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Ata-2 Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ali Erdoğan

“45 gündür koopera#f yöne#minde ol‐
mamıza karşın, üç defa belediye başkanı
ile görüştük.  İki defa de%erdarlıktaki‐
lerle  görüştük. Ankara’ya gidip Milli
Emlak ile görüştük. Bakanla görüşece‐
ğiz. Her koldan tüm ilişkileri kullanarak
çözümü hızlandırmaya çalışıyoruz. ...
Öte yandan site olarak da eksiklere el
a'yoruz. Belediye ile görüşerek bir ha%a
içerisinde temizlikleri başla(k. Otobüs
durağı meselesini çözdük. Konteynerle‐
rimiz boyanıp tamir ediliyor. Ağaçlarımız
budanıyor. Tüm sözleşmeleri elden ge‐

çirdik. Alacaklar hakkında işlemlere baş‐
ladık. Site güvenliği, hayvanlarla ilgili, si‐
tenin daha düzgün ve yaşanılabilir
olması için daha bir sürü yapabileceği‐
miz iş, çözeceğimiz sorun var.  Bunlar
için danışma kurullarımızı oluşturduk.
En üst düzeyde şeffaflık ve tasarruf için
tüm harcamaları gözden geçiriyoruz.
Tüm bunların üzerinde ekip olarak gece
gündüz çalışıyor, kısıtlı imkanlarla eli‐
mizden gelenin en iyisini yapmaya çalı‐
şıyoruz...”
Sayfa 3

Sayfa 9 Sayfa 10 Sayfa 13

ÇÖPLERİNİZİ GERİ DÖNÜŞÜM 
KONTEYNERLERİNDE DEĞERLENDİRİN

SİTE YERLEŞKELERİNİN GÜVENLİĞİ
VE ATA‐2’NİN ÖZEL KONUMU

PARKLARIMIZIN BUGÜNKÜ HALİ VE BU
KONUDA ATILACAK ADIMLAR 

YENİ YILIN HEPİNİZE SAGLIK, MUTLULUK, ve BAŞARI GETİRMESİNİ DİLERİZYENİ YILIN HEPİNİZE SAGLIK, MUTLULUK, ve BAŞARI GETİRMESİNİ DİLERİZ
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YÖNETİM KURULU

YÖNETİM MERKEZİ

DENETİM KURULU

YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

MERHABALAR;
ATA-2 YAŞAM Bültenimizin ilk sayısının sizlerle buluşmasının üzerin-
den hemen hemen bir ay geçmiş olmasına inanamıyor insan.  Bizler
kapılarınızı çalarak yayınımızı kendi ellerimizle tüm dairelere, villalara
ulaştırıp bir anlamda uzun yılların bir açığını kapattığımızın farkınday-
dık elbet. Ancak 2,753 kişinin evine konuk olmamızın bu kadar büyük
bir ses getireceğini tahmin etmiyorduk doğrusu. Bu nedenle yönetim
binamıza kadar gelerek bizleri cesaretlendiren, telefon açarak övgüle-
rini ileten, sosyal medya aracılığıyla bizleri kutlayan ve eleştirilerini ile-
ten tüm kooperatif ortaklarımız ve site sakinlerimize en içten
teşekkürlerimizi sunarız.
İlk sayımızda da belirttiğimiz gibi biz bu yayını iki yönlü bir iletişim ka-
nalı olarak tasarladık ve hep beraber oluşturmayı hedefledik. Bizler her
ay evlerinize düzenli olarak girmekte olan 16 sayfalık bu bülten aracı-
lığıyla, bir yandan kooperatifimizin hukuki, yasal prosedürü ve en son
gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirirken diğer yandan sitemizin gün-
cel yaşamını ilgilendiren hemen her konuya yer vermeye çalışıyor  bu
anlamda  bir  yaşam  rehberi  işlevi görmeyi hedefliyoruz.
Üstelik bu işlevi sadece bültenimizle sınırlı tutmuyoruz. Kısır polemik-
lerden başka bir işlevi olmayan ve yararından çok zararı olan  What-
sApp hesabımızı kapatarak diğer sosyal medya hesaplarımızı aktif hale
getirdik. Bu doğrultuda facebook sayfamız (Ata 2 Sitesi) ve baştan sona
yenilediğimiz www.ata2.org web sitemiz ile sizlere her an ulaşarak bilgi
paylaşımlarında bulunuyoruz. Bu nedenle bizleri dergimizin yanısıra
buralardan takip etmeye çağırıyor, tüm soru, öneri ve görüşlerinizi din-
lemek ve sizlere kulaktan dolma olanlarını değil,  en sağlıklı bilgileri
vermek için de gün boyu yönetim merkezimize bekliyoruz.
Yönetime geleli daha iki ay bile olmamışken sizlerden aldığımız güç ile
büyük bir şevk ve azimle çalışmalarını sürdüren bizler, bu sayıda kısa
zamanda elde ettiğimiz kazanımlarımızı sayfalarımıza yansıtmanın gu-
rurunu da sizlerle paylaşıyoruz. Sitemizi güvenli,
çağdaş bir görünüme kavuşturacağımız ve
tapumuzu alarak noktayı koyacağımız gün-
lere kavuşma arzusuyla bir sonraki sayı-
mızda yine kapınızı çalmayı umuyoruz.
Bültenimizle birlikte dağıttığımız 2017
takvimlerinizi mutlu günlerde kullanma-
nızı ve  yeni yılın hepinize sağlık, mutlu-
luk ve  huzur getirmesini dileriz.
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

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

O R T A K L A R I M I Z A    D U Y U R U L U R
Bildiğiniz gibi 30.10.2016 Tarihli genel kurulda eski yöne#m kurulu

2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmemiş#. 

