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

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

ATA-2’lilerin bir rüyası daha gerçek
oldu ve sitemiz, komşularımızı
düzenli ve ücretsiz bir biçimde

taşıyacak bir ring hattına sahip oldu
(Servis programını 8. sayfada bulabilirsiniz)

“... Bizler şimdiden, 28/05/2017 ta-
rihinde yapacağımız genel kurulun
heyecanını yaşamaktayız.  Ata2 ye
yakışır bir genel kurul yapılması en
büyük arzumuzdur. 

Bunun için çalışmalarımız yoğun bir
şekilde devam etmektedir. Ata2
genel kurullarının buluşma günü ve
bayram havasında geçmesi en
büyük dileğimizdir. 

Sizlerden istediğimiz bu değerli mal
varlığımıza sahip çıkmak adına, Ata-
2 Konut Yapı Kooperatifi’nin yılda
bir kez yapılan olağan genel kurul
toplantısına kooperatifin bir üyesi
olarak katılmanızdır.

Böylece Ata2’de yapılan ve yapıla-
cak önemli işlerde görüşlerinizi bil-
direbilecek ve katkı sağlamış
olacaksınız. 
28/05/2017 Pazar günü saat: 10:00
da, Ata-2 B1 adası spor salonunda
yapılacak olağan genel kurul top-
lantımızda, bizlere yakışır bir şe-
kilde, gündem maddelerinin
rahatça ve sakince görüşülüp, sağ-
lıklı kararlarların alınmasını temenni
eder, saygılarımı sunarım....”

Ahmet Gülaydın
ATA-2 Yönetim Kurulu Başkanı

(Sayfa 3-4)
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FOTOĞRAFLARLA 
ATA-2 YÖNETİMİNİN

İLK 6 AY İÇERİSİNDE YAPTIKLARI

BLOKLARDAN GELEN VE 
SIK SORULAN SORULARIN 

CEVAPLARI -1 

ÇOCUKLAR ve
HAYVAN SEVGİSİ

(ATA-2’DEN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA)

MUHTARIMIZ ZEKİYE HOCA
“BAĞIMLILIKLA MÜCADELE”

KAMPANYASINI ANLATTI

28 MAYIS GENEL KURULUMUZA TÜM ORTAKLARIMIZI BEKLİYORUZ28 MAYIS GENEL KURULUMUZA TÜM ORTAKLARIMIZI BEKLİYORUZ

ATA-2 SİTESİ YÖNETİMİ HERHANGİ BİR WHATSAPP HESABI KULLANMAMAKTADIR. ORTAKLARIMIZ BİZİ  
FACEBOOK’TA “Ata 2 Sitesi” WEB’DE İSE “www.ata2.org” SİTEMİZDEN TAKİP EDEBİLİR,  İLETİŞİME GEÇEBİLİRLER

2016 YILI GENEL KURULUNU 28 MAYIS 2017 TARİHİNDE
KAPALI SPOR SAHAMIZDA YAPIYORUZ

ATA-2 DE ÜCRETSİZ RİNG SERVİSLERİ BAŞLADI

B-1 adasındaki sahamız, üzeri
kapatılarak hem spor hem de
çok amaçlı olarak kullanıma
hazır hale getirilmiştir. 28
Mayıs tarihinde genel kurulu-
muz burada gerçekleşecek ve
ondan sonra site sakinlerin-
mizin kullanımına açılacaktır.

SPOR SAHAMIZIN KAPATILMA İŞLEMİ TAMAMLANDI



ADRES : Bahçelievler Mah. Ata 2 Sitesi Bosna Bulvarı
Palmiye Caddesi Nilüfer Sokak B7 Adası No:1 Çengelköy
Üsküdar / İSTANBUL

TEL : 0216 486 02 24 - 25

WEB : www.ata2.org

E-POSTA : ata2koop@gmail.com

FACEBOOK : Ata 2 Sitesi

Ahmet Gülaydın (Başkan)
Fatma Halide Altınsaban (Başkan Yardımcısı)
Ali Erdoğan (Muhasip Üye)
Ahmet Çifcibaşı (Üye)
Atilla Kadıoğlu (Üye)

Zahir Yakışır (Başkan)
Levent Aşkın (Üye)
Gürkan Baş (Üye)

Zeki Yücel

Özgür Kumru
Kader Atmaca
Ercan Can
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YÖNETİM KURULU

YÖNETİM MERKEZİ

DENETİM KURULU

YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

MERHABALAR;
Onlar ATA-2 Kooperatifi yönetimine seçilene kadar yakın çevreleri dışında çok tanı-
nan insanlar değillerdi. Hele başkan Ahmet Gülaydın’ı pek çok kooperatif ortağı
genel kurul sırasında yaptığı konuşmalar ile tanımıştı. Ama ATA-2 konutlarında otu-
ranlar için tam bir bilinmeyendi. Yolda karşılaştıklarında bile, çoğu kim olduğu hak-
kında  bir fikir sahibi değildi. 

Aslında bir iki kişi dışında hepsi yepyeni isimler, yepyeni yüzler olarak ÇÖZÜM
GRUBU adı altında bir araya gelmiş, tek hedefleri daha yaşanılır bir ATA-2 de tapu
mücadelesi yürütecek bir kadro oluşturmuşlardı. Geleceğe inanan sessiz çoğunlu-
ğun en idealist isimleri ile birlikte yılan hikayesine dönmüş olan bir öyküye son nok-
tayı koymaktan başka bir amaçları yoktu.

Üstelik ATA-2 yönetiminde acemi sayılırlardı. 13 yıldır kesintisiz bir biçimde süren
bir kadrolaşmanın ardından beyaz bir sayfa olarak geliyor ve pek çok şeyi yeni yeni
öğreniyorlardı. Hepsi farklı sektörlerde deneyimli yöneticilerdi, ama ATA-2 farklıydı.
Onlar da bu bilgi açıklarını çok çalışarak, çok inceleyerek ve yanlarına doğru kişileri,
konularında uzman isimleri alarak kapattılar. Yarattıkları sinerji ile hedeflerine odak-
landılar, planlı, programlı ve kararlı bir biçimde çıktılar yola.

Geldiklerinde kasalarında paraları yoktu, eski dönemin kongre masraflarını bile ken-
dileri tamamlamak zorunda kalmışlardı. Ama azimle çalıştılar, kısa zamanda çok yol
aldılar. Toplanamayan aidatları toplayarak, taviz vermeden gereği neyse onu yapa-
rak bir yandan masrafları kıstılar, diğer yandan aidat gelirlerini artırdılar ve bu zor ko-
şulların lezzetli meyvelerini tek tek ortaya çıkmaya başladılar.

Evet önemli bir tapu sorunu vardı ve bu konuda da hiç bir zaman olmadığı kadar
kararlı, tavizkar olmayan bir yol izlediler. Arapsaçına dönmüş haklı bir davayı, ola-
ğanüstü koşullardan geçmekte olan bu ülkede yaşanan tam zorluklara karşın her
platformda dile getirdiler, anlattılar, savundular. Yeri geldi seslerini yükselttiler, yeri
geldi dostça ilişkiler kurdular ve tapu konusunda tüm zamanların en ileri noktasına
kadar geldiler. Daha da ilerletecek ve sonunda tapuyu alacaklar elbet ! 

Bundan hiç kimsenin kuşkusu yok. Ama bu arada hayat da devam ediyor ve 600
dönüm üzerine kurulu 2.754 konutta yaşayan 13 bini aşkın bir nüfus, gündelik kar-
maşa içerisinde pek çok konuda çözüm bekliyordu. Koşullar ve bütçe elverdiğince,
titiz bir program çerçevesinde, hiç birini es geçmeden, hemen her konuya el atıldı.
Kimisi biraz yavaş olsa bile, sonuçlar da birer birer alınmaya, çözümler birbiri ardına
gelmeye başladı. Elinizdeki bülten işte Kasım’dan Mayıs’a kadar geçen 6 aylık kısa
süreç içerisinde gerçekleşen kazanımları net bir biçimde gözler önüne seriyor. Hep-
sine tek tek fotoğraflarıyla, açıklamalarıyla yer verdik. Biz iyi bir ekibiz ve sizlerle bir-
likte daha iyi oluyoruz, olacağız ! ATA-2’yi yarınlara hep beraber taşıyacağız...

