

Ancak her ikisi de olmazsa, o
zaman ATA-2’yi mağdur etme-
mek için yapılması gerekenler
üzerinde de ciddi bir biçimde
çalışıyoruz. 

Şu ana kadar
“kazanılmış hak-

larımızın saklı tu-
tulması” ve koope-

ratifimizin zarara uğratıl-
maması konusunda Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına iki ayrı di-
lekçe verdik. Bakanlık ile yapıla-
cak toplantılarla ile bu konuyu
daha detaylı olarak irdeleyerek
mümkün olduğunca garanti al-
tına almak istiyoruz.

Zaten ATA-2 olarak, oluşacak
haklarımızı kaybetmemek için
her halükarda süresi içerisinde
İmar Barışı başvurusunda bulu-
nacak ve gelişmeler ışığında ata-
cağımız adımları belirleyeceğiz.

Diğer yandan da İmar Barışı ol-
madan bireysel tapularımızın
alınması sürecini Belediye ile de
ayrıca değerlendiriyoruz.

Son çare olarak ise, 31 Ekim ön-
cesinde  İmar Barışı hakkından
sırf tapumuz zamanında veril-
mediğinden bizim dışımızdaki
nedenlerle yararlanamıyoruz
diye bakanlığa bir dava açmakız
bile söz konusu olabilir.

Ancak biz bunların hiç birine
gerek kalmadan hakkımız olan
arsa tapumuzu bir an önce ala-
cağımızı ve bireyselleşme süre-
cimizi kısa sürede
başlatacağımızı düşünüyoruz. 

Bu süreci gerektiği gibi yönete-
ceğimizden ve eninde sonunda

bireysel tapula-
rımızı alarak
k o o p e r a ti fi
feshedeceği-
mizden kimse-
nin kuşkusu
olmasın.

Kooperatif çalışma-
ları son iki ay içeri-
sinde en yoğun
dönemini yaşıyor. Bir yandan
süreci hızlandırmaya, bir yan-
dan uygulamaları izlemeye bir
yandan da bu belirsizlik sürecini
ortadan kaldırmak için tüm me-
saimizi harcıyoruz. Bunun için
yardım almadığımız, görüşüne
başvurmadığımız kişi ve kurum
kalmadı gibi.

Bildiğiniz gibi yönetime geldiği-
mizde kurduğumuz komisyonlar
içerisinde bir de “Plan Proje Ko-
misyonu” var. Üyelerinin sayı-
sını artırarak daha da yetkin bir
hale getirdiğimiz bu komisyon
ile de yakın bir istişare içeri-
sinde sürdürüyoruz çalışma-
larımızı.

“Bu konuda
ATA-2’lilerle
bir toplantı
yapılacak
mı?”
Elbette tüm bu
resmi temaslar,
uzmanlar ile yürüt-
tüğümüz toplantılar son-
rasında tabslo netleşmeye
başlayıp, sürecin olgunlaşmasını
takiben durumu masaya yatırıp
tüm      alternatiflerin değerlen-
dirilebilmesi için genel oturum-

lar da
yaparak sizleri

bilgilendirip görüşlerinizi alaca-
ğız.

2018 yılı bizim için önemli bir yıl
ve gerek arsa, gerekse de ferdi
tapularımız ile ilgili beklentimiz
çok. 30 yılı aşkın bir zaman dili-
mine yayılan bu yılan hikayesine
bir son vermek istiyor ve tüm
hazırlıklarımızı buna göre yapı-
yoruz. 

Artık sona geldiğimizi düşünü-
yor ve sizlerin de desteği ile bu
süreci arzulan bir biçimde son-
landırmayı istiyoruz.

ATA-2 Yönetimi
Son İki Ay İçerisindeki

Tüm Mesaisini Bu
Konulara Ayırmış

Durumda

Sürecin
Olgunlaşmasını

Takiben Kooperatif Üyeleri
İle Toplanarak, Sizleri

Bilgilendirecek ve
Görüşlerinizi

Alacağız

Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı

İle Sıkı Temas Halindeyiz,
ATA-2’nin Mağdur

Edilmemesi İçin İki Ayrı
Dilekçe İle Başvuru
Yaptık ve Yakından

Takip Ediyoruz
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Zekiye Hoca olarak kendinizi kısaca
nasıl tanımlarsınız ?
Ben uzun yıllar  öğretmen
ve yönetici olarak Türk
eğitim dünyasına kat-
kılarda bulunmuş
olan bir eğitim nefe-
riyim. Milli Eğitimin
her kademesinde
devlet ve özel sek-
törde çalışmalarım
oldu. 

2014 yılı Kasım ayından
bu yana ise bu hizmet aşkımı
halkla daha içiçe olan yeni bir
alana kaydırdım ve oturmakta olduğum ATA-
2 Konutlarının da yer aldığı Bahçelievler Ma-
hallesi muhtarlık görevini üstlendim.

Bir kadın olarak muhtarlığa adapte
olmanız kolay oldu mu ?
Bugüne kadar hep erkek muhtarlara alışmış
bir mahallede göreve başladığım zaman, ön-
celeri epeyi zorlanmıştım doğrusu. Ama za-
manla onlar bana, ben onlara alıştım. 