Genel Kurul, seçilecek olan yeni yöne#me, mahkemeye gitmek için
herhangi bir görev vermemesine rağmen göreve geldikten sonra yap'ğımız
Yöne#m Kurulu toplan'larında konunun bu şekilde muğlak kalmaması için

karar alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 01.01.2015‐30.10.2016
tarihleri arasındaki faaliyetlerin incelenmesi için

yazılı bir dilekçe ile başvurmuş bulunuyoruz.

Eski yöne#m tara+mıza sözlü olarak, kendilerinin de ibra edilmek için
mahkemeye başvurduklarını bildirmişlerdir.

Konunun tara+mızca yakinen takip edileceğini bildirir, saygılarımızı sunarız.
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“BU İŞE BİZ SAHİP
ÇIKMAZSAK KİM SAHİP

ÇIKACAK DEDİK VE
BAŞARILI BİR GEÇMİŞİ

OLAN EKİBİMİZLE YOLA
ÇIKTIK”

ATA‐2 Bülteninin ikinci sayı‐
sının konuğu Yöne#m Ku‐
rulu Muhasip Üyesi Ali
Erdoğan. Koopera#fin so‐
runlarını yıllar öncesinden
bilen, daha önce dene#m
kurulu üyeliği yapan ve bu
nedenle de ağzı yandığı için
de 10 yıldır koopera#fe uğ‐
ramayıp uzak duran Ali Er‐
doğan, kadrolarına
güvenerek elini taşın al%na
sokmuş.
Sizin yeni yöne&m kurulu üyele‐
rinden biri olmanızla sonuçlanan
ATA‐2 ile buluşma öykünüz ne
zaman başladı, nasıl geliş& ?
1999 yılında 30’lu yaşlarında olan
bir çi" olarak Ziverbey’de oturu‐
yorduk. Büyük Marmara depre‐
mine evimizde yakalandık.
Depremden hemen sonra eşim
“Ar$k apartmanda oturmam.”
diye tu%urdu. Otuzlu yaşlarımız‐
dayız o zaman ve 5 yaşında bir
çocuğumuz var. Eşim korktuğu
için arabada uyuyorduk. Mecbu‐
ren, apar topar, bahçeli bir ev
arayışına girdim. Bir arkadaş,
“Çengelköy’ün tepesinde, hem
de koopera'f olduğu için ucuz
olan evler var.” deyince geldik,
bak$k. Evi alıp iki ha"a içerisinde
de paldır küldür yerleş'k. Bizim
ATA‐2’ye 17 yıl önce gelişimiz

böyle oldu. O dönemlerde her
taraf inşaat halindeydi, toz top‐
rak içerisindeydi. Ama ben pek
de umursamamış$m doğrusu.
Arabada uyumaktan iyiydi so‐
nuçta.

Bir dönem dene&m kurulu serü‐
veniniz bile olmuş…

Evet... Tam da buraya geldiğimiz
günlerde, o dönemki yöne'me
muhalif bir grup geldi ve bizim çık‐
maz sokakta toplan$ düzenlediler.
Ben de neler olduğuna öğrenmek
istedim. Bizde de ODTÜ’lülük var,
Tuzluçayır’lılık var. Toplan$da so‐
rular sordum. “Sen ilgili birisin, gel
bize ka$l!” dediler. Ne olduğunu
anlamadan kendimi Dene'm Ku‐
rulu listesinde buldum. İşimizi çok
ciddiye aldık ve tüm bulgularımızla
oluşturduğumuz dosya ile savcılığa
başvurduk. Bilirkişi raporu ile dava
açılmadan dosya kapa$ldı. Dene‐
'm görevini yerine ge'rdiğimiz
için yöne'm bize tazminat dava‐
ları aç$. En rahatsız edicisi de üye‐
lerin “Uğraşmayın! Her gelen aynı
nasılsa!” yaklaşımıydı. Sonunda ta‐
kipsizlik kararı verilse de bezdirici
bir süreç'. 10 seneden daha fazla
bir süre genel kurullara bile gitme‐
dim.

Yıllar sonra fikrinizi ne değiş&rdi ?

Geç'ğimiz yıl bu arsa hikayeleri,
2B, hibe vb. meseleleri çıkınca,
yine muhalif gruptan beni aradılar.
“Sen bu işleri biliyorsun gel bize
ka$l.” dediler. Ben de toplan$la‐
rına gi)m ama pek çok çelişki ol‐
duğunu, sağlıklı bir planları

olmadığını gördüm. Üsluplarını da
beğenmedim ve göreve gelseler
bile başarılı olamayacaklarını  dü‐
şündüğümden adımı listeden çı‐
karmalarını istedim. Ama o
sıralarda yan komşum Ahmet Gü‐
laydın “Biz bu işe sahip çıkmazsak
kim sahip çıkacak? Gel sitenin şu
sorunlarına birlikte çözüm bula‐
lım!” dedi. Kabul e)m ve böylece
Çözüm Grubu’nu kurduk.