Bu altı ay içerisinde neredeyse son 13 yılda yapıldığından daha fazla fazla iş yapıldı.
Ortaklarımızın büyük bir çoğunluğunun memnuniyeti de bunun en çarpıcı göstergesi
oldu. Önyargılı, mutsuz, umutsuz bir kitlenin, 6 ay  gibi kısa bir süre içerisinde yüzü
gülmeye başladı. Bu yönetimin yaptıkları herkese gelecek için güçlü bir umut aşıladı. 

Demek ki tüm zor koşullara ve bütçenin değişmemiş olmasına rağmen, eğer iste-
nirse ATA-2’de de güzel şeyler yapılabiliyormuş. Darısı tapumuzun
başına !.. Hepinizi,  gelinen nokta hakkında bilgilenmeniz ve so-
runları konuşup tartışmanız için 28 Mayıs’ta,-bu kez- kendi sa-
lonumuzda gerçekleşecek genel kurulumuza bekliyoruz.

SEVGİ VE DOSTLUKLA KALIN...

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 sitenin  şu bilgilerine ulaşabilirsiniz :

* TEMEL BİLGİLER, *  ÇEŞİTLİ DUYURULAR, * YÖNETİM
VE DENETLEME KURULU  ÜYELERİ, * TÜM KOOPERATİF

ORTAKLARININ LİSTESİ, * BUGÜNE KADARKİ TÜM  GENEL
KURULLARIN TUTANAKLARI vb. 

E D İ T Ö R D E N     

KATKILARINIZI, 
ÖNERİLERİNİZİ, 
YAZILARINIZI
BEKLİYORUZ

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

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

Sayın Ortağımız; 

2017 yılı Emlak Vergisi’nin
birinci taksit ödemesini

30 Mayıs (Salı)
gününe kadar kooperatif

merkezine yatırmanız
önemle rica olunur

K O O P R AT İ F T E N  K I S A  K I S AK O O P R AT İ F T E N  K I S A  K I S A
ATA-2 KOOPERATİF ORTAKLARI

BORÇ SORGULAMA SİSTEMİ

Artık tüm ortaklarımız web sitemiz
aracılığıyla borçlarını sorgulayabilecek.

Bunun için web sitesindeki aidat borcu
sorgulama butonunu tıkladıktan sonra

şunları yapacaksınız :

Kullanıcı adı kısmına TC kimlik numara-
nızı, şifre kısmına da TC kimlik numara-
nızın son 6 hanesini yazmanız gerekiyor.
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BASIN BÜLTENİMİZ

Bunlardan biri her ay düzenli ola-
rak çıkan ATA 2-YAŞAM basın bül-
tenidir. Her ay kapılarınıza kadar
getirdiğimiz bu bülten aynı za-
manda elektronik olarak,
www.ata2.org web sitemizde de
yayımlanmaktadır.

Söz verdiğimiz gibi, katılımcı ve
şeffaf yönetim anlayışı gereği bu
bülteni çıkarma ihtiyacı duyduk.

Bültenimizin temel amacı yöneti-
min faaliyetlerini, çalışma progra-
mını, duyurularını yapmak, bunun
yanı sıra hem kooperatifin yasal
durumu, gelinen nokta ve atılacak
adımlar konusunda bilgilendirme-
lerde bulunmak, aynı zamanda
Ata-2 deki yaşam konusunda gün-
cel başlıklara değinerek, sizlerin
de öneri ve görüşleri doğrultu-
sunda çalışmalarımızı gerçekleş-
tirmektir.

ALTI AYLIK FAALİYET
PLANIMIZ

Geçtiğimiz genel kurulda bütçede
değişiklik olmadığı için, eski bütçe
ve aidat tutarları üzerinden denk
bütçe planlaması yaparak, imkan-
lar çerçevesinde öncelikleri de
dikkate alarak 6 aylık faaliyet
programını oluşturduk, bu faaliyet
programı çerçevesinde çalışmala-
rımızı yürüttük.

Amacımız Ata2’nın hak ettiği yere
ulaşmasını ve marka değerini art-
tırmaktır. Gayretlerimiz Ata2’nin
en itibarlı yaşam alanı olmasını
sağlamaktır. Aşağıda özet olarak,
sırası ile neler yapıp, neler yap-
madığımıza değineceğim.

ATA-2’YE YAKIŞIR BİR
GENEL KURUL
Şimdiden bizler, 28/05/2017 tari-
hinde yapacağımız genel kurulun
heyecanını yaşamaktayız.  Ata2 ye
yakışır bir genel kurul yapılması en
büyük arzumuzdur. 

Bunun için çalışmalarımız yoğun
bir şekilde devam etmektedir.
Ata2 genel kurullarının buluşma
günü ve bayram havasında geç-
mesi en büyük dileğimizdir. 

Genel kurulların kavgasız, gürültü-
süz geçmesi en büyük arzumuz-
dur. Tüm ortaklar düşüncesini,
eleştirisini özgürce ifade edebil-
melidir. Yanlış veya eksik yapıl-
mış işler var ise, her ortağın önce
yönetime bildirmesi düzeltme yo-
luna gitmesi gerekmektedir. Tabii
ki ilgili mercilere bildirim, dava
açma ve hakkını arama yolu açık-
tır. 

Bizler, oylamalarda, ortaklarımızın
hiç kimsenin baskısı altında kal-
madan oyunu özgürce kullanma-
sını istiyoruz. Tüm ortaklarımızın
sadece ATA2’nin yararına olacak
şekilde ayrıştırıcı değil, birleştirici
söylemlerde bulunmasını arzu
ediyoruz.

KATILIMINIZI BEKLİYORUZ
Sizlerden istediğimiz bu değerli
mal varlığımıza sahip çıkmak
adına Ata-2 Konut Yapı Koopera-
tifi’nin yılda bir kez yapılan olağan
genel kurul toplantısına koopera-
tifin bir üyesi olarak katılmanızdır.
Böylece Ata2’de yapılan ve yapıla-
cak önemli işlerde görüşlerinizi
bildirebilecek ve katkı sağlamış
olacaksınız. 

Çevrenizde genel kurula gelme-
yen, katılmayan üyelerimizi gel-
meleri konusunda teşvik ediniz.
Katılamayacak durumda olan üye-
leri mutlaka eksiksiz doldurulmuş
bir şekilde vekalet vermeleri ko-
nusunda uyarınız.

28/05/2017 Pazar günü saat:
10:00 da, Ata-2 B1 adası spor sa-
lonunda yapılacak olağan genel
kurul toplantımızda, bizlere yakı-
şır bir şekilde, gündem maddele-
rinin rahatça ve sakince
görüşülüp, sağlıklı kararlarların
alınmasını temenni eder, saygıla-
rımı sunarım.

PERSONEL, YÖNETİM
MERKEZİ
Personelin, yönetim binasının ih-
tiyaçlarını karşılayarak, çalışma
ortamını ve çalışma düzenini di-
sipline ettik. 

Çalışmalarımızı daha verimli ya-
pabilmek için 20-25 kişinin bir
arada toplantı yapabileceği bir
odayı toplantı odası olarak dü-
zenledik.

DANIŞMA KURULLARI,
KOMİSYONLAR KURDUK

Danışma kurulları ve komisyonlar
(Plan proje, hukuk, basın yayın,
güvenlik, park bahçe, teknik işler)
oluşturduk. 

Danışma kurullarımızla çok başa-
rılı işler yaptık, desteklerini, fikir-
lerini aldık ve bizleri motive
ettiler.

Değerli Kooperatif Ortaklarımız ve ATA-2 Sakinleri;

Genel Kurul’da sizlerin çoğunluğunun güveni, desteği
ve oylarıyla göreve gelmemizin üzerinden altı ay
geçti. 

Sorunları teker teker ele alarak, oluşturduğumuz da-
nışma kurulları ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile,
hak ettiğiniz hizmet kalitesinde pek çok yeniliğe imza
atıyor ve atmaya devam ediyoruz. 

Tüm bunları yeri geldikçe sizlerle toplantılarda, soh-
betlerde, bültenlerimizde bölüm bölüm paylaştık.
Genel kurulumuz öncesinde de, derli toplu bir bi-
çimde hatırlamak için, sizlerle paylaşalım istedim.