İletişimde kimi sıkıntılar yaşansa da bir süre
sonra mahalleli beni tanımaya başladı ve bu-
rada çok düzeyli bir ilişki oturttuk. 

Benim bir öğretmem olmam bana saygı ve
sevgi duymalarında ve beni kabullenmele-
rinde önemli bir rol oynadı. Şimdi artık
başta Sultanmurat olmak üzere tüm Bahçe-
lievler sakinleri ile gerçekten kaynaşmış du-
rumdayız.

Mahallenizin ne gibi sorunları vardı ve
siz bunları nasıl aştınız ?

Sultanmurat’ta ciddi altyapı so-
runları vardı, girilemeyen, as-

faltsız, eğreti yapılmış yollar,
yoksul ailelerin yaşadığı sağ-
lıksız evler vardı. 

Belediye ile işbirliği yaparak
bu yolların açılması, asfalt-

lanması gibi konularda
önemli aşamalar kattetik. Bu

sorunların giderilmesinde ısrarcı
oldum, taleplerde bulundum,  ta-

kipçisi oldum. Kısacası çok büyük uğraş-
lar verdim.

Böyle olunca da burasının ha-
kettiği hizmetleri de alabil-
meyi başardım. Şu anda bu
mahallede asfaltsız, girile-
meyen yol kalmadı. Ama
tabii daha yapılacak çok iş
var. 

Son dönemde yağmaya baş-
layan yoğun yağmurlar nede-
niyle sel basan birkaç sokağımız
oluyor. 

Gece yağmur başladığında hangi evlere su
basacağını düşünüp uyku bile uyuyamıyo-
rum.  Sıkıntılı sokaklar ve evlerle tek tek ilgi-
leniyor, gücüm yettiğince yardımlarına
koşmaya çalışıyorum.

Sizin altyapının yanısıra  toplumsal so-
runlarla da oldukça yoğun bir biçimde il-
gilendiğinizi ve birçok sosyal projeyi
başlatıp destek verdiğinizi biliyoruz...
Ben muhtar  olmadan önce de birkaç proje
geliştirmiştim. Örneğin mahallemde bir “Yok-
sul Aile Envanteri” çıkartmak... Muhtar ol-
mamın getirdiği avantajla da şu anda bu
envanteri büyük ölçüde ve gerçekçi bir bi-
çimde sağlamış durumdayım. Kimin gerçek-
ten neye muhtaç olduğunu çok iyi biliyor ve
herhangi bir iltimas, çifte standart olmaksızın
tamamen liyakata dayalı bir biçimde bu yar-
dımların yapılmasını sağlıyorum. 

Sistem öylesine tıkır tıkır işli-
yor ki, şu an mahalleye bir

hayırseverden ne bü-
yüklükte bir yardım

gelirse gelsin bunu
o ölçüde acil ihti-
yacı olan ilk on, ilk
yüz vb. ölçeklerde
düzgün bir bi-

çimde dağıtılmasını
sağlayabiliyorum.

Yoksulların, dul ve ye-
timlerin ayrı ayrı listeleri

var. Arz talep dengesini sistemli
bir biçimde sağlamış olduğumuzu söyleyebi-
lirim. Mahallenin ihtiyaçlarını belirliyor, buna
göre ne tür yardımların yapılması gerektiğini
yardımseverlere ulaştırmaya çalışıyorum.

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MUHTARI ZEKİYE HOCA :BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MUHTARI ZEKİYE HOCA :

“Projelerimi Tamamlamak İçin Bir
Dönem Daha Aday Oluyorum”

Herkesin yakından tanıdığı, ATA-2’nin çağdaş ve ayHerkesin yakından tanıdığı, ATA-2’nin çağdaş ve ay--
dınlık yüzü ve Bahçelievler Mahallesinin çalışkandınlık yüzü ve Bahçelievler Mahallesinin çalışkan
muhtarı Zekiye Hoca’yı bir kez daha “Muhtarın Kömuhtarı Zekiye Hoca’yı bir kez daha “Muhtarın Kö --
şesi” bölümünde konuk ettik. Söyleşimiz sırasındaşesi” bölümünde konuk ettik. Söyleşimiz sırasında
kendisi ve bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkındakendisi ve bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında
ayrıntılı bilgiler veren mahalle muhtarımız, yürütayrıntılı bilgiler veren mahalle muhtarımız, yürüt --
tüğü projelerin detaylarını da bizlerle paylaştı. Böltüğü projelerin detaylarını da bizlerle paylaştı. Böl --
genin bir dönüşüm yaşadığı ve daha yapacak pek çokgenin bir dönüşüm yaşadığı ve daha yapacak pek çok

işi olduğunuişi olduğunu
ifade edenifade eden
Zekiye Hoca,Zekiye Hoca,
y a k l a ş a ny a k l a ş a n
yerel seçimlerde yine aday olduğunu ifade ederek, gerekyerel seçimlerde yine aday olduğunu ifade ederek, gerek
oturduğu ATA-2 Konutlarının sakinlerinden, gerekse deoturduğu ATA-2 Konutlarının sakinlerinden, gerekse de
tüm Bahçelievler seçmenlerinden muhtarlık seçimindetüm Bahçelievler seçmenlerinden muhtarlık seçiminde
kendisi ve ekibi için oy istediğinin altını çizdi.kendisi ve ekibi için oy istediğinin altını çizdi.