“BİZİM AMACIMIZ İŞİ
UZATACAK UCU AÇIK BİR
YAKLAŞIM SERGİLEMEK

DEĞİL, AKILCI BİR
YOLDAN ADIM ADIM

TAPUYA GİTMEK”

Peki neden Çözüm Grubu ? Sizce
diğerleri ile arasında ne gibi fark‐
lar vardı ?
Ahmet Gülaydın 20 yıldır kom‐
şum, yakından tanır, her şeyini bilir
ve çok güvenirim. Aslında bu tür iş‐
lerle uğraşacak bir insan da değil‐
dir ama koopera'fimizin
karşılaş$ğı sorunlar karşısında
mecbur kaldı. Bir yandan onu yal‐
nız bırakmamak için, diğer yandan
da kendimi sorumlu hisse)ğim
için girdim. Ekibi tanıyorum, başa‐
racağımıza inanıyorum. Bizim
amacımız diğerleri gibi işi olabildi‐
ğince uzatmak değil, ucu açık bir
yaklaşım sergilemek değil, tam
tersine adım adım tapuya doğru
gitmek.
Bunu nasıl yapacak, ne gibi stra‐
tejiler izleyeceksiniz ?
Benim 30 yıllık bir profesyonel ha‐
ya$m var. Dünyanın her yerinde,
büyük şirketlerde çalış$m. Açık bir
şekilde söyleyeyim: Eğer biz bu so‐
runları bu ekiple çözemezsek baş‐
kaları da kolay kolay çözemez. Bu
ekibe bu kadar güveniyor ve iddialı
konuşuyorum. Gerekli bilgimiz,
tecrübemiz ve kullanabileceğimiz
bir çevremiz var. Bunu sonuna
kadar götürebilecek enerjimiz de
var.

“30 YILDIR ÇÖZÜM
BEKLEYEN KANGREN

OLMUŞ SORUNLAR ÖYLE
SİHİRLİ BİR DEĞNEKLE

FALAN ÇÖZÜLMEZ”

Adım adım neler yapacağımızı son
bir yıldır söylüyoruz. Söylemimizde
tutarlıyız. 
* Önce tapumuzu alacağız, 
* Yasal terklerimizi yapacağız, 
* Eksik işlemlerimizi, ruhsatları‐
mızı tamamlayacağız, 
* Bireyselleşeceğiz ve koopera'fi
feshedeceğiz. 
Bunları yasalar içerisinde, ATA‐
2’nin haklarını koruyarak gerçek‐
leş'rileceğiz. Bunun için yola
çık$k.
Türkiye en tuhaf dönemlerinden
birinden geçiyor. Mahkemelerin
bir kısmı dağılmış, hakimlerin çoğu
içeride. İnsanlar karar almaya kor‐
kuyorlar. Belediyeler kendi çıkar‐
larının peşinde, hukukta olmayan
taleplerde bulunuyorlar. Gerçek‐
ten çok zor bir süreç. ATA‐2’nin
özel durumu zaten malum. 30 yıl‐
dır kangren olmuş konular çözüm
bekliyor. Bu nedenle işler öyle
“Benim sihirli bir değneğim” var
şeklinde çözülemez.
Bakın! Ben Ankara’da büyüdüm.
ODTU Kamu Yöne'mi mezunu‐
yum. Bürokraside, pek çok yerde
tanıdıklarım var. Bakan olan sınıf
arkadaşlarım var. Şu var bu var.
Ama bu işler bu kadar kolay değil.
ATA‐2 Türkiye’nin 251 ilçesinden,
belki de birkaç şehirden daha
büyük bir yerleşim yeri. Bu konu
13 bin kişiyi ilgilendiriyor. 
Bir yanda 541 tane gecekonducu,
devam eden onlarca dava, bir
yanda Üsküdar Belediyesi ve Bü‐
yükşehir Belediyesi, İstanbul Def‐
tedarlığı, Milli Emlak  var. Diğer
yanda ise hukuk sisteminin kar‐
maşası var. Yani öyle bugünden
yarına çözerim denilebilecek bir
sorun değil bu. 
Gerçekçi olmalıyız. Siz ne kadar ba‐
ğırırsanız, bir başkaları gelir onlar
da bağırır. Sizin ne kadar canınız
yanıyorsa, haklı ya da haksız, başka
birilerinin de o kadar canı yanıyor.
Bu süreç kolay değil, gerçekten
çok meşakkatli. Bu nedenle adım
adım çözülmesi gerek'ğini söylü‐
yorum.
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Ata-2 Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ali Erdoğan :

“HEDEFİMİZ, HAKKIMIZ OLAN TAPUYU ALARAK
KOOPERATİFİ FESHETMEK”

Y Ö N E T İ M D E N

“ATA‐2
TÜRKİYE’NİN 251

İLÇESİNDEN
BÜYÜK BİR
YERLEŞİM”
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“BİZ HER KOLDAN TÜM
İLİŞKİLERİ KULLANACAK,

HUKUK İÇERİSİNDE
KALARAK ADIM ADIM

İLERLEYECEĞİZ”

Yeni yöne&m bu doğrultuda ne
adımlar a#yor, neler yapacak ?
ATA‐2’nin sorununu sadece bağırıp
çağırıp, kavga ile çözemeyeceğimi‐
zin farkındayız. Bu bize zarar verir. 
Bu nedenle bizler, sadece 45 gün‐
dür koopera'f yöne'mde olma‐
mıza karşın, üç defa belediye
başkanı ile görüştük. İki defa de"er‐
darlıkla görüştük. Ankara’ya gidip
Milli Emlak ile görüştük. Bakanla gö‐
rüşmeye çalışıyoruz. Her koldan
tüm ilişkileri kullanarak çözümü hız‐
landırmaya çalışıyoruz. Bunu yapar‐
ken de, akıllı bir biçimde, hukuk
içerisinde kalarak ilerleyeceğiz.
Başka bir yolu yok. Ha$rlarsanız,
bizlere 16 yıldır kaç kez müjdeler ve‐
rildi. Bütçeler çıkar$lıp, paralar öde‐
nip tapular alınıyor dendi.
Üzerinden yıllar geç', hala ortada
bir şey yok.
Bizim yalanla işimiz olmaz. Boşa
müjde vermeyeceğiz. Koltuk gibi bir
derdimiz hiç yok. Bir gün az kalırsak
yöne'mde bizim için kardır. Zaten
profillerimize bakarsanız bunu
açıkça görebilirsiniz. Biz kendisine
meşgale arayan, hele hele gelir ara‐
yan insanlar değiliz. Vak'miz kıy‐
metli.
Çözemeyeceğimizi hissedersek de
gereğini yaparız. 
Amacımız elimizden gelenin maksi‐
mumunu yaparak tapu işini çözmek
ve siteyi çok daha iyi yaşanabilir bir
yer haline ge'rmek'r.
Sizce şu ana kadar a)ğınız en
olumlu adımlar neler ?
Belediye ile görüşerek  bir ha"a içe‐
risinde temizlikleri başla+k. Otobüs