GENEL KURUL ÖNCESİNDE GENEL KURUL ÖNCESİNDE 
Ahmet GÜLAYDIN (ATA-2 Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı)

Y Ö N E T İ M ‘ D E N

TÜM TÜM 

ORTAKLARIMIZIN ORTAKLARIMIZIN 

GEREKLİ DUYARLILIĞI GEREKLİ DUYARLILIĞI 

GÖSTEREREK GENEL KURULAGÖSTEREREK GENEL KURULA

ZAMANINDA GELMELERİNİ ZAMANINDA GELMELERİNİ 

ÖNEMLE RİCA ÖNEMLE RİCA 

EDERİZ.EDERİZ.

ATA-2 
YÖNETİM 
KURULU
OLARAK 
İLK ALTI 

AYIMIZDA 
NELER 

YAPTIK 
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Y Ö N E T İ M ‘ D E N

İMAR PLANLARINA
İTİRAZ ETTİK

2016 yılı imar planlarına, plan
proje danışma kurulumuz ile bir-
likte çok profesyonel bir itiraz di-
lekçesi hazırlayıp İ.B.B. ve
Üsküdar Belediyesi’ne verdik.

GÜVENLİK
SÖZLEŞMESİNİ YENİLEDİK

Güvenlik sözleşmesini, güvenlik
danışma kurulu ile istişare ede-
rek, verilen teklifleri değerlendi-
rerek, mevcut firma ile yeniledik.

İLK KEZ AYLIK BASIN
BÜLTENLERİ ÇIKARTTIK

Basın ve yayın danışma kurulu
ile istişare ederek, Ata-2 Yaşam
basın bültenini çıkarttık ve her
ay evlerinize kadar gönderiyoruz.

WEB SİTESİNİ TEPEDEN
TIRNAĞA YENİLEDİK

“http://www.ata2.org” web site-
mizi tepeden tırnağa yeniledik.
İçeriklerini güncellemeye devam
ediyoruz. Her üyenin kendi şifre-
siyle girip online olarak borcunu
öğrenip kredi kartı ile ödeme ya-
pacağı sistemi devreye aldık. Sos-
yal medya olarak “Ata 2 Sitesi”
adlı Facebook sayfamızı iletişim
aracı olarak yoğun bir şekilde kul-
lanmaya başladık.

BORÇLARI TAHSİL
ETTİK, TAKİP SÜREÇLERİNİ
BAŞLATTIK

Borçlu üyelere yönelik yasal işlem-
leri başlattık, süreç devam etmek-
tedir. Bir kısım borçları tahsil ettik.

ARAÇ GEREÇ
EKİPMANLARINI
YENİLEDİK

Park ve bahçelerde kullanılan
araç gereçlerin tamirat ve bakım-
larını yaptırdık, ihtiyaç duyulan
ekipmanlar için satın almalar ya-
pıldı.

BİLGİLENDİRME
TOPLANTILARI YAPTIK

Blok yöneticileri ve villa sahipleri
ile 20-25 şerli gruplar halinde, bil-
gilendirme toplantıları yaptık,
karşılıklı istişarelerde bulunduk.

ÇALIŞANLARIMIZA
ÜCRET ARTIŞI YAPTIK,
BANKA PROMOSYONLARI
ALDIK

Yılsonunda personelimizin ücret
artışını yaptık, her çalışanımıza
500 TL tutarında banka promos-
yonu aldık.

BELEDİYEYİ TEMİZLİK
İŞLERİMİZE SEFERBER
ETTİK

Temizlik işlerinde maksimum
özeni göstererek belediyeyi se-
ferber ettik, bu konudaki destek-
lerinden dolayı belediyemize
teşekkür ederiz, havaların ısın-
ması ile birlikte tüm cadde ve so-
kaklarımızda yıkamalı genel
temizlik yapılacaktır.

OTOBÜS DURAĞIMIZI
YAKINA ALDIRDIK

Mediviya Hastanesi’nin karşısın-
daki otobüs durağını, Ziraat Ban-
kası’nın önüne aldırttık.

AĞAÇLARIMIZIN
BUDAMASINI YAPTIK

Ortak alanlarda bulunan ağaçla-
rımızın budamasını yaptık. Bele-
diyemizden az sayıda da olsa
budama desteği aldık, önümüz-
deki yıl ve sonrasında bu deste-
ğin daha da artacağını umuyoruz.

ATIK SU KANALLARINI
İLAÇLATTIK

Belediye tarafından 2 kez atık su
kanallarının ilaçlanması yapıldı.

ANA GİRİŞLERDEKİ
TABELALARI YENİLEDİK

Ata2 ana kapı girişlerindeki yön
tabelalarını yeniledik. Güvenlik
kulübelerinin görselliğini değiş-
tirdik.

PASLANMIŞ PARK/BAHÇE
OTURMA GRUPLARINI
ELDEN GEÇİRDİK, BOYADIK

Paslanmış ve çürümeye başlamış,
tüm park ve bahçelerde bulunan,
oturma gruplarının onarımlarını
ve boyamalarını yaptık.

BORDÜR TAŞLARINI,
PARK ÇİZGİLERİNİ BOYADIK

Yolların bordür taşlarını, park
çizgilerinin boyamalarını yaptık. 

B1 ADASI SPOR
SAHASINI ONARIP,
ÜSTÜNÜ  KAPATTIK

B1 adası spor sahasının onarımını
yaparak, yaz kış kullanacağımız
spor sahasına dönüştürdük. Bu
saha ihtiyaç halinde, tiyatro, si-
nema, müzik konseri, genel
kurul, kalabalık toplantı, nişan-
düğün gibi her türlü organizasyo-
nun yapılabileceği şekilde
düzenlendi.

BAŞLANGIÇ OLARAK
ÜÇ ÇOCUK PARKINI
YENİLİYORUZ

Onarılması mümkün olmayan,
Çok kötü durumda olan B4, B9,
V17 adalarındaki 3 tane çocuk
parkımızı tamamen yeniliyoruz,
bu parklar en yoğun kullanılan
parklardır, diğerleri onarılıp bo-
yanacak.

YOL ONARIM
ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK

Yollarımızın, onarımı ve yapımı
için belediye ile görüşmeler yap-
tık, mümkün olduğu ölçüde des-
tek olacaklarının sözünü aldık.
Onarım çalışmaları başladı.

HAVUZLARI TEMİZLEDİK,
POMPALARI YENİLEDİK

Havuzların temizliğini yapıp, su
pompalarını yeniledik.

SİTE İÇİ RİNG SEFERLERİ
BAŞLATTIK

Ata2 de Ring seferi başlattık.

TAPU MÜCADELESİNİ
SÜRDÜRÜYORUZ

Arsa tapusu konusunda, göreve
geldiğimiz günden bu güne, 3
kere İstanbul defterdarlığıyla, iki
kere Ankara Milli Emlak Genel
müdürlüğü ile, İki kere gece
kondu temsilcileri ile, sekiz kere
Üsküdar Belediye Başkanlığı ile
toplantılar yaptık. Konu ile ilgili
tüm kamu kurum ve kuruluşlarını
ayağa kaldırmış durumdayız, ta-
pumuzu alıncaya kadar hiçbir
boşluk bırakmadan mücadelemiz
devam edecektir.

KOOPERATİF
BÜTÇESİNDEN YEMEK BİLE
YEMEDİK

Kooperatif bütçesinde şimdiye
kadar 25 kuruşluk yemek yeme-
dik. (Kendi cebimizden bu harca-
maları yapıyoruz).

BİRİKMİŞ ARSA TAPU
PARASININ KURUŞUNA
DOKUNMADIK

Arsa Tapu parasının faizleri de
dahil, kuruşuna dokunmadık.

SORULAN HİÇ BİR
SORUYU YANITSIZ
BIRAKMADIK

Bize sorulan hiçbir soruyu yanıt-
sız bırakmadık.

HİÇ BİR ÜYEYİ
TALEPLERİNDEN DOLAYI
GERİ ÇEVİRMEDİK

Hiçbir üyeyi haklı taleplerinden
dolayı geri çevirmedik.

ÜYELER ARASINDA
ASLA AYRIM YAPMADIK

Üyeler arasında asla, hiç bir ayı-
rım yapmadık.