BİR 
ÖĞRETMEN, 

HEM DE KADIN BİR 
ÖĞRETMEN OLMAM İLETİŞİM 
KURMAMI KOLAYLAŞTIRARAK 
MAHALLELİ İLE SEVGİ VE SAYGI 

İÇERİSİNDE KAYNAŞIP, 
BÜTÜNLEŞMEMDE 

ÇOK YARDIMCI 
OLDU

BUGÜNE 
KADAR MAHALLENİN 

ALTYAPI SORUNLARI İLE 
YAKINDAN İLGİLENMENİN YANI 
SIRA GEREK SAĞLIK KONULARI,
GEREKSE DE SOSYAL, KÜLTÜREL
VE EKONOMİK SIKINTILARININ

AŞILMASI İÇİN ÇOK ÇABA 
GÖSTERDİM, ÇOK YOL 

KATETTİM

M U H T A R I N    K Ö Ş E S İ
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Siz eğitim konusunda da oldukça has-
sassınız...
Evet öğretmen olmanın getirdiği bir
durum olarak da eğitim konula-
rında çok duyarlıyım. Beyler-
beyi Derneği gibi birkaç
hayırsever ile  birlikte ha-
reket ederek şu anda sekiz
öğrenciye karşılıksız burs-
lar veriyoruz. Ben özellikle
yetim çocuklar üzerinde
durdum. Sadece dernekler
aracılığıyla değil, bireysel olarak
da burs verilmesini sağlıyor ve teş-
vik ediyoruz. Çocukların okuması çok önemli.
Belediye zaten senenin belirli dönemlerinde
bir iki defaya mahsus olmak üzere eğitim
bursu veriyor ama bunu daha da yaygın hale
getirmek gerekiyor. Ben sürekli eğitim veren
kurumları araştırıp, onların burslarının ma-
hallemizdeki öğrencilere yönlendirilmesini
sağlıyorum.
Mahallenizdeki okul projelerine de kat-
kıda bulundunuz...
Evet, bir öğretmen olarak ister istemez okul-
larla çok yakından ilgileniyorum. Sürekli okul-
ları dolaşıyor, müdürleriyle irtibata geçip
onların ihtiyaçlarını saptıyor ve konuda kime
ulaşmam gerekirse onlarla temasa geçiyo-
rum.
Bölgemizde bir Anadolu Lisesine çok
ihtiyaç vardı. Birbuçuk yıl ön-
cesinde istekte bulunmuş
ve araştırmalara başla-
mıştım. Görev süresi
biten kaymakamımıza
bu konuda bir en van-
ter sunmuş ve ihtiyacın
hangi aralıkta olduğunu
belirtmiştim. Yeni kayma-
kamımızla da çok uyumlu çalış-
malar yürüttük. Artık bir Anadolu
Lisemiz var. Bülent Akarcalı Anedolu Lisesi
yeni öğretim yılında faaliyete başlıyor.
Bunun dışında varolan Yavuz Selim İmam
Hatip Ortaokulu’nun yarısı  İmam Hatip Lise-
sine dönüştürüldü. Benim başladığım dö-
nemde bir tek meslek lisesi varken, şu anda
Bahçelievler mahallesinde üç adet devlet li-
semiz var.
Eğitimin öneminden bahsederken sağ-
lıktan konuşmamak olmaz...
Tabii, zaten Türkiye’nin, İstanbul’un ve ma-
hallemizin en önemli sorunlarından biri de
sağlıkla ilgili. Gençlerimizin bağımlılık prob-
lemi giderek önem kazanıyor. Uyuştrucu
madde fiyatlarının alabildiğine düşmesi, ulaş-
madaki kolaylıklar bağımlılık yaşını da sürekli
geriye çekiyor ne yazık ki..Üsküdar İlçesinde
bağımlılıkla mücadeleyi başlatan riskli bölge-
ler arasında Yavuztürk’ten sonra ikinci ma-
halle Bahçelievler oldu. 

Üç yıl önce bağımlılık birimini kurduk ve eği-
tim çalışmaları başlattık, okullarda velilere

konferanslar verdik, bağımlı gençlerin
doğrudan ücretsiz tedaviye yön-

lendirilmelerini sağladık. Em-
niyet güçleriyle de yakın bir
biçimde çalışıyoruz. Bunun
için bilinçlendirme çalışma-
ları çok önemli. Bu süreç
içerisinde 15 kadar genci

tedavi sonucu hayata kazan-
dırdık, onlara iş bulduk.