durağı meselesini çözdük. Kontey‐
nerlerimiz boyanıp tamir ediliyor.
Ağaçlarımız budanıyor. Tüm sözleş‐
meleri elden geçirdik. Alacaklar hak‐
kında işlemlere başladık. Site
güvenliği, hayvanlarla ilgili, sitenin
daha düzgün ve yaşanılabilir olması
için daha bir sürü yapabileceğimiz
işler, çözeceğimiz sorunlar var.  Da‐
nışma kurullarımızı oluşturduk. En
üst düzeyde şeffaflık ve tasarruf için
tüm harcamaları gözden geçiriyo‐
ruz. 
Tüm bunların üzerinde çalışıyor, kı‐
sıtlı imkanlarla elimizden gelenin en
iyisini yapmaya çalışıyoruz. Polemik
yaratmak istemiyorum ama bir gru‐
bun biz daha imza yetkisini bile al‐
mamışken gidip kafelerde oturup
“Bu yöne'm ne yapıyor. Her şeyi biz
takip ediyoruz.” diye propaganda
yapmalarını şaşkınlıkla izliyoruz.
Koopera'f merkezine gelip katkıda
bulunabilme imkanları var. Buraya
gelip de bilgi alamamış bir tane
insan varsa çıksın bağırsın, ama yok.
Kişisel olarak ATA‐2’nin hukuki so‐
runlarının nasıl çözülebileceği ka‐
nısındasınız ?
Evrensel hukukta “usul” çok ama
çok önemlidir. Hukuksal çözümlere
ancak usulünü takip ederek ulaşa‐
bilirsiniz. Usulü, gidişa$ göz ardı
ederek hiçbir şey yapamazsınız.
Yani bir konu yüksek mahkemeye
gitmişse, o kararı beklemek zorun‐
dasınız. Beklemeden bir şey yapar‐
sanız döner başınıza bela olur. Evet!
Türkiye’de hukuk sıkın$lı ama hala
bir şekilde çalışan bir yapı var. Bu
yapının içerisinde hareket etmek
zorundayız.

Gecekonducuların kazandıkları dava
Danıştay’a gi). O davanın görülüp
sonuçlandırılması lazım. Bunun dı‐
şında da açılmış pek çok dava var.
Bunlar bize değil Milli Emlak’a açılı‐

yor, biz taraf olmaya çalışıyoruz.
De"erdarlığa karşı açılmış davalara
müdahil olarak, kendi açmamız ge‐
reken davaları açarak, emsal olabi‐
lecek birkaç karar aldırabilirsek,
diğer davaların çözümünde de
önemli bir yol alırız. Tapumuzun
bizim adımıza kaydedilmesini en‐
gelleyen davalardan kurtulduğumuz
an De"erdarlık karşısında çok daha
güçlü olacak ve tapumuzu isteyece‐
ğiz.

Ama bunun yanı sıra ortalıkta bir
hukuksuzluk olduğu için, bunlara
paralel olarak tüm imkanlarımızı
kullanarak de"erdarlığı zorluyoruz.
Yani bir yandan davalar sürürken
diğer yandan da biz diğer kurum‐
larla mücadeleyi bırakmıyoruz.

“ATA‐2’LİLER ÇOK ZORLUK
ÇEKTİ, HAKSIZLIKLARA

UĞRADI. BUNA BİR DUR
DEMEK GEREKİYOR ARTIK”

Tüm yolların $kandığı noktada da
sistemi rahatsız edeceğiz. ATA‐2’li‐
lere dönerek destek olun, sesimizi
duyuralım, her yola başvuralım di‐

yeceğiz. Burası büyük bir yerleşim.
Arkamızda büyük bir güç var. Bunu
kullanarak bir baskı grubu oluştura‐
cak ve sesimizi daha da yüksek per‐
deden duyuracağız. Ortada çok
büyük bir haksızlık var. ATA‐2’liler
aslında çok çile çekmiş, büyük ka‐
yıplara uğramış insanlar. Biz oturu‐
yoruz ama buradaki evler dört beş
kez el değiş'rmiş. Her el değiş'r‐
mede, evlerini gerçek değerinin al‐
$nda devrederek zarara uğramışlar
ve uğramaya devam ediyorlar. Bu
haksızlığa bir dur demek gerekiyor.
ATA‐2’li hakkı olmayan hiçbir şeyi is‐
temiyor, parasını vermiş, altyapısını
tamamlamış güzel bir yer yapmış.
Tüm vergilerini ödüyor. Yemyeşil bir
doğa yaratmış. Burayı civarın en ya‐
şanabilir alanlarından biri haline ge‐
'rmiş ve bunların hepsini kendi
parasıyla yapmış. İstediği tek bir şey
var. Ülkemizde kamu malını işgal
edenlere sağlanan pek çok hak, pek
çok af var. ATA‐2 hakkı olmayan hiç‐
bir şeyi istemiyor. Meclisin vermiş
olduğu bir karara, diğer kurumların
da uyarak tapusunu vermelerini is‐
'yor. Hepsi bu!..