ATA-2 
YÖNETİM 
KURULU
OLARAK 
İLK ALTI 

AYIMIZDA 
NELER

YAPMADIK 
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BİR TEK GÜNÜ BİLE BOŞ GEÇMEYEN BİR HİZMET YARIŞINDAN AKILDA KALANLAR :

Fotoğraflarla Yönetimin İlk 6 Ayı

Imar planlarına itiraz ettik ve bu konuda
üyalere bilgi verdik

Çalışanlara yeni giysiler alındı ve tüm ekip
motive ve disipline edildi

Web sitemizi tepeden tırnağa 
değiştirdik, yeniledik ATA-2 danışma kurullarını kurdukOtobüs durağımızı geri

aldık

Geri dönüşüm ve atık
konteynerlerini elden

geçirdik

Yayın danışma kurulumuz 
ilk aylık bültenimizi 

yayınladı

Son yılların en yoğun kar felaketi
ile geceyi gündüze katarak

mücadele ettik

Sitemiz “Doğa Dostları 
Grubu” ile kalıcı bir işbirliğinin

ilk toplantısını yaptık

ATA-2’deki apartman dairesi - villa
sahipleriyle yapılan tanışma ve

bilgilendirme  toplantılarını tamamladık

Belediye ile işbirliği yaparak
sokaklarımızın temizliğini

başlattık

Blok ve villa 
toplantılarını 

başlattık

KASIM 2016

ARALIK 2016

OCAK 2017
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Belediye işbirliği ile ortak alanlardaki
ana baca (pis su) kanallarını ilaçlattık

Çok amaçlı spor sahamızın üstünü
kapatma çalışmalarına başladık Sitemizde MEDIVIA Hastanesi tarafından

ücretsiz göz taraması yapıldı

ATA-2 yeni ışıklı 
tabelalarına kavuştu

Sınırlı da olsa, 
Üsküdar Belediyesinden 

destek alarak ağaç budamalarımızı 
güvenli bir şekilde yaptık

Üstü kapatılan spor 
salonumuz genel kurul için

hazır hale getirildi

ŞUBAT 2017

MART 2017

Doğa Dostları grubuyla birlikte
sitemizde hayvan yemleme 

yerleri oluşturduk

NİSAN - MAYIS 2017

Muhtarımız Zekiye Hoca ile işbirliği
yaparak mahalle sosyal projelerine

destek vermeye başladık

Mayıs ayı itibariyle yılların özlemi
olan ücretsiz ATA-2 ring servisi

seferlerine başladı

Park ve bahçelerde bulunan
aydınlatma tamiratlarını 

yaptık



Bahçelievler Mahallesi
Bağımlılıkla Mücadele

Komisyonu
Sayın ATA-2 Sakinleri, Sevgili
Komşularım;
Bildiğiniz gibi uyuşturucu, çağı-
mızın önemli sorunlarından biri
olup, bölgemizde de son dö-
nemde artış göstermiştir. Bu
nedenle, muhtarınız olarak,
Bahçelievler Mahallesi Bağımlı-
lıkla Mücadele Komisyonu ve
çalışmaları hakkında bilgi ver-
mek, yardım ve desteklerinizi
almak istiyorum.                   
“Bağımsız Üsküdar” Başlığı

Altında Çalışmalara
Başlandı

Komisyonumuz, Üsküdar Kay-
makamımız Mustafa Güler baş-
kanlığında “BAĞIMSIZ
ÜSKÜDAR” başlığı hakkında
Ekim 2016 tarihinde ilk çalışma-
larına başladı. Üsküdar gene-
linde, Kaymakamımız, kurum
müdürleri, Emniyet Amirliği ve
muhtarlardan oluşan bir üst
kurul oluşturuldu. Alt kurul ola-
rak da en çok riskli mahallelere
öncelik verilerek mahalle birim-
leri oluşturuldu ve çalışmalarına
başladı.

Mahallemiz de İlk
Toplantısını Kaymakamımız

İle Gerçekleştirerek Kendi
Birimini Oluşturdu

Bahçelievler Mahallesi de
17.11.2016 günü Kaymakamı-
mız Mustafa Güler başkanlı-
ğında ilk toplantısını Şehit
Mustafa Kaymakçı Ortaokulu
(Eski Ana-Fen, Şimdiki Çengel-
köy Teknik…..) konferans salo-
nunda gerçekleştirdi. Burada bir
“Mahalle Bağımlılıkla Mücadele
Birimi” oluşturuldu. 

Okul Müdürleri, Rehber
Öğretmenler ve Cami

İmamları ile Gönüllüler
Elele Verdi

Bu birim, Çengelköy Lise Mü-
dürü ve Rehber Öğretmeni, Ra-
hime Ulusoy Denizcilik Anadolu
Meslek Lisesi Müdürü ve Yar-
dımcısı, Belma Güde Ortaokulu
Müdürü ve Rehber Öğretmeni
ile cami imamları ve gönüllü
mahalle sakinlerinden oluşmak-
tadır.
Mahalle Çalışma Birimi, Bahçe-
lievler Mahalle Muhtarı Zekiye
Hoca’yı başkan seçerek gö-
revine başladı.

Öğretmenlere ve Velilere
Seminerler Verildi

Öncelikle bu üç okulda velilere
bağımlılıkla ilgili bilgilendirme
seminerleri yapıldı. Uzman dok-
tor ve psikologlar velilerimizi
konuyla ilgili olarak eğittiler.

Yine bu üç okuldaki öğretmen-
lerimize ayrı bir seminer yapıla-
rak soruları yanıtlandı ve
broşürler dağıtıldı.

Gençlerimiz Rehabilite
Edilerek Topluma

Kazanılmaya Çalışılıyor
Şu anda Kaymakamlıkta kurulan
Üsküdar Bağımlılıkla Mücadele
Birimi ve Üsküdar Belediyesi
BAĞIMSIZ HAYAT Projesi ile bir-
likte bağımlı gençlerimiz tedavi
ve rehabilite edilerek tekrar
topluma kazandırılmaya çalışılı-
yor.
Bağımlılıkla Mücadele sadece
bir grup ve kişinin çabasıyla
değil, toplumsal duyarlılık ve
sistemli bir mücadele ile kazanı-
lacak büyük bir sorundur.

ATA-2 Sakinleri Olarak
Konu Karşısında  Hepimiz

Duyarlı ve Dikkatli
Olmalıyız 

ATA-2 Sitesi de bu anlamda be-
lirli bir risk altında olup, site sa-
kinleri olarak hepimiz bu
konuya karşı duyarlı ve dikkatli

olmak zorundayız.
İçki ve özellikle de uyuşturucu
bağımlılığında tedavi olmak is-
teyen vatandaşları özel hasta-
nelerde yatırarak ücretsiz
tedavi ettiriyor ve tekrar top-
luma kazandırıyoruz.
ATA-2 sakinlerinin de bu ko-
nuda bizlere ve ilgili birimleri-
mize destek olmalarını
bekliyorum.
Çocuklarımız bizim geleceğimiz-
dir, geleceğimize sahip çıkalım.
Sevgi ve Saygılarımla...

M U H T A R I M I Z D A N
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Çocuklarımız Bizim 
Geleceğimizdir, 

Geleceğimize Sahip Çıkalım
Zekiye HOCA

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı

Çağımızın ve Çevremizin Önemli Sorunlarından Biri de Uyuşturucu Kullanımıdır

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI VE

ZEKİYE HOCA’NIN İRTİBAT
NUMARALARI :

0216 332 54 54
0535 430 82 10
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SORU 1 : Gelir elde etmek için apartmanın
kapıcı dairesini kiraya verebilir miyiz?
CEVAP 1:
Apartmanın ortak alanında herhangi bir
işlem yapabilmek ve gelir elde edebilmek
için, tüm kat maliklerinin oybirliği (yani
%100 katılımı) ile karar alınır.  Kapıcı dairesi
için de bu şekilde tüm ortakların katılımı ve
oybirliği ile kiraya verme kararı alınabilir.
SORU 2 : Apartman temizliği ve çöp
dökme vs. işlerini part time / yarı zamanlı
olarak yaptırabilir miyiz? 
CEVAP 2:
Bu hizmetin fatura kesebilen bir firmadan
alınması en uygun yoldur.
Ancak eğer herhangi bir kişiye yaptırıla-
caksa, bu iş için bir gider makbuzu ile
ödeme yapabilirsiniz. (Apartman makbuzu
gider makbuzu olarak da kullanılabilir).