Siz muhtar olarak ATA-2 de
dahil olmak üzere Sağlık Ocağı

çalışmalarının da başını çekiyor ve bu
konuda girişimler yapıyorsunuz...
Evet, benim bölgemde şu anda mahalleme
hitap eden iki tane sağlık ocağı var. Her iki-
sinde de doktor başına düşen hasta sayısı 4
binleri geçti. Sağlık Bakanlığı doktor başına
düşen hasta sayısını kademeli olarak 3 bine
çekme kararı aldı.
Ben de bunu değerlendirerek yeni
taleplerde bulundum. Sağlık mü-
dürümüzle görüştüm. Yakın bir
gelecekte Birlik Sağlık Ocağının
da taşınma durumunun olması
nedeniyle sağlık oçağının gerek-
liliği hem mahallemiz, hem de
özellikle ATA-2 için bir aciliyet oluş-
turuyordu. 

Görüşmeler sonrasında ATA-2 yö-
netimiyle bir çalışma başlattık.

Genel Kurul kararıyla bize bir
yer tahsisi de yapıldı.  Bu
Sağlık Ocağı, İl Sağlık Mü-
dürlüğünde diğer sağlık
ocaklarıyla birlikte ihale

aşamasında, yakın zamanda
yapılmasını ve yeni bir sağlık

ocağına kavuşmayı bekliyoruz.
Bu dahi yetersiz kalacak olduğun-

dan şimdiden ikinci bir yer arayışına geç-
tim bile.
Bir kadın olarak, kadınlarla ilgili çalış-
malara da öncelik veriyorsunuz. Örneğin
katkı verdiğiniz OGLİV projesi...

OGLİV projesi, o bölgede yerel sürdürülebilir
ekonomik kalkınma konusunda öncü çalış-
maların yapıldığı bir kalkınma modeli projesi.
Bu çalışma Sultan Murat bölgesinde başladı
ve ben de içerisinde yer aldım. Amaç Sultan
Murat’daki ev kadınlarını ekonomiye kazan-
dırmaktı. Bu arada Belma Güde Ortaokulunu
projemizin içerisine aldık. Özel ingilizce ve
matematik sınıfları açıldı. 
Sonra Sultan Murat bölgesinin öğrencilerinin
ağırlıklı olarak yer aldığı 4. Murat İlkokulunu
da OGLİV Projesine dahil ettim. Şu anda bir
proje okulu olarak Sultanmurat İlkokulu te-
peden tırnağa yenileniyor. Orada OGLİV’in
eğitim projesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle
öğrencilerimiz daha sağlıklı daha güzel or-
tamlarda ve gelişen teknik olanaklarla eğitim
görebilecekler. Ayrıca Sultanmurat’ta bir bi-
namız bitmek üzere. Orada mahallenin ka-
dınları üretime geçecekler. OGLİV bizim için

uzun soluklu ve kalıcı bir proje olarak
çok önemli.

Her projesi uzun so-
luklu olan  biri ola-
rak, önümüzdeki
yerel seçimlerde
ne yapacaksınız ?
Biliyorsunuz ben ilk

muhtarlık sürecinde
kendi isteğim ile aday

olmamıştım ama muhtar
olduktan sonra “keşke bunu 10

yıl önce yapsaymışım” demiştim. Çünkü muh-
tarlık öğretmenlikten çok daha halkla içiçe,
daha çok sorun çözücü bir görev. Bu nedenle
pek çok projeyi hayata geçirebiliyorsunuz.
Ben muhtarlığımın ilk döneminde mahallenin
sorunlarını yakından tanıdım. Bir anlamda
“çıraklık dönemimi” bitirdim. Şimdi “ustalık
dönemimi” icra etmekte sıra. İstiyorum ki,
başlattığım tüm bu projeleri tamamlamak
için bir dönem daha kalayım. Bahçelievler
mahallesine bir 5 yıl daha daha farklı, daha
kapsamlı, daha güzel çalışmalarım olsun.
Artık neyi nasıl yapacağımı 4 yıl öncesine
göre çok daha iyi biliyorum. 
Benim mahallemde zaten büyük bir değişim
var,  kentsel dönüşüm, tapu sorunu derken
oldukça hareketli bir döneme giriyoruz. Böy-
lesi bir dönemde, bu bölgede edindiğim bilgi
ve birikimimi yine bu bölge için kullanmak he-
pimizin yararına olacaktır.
Zaten gerek bizzat muhtarlığa gelenlerin be-
lirttiği, gerekse benim edindiğim izlenimler
hep bu doğrultuda. Bunun için de hem yıllar-
dır üyesi olduğum ve bilfiil oturduğum ATA-2
konutlarının sakinlerinden, hem de birlikte çok
uyumlu çalışmalar yürüttüğümüz sevgili Bah-
çelievler halkından bu yerel seçimlerde yine
beni desteklemelerini talep ediyorum. Kalıcı
ve yapıcı olmak adına daha yapılacak çok şey
var ve eğer yeniden seçilirsem yine tüm bun-
ları hep beraber elele yapalım istiyorum.