4

ATA‐2’NİN YENİ WEB SİTESİ YAYINA ALINDI
Ali Erdoğan aynı zamanda ATA‐2 Site‐
sinin web sitesi ile de ilgilenen kişi olup,
bu konuda bizimle bilgilerini paylaş% :
“ATA‐2”nin hali hazırdaki web sitesi
gerek içerik, gerek este#k gerekse de işlev
anlamında çağdaş olmaktan oldukça
uzak'. Bu nedenle yeni yöne#min ilk el
a(ğı konulardan bir tanesi gereksinimler
paralelinde yenilenmiş bir web sitesi oldu.
Biz kullanılan, denenmiş, standart, destek
alması, yöne#lmesi kolay, yalın ama iş‐
levsel bir site olsun istedik. Biz koopera#f
ortaklarının istediği bilgiye kolayca olu‐
şacağı bir pla,orma sahip olduk.
Sitemizde kurullarımızdan, faaliyetleri‐
mize, yararlı bilgilerden haber akışına,
yazar makalelerinden hukuki ve mali tab‐

lolara kadar, olabildiğince güncel ve ih#‐
yaç duyulan her şey olacak.
İnterak#f bir site bizimki. Tüm üyelerimiz
yorumlarını iletebilir, çeşitli konularda
köşe yazıları yazabilir. 
Burada site aidat ödemelerinin de yapı‐
labileceği, her üyenin kendisine ait şifre
ile girerek aidat ve vergi durumunu göre‐
bileceği bir altyapıyı da ayrıca hazırla‐
makta olup kısa zamanda hizme#nize
sunacağız. Değişik ödeme araçlarını site‐
mizden erişilebilir hale ge#receğiz. 
Bu konuda koopera#fin amaçları doğrul‐
tusunda üyelerimizden talepleri, önerileri
olanlar varsa ir#bata geçmelerini rica
ediyoruz.”
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Değerli Ortaklarımız,
S.S.Ata‐2 Konut  Yapı  Koopera'fi   Hukuk   Müşavirliği olarak  çalışmala‐
rımız  kapsamında  koopera'fimizin hukuki sorunları ile ilgili görüş ve
çözüm önerileri üre'lmekte,  koopera'fimize karşı açılan ve koopera'‐
fimizce açılan dava tüm süreçleri takip edilmekte, üyeler, çalışanlar, çevre
ve komşularla ilgili tüm çekişmelerde danışmanlık hizmetleri verilmekte,
borcunu ödemeyen üyelere karşı koopera'f alacaklarının tahsiline dönük
ihtarnameler düzenlenmekte ve uyarılara rağmen sonuç alınamayan or‐
taklara karşı alacak tahsil süreçleri takip edilmektedir. 
Bunlara ilaveten hukuk müşavirliğimizin en yoğun çalışma başlığı 2/B kap‐
samında  gösterilmiş ve  gösterilmeye devam etmektedir. Bilindiği üzere
sorunumuzun kökeni bir hayli eskiye dayanmaktadır. Koopera'fimiz 88,
99, 100, 101, 102 ve 103 numaralı parsellerden oluşmakta olup, Üskü‐
dar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 1988/1094 Esas sayılı dosyanın
16.02.1999 tarih 1999/52 sayılı  kararı  ile  Mahkeme  88, 99, 100, 101,
sayılı  parsellere  ilişkin   Hazinenin  tapu  iptal ve  tescil  talebinin  red‐
dine,   102, 103 numaralı  parseller  yönünden  davanın  kabulü  ile  söz
konusu  parsellerin    koopera'f  adına  olan tapularının   iptali  ve  hazine
adına  tesciline  karar  verilerek Koopera'fimizin  2/ B   süreci  başla$l‐
mış$r.  
Koopera'fimizi   yakından ilgilendiren 2/B yasası 2012 yılında çıkmış ve
tara-mızca 102 ve 103 parselin koopera'fimize bedelsiz iadesi ile ilgili
başvurular yapılmış$r. Ancak komşu koopera'flere De"erdarlık tara-n‐
dan gönderilen bedelsiz iadenin reddi yazılarını müteakip Ankara mer‐
kezli olmak üzere yoğun bir çalışma başla$lmış ve nihayet 1999  yılında
Mahkeme  kararı  ile  kilitlenen 2/ B arazi  sorunumuz Şubat  2015  tari‐
hinde 102  parselin  Bakanlığın  oluru  ile tara-mıza bedelsiz  iadesi  so‐
nuçlanmış  ve   dosyamız   bölgeye  ilişkin tüm  başvuru  dosyalarından
önce ve iade oluru  ile İstanbul  De"erdarlığına  gönderilmiş'r. 
Ancak iade işlemleri aşamasında   102  parselin   kamuya  terk edilecek
alanında  işgalci  sıfa$na  sahip olan  gecekonducu   sakinleri tara-ndan
İstanbul De"erdarlığına  karşı açılan ve   söz konusu alanın kendilerine  sa‐
$şı  başvurusunun  reddinin iptali davaları   kapsamında  verilen   yürüt‐
meyi durdurma  kararı  sebebiyle   iade  işlemleri durdurulmuş  ve
koopera'fimiz  hiç de tara-  olmadığı  ve   adil olmayan   hukuki bir  sü‐
recin içerisinde bırakılmış$r. 
Bu konuda gerek mahkemeler gerekse de De"erdarlık nezdinde yapılan
tetkiklerde toplam 41 dava  açıldığı tespit edilmiş, bu dava  dosyalarına
koopera'fimizce  müdahil olunarak   davaların reddi talep edilmiş, da‐
vaların büyük  çoğunluğun da  talebimiz  doğrultusunda davacıların    da‐
vaları  mahkemelerce  reddedilmiş     küçük bir oranda  davada   talepler
kabul  edilerek  hukuka  aykırı olarak  nitelediğimiz  kararlar  oluşturul‐
muş, bu kararlar da   temyiz edilerek  dava  konusu  kararların bozulması
talebimiz ile Danıştay’a   taşınmış$r. 
Bu dava dosyaları ile ilgili yoğun çalışmalarımız gerek İdare Mahkeme‐
leri,  gerek İstanbul De"erdarlığı gerek  Milli  Emlak Genel Müdürlüğü
gerekse de Danıştay nezdinde devam etmektedir. 
Bu temel gündemimiz yanında talep ve sonuçları i'barıyla özellik arz
eden bir kısım hukuki süreçlerimiz ise şöyle şekillenmektedir;
Koopera'fimize aidiye' kesin hüküm ile sabit olan 88 parselin ifrazı so‐
nucu oluşan 19 parsele ilaveten 99, 100, 101,   sair parsellerle ilgili ola‐
rak Hazine tara-ndan 25 adet tapu iptal ve tescili davası açılmış ve
yapılan Yargılama ne'cesinde Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemelerince
Hazinenin tapu iptal ve tescil talebi ret edilmiş ve kararlar Yargıtay’ın ona‐
yından geçerek kesinleşmiş'r. Bu kararlar sayesinde Koopera'fimizin fer‐
dileşmesi ve ortakların tapularına ulaşabilmesi önünde oluşabilecek ciddi
bir sorun ortadan kaldırılmış$r. 
Hukuk müşavirliğimizce site içinden geçen yolların aydınlatma bedelleri‐
nin kamuya ait olduğu iddiası ile TEDAŞ’a karşı ödemiş olduğumuz elek‐
trik bedellerinin iadesi ile ilgili açmış olduğumuz yıllara sâri 5 alacak
davası ile fatura tahakkukun önüne geçilmesine dair davamız koopera'‐
fin kazanımı ile sonuçlanmış ve bu konuda kesin hükümler oluşarak ilgili
kurum tara-ndan koopera'fe fatura tahakkukunun önüne geçilmiş'r.  
Alt yapı tesislerimizin devri ile ilgili olarak İSKİ’ye karşı  açmış olduğumuz