Bu işlem giderin stopaj vergisinin (%20 ora-
nında) ilgili vergi dairesine ödenmesi şar-
tıyla olabilir.
SORU 3 : Bunların sigorta primleri nasıl he-
saplanacak ? 
CEVAP 3:
Çalıştırılanların sigorta primi ise ayda “10
günden az çalışan işçi” için gün başına as-
gari ücretin %2’si oranında olmak üzere

ödenir. Bu konuda SGK’ya “10 günden az
çalıştırılacaklara ilişkin form” ile müracaat
edilmelidir.
SORU 4: Tüm bu işlemler e-devlet’ten de
yapılabilir mi?

CEVAP 4:

Evet, bu müracatlar için “e-devlet’ten” de
işlem yapılabilir. 

“www.turkiye.gov.tr” adresinden SGK’yı
seçerek “4A on günden az süreli ev hiz-
metleri işveren başvuru ve sorgulama ek-
ranından müracaat edilebilir. 

“e-devlet” uygulaması ile müracaat yapan-
ların ayrıca form doldurmaları gerekmez.

Hizmetlinin SGK işlemini yapmadan çalıştı-
rılması kanunen yasaktır, idari para cezası
ise oldukça yüksektir.

BLOKLARDAN GELEN ve SIK SORULAN SORULARIN CEVAPLARI
Atilla KADIOĞLU   (ATA-2 Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi)

G Ü N C E L

Gerek blok / apartman yönetimleri, bunların devlet ve maliye ile ilgili iş-
lemleri, gerekse apartman görevlilerine ilişkin hukuki / mali konular genelde
çok fazla bilinmemekte olup, bu konuda yönetim olarak biz de sık sık soru-
larla karşılaşıyoruz.
Bu ve yönetimimize gelen benzeri soruları bundan böyle bültenlerimiz ara-
cılığıyla sizlerle paylaşarak, buradan yardımcı olmaya ve yol göstermeye ça-
lışacağız. 
Bu sayımızda kapıcıların kullanılmayan dairelerinin kiralanması ve dışarıdan
anlaşılan kişilerle ilgili hukuki mevzuat ile ilgili iki soruyu cevaplıyoruz.

ATA-2’miz Sonunda Servisine Kavuştu
Yapılır mı, yapılmaz mı, nasıl olacak derken, ATA-2 yönetimi yeni
bir sözünü daha yerine getirerek, ATA-2’yi beklenen servisine ka-
vuşturdu. Sitenin alanının eğimli olması, özellikle sitenin aşağısında
oturanlar, yaşlı ve çocuklar için büyük bir sıkıntı oluyordu. 

Pek çok konuya el atan ve çözüm getiren ATA-2 yönetimi bu sorunu
da aşarak sonunda gerekli anlaşmayı yaptı ve Mayıs 2017 itibariyle
site sakinlerini taşıyacak olan servisin ring hattını hizmete soktu.

SERVİS PROGRAMI:
SABAH : 07.00 – 10.45 ARASI, 45 DAKİKADA BİR,

ÖĞLEN: 10.45 – 17.00 ARASI, SAATTE BİR,               
AKŞAM: 17.00 – 20.00 ARASI, 45 DAKİKADA BİR

GÜZERGAH VE SAATLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR :

D KAPISI KALKIŞ; – saat: 07.00 – 07.45 – 08.30 – 09.15 – 10.00 –
10.45 – 11.45 – 13.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.15 – 18.00 – 18.45     

Sardunya Sk. giriş – saat: 07.03 – 07.48 – 08.33 – 09.18 – 10.03 –
10.48 – 11.48 – 13.33 – 14.33 – 15.33 – 16.33 – 17.18 – 18.03 – 18.48  

Palmiye Cd. 12 önü – saat: 07.05 – 07.50 – 08.35 – 09.20 – 10.05 –
10.50 – 11.50 – 13.35 – 14.35 – 15.35 – 16.35 – 17.20 – 18.05 – 18.50

Japongülü Sk. giriş – saat: 07.06 – 07.51 – 08.36 – 09.21 – 10.06 –
10.51 – 11.51 – 13.36 – 14.36 – 15.36 – 16.36 – 17.21 – 18.06 – 18.51

Kayın Cd. 26 önü – saat: 07.11 – 07.56 – 08.41 – 09.26 – 10.11 –
10.56 – 11.56 – 13.41 – 14.41 – 15.41 – 16.41 – 17.26 – 18.11 – 18.56

Ihlamur Cd 53 önü – saat: 07.13 – 07.58 – 08.43 – 09.28 – 10.13 –
10.58 – 11.58 – 13.43 – 14.43 – 15.43 – 16.43 – 17.28 – 18.13 – 18.58

Papatya Çkmzı başı – saat: 07.14 – 07.59 – 08.44 – 09.29 – 10.14 –
10.59 – 11.59 – 13.44 – 14.44 – 15.44 – 16.44 – 17.29 – 18.14 – 18.59

Ihlamur tenis kortu – saat: 07.16 – 08.01 – 08.46 – 09.31 – 10.16 –
11.01 – 12.01 – 13.46 – 14.46 – 15.46 – 16.46 – 17.31 – 18.16 – 19.01

Ihlamur Cd. 14 önü – saat: 07.17 – 08.02 – 08.47 – 09.32 – 10.17 –
11.02 – 12.02 – 13.47 – 14.47 – 15.47 – 16.47 – 17.32 – 18.17 – 19.02

Ihlamur Cd. 2 önü – saat: 07.18 – 08.03 – 08.48 – 09.33 – 10.18 –
11.03 – 12.03 – 13.48 – 14.48 – 15.48 – 16.48 – 17.33 – 18.18 – 19.03

Ihlamur Cd. 1/3 – saat: 07.19 – 08.04 – 08.49 – 09.34 – 10.19 – 11.04
– 12.04 – 13.49 – 14.49 – 15.49 – 16.49 – 17.34 – 18.19 – 19.04

Zambak Meydanı – saat: 07.20 – 08.05 – 08.50 – 09.35 – 10.20 –
11.05 – 12.05 – 13.50 – 14.50 – 15.50 – 16.50 – 17.35 – 18.20 – 19.05

D Kapı – saat: 07.25 – 08.10 – 08.55 – 09.40 – 10.25 – 11.10 – 12.10
– 13.55 – 14.55 – 15.55 – 16.55 – 17.40 – 18.25 – 19.10

Zambak önü – saat: 07.27 – 08.12 – 08.57 – 09.42 – 10.27 – 11.12 –
12.12 – 13.57 – 14.57 – 15.57 – 16.57 – 17.42 – 18.27 – 19.12

Maviçam Cd. 11 önü – saat: 07.29 – 08.14 – 08.59 – 09.44 – 10.29 –
11.14 – 12.14 – 13.59 – 14.59 – 15.59 – 16.59 – 17.44 – 18.29 – 19.14

Kamelya Sk.– saat: 07.31 – 08.16 – 09.01 – 09.46 – 10.31 – 11.16 –
12.16 – 14.01 – 15.01 – 16.01 – 17.01 – 17.46 – 18.31 – 19.16

Menekşe Sk.– saat: 07.33 – 08.18 – 09.03 – 09.48 – 10.33 – 11.18 –
12.18 – 14.03 – 15.03 – 16.03 – 17.03 – 17.48 – 18.33 – 19.18

Orkide Sk. – saat: 07.35 – 08.20 – 09.05 – 09.50 – 10.35 – 11.20 –
12.20 – 14.05 – 15.05 – 16.05 – 17.05 – 17.50 – 18.35 – 19.20

Erguvan Cd. 77 önü – saat: 07.37 – 08.22 – 09.07 – 09.52 – 10.37 –
11.22 – 12.22 – 14.07 – 15.07 – 16.07 – 17.07 – 17.52 – 18.37 – 19.22

F Kapı – saat: 07.39 – 08.24 – 09.09 – 09.54 – 10.39 – 11.24 – 12.24
– 14.09 – 15.09 – 16.09 – 17.09 – 17.54 – 18.39 – 19.24

Manolya Cd. 44 önü – saat: 07.41 – 08.26 – 09.11 – 09.56 – 10.41 –
11.26 – 12.26 – 14.11 – 15.11 – 16.11 – 17.11 – 17.56 – 18.41 – 19.26

B Kapı – saat: 07.43 – 08.28 – 09.13 – 09.58 – 10.43 – 11.28 – 12.28
– 14.13 – 15.13 – 16.13 – 17.13 – 17.58 – 18.43 – 19.28

D KAPISI VARIŞ – saat: 07.22 – 08.30 – 09.15 – 10.00 – 10.45 – 11.30
– 12.30 – 14.15 – 15.15 – 16.15 – 17.15 – 18.00 – 18.45 – 19.30

* SERVİSLER CUMARTESİ SAAT: 13.45’E KADAR SÜRECEKTİR.
* PAZAR GÜNÜ SERVİS YOKTUR.

