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ATA2 KONUTLARI 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: ata2konutları@gmail.com

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

BİZİ  FACEBOOK’TA “Ata 2 Sitesi” WEB’DE İSE “www.ata2.org” SİTEMİZDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

KONUTLARI
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B A Ş K A N D A N

Ata-2 Konutlarının dört dörtlük bir site olarak yönetilmesini sağlamak,  

Değerli Ortağımız,
Kat malikimiz, Komşumuz;
Kooperatifimizin 2019 ve
2020 yıllarına ait olağan
Genel Kurul toplantısını
07.11.2021 tarihinde 386 or-
tağımızın asaleten, 333 orta-
ğımızın vekaleten olmak
üzere 719 ortağımızın iştiraki
ile gerçekleştirdik. Zaman ayı-
rarak Genel Kurula katılan,
alınan kararlara katkı sağla-
yan, Yönetim Kurulumuza
verdiği destek ve güvenden
dolayı tüm ortaklarımıza te-
şekkür ederiz.  
Ayrıca, Genel Kurulda muha-
lefet yapıyorum diye 10-15
kişilik bir grubun olumsuz
tavır ve davranışları bizleri
gerçekten üzmüştür. Ata2nin
bütünlüğünü bozma gayre-
tinde olan bu şahıslardan
Hüryaşar Ziyaettin Sezer,
kendi parselinde bulunan
komşularına yönetim planı
iptali için dava açmış bulun-
maktadır. Bu arkadaşlarımı-
zın enerjilerini komşularını
davalarla uğraştırma yerine
Ata2’nin yararına kullanmala-
rını temenni ederim.
2753 ortaklı kooperatifimiz
uzun yıllar süren tapu soru-
nunu çözerek ferdileşme sü-
recini tamamlamış ve tasfiye
halindedir. Yönetim kurulu-
muz aynı zamanda tasfiye ku-
rulu olarak da görev
yapmaktadır. 2742 ortağın
kendisi adına kat mülkiyet ta-
pusu teslim edilmiş, yüküm-
lülüklerini yerine getirmeyen
11 ortağımız kalmıştır. Bu or-
taklarımızın icra davaları
devam etmektedir.
Tapuya tescil edilen yönetim
planı gereği, yönetim kurulu-
muz aynı zamanda ATA-2 KO-
NUTLARI geçici site yönetim
kurulu olarak da görev yap-
maktadır. 

2021 yılından önce koopera-
tif tarafından verilmekte olan
temizlik, bakım, onarım, gü-
venlik gibi tüm hizmetler
01.01.2021 tarihinden itiba-
ren 634 Sayılı Kat Mülkiyeti
Kanununa göre ATA-2 KO-
NUTLARI işletme bütçesi kul-
lanılarak verilmektedir.

634 Sayılı K.M. Kanunu
68.Maddesi gereğince Ata-2
sınırları içinde bulunan tüm
kamusal alanların ATA-2 Ko-
nutları tarafından kullanılma-
sına yönelik yerel yönetimle
mutabakat sağlanmıştır. 

İstanbul Valiliğinden Ata-2
Konutları sınırları içerisinde
bulunan tüm alanlarda, özel
güvenlik hizmeti izni alınmış-
tır.

Ata-2 Konutlarının belediye-
den talep edeceği bazı hiz-
metlerin dışında artık resmi
dairelerle bir işimiz kalma-
mıştır. 

Bundan sonra Ata-2 Konutla-
rının dört dörtlük bir site ola-
rak yönetilmesini sağlamak,
artık ATA2’lilerin vereceği ka-
rarlarla olacaktır. Genel Ku-
rullarda alacağımız kararlar
ve maddi imkanlar ölçü-
sünde, aşağıya sıraladığım şu
işlerin yapılması gerekiyor.

1) Giriş-Çıkış kontrolleri-
nin yapılabilmesi için 5 Adet

Giriş-Çıkış kapılarının yeniden
düzenlenmesi, misafir giriş çı-
kışlarının ayrılması gerek-
mektedir.

2) 5 Kapıda da hane
halkı ile iletişim sağlayacak
mobil iletişim altyapısının ku-
rulması gerekmektedir.

3) Taşıt tanıma etiketi
olmayan araçların misafir
giriş-çıkış kapısında sorgula-
narak girişleri sağlanmalıdır.

Ata2de ikamet eden komşu-
larımızın kapılarda zorluk çek-
memeleri için, daha önce
hane halkı bilgi formu dol-
durmayanların bir an önce
hane halkı bilgi formlarını
doldurarak yönetime teslim
etmeleri gerekmektedir.

4) Olabildiğince çevre
duvarlarımızın güvenlik zafi-
yeti olan eksiklikler gideril-
melidir. 

5) Aydınlatma ve Gü-
venlik kamerası sayısı arttırıl-
malıdır.