davalar    mahkemelerce  kabul edilerek   karar oluşturulmuş olup    da‐
valı  idarece   temyiz edilmesi  beklenmektedir.
Koopera'fin eski çalışanı Baha)n Kaynak isimli kişi koopera'fin inşası
sürecinde geçirdiği iş kazası nedeniyle  malul kalmış, koopera'fimize karşı
maddi manevi   tazminat istemli olarak  açılan    davada   mahkemece
verilen  karar   ile  koopera'fimiz  hakkında   813,000 TL  aleyhine icra  ta‐
kibi başla$lmış, tara-mızca  dosya  temyiz edilmiş, Yargıtay’ca  talepleri‐
miz  kabul  görülerek    karar  bozulmuş yeniden  yapılan  yargılama
çerçevesinde   davanın reddine  karar verilmiş ve  bu  karar  Yargıtay  ta‐
ra-ndan  onanmış$r. 
Koopera'fin ayrılan güvenlik görevlileri tara-ndan koopera'fe karşı iş‐
çilik alacakları ile ilgili olarak 13   ayrı dava  açılmış olup  halen  yargıla‐
malar  devam etmektedir.
Yine Koopera'fimizde bulunan iki konu%a meydana gelen hırsızlık ile il‐
gili olarak zararın koopera'fçe tazmin edilmesine yönelik davalar açılmış
bir dava lehimize sonuçlanmış,  mahkemece davacı talepleri ret edilmiş
ve dosya Yargıtay aşamasında bulunmaktadır.  
Koopera'fimiz üyesi iken aidat ödemelerini yapmamış olması sebebiyle
ortaklıktan ihraç edilen 2 kişiyle  ilgili  hukuki  uyuşmazlıklar  devam et‐
mekte    olup   bu  davaların  bu  kişilerin lehine   sonuçlanması  halinde
koopera'fimizce   bu  kişilerle  ilgili  olarak  konut  tahsisi  veya  tazminat
ödeme  gibi  yükümlülükler  söz  konusu  olabilecek'r. Her iki dava da
yaklaşık 10 yıldır devam etmekte olup önümüzdeki günlerde yargı or‐
ganlarının nihai karar vermesini beklemekteyiz. 
Koopera'fimizin ferdileşme, ruhsat aşamalarında oluşabilecek yasal en‐
gelleri    önlemek  amacıyla  halihazırda  13  adet  imara     ve  kullanım
amacına  aykırılığın  giderilmesine  yönelik davalar  ile  aynı  ortağımız
tara-ndan  açılan  ve 30.10.2016  tarihli son genel kurul toplan$sını da
içeren   2  adet   genel kurul iptali davası  ve   Koopera'f  102 parsel iade
süreci  ile ilgili olarak İstanbul De"erdarlığına    ve  okul alanına ilişkin
olarak  Milli Eği'm Müdürlüğüne    karşı aç$ğımız davalarda   Hukuk Mü‐
şavirliğimizin   takibinde  devam etmektedir.  
Koopera'fimizin 30.10.2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplan$sında
seçilen Yöne'm Kurulumuzun talima$ ile genel kurul sonuçları, plan‐
proje ruhsat sözleşmesi ve koopera'f alacakları ve bakanlık müfe)ş in‐
celemesine yönelik çalışmalarımız ayrıca devam etmektedir.
Hukuk müşavirliğimizin bünyesinde hâlihazırda 2 avukat ve takip memuru
faaliyet göstermekte olup koopera'fimiz hukukçu üyelerinin ka$lımı ile
oluşturulan hukuk komisyonu ile karşılıklı is'şare ve bilgilendirme top‐
lan$larımız da ak'f bir şekilde devam etmektedir. Hukuk müşavirliği ola‐
rak önceliğimiz koopera'fimizin 102 parsel sayılı tapusunun iade
alınmasıdır. Gerek koopera'fimiz olağan kurulları gerekse de komisyon
bilgilendirme ve is'şare faaliyetlerimiz de bu başlıkta yoğunlaşmaktadır.  
Koopera'fimiz yasal mevzuatlar çerçevesinde kurulmuş ve faaliyet yü‐
rüten bir hukuk tüzel kişisidir. Pra'kte ise bünyesinde binlerce ortağı ve
yüzlerce dönüm araziyi barındıran devasa bir organizmadır. Bu denli
büyük bir yapının, hukuk kişisinin kapsamlı yasal süreçlerin muhatabı ol‐
ması tabiidir. Ancak nihai hedefimiz koopera'f tüzel kişiliğinin tasfiye
edilmesi,  bu anlamda hukuki kişiliğinin sona erdirilerek ortaklarımızın
bireysel tapularına kavuşmasının sağlanmasıdır. 
Bu amacı gerçekleş'rmek adına müşavirliğimiz mevcut hukuki ih'lafların
çözümü adına etkin müdahalelerde bulunmak, tasfiyenin önündeki gün‐
cel sorunların izalesini sağlamak ve olası sorunlara karşı önleyici yasal
tedbirler almak kararlılık ve gayre' ile çalışmalarını sürdürmektedir. 
Tüm ortaklarımıza hukuki sorunlarımızdan arınmış, aydınlık bir yeni sene
ve günler dileğimizle. 