OGLİV PROJESİ İLE 
SULTANMURAT’DAKİ 

EV KADINLARINI EKONOMİYE
KAZANDIRARAK, BÖLGENİN

YEREL, SÜRDÜRÜLEBİLİR, 
EKONOMİK, KALKINMASINA 

DESTEK VERİLMESİNİ 
SAĞLIYORUZ

PROJELERİMİ 
TAMAMLAMAK VE 

MAHALLEMİZİN DÖNÜŞÜM
DÖNEMİNİ DAHA SORUNSUZ

BİR BİÇİMDE GEÇİRMESİNİ
SAĞLAMAK İÇİN BİR DÖNEM

DAHA MUHTARLIĞA
ADAYIM

BU PROJE 
SAYESİNDE 4. MURAT 

İLKOKULUNU DA TEPEDEN 
TIRNAĞA YENİLEYEREK DAHA

SAĞLIKLI ORTAMLARDA 
GELİŞEN TEKNİK OLANAKLARLA

EĞİTİM YAPILMASINA 
ÖN AYAK OLUYORUZ

M U H T A R I N    K Ö Ş E S İ
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F İ N A N S

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

Sultan ÇORUK , Esin DUMLU, Zafer ŞANLI, Şeref ERTAN,
Fatıma Tuba ŞENER, Nurgül YILMAZKAYA, Levent TAŞÇI,

İlkem Ahu ŞAHİN, Ayşegül ERTAN, Kaya TOMRUKÇU, Banu ÇİÇEKLİ
Kendilerine Hoşgeldin Diyor, Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

HAZİRAN AYINDA KAYBETTİKLERİMİZ :HAZİRAN AYINDA KAYBETTİKLERİMİZ :
Cevdet AVAR, Zekeriyye YERİNDE

Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına
ve Sevenlerine Başsağlığı  Diliyoruz.

F İ N A N S

TOPLAM

Haziran Ayı İçerisinde Tahsil Edilen Toplam Gelir 317.924
Haziran Sonu İtibariyle Alacak Bakiyesi   415.373

TUTAR

Ücretler (34 Çalışan) 102.017
Huzur Hakkı (5 Yönetim + 3 Denetim) 15.380
SSK 48.166
Stopaj 23.680
Güvenlik (24 Kişi + 2 Devriye Aracı vb. Masraflar) 93.678
Hukuk Müşavirliği 11.445
Mali Müşavirlik 2.500
Mahkeme Giderleri 0
Bakım Onarım 17.489
Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb. 12.285
Yönetim Binası Genel Giderler
(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat, Bilgi İşlem 7.800
Genel Kurul Giderleri 0
Demirbaş Giderleri 0
Kıdem ve İhbar Tazminatı                                                             0
Ring Servis 8.733 
Toplam Giderler  343.178

1) Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir 
2) İş Davaları Tazminat Ödemesi ....................................................................179.739.84
3) Haziran sonu itibariyle  ARSA TAPU VADELİ HESAP TOPLAMI ......13.911.678.00

HAZİRAN AYI GELİRLERİ
HAZİRAN 2018 GELİR-GİDER TABLOSU

HAZİRAN AYI GİDERLERİ

NOTLAR

TOPLAM

Temmuz Ayı İçerisinde Tahsil Edilen Toplam Gelir 361.415
Temmuz Sonu İtibariyle Alacak Bakiyesi   426.3734

TUTAR

Ücretler (34 Çalışan) 97.986
Huzur Hakkı (5 Yönetim + 3 Denetim) 15.380
SSK 45.152
Stopaj 22.207
Güvenlik (24 Kişi + 2 Devriye Aracı vb. Masraflar) 90.208
Hukuk Müşavirliği 11.445
Mali Müşavirlik 2.500
Mahkeme Giderleri 0
Bakım Onarım 1.645
Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb. 10.187
Yönetim Binası Genel Giderler
(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat, Bilgi İşlem 13.480
Genel Kurul Giderleri 0
Demirbaş Giderleri 0
Kıdem ve İhbar Tazminatı                                                             0
Ring Servis 8.260 
Toplam Giderler  318.450

1) Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir 
2) İş Davaları Tazminat Ödemesi .......................................................................179.101.08
3) Haziran sonu itibariyle  ARSA TAPU VADELİ HESAP TOPLAMI ........14.101.079.00

TEMMUZ AYI GELİRLERİ
TEMMUZ 2018 GELİR-GİDER TABLOSU

TEMMUZ 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.

Son yağışların yol açtığı su
taşkınları da göstermiştir
ki, bunların büyük
bölümü insan un-
surundan kaynak-
lanmakta ve
tes i sa t la rdak i
orjinal projelere
her müdahale
ediş, bizlere ma-
liyet ve zarar ola-
rak geri dönmek-
tedir.
ATA-2 Konutlarının her birinin orji-
nal projeleri bulunmakta ve sizler
evlerinizde kimi tadilatlar yaparken
gerek kendi projelerinizi, gerekse
de ATA-2’nin genel altyapısını göz
önüne alarak hareket etmelisiniz.
Bu konuda gelişigüzel, ehil olma-
yan kişilere yaptıracağınız proje de-
ğişiklikleri, istenmeyen sonuçlara
yol açabilmektedir.
Son dönemlerde iklim değişikliği
nedeniyle anormal yağışlar ol-

makta, bu yağışların olumsuz so-
nuçlarından hepimiz etkilen- mek-

teyiz.
Saha çalışanlarımızın

uyarıları da göstermek-
tedir ki, bu olumsuz-
lukların pek çoğu
özellikle bahçeli ev-
lerde yapılan yanlış
bağlama ya da ka-

patmalardan kaynak-
lanmaktadır.