6) Güvenlik personeli
sayısı arttırılmalıdır. En azın-
dan çok yoğun kullanılan
çocuk parkı gibi alanlarda gü-
venlik bulundurulmalıdır.

7) Süreç içerisinde yaya
kapılarında giriş çıkış otoma-
tik geçiş kartlarıyla sağlanma-
lıdır.

8) Tüm Ata2’lilerin kulla-
nacağı bir sosyal tesis yapıl-
malıdır.

9) Spor sahalarının çev-
resindeki parçalanmış teller
yenilenerek eksiklikler gide-
rilmelidir.

10) Bozulmuş, sakat-
lanma tehlikesi yaratan fut-
bol sahasının zemininin
yenilenmesi gerekmektedir.

11) Çocuk parkları ve fit-
ness grupları elden geçirilip
eksiklikler giderilmelidir.

12) Yeşil alanların elden
geçirilerek doğal dokusunu
bozmadan gerekli peyzaj dü-
zenlenmeleri yapılmalıdır.

13) İsteyen bloklarda gö-
revli (Kapıcı) hizmeti merkezi
olarak ATA-2 KONUTLARI site
yönetimi tarafından verilme-
lidir.

Bu listeyi biraz daha uzatmak
tabii ki mümkün, bundan
sonra görev alacak site yöne-
ticilerinin ve biz Ata2’lilerin
sorumluluğu bu eksiklikleri-
mizi giderip Ata2yi çok daha
kıymetli ve sağlıklı bir yaşam
alanına dönüştürmektir.

2022 yılına gireceğimiz şu
günlerde tüm dünyayı etkisi
altına alan salgının bir an
önce bitmesi, ülkemiz ve
ATA-2 KONUTLARI için güzel
bir yıl olması, sevdiklerimizle
geçireceğimiz en güzel za-
manların olması temenni-
siyle, neşe, sağlık, huzur ve
mutluluk hep bizimle olsun.

En içten dileklerimle,
Yeni yılınız kutlu olsun.

Ahmet GÜLAYDIN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ATA2’LİLERİN VERECEĞİ KARARLARLA OLACAKTIR
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386 ortağımızın asaleten, 333 ortağımı-
zın da vekâleten olmak üzere toplam
719 ortağımızın iştiraki ile gerçekleşen
Genel Kurulumuz, ATA-2’lilere yakışan
bir ağırbaşlılık içerisinde geçti.
Genel Kurulda, Divan Heyetinin oluş-
ması ve açılış konuşmaları sonrasında
üyeler gündemdeki maddeleri görüştü
ve fikirlerini dile getiren konuşmalar
yaptılar.
2019 ve 2020 yıllarına ait yönetim ku-
rulu yıllık çalışma raporları, denetim ku-
rulu raporları, bilanço ve gelir-gider
farkı hesapları okunduktan sonra mü-
zakereye açıldı ve müzakereyi mütea-
kip raporlar oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantıda ayrıca tazminat ödemeleri
için talep edilen 400TL avans bütçesi de
onaylandı.
Daha sonra seçimlere geçilmiş ve iki lis-
tenin yarıştığı oylama sonucunda, mev-
cut yönetim ve denetim kurulu
kadroları, 58 oya karşı 311 oy ile farklı
bir biçimde seçilmiş ve ATA-2’liler gü-
venlerini belirttiği Ahmet Gülaydın ve
ekibini yeniden göreve getirmiştir.

ATA-2 Kooperatifinin  2019 - 2020 Yılı Genel Kurul Toplantısı, 7 Kasım 2021 Tarihinde Gerçekleştirildi

GENEL KURULDA GÜVEN 
TAZELEDİK !..

Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

Pandemi  Neden iy le  B i r  Y ı l  A ra  Verd iğ im iz
GELENEKSEL KERMESİMİZ

ATA-2’LİLERİ YİNE ÇOK MUTLU ETTİ
ATA-2’nin geleneksel hale gelen 
ancak pandemi nedeniyle 2020 
yılında yapılamayan yıl sonu 
kermesimizi, gelen yoğun istek
üzerine yeniden gündeme aldık 
ve 25 - 26 Aralık tarihleri arasında
kapalı spor ve gösteri 
salonumuzda gerçekleştirdik. 
Yoğun talep nedeniyle kapış kapış
giden kermes masalarımız bir gün 
içerisinde tükendi.
Site sakinlerimizin çok 
özlediklerini ve memnuniyetlerini
ifade ettikleri kermes boyunca,
komşularımız 
hem birbirlerini tanıma, hasret 
giderme ve keyifli sohbetler yapma
olanağını elde ettiler, hem de aile
bütçelerine katkıda bulundular.
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Y  Ö  N  E  T  İ  M  D  E  N 

(NOT : 2022 Yılı Bütçesi, 
2022 Yılı İçeriside Yapacağımız Kat Malikleri Kurulu Toplantısında Yeniden Değerlendirilecektir)
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