5

U Z M A N   G Ö R Ü Ş Ü

ATA-2 Hukuk Müşavirliğinin 
Çalışmaları, Takip Edilen Davalar

Av. Şule Yılmaz, Av. Taner Güngör
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ARALIK AYI İÇERİSİNDE TOPLAM 9 ADA’NIN 
BLOK YÖNETİCİLERİNİN TOPLANTISI TAMAMLANDI

7 Aralık 2016 19 Aralık 2016 26 Aralık 2016

E T K İ N L İ K

“Şeffaf Yöne$m” sloganı ile yola çıkan ATA‐2 yöne$mi, bu doğrultuda yapılan icraatlar, alınan mesafeler ve
hedeflerin açıklandığı, ortaklarımızın sorularını yanıtlayarak öneri ve isteklerini dinlediği toplan'ların blok
yöne$cileri ile olan kısmını tamamladı. Şimdi sıra villalarda...

ATA‐2 yöne$minin temel faaliyet alanlarına yönelik olarak kurulan DANIŞMA KURULLARI’nın toplan'ları da Aralık ayı 
içerisinde start almış olup, belirli aralıklarla toplanan danışmanlarımız site sorunlarını ele alıyor, çözümler üre$yor, 
projeleri birbiri ardına yaşama geçiriyorlar.

GÜVENLİK HUKUK BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER

DANIŞMA KURULU TOPLANTILARIMIZDAN

26 Kasım 2016 1 Aralık 2016 6  Aralık 2016

8 Aralık 2016 13 Aralık 2016 15 Aralık 2016

20 Aralık 2016 22 Aralık 2016 27 Aralık 2016

TOPLANTILARA KATILAN ORTAKLARIMIZA TEŞEKKÜR EDER, KATILAMAYANLARI SALI VE PERŞEMBE GÜNLERİ  SAAT 19.00’da YÖNETİM BİNAMIZA BEKLERİZ
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TOPLANAN BUNCA PARATOPLANAN BUNCA PARA
NEREYE GİDİYOR ?NEREYE GİDİYOR ?

Ali Erdoğan
ATA-2 Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Düzenli aidat toplanan her sitede, kooperatif yönetimlerine soru-
lan meşhur sorudur...

Doğru düzgün bir hizmet alamıyoruz. Toplanan bunca para nereye gi-
diyor? Kendi içerisinde gayet tutarlı ve haklı bir soru. 450 dönüm
üzerine kurulu 2,753 adet konut, 13,000 nüfuslu bir site  olan Ata-2
özelinde de aynı soru ile karşı karşıyayız. (Türkiye’deki 970 ilçenin
251’inden fazla nüfusu var.) 

Görevi devraldığımız ay kasada maaşları bile ödeyecek para yoktu.
600,000 TL’nin üzerinde tahsil edilecek aidat borcu bulunmaktaydı.
Hesap ortada: 10 küsur üyemiz aidatlarını zamanında ödemezse har-
camaları tamamen karşılamak mümkün olmuyor. Her alanda tam
kontrol sağlamak için harekete geçtik ve iki Yönetim Kurulu üyesinin
onayı olmayan hiçbir ödemenin yapılmaması talimatını verdik. Tüm
harcama kalemlerini incelemeye başladık. Sonuçta Genel Kurul’un
bize verdiği bütçe belli. Bu bütçe ile işlerimizi yapmak zorundayız.

Açık olarak görülüyor ki Ata 2’de toplanan paralar, bu büyüklükteki
bir sitenin ancak ve ancak temel ihtiyaçlarını, minimum düzeyde sağ-
lamaya yeterlidir. 

Toplanan 300 bin TL’nin 170 bin TL’si Maaş+SSK+Stopaj’a gidiyor. 21
güvenlik görevlisi + 2 devriye arabasına 75 bin TL ödeniyor. Çok
yüklü sayıda ve çetrefilli davalarımız var: 18 bin TL civarında hukuk
alanında masrafımız var. Elektrik+Su+Genel Giderler kalan para ile
ancak idare edilebiliyor. 

Bu konuda farklı düşünen her üyemiz Kooperatif merkezine gelerek
istediği detayda bilgiye ulaşabilir. Detaylı bilgiye sahip olmadan, lüt-
fen çıkarımlarda bulunmayalım.