Bunların başında rögarla-
rın kaldırılması, üstlerinin ka-

patılması ya da yağmur su
oluklarının pis su şebekesine bağ-
lanması gelmektedir.
Kooperatif üyelerimizin bu gibi de-
ğişiklikleri yapmasından kaynaklı
olarak da altyapı tesisatı suyu çe-
kememekte, tıkanıklıklara ve ye-
tersizliklere yol açmakta, bu
nedenle de kimi bölgeler su altında
kalmaktadır. Bu konularda daha
dikkatli olmanız hem sizi hem de
komşularınızı sıkıntılı durumlarla
karşılaşmasını önleyecektir.

SONUÇLARINDAN ZARAR GÖRMEMEK İÇİN  KONUTLARINIZIN  SU,
ELEKTRİK, PROJE ÇALIŞMALARI SIRASINDA MÜMKÜN OLDUĞUNCA

Orjinal Projelerinizin Dışına
Çıkmamaya Çalışın

(NOT: Göreve geldiğimiz 31 Ekim 2016 itibariyle 
devraldığımız bankadaki arsa tapu parası 11.569.586 TL idi.)
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HAZİRAN AYININ KAYDA DEĞER 
GÜVENLİK OLAYLARININ RAPORU

ARAÇ PLAKALARINIZI YÖNETİME
KAYDETTİRİNİZ ve GÜNCELLEYİNİZ

EV ALARMLARINIZI YÖNETİMİMİZİN
TELEFONLARINA DA YÖNLENDİRİNİZ

TALEP ve ŞİKAYETLERİNİZİ
TELEFONLARIMIZIN YANI SIRA

ata2guv@hotmail.com
ADRESİNE DE BİLDİREBİLİRSİNİZ

Güvenlik amirlerinin olay bildirimleri
ve CCTV tespitlerine dayanarak ha-
zırlanan Haziran 2018 raporu aşağıda
verilmiştir:

* Haziran ayı içerisinde ATA-2 Konutla-
rında 8 adet alarm olayı ihbarı alınmış,ika-
metler kontrol edilmiş ve sakinlerimize
bilgi aktarılmıştır.

* Gürültü, şüpheli şahıs, açık araç farı, ve
kapısı ile ilgili 7 adet  şikayet alınmış, ka-
mera kayıt kontrolleri yapılmış, üyelere
bilgi aktarılarak konunun gereği yapılmış-
tır.

* Ay içerisinde 3 adet kavga ve tartışma
ihbarı alınmış, 155 ile müdahale edilerek
taraflar uyarılmış, davacı ve şikayetçi ol-
madıklarından durum normale dönmüştür.

* Şubat ayında ATA-2 içerisine 14 eşya gi-
rişi ve 32 eşya çıkışı olmuştur.

* 2 adet kamera arızası gerçekleşmiş, tek-
nik büro ile bilgi paylaşılmış, sigortadan
kaynaklı arızalar giderilmiştir.

* Ay boyunca toplam 28 adet ambulans
girişi olmuş, refakati yapılmış, bilgileri pay-
laşılmıştır.

* Yağmur ve sel su basmalarına tedbir ol-
ması açısından mazgallar sürekli açık tu-
tulmakta ve gerekli müdahale
yapılmaktadır.

* Yaz aylarında yoğun eşya giriş çıkışı
olmakta, sakinlerimiz  eşya çıkış form-
larının yöneticilere imzalatılması konu-
sunda uyarılmaktadır.

* Tatile giderken güvenlik ve alarm ön-
lemlerinizin alınmış olduğundan, alarm-
larınızın ATA-2 güvenliği ile koordineli
olduğundan emin olunuz.

* Hepinize güvenli, huzurlu ve sağlıklı
günler dileriz.

CCTV  KOORDİNASYON EKİBİ 
Nihat Kart, Recep Kart,                              
Feyzullah Kılıçarslan

CAN ve MAL GÜVENLİĞİNİZ 
AÇISINDAN YÖNETİMİMİZDEKİ 

PLAKA KAYITLARINIZI 
YENİLEMENİZ ÖNEMLİDİR

G Ü V E N L İ K

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

ATA-2 SİTESİ ATA-2 SİTESİ 
GÜVENLİK GÜVENLİK 

TELEFONLARITELEFONLARI

Lütfen mazgalların, 
su prizlerinin üzerine, 

yangın hidratlarının önüne
park etmemeye 
özen gösterelim.