EDİNİLECEK TECRÜBELER IŞIĞINDA SERVİS SAAT VE DURAKLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILABİLİR
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Nihat Kart, Recep  Kart ve
Feyzullah Kılıçarman site-
mizden en önemli işlerden bi-
rini,güvenlik konusunu
üstlenmiş olan deneyimli bir
ekip. 
Kısıtlı imkanlarla devriye
görevinden bekçiliğe, kamera
kontrolden mülki amirler ve
polis teşkilatı ile olan işbir-
liğe kadar pek çok konu onla-
rın eline bakıyor. 
Gözlemden raporlamaya
kadar sıradan gibi gözüken
pek çok işin yanısıra, her an
en tehlikeli karşılaşmalara
hazır olmak durumunda olan
bu üçlü, diğer güvenlik ele-
manlarıyla birlikte ATA-2’nin
güvencesi konumundalar.
15 yıla kadar uzanan bir ATA-
2 deneyimi olan Nihat ve
Feyzullah’ın anlattıklarını
belki burada sayfalarca yaz-
sak az kalır. 
Başlarından filmlere konu
olacak kadar çok şey geçen
bu ikili, bugüne kadar pek
çok şey yaşamış bir çok olayı
çözmüş, televizyonlara, gaze-
telere çıkmışlar.
Ama biz bu kadar detaya gir-
meyecek, sadece uluslararası
bir uyuşturucu çetesini basit
önlemler sayesinde çökerttik-
lerini, hırsızlık çetelerini ya-
kalattıklarını, kumarhaneden
pek çok başka konuya kadar
akla gelebilecek tüm kötülük
yuvalarını afişe ettiklerini be-
lirterek, onlara zorlu görevle-
rini yaparken yardımcı
olmamız gerektiğini hatırlat-
makla yetineceğiz.
Gerek Recep, gerek Nihat
ATA-2’de  öncelikle insan ya-

şamının herşeyden değerli ol-
duğunun altını çizerek, gü-
venlik konularını
önemsememizi ve gereken
hassaiyeti göstermemizi isti-
yorlar.
Bu çerçevede bir yandan site
sakinlerinden kendilerine
yardımcı olmalarını istiyor,
diğer yandan da alınması ge-
reken tedbirler konusunda
onlara uyarı görevlerini yapı-
yorlar.
Feyzullah ile Recep’in üze-
rinde durdukları en önemli
konuların başında
1) Giriş, zemin ve bahçe ay-
dınlatmalarının çok önemli
olduğunu, kendileri devriye
görevini yaparken şüpheli şa-
hısları farketmekte temel bir
işlevi olduğu söylerken, aynı
zamanda kötü niyetli şahısları
da caydırıcı özelliği olduğunu
da vurguluyorlar.
Önem verdikleri ikinci konu
ise konutları olabildiğince ka-
mera ve alarm sistemleri ile
teçhiz etmek. 1,000 - 1,500 li-
ralık basit bir sistemin ne
kadar yardımcı olduğunu ve
önemli vakaları bunlar saye-
sinde aydınlattıklarını bir de
onlardan dinlemenizi öneri-
rim.
Üzerinde durdukları bir diğer
husus ise alarmların, alarm
merkezlerinin yanısıra sitenin
telefonlarına da bağlanması
ve buna paralel olarak adresin
de açık bir biçimde bildiril-
miş olması. Aksi taktirde 600
dönümlük bir alan içerisinde
nereden geldiği belli olmayan
bir alarm sesini takip edene
kadar ortalıkta ne hırsız kalı-

yor ne de başka bir şey. Ama
bu önlemler alınırsa, olay ye-
rine çok seri bir biçimde inti-
kal edebiliyorlar.
Dikkat çektikleri son bir konu
da araç plakalarının , değişen
araçların yönetime bildiril-
mesi ile ilgili. Camı ya da ka-
pısı açık olan arabanın kime
ait olduğunu bilmelerinin
kendilerine faydası büyük.
Bu arada kendilerinin kolluk
kuvveti olmadıklarını, yetki-
lerinin onlara yardımcı
olmak, haber vermek, işbir-
liği yapmakla sınırlı oldu-
ğunu da önemli belirtiyorlar.
Çevreleri de çok geniş,
155’ten çok doğrudan emni-
yet amirleri, vali yardımcıla-
rıyla iletişim halindeler.
Birbirlerini tanıyor ve önemli
bilgi paylaşımlarında bulunu-
yor ve bu sayede çok hızlı
sonuç alabiliyorlar.
Büyük küçük demeden her
ihbarı ciddiye aldıklarını ve
hepsini inceliyor, olayı çöz-
meden ve sonuç almadan da 
bırakmıyorlar. Tabii en büyük
yardımcılarının da dikkatli,
uyanık ve tedbirli site sakin-
leri olduğunu da söylemeden
geçemiyorlar ama bu arada
küçük de bir sitemleri var. 
“Bizler sabah ya da akşam
evimizi, çocuğumuzu geride
bırakarak işe geldiğimizde o
gün ne ile karşılaşacağımızı
ve geriye dönüp dönemeye-
ceğimizi bilmiyor ve zor şart-
lar altında görev yapıyoruz.
Site sakinleri lütfen bize karşı
daha anlayışlı olsunlar ve iş-
birliği yapsınlar. Herkesin
tam güvenliği ancak bu şe-
kilde sağlanabilir”.

F İ N A N S G ÜV E  N L  İ  K

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

Mehmet Hilmi Sezer, Zeki Alev,
Yasir Amer Abdulwahhab Aldaghistany

Kendilerine Hoşgeldin Diyor, Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

KOOPERATİFİMİZ ÜYELERİNİN BU AY KOOPERATİFİMİZ ÜYELERİNİN BU AY 
DOĞAN ÇOCUKLARI :DOĞAN ÇOCUKLARI :

Batıkan YENER
Anne Babayı Kutluyor, Sağlıklı, Başarılı ve Mutlu

Bir Yaşam Diliyoruz.

NİSAN AYINDA KAYBETTİKLERİMİZ :NİSAN AYINDA KAYBETTİKLERİMİZ :
Ayise AKTAŞ, İsmet METE

Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına ve
Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz.

ESKİ BORÇ NİSAN AYI TOPLAM

Tahsil Edilmesi Gereken 237.211 300.137 537.348
Tahsil Edilen Toplam Gelir 257.596

TUTAR

Ücretler (36 Çalışan + 5 Yönetim + 3 Denetim) 108,433
SSK 35.544
Stopaj 21.320
Güvenlik (24 Kişi) 86.655
Hukuk Müşavirliği 10.400
Mali Müşavirlik 2.500
Mahkeme Giderleri 12.093
Bakım Onarım 63.732
(Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme)  8.013
Yönetim Binası Genel Giderler 3.354
(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat)
Genel Kurul Giderleri 15.403
Demirbaş Giderleri 0

Toplam Giderler.  367.447

NOT : Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir

ATA-2 Kooperatif üyelerinden daha önceden toplanan arsa tapu
paralarının yatırıldığı bankalardaki vadeli hesap bakiyeleri ve
miktarları aşağıda belirtilmiştir :

DENİZBANK 6,803,900.91
T. İŞ BANKASI 5,046,016.43
VAKIFBANK 369,970.64

TOPLAM :            12,219,887.98
NOT : Kooperatifimizin paraları en yüksek faizi veren bankalar arasında
paylaştırılmış olup, faiz oranları hakkında her ay yeniden teklif alınmaktadır.
Yönetimimiz, göreve geldiği 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren vadeli he-
saplarda duran paraların  tek bir kuruşuna dahi dokunmamıştır.

NİSAN AYI GELİRLERİ
NİSAN AYI GELİR-GİDER TABLOSU

KOOPERATİFİMİZİN VADELİ BANKA HESAPLARI

NİSAN AYI GİDERLERİ

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:  TR64 0013 4000 0000 0444 4000 05
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 facebook ve web sayfamızda da 
yayınlamaya devam edeceğiz.