Geçmişte yapılmış kimi uygulamalara Genel Kurul’dan net yetki al-
madıkça asla başvurmayacağız. Tapu paralarını ve faiz getirilerini
başka bir amaçla kullanmayacağız. Şeffaf Yönetim ilkemizi sonuna
kadar uygulayıp sizlerle tartışıp onayınızı almadan herhangi bir har-
cama kalemi yaratmayacağız.

• Alacaklarımızın tahsili için çalışmalara başladık. Hiçbir istisna
yapmaksızın tüm alacaklar için gereğini yapacağız.

• Mevcut sözleşmelerimizden doğan yükümlülüklerimizi göz-
den geçirip gerekli güncellemeleri yapıyoruz.

• Belediyeye karşı vergi yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz.
Buna mukabil yeterli hizmet aldığımız söylenemez. Bu konuda çalış-
malarımızı arttıracağız. Terk edilmiş yolların, park ve bahçelerin, çöp
konteynerlerinin  bakım ve onarımları konusunda belediyeden des-
tek alıp kendi maliyetimizi düşürüyoruz.

• Genel Giderleri en aza indirmek için çalışmalarımıza devam
edeceğiz.

Akçeli işlerle ilgili şeffaf olmayan, denetlenemeyen hiçbir alan bı-
rakmayacağız. Buyurun kooperatif merkezine gelin, istediğiniz her
konuda sorun, cevaplayalım.

F İ N A N S Y Ö N E T İ M D E N  

KOOPERATİFİMİZE BU AY İÇERİSİNDE KOOPERATİFİMİZE BU AY İÇERİSİNDE 
ÜYE OLANLAR :ÜYE OLANLAR :

MEHMET ÖZALP KILIÇ, REFİKA KARASAKAL, 
ESİN DUMLU, ZEYNEP GÜREL

Kendilerine hoşgeldiniz diyor, hayırlı olmasını diliyoruz.

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

TUFAN ARAS SEVEN, MİRAÇ DORUK  YILDIZ
Anne babayı kutluyor, sağlıklı, başarılı ve mutlu

bir yaşam diliyoruz.

BU AY KAYBETTİKLERİMİZ :BU AY KAYBETTİKLERİMİZ :
MÜZEYYEN ÖNCÜ, SARKİS ÇELEBİ,

FİKRİYE ARSLAN, FUAT ÖNCÜL,
FATMA EMİROĞLU, MERCAN ÖZKAN

Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına ve Sevenlerine
Başsağlığı Diliyoruz.

NOT:  Bizlere bildirmeniz halinde duyurularınızı burada olduğu gibi
facebook ve web sayfamızda da yayınlamaya devam edeceğiz.

Özellikle cenazeler konusunda bizleri haberdar ederseniz, tüm ortakların
cep telefonuna cenaze ile ilgili bilgileri SMS mesajı olarak da  gönderiyor,
talep edilmesi halinde de belediye hizmetleri (otobüs vb.) konularında da 

cenaze sahiplerine yardımcı oluyoruz.

ESKİ BORÇ ARALIK AYI TOPLAM
Tahsil Edilmesi Gereken 511.985       300.137   812.122
Tahsil Edilen Toplam Gelir 339.058   339.058
Üyelerden Alacak Bakiyesi (Gecikme bedeli hariç).    473.064

TUTAR
Ücretler (36 çalışan + 8 Yönetim + Denetim) 91.765
SSK 41.235
Stopaj 26.242
Güvenlik (21 Kişi) 67.500
Hukuk Müşavirliği 10.400
Mali Müşavirlik 2.500
Mahkeme Giderleri 7.500
Bakım Onarım 11.320
(Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme)  11.331
Yönetim Binası Genel Giderler 4.200
(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat)

Genel Kurul Giderleri (Aylık Pay).   5.000
Demirbaş Giderleri -
TOPLAM GİDERLER 278.993

NOT : Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir

ARALIK AYI GELİRLERİ

ARALIK AYI GELİR‐GİDER TABLOSU

ARALIK AYI GİDERLERİ
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Sayın Ortaklarımız,
Tadilat ve bahçe düzenle‐
meleri sırasında bahçeli
evlerin ve apartmanların
bahçelerinde bulunan ka‐
nalizasyon rögarlarının
toprak al$nda kaldığı ya da
yüksekliği ile oynayarak
iptal edildiği gözlenmiş'r. 
Bu durum, olası problem‐
lerde İSKİ ve koopera'fi‐
mizin teknik büro
elemanlarının bu kanali‐
zasyon hatlarına müdahale
etmesinde sorun yarat‐
maktadır. 
Rögar kapaklarının toprak
al$nda ya da yapılan

beton, mermer, kayrak taşı
gibi kaplamaların al$nda
kaldığı bu 'p yerdeki baca‐
lara müdahale gecikmeli
olmakta ya da imkansız
hale gelmektedir. 
Ayrıca ça$ sularının da bu
rögarlara bağlandığı ve
bunun sonucunda taşma‐

lara ve su baskınlarına
sebep olunduğu gözlen‐
miş'r. 
Konu hassas ve önemlidir.
Kayıp bacaların bulunması
ve bu tarz su baskınlarına
sebebiyet vermeyecek şe‐
kilde düzenlenmesi gerek‐
mektedir.  
AKSİ TAKDİRDE BU TARZ
BAĞLANTI YAPAN ve
RÖGARLARIN ÜZERİNİ
KAPATAN ORTAKLARIN
İSKİ TARAFINDAN TEMİZ
SULARIN (İÇME
SULARININ) KESİLECEĞİ
BİLGİSİ ALINMIŞTIR.
Önemle duyurulur.

Teknik ekibimizi 0216 486 02 24 ‐ 25 No’lu sabit