LÜTFEN EŞYA GİRİŞ - ÇIKIŞ SAAT ve
EVRAKLARINA ÖZEN GÖSTERELİM

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

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

ATA-2 Güvenlik Ekibi araç plaka kayıtla-
rının önemine her sayı dikkat çekerek,
kullandığınız araçların plakalarını ve
gerçekleşen değişiklikleri yönetime bil-
dirmenizi önemle rica ediyoruz. 
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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A T A 2’ d e n   K I S A   H A B E R L E R

EĞİLEN 
VE 

ÇEVREYİ 
ENGELLEYEN
AĞAÇLARIN 
ZORUNLU 
BUDAMASI

DALLARIN
ALIMI

CAM 
KUMBARA 
BOŞALTIMI

OYUN PARKI 
PLASTİK 

KORUMALARI 
YENİLENİYOR

KONTEYNER 
TAMİR 

VE 
BAKIMI

REKREASYON  
ALANI NIN

ŞELALESİNİN
TAMİRATI

YÜKSEK
AYDINLATMA

BAKIM ONARIM

DÜZENLİ 
ÇİM BİÇME 
İŞLEMLERİ

SOKAK VE CADDE
ÇAMURLARININ 
TEMİZLENMESİ

YAĞMUR SUYU
MAZGALLARI

GENİŞLETİLİYOR

KONTEYNERLER
YIKANIYOR

SİTE GENELİ GECE
İLAÇLAMA

ÇALIŞMALARI

RÖGAR
ÇALIŞMALARINDAN

TEL TAMİRATLARI 
YAPILIYOR      

YÜRÜYÜŞÜ 
ENGELLEYEN 
DALLARIN 

TRAŞLANMASI
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D O Ğ A   D O S T L A R I

Yavru kedilerimiz... Ne se-
vimliler minik minik ama
hayatla en hızlı tanışan
onlar bazen onlara yardım
etmek isterken yanlış du-
rumlara sebep olabiliyoruz.
Bunlar neler mi?
• Sahipsiz bir yavru gör-
düğünüz de annesi terk etmiş
diye düşünmeyin lütfen, anne
yiyecek aramak ya da ihtiyaçları
için bebeklerinin yanından ayrı-
lıyor olabiliyor. Bu durumda ya-
pılacak en doğru hamle
bebeklere oldukları yerde gü-
venli bir yer yapmak ( kutu için
vs) 
Bu sezon yaşadığımız bir örnek,
anne bebeklerine 3 gün sonra
geldi 
• Bir anne doğum yapar-
ken lütfen yanında olmayın, sa-
dece ona bir kutu bırakıp geri
çekilin , strese giren annenin do-
ğumu daha zor ve tehlikeli olu-
yor sadece empati…
• Anne ve yavrulara,
mümkünse bahçelerde koru-
naklı bir yerlerde yuva yapıp, ba-
kımlarını orada sağlayınız. 
Sığınaklara aldığınız anne ve be-
bekler güneş ve temiz havadan
yoksun kalıyorlar. Bebekler bü-
yümeye başlayıp kendi başlarına
tuvalet ihtiyaçlarını giderdikle-

rinde  kapalı yerde yaşanan so-
runlar sebebi ile bir anda bahçe-
lere bırakılıp dış dünya ile
tanışmaları onları şaşkına çeviri-
yor. Bizler sadece elimizde kalan
bir avuç doğa ile onların güdüle-
rini korumalarına yardımcı ola-
lım.
• Yolda bulmuş olduğu-
nuz yavruyu tedavi ve bakım için
geçici olarak evinize aldığınızda
ve iyileşme süreci bittiğinde
hayvanları birden salmayın, gü-
venli ortamlara  alıştırarak salım
yapın lütfen.  Bilmediğiniz bir or-
tama birden bırakıldığımızda ne
hissederiz ? birkaç dakika em-
pati kurar mısınız? 
• Site sakini hayvanları-
mızı çok seviyoruz aç kalmala-
rına dayanamıyoruz ama
yollara, araba altlarına,  oto-
parklara dökülen kuru mamalar
onların ezilme sebeplerinden sa-

dece bir tanesi, beslemelerimizi
güvenli yerlerde ve hijyen kural-
larına dikkat ederek yapmamız
en hassas sorunlarımızdan.
• Yavru kedi deyince ilk
akla gelen süt olur fakat , bilim-
sel çalışmalar sütün kedi de ba-
ğırsak sorunları yaşattığı
yönündedir. Süt vermek isti-
yorsa laktosuz süt vermeye özen
gösterelim
• Bulmuş olduğunuz
hasta kedinin bakımını ve teda-
visi ile ilgilenecek imkânınız
yoksa onları besleme bölgele-
rine bırakmak yerine 4440875
numaralı telefon ile ilçe beledi-
yesinden destek alabilirsiniz?
• Bulmuş olduğunuz
hasta hayvanı başka bir besleme
bölgesine bırakarak o canı kur-
tarmadığınız gibi diğer sağlıklı
hayvanları risk altına da bırak-
maktasınız.

• Belediye ekiplerine
hasta ve yaralı hayvan ihbarı
verdiğinizde, hayvanı kafesle-
meli ya da başında beklemelisi-
niz çünkü; hayvan sabit yerde
durmayacaktır, ekipler geldi-
ğinde hayvanı bulamayacağı gibi
hem yaralı hayvana faydamız
olamayacak hem de ekiplerin
başka bir canı kurtarmasına
engel olmuş olacağız 
• Üsküdar Belediyesi
ekipleri hafta içi  08.30 – 23.00
arası, hafta sonu 08.30 – 17.00
arası ihbarlara gelmektedir.
Diğer zaman dilimlerinde ilçe
içindeki vakalar ile Büyükşehir
Belediyesi ilgilenmektedir. 
Dikkat edeceğimiz birkaç hassas
nokta ile bir çok canlının refah
içinde yaşamlarına destek olabi-
liriz. 

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

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

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

ATA-2’deki Dostlarımız İçerisinde En Sevimli Ama  En Özen Gerektiren Canlarımız

Y A V R U   K E D İ L E RY A V R U   K E D İ L E R
Didem Akyüz Saldıran 

(EM/PATİ Platformu Genel Koordinatörü) didem@empatiplatformu.org   



Sözleşme Zorunluluğu

Ortaklarımızın binalarında yapacakları
bakım, onarım ve tadilat işlerine başlama-
dan önce kooperatif merkezine gelerek bir
onarım yapacaklarını bildirmeleri ve bunun
için bir garanti sözleşmesi yaparak izin al-
maları gerekmektedir. 

İzin alınmadan yapılacak çalışmalar tes-
bit edilerek durdurulacaktır.

Kooperatifimizin uzun bir süredir yürüttüğü
bu uygulamanın nedeni çevreye verilebile-
cek zararlar konusunda uyarıda bulunmak
ve sorumluların tesbitine yöneliktir. 

Bilindiği gibi bu tür işleri yapan
ustalar bazen çevreye zarar
vermekte, artık malzeme ve
molozları ATA-2 sakinlerinin
hareketlerini engelleyebilecek
bir biçimde uygunsuz yerlere
bırakmakta, ortak kullanım
alanlarında biriktirmektedirler.

Ustaların düzenli ve tertipli bir
biçimde çalışmalarını temin
amacıyla konulan bu kural
uzun zamandan beri uygulan-
makta olsa da kimi zaman bilinmediği, kimi
zaman da ihmal edilmekte olduğu için son

dönemlerde ATA-2’lileri rahat-
sız edecek bazı ihlaller ile kar-
şılaştık. 

İşlerin habersizce ya da usu-
lüne uygun olarak yapılıp ya-
pılmadığı ATA-2 güvenlik
birimleri tarafından takip edil-
mektedir.

Sonuç olarak kimsenin mağdur
olmaması için bu konuya has-
sasiyet göstermenizi, gerek

evler, gerekse de villalarda yapacağınız bu
tür tadilat çalışmalarına yönelik olarak ATA-
2 Kooperatifi yönetimi ile temas etmenizi
önemle duyururuz.

BAKIM, ONARIM, TADİLAT İŞLERİNİZ İÇİN
ATA-2 KOOPERATİF YÖNETİMİNDEN 

İZİN ALMANIZ GEREKMEKTEDİR
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A T A - 2’ D E N

BİRİNCİ GÜZERGAH İKİNCİ GÜZERGAH
(SELVİ Caddesi Tarafı) (MAVİ ÇAM Caddesi Tarafı)

(06.20 - 10.00 ve 17.00-19.00 arası yarım saatte bir, (06.45 - 09.45 ve 17.15-19.15 arası yarım saatte bir,
10.00-17.00 arası saatte bir) 10.15-16.45 arası saatte bir)

06.20 06.45
07.00 07.15
07.30 07.45
08.00 08.15
08.25 08.45
09.00 09.15
09.30 09.45
10.00 10.15
11.00 11.15
12.00 12.15
12.30

14.00 14.15
15.00 15.15
16.00 16.15
17.00 17.15
17.30 17.45
18.00 18.15
18.30 18.45
19.00 19.15

Geçtiği Güzergah : Geçtiği Güzergah :
D KAPISINDAN  KALKIŞ D KAPISINDAN  KALKIŞ
SÖĞÜT CADDESİ BOYUNCA C KAPISI
E KAPISI ZAMBAK MEYDANI
SALKIM SÖĞÜT SOKAK MAVİ ÇAM CADDESİ
NİLÜFER SOKAK ERGUVAN CADDESİ
SELVİ CADDESİ BOYUNCA AKASYA CADDESİ
PALMİYE CADDESİ ÇOCUK PARKI LADİN CADDESİ
KAYIN CADDESİ BOYUNCA MANOLYA CADDESİ
IHLAMURCAD. 53 ÖNÜ C KAPISI
KAVAK CAD. BOYUNCA D KAPISINA VARIŞ
IHLAMUR TENİS KORTU
IHLAMUR CAD. BOYUNCA
YAYA GİRİŞİ
ZAMBAK MEYDANI
C KAPISI
D KAPISINA VARIŞ

NOT:  Her iki güzergah da D Kapısından başlayıp yine orada sona ermekte olup, yaklaşık 10 dakikada tamamlanmaktadır.
(Oturduğunuz yerin D kapısına olan uzaklığına göre kalkış saatini takiben dakikalar içerisinde güzergahınız üzerinden servislere

binebilir, gideceğiniz yere göre C ya da D kapısında inebilirsiniz.)

CUMARTESİLERİ YARIM GÜN ÇALIŞILMAKTA VE SERVİSİMİZ SAAT 07.00 – 13.00 ARASI HİZMET VERMEKTEDİR

ATA-2 ÜCRETSİZ RİNG SERVİS SEFERLERİ 
ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÜZERGAHLARI
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