ZOR ŞARTLARDA GÖREV YAPAN CANIMIZIN, MALIMIZIN  BEKÇİLERİ 

ATA-2 Güvenlik EkibiATA-2 Güvenlik Ekibi
Ortalıklarda çok fazla dikkatimiziOrtalıklarda çok fazla dikkatimizi
çekmeseler de, onlar 3 vardiya,çekmeseler de, onlar 3 vardiya,
24 saat sitenin güvenliğinden so24 saat sitenin güvenliğinden so--
rumlu, fedakar bir ekip.rumlu, fedakar bir ekip.

Üstelik yaptıkları iş hem çokÜstelik yaptıkları iş hem çok
önemli, hem de tehlikeli olmaönemli, hem de tehlikeli olma--
sına karşın, çoğu kez bir teşeksına karşın, çoğu kez bir teşek --
kürü bile esirgediğimiz sitemizkürü bile esirgediğimiz sitemiz
görevlileri. Bültenimiz bu sayıgörevlileri. Bültenimiz bu sayı --
sında bu kez onları dinleyelim issında bu kez onları dinleyelim is --
tedik... tedik... 
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Resimlerde İstanbul
Efkarım çok büyük avunamıyorum İstanbul
Sana ilk geldiğim yılları acıyarak anıyorum
Nerede yedi tepede açmış katırtırnaklarının kekiği
Aşıkların uğrak yeri Küçüksu, Çamlıca’daki ağaçların

Hepsine kıydılar, kesip gecekondu, villakondu yaptılar
Tansiyonum çıkıyor senin kesilen kolunu bacağını gördükçe
Nereye baksam tepelerin ağaçları kesilmiş
Yeşillikler, çiçekler yok artık, sen de farkındasın

Seni koruyacağım diyenler neden sana kıyıyorlar
Gözlerini kapatıyor, görmüyorlar, seni unutmuşlar
Efkarım bitmiyor gönlüm ağlıyor sana, kaderine
Tansiyonum yükseldi Nakkaştepe evlerini gördükçe

Yazık beyler, kıymayın bu tarihin anılarına
Dostuna ev parasına değer mi hiç ,satıyorsunuz yok pahasına
Ah İstanbul, sana ve seni sevenlere acımıyorlar
Avunmak için resimlerde yaşatıyorum seni, ağlıyorum...

Müyesser Öğretmen

MART 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
Nisan 2017 raporu aşağıda verilmiştir:
* Nisan ayı içerisinde sitemizde 4 adet alarm
olayı ihbarı alınmış, ikametler kontrol edil-
miştir.
* Bu dönemde iki adet araç ile ilgili şikayet
alınmış, kamera kayıt kontrolleri yapılmış,
üyelere bilgi aktarılarak tutanakları tutulmuş-
tur.
* Ayrıca gürültü ve şüpheli şahıslarla ilgili tar-
tışma konusunda iki adet başvuru olmuş ve
personelimiz olaylara müdahale etmiştir.

* Bir adet elektrik kesintisi olmuş, sosyal-
medya hesapları ve telefon mesajları aracı-
lığıyla site sakinlerimiz bilgilendirilmiştir.
* Bu ay içerisinde Ihlamur Caddesi No:12’nin
kapıcı dairesinde kalanlardan gelen yoğun
şikayetler sonrasında bina yöneticileri ile be-
raber  boşaltılmış ve kapıcı dairesi kapatıl-
mıştır. Konu halen takip edilmektedir. Buraya
geliş gidişler engellenmekte ve bu adres ile
ilgili gözetimimiz devam etmektedir.
* Sitemize Şubat ayında 5 eşya girişi ve 12
eşya çıkışı olmuştur.

* Bir adet kamera arızası olmuş ve teknik
büro ile paylaşılmıştır.
* Tesbit edilen işyerlerine tutanak tutulmuş
ve konu muhasebe ile hukuk bürosuna bildi-
rilmiştir.

* Bina içlerinin tarafımızdan kontrol edileme-
diği sitemizde, bu ay üç adet de hırsızlık ola-
yının yaşandığından, komşularımızın
şüphelendikleri her konuda bizleri gece gün-
düz 24 saat aramalarını tekrar hatırlatmak is-
teriz.
* Gece yapılan kontrollerde bina sığınakları,
apartman girişleri ve bahçe kapılarının açık
olduğu görülmekte, buralarda art niyetli kişi-
ler barınabileceğinden bu konuda uyarılar
yapılmaktadır.Lütfen aydınlatma ve kamera
sistemlerinin can güvenliği açısından önem
taşıdığını unutmayalım ve gerekli tedbirleri
alalım.
* Ekibimizin ambulansla girişlere eşlik etmesi
ve cenaze konularında bizzat gidip bilgi ala-
rak yönetim kuruluna anında aktarma uygu-
laması sürmektedir.

Tüm site sakinlerimize huzurlu 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

Y A Ş A M

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

ATA-2 SİTESİ ATA-2 SİTESİ 
GÜVENLİK GÜVENLİK 

TELEFONLARITELEFONLARI

“Sizden Gelenler” köşemizde, yine kooperatif 
ortaklarımızdan Sayın Müyesser ÖĞRETMEN’in
bir şiirini  yayınlıyoruz. 

Bülten sayfalarımızda yayınlamak üzere sizlerin de şiir, resim, karikatür,
fotoğraf, elişi eserlerinizi, hobileriniz vb. çalışmalarınızı bekliyoruz..

LÜTFEN EŞYA GİRİŞ-ÇIKIŞ SAAT ve
EVRAKLARINA ÖZEN GÖSTERELİM

Eşya giriş ve çıkışlarını 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 ha-
linde, devriye gezen araçlarımız ile azami 2 - 3 dakika içe-
risinde derhal oraya ulaşım sağlıyoruz.
Ayrıca şüpheli görülen her türlü durumu 24 saat ulaşabi-
leceğiniz 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.
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HAYVAN BESLEYEN ÇOCUKLAR
HAKKINDA YAPILAN BİLİMSEL

ÇALIŞMALAR…

Evde hayvan besleyen ve hayvanla ile
iletişim halinde olan çocukların üzerinde
yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları şu
şekildedir:

Hayvan beslemek sağlık sorunlarını
ortaya çıkmadan engelleyebiliyor

•  Amerika’nın önde gelen sağlık
kuruluşlarından Mayo Clinic’te yapılan
araştırmalara göre “hayvan beslemek”
birçok sağlık probleminin tedavisinde po-
zitif etki sağlıyor. Hatta problemleri daha
ortaya çıkmadan engelliyor.

Evlerinde hayvan bulundurulan
çocukların bağışıklık sistemi

daha güçlü oluyor

• İngiltere’de yapılan bir
araştırma, evlerinde hayvan beslenen
çocukların bağışıklık sisteminin daha güçlü
olduğunu ve hastalık nedeniyle okula git-
meme oranlarının düşük çıktığını ortaya
koydu.

• Warwick Üniversitesi’nde
yapılan araştırmaya başkanlık eden Dr.
June McNicholas, evinde hayvan beslenen
çocukların beslenmeyenlere oranla her
öğrenim yılında okula ortalama 18 gün
daha fazla gidebildiğinin tespit edildiğini
bildirdi. 

Korkan çocuklar hayvanlar sayesinde
sakinleşebiliyor

•  Ayrıca çocukların yüzde 30’u korktuğu
zamanlarda hayvanları sayesinde sakin-
leşirken, yüzde 28’i de aile üyeleriyle an-
laşmazlıklarından sonra besledikleri
hayvanın şefkatine sığınıyor.

Görüldüğü gibi hayvanların çocukların ü-
zerindeki olumlu etkileri azımsanmayacak
derecede değerli.

SOKAK HAYVANLARININ
VEREBİLECEĞİ HİJYENİK TEHLİKE
PARKLARDAKİ MİKROPLARDAN

DAHA FAZLA DEĞİL

Ailelerin sokak hayvanları konusunda
endişeleri olabiliyor. Sokak hayvanının
verebilecek olduğu hijyenik tehlike,
çocuğun parklarda alabileceği mikroplar ile
karşılaştırıldığında en büyük önlem el
yıkama alışkanlığının pekiştirilmesi ile ola-
caktır.

EN BÜYÜK ÖNLEM EL YIKAMA
ALIŞKANLIĞINI VEREREK

ALINABİLİR

Sokaktaki sahipsiz bir cana bir kap su ve
mama vermek o cana sahip çıkmanın bir
çocuğa yaşatacağı duyguların yoğunluğu
sanırım tarif edilemez. Sorumluluk sahibi,
empati duygusu yüksek , özgüvenli bireyler
yetiştirmenin bir yolu da hayvanlar ile
iletişimden geçmektedir.

ÇOCUKLAR ve HAYVAN SEVGİSİ
ATA-2 Doğa Dostları Grubu / Orman Müdürlüğü Yerel Hayvan Koruma Görevlileri 

D O Ğ A   D O S T L A R I

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

Belki hayvanları en çok seven çocuklar
oluyor. Ayrı bir merhamet ve şefkatle yak-
laşırlar hayvanlara karşı. Peki çocukları-
mıza hayvan sevgisi ne kazandırır ve biz
nelere dikkat etmeliyiz?

Sitemizde
geçtiğimiz hafta
okuldaki sosyal

sorumluluk
dersinde sokak

hayvanları
konusunu seçen

Nehir Turan,
sitemizdeki

sokak
hayvanlarının

beslenmesinde
ve tabelaların takılmasında bizlerle oldu. Nehir’in

yaşadıklarını, duygularını sizler ile paylaşmak isteriz: 
“O gün çok mutlu ve heyecanlıydım, kediler ve

köpekler için bir şeyler yapmak çok hoşuma gitti. Bizim
evin yakınındaki parka su ve mama vermeye devam
ediyorum.”

Site Yönetimimizin desteğiyle sitemizin çeşitli noktalarına
gördüğünüz tabelalardan koyduk. Bunları, site hayvan-
larımızın doyurulmasını kısıtlamak için değil, kontrolsüz
beslemenin ve bunun sonucunda oluşan çevre kirliliğinin
önüne geçebilmek amacıyla yerleştirdik.

Bu besleme odaklarının yerlerinin uygunluğuna ve başka
noktaların belirlenmesine veya yerlerinin değiştirilmesine
dair görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmanızdan mut-
luluk duyarız. 

Ayrıca besleme odaklarına koyduğumuz kapların takibi,
temizlenmesi ve doldurulması konusunda bize destek olur-
sanız, sitemizin ve site hayvanlarımızın sağlığı için elbir-
liğiyle önemli bir adım atmış olacağız. 
Bu konuda bizimle
Çengelköy Ata 2

Sitesi Doğa Dostları
Facebook sayfası

üzerinden iletişime
geçebilirsiniz. 

ÇOCUKLAR, SİTEMİZDE DE EN BÜYÜK
YARDIMCIMIZ OLDULAR

[Not: bu QR kod yukarıdaki linke aittir. Dergiden akıllı telefonla taranabilir
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Ağaç Katliamı

Biliyoruz ki her gün birçok ağaç kesiliyor ya da ağaçlara zarar veriliyor.
Bazen biz bu durumlara müdahale edebiliyoruz ama bazen edemiyoruz (ya
da etmiyoruz ). Bizim böyle durumlarda kesinlikle sessiz kalmamamız ge-
rekiyor. Günlük hayatımızda bazı değişiklikler ya-
parak bu ağaç katliamını önleyebiliriz. 

Mesela kağıt bardaklar. Biliyor musunuz, Türki-
ye’de 1 ton kağıt üretmek için ortalama 10-17
ağaç kesilmesi gerektiği göz önüne alınırsa kağıt
bardak için senede 500 bin ağacı, çok değil 3 sene
içinde ise Belgrad Ormanı kadar ağacı yok etmiş
oluyoruz.*Sizde evinizde, ofisinizde her nerde
olursa olsun eğer kağıt bardak kullanıyorsanız
bunu daha aza indirebilirsiniz. Bu sadece kağıt
bardaklar için değil aynı zamanda kağıtlar için de
geçerli. 

Bizim Sitemizde Neler Oluyor?

Sevgili abilerim, ablalarım, büyüklerim ve yaşıtlarım,

Sitemizde bulunan ağaçlar bizim ve meyveleri de bizim, fakat meyvelerini
alalım derken dallar kırılıyor ve ağaçlara zarar veriliyor. Bu hiç hoş olmuyor.
İlk olarak ağaçlara zarar veriyor ve solmasına sebep oluyor ikinci olarak ise
çevre kirliliğine (görüntü kirliliğine) neden oluyor. 

Ayrıca çevre kirliliği demişken sitemizde çevre kirliliğine yol açan bazı un-
surlar var size biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk maddem duvarlara
bilinçsizce yazılar yazmak. Sevgili abilerim ablalarım,

Geçen gün köpeğimi gezdirirken bazı duvarlarda yazılan yazılara rastla-
dım. Hiç hoş gözükmüyordu. Size yapmayın demiyoruz fakat yazılar yazmak

yerine neden güzel manzara resimleri gibi hoş
şeyler yapıp duvarlarımızı renklendirmiyoruz? 

İkinci maddem ise çöplerin ortalığa atılması.
Yollarda, sokaklarda bir sürü çöp var, çöp ku-
tusunun hemen yanında bile... 

Sevgili site sakinleri,

Sizden rica ediyorum çöplerinizi çöp kutusuna
atın. Aksi takdirde çevre kirliliği yaratıyor ve
hiç hoş bir görüntü olmuyor. Ve ayrıca çevre-
mize zarar vermemeye de özen gösterelim lüt-
fen. 

Doğamızı Koruyalım
Duru AKMAN

S İ Z D E N    G E L E N L E R

Biliyoruz ki neredeyse her gün, her
saat doğa kirleniyor, denizler, orman-
lar vb. Aslında bizim bunları düzelt-
memiz için ilk önce durumu
anlamamız gerek. Bu yazımda sizleri
biraz bunun hakkında bilgilendirece-

ğim. Bu yazım genel olarak ağaçlarla ilgili olacak
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ÇoCUkLaR Bu sAYfa hePİmİziN !...
Derin Arda ERKUL / Özgür YÜCEL

A T A - 2   Ç  O C U K

YAZ TATİLİ KAPIDA…

Merhaba. Hepimizin bildiği gibi artık
ilkbaharın sonuna yaklaşıyoruz. 1 ay
sonra hep birlikte 100 günlük bir tatile

başlamış olacağız.
İyi bir şekilde dinlenip
yazın tadını
çıkaracağız.
Buna hepimizin 
ihtiyacı var.

ANNELER GÜNÜ
Bildiğiniz gibi mayıs ayının 
2. pazarı 
Anneler 
Gününe denk geliyor
(14 Mayıs 2017)
Annelerinize
hediyeler 
almayı 
unutmayın😉

KARNELERİ HEYECANLA 
BEKLİYORUZ
Bütün bir kış çalıştık, yorulduk. 
Haziran Ayının başında ben de 

ilkokulu bitiriyorum. İyi bir karne bekliyorum.
Sonrasında da iki hafta boyunca deniz kıyısına gideceğim için 
çok heyecanlıyım.  Ya siz ?

Ayın FıkrasıAyın Fıkrası

CEVAP : Bu isimlerin içinde
birer meyve ismi saklı :)

Doktor hasta çocuğa sordu :
“Bugün ne yedin ?” 

Çocuk cevap verdi : “Pilav” 
Doktar biraz düşündükten sonra tekrar sordu : 

“İştahla yedin mi peki ?”
Cevap hazırdı :

“Hayır salatayla yedim !..”

KELİMELERİN ORTAK 
ÖZELLİĞİNİ BULUN

B E R İ K A
S E L M A
AY VA Z

Ş E H M U Z
G Ü L N A R

ATA-2 Sitesindeki 
ilk ve orta öğrenimdeki 

arkadaşlarımız. 
Tatile girmemize iki ay kaldı.

Yaz aylarındaki boş 
zamanlarımızı beraber 

geçirelim ister misiniz ? 
Tanışıp biraraya gelelim, 

sitemizin parklarında, sosyal
mekanlarında bilgisayar

oyunları oynayalım, Satranç,
Mangala gibi zeka turnuvaları

yapalım, hep birlikte kitap
okuyalım, eğlenelim. 
Hem sonra da oturup 

beraberce bu bültendeki 
sayfamızı yaparız. 

NE DERSİNİZ ?
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Y Ö N E T İ M   

ATA-2 KOOPERATİFİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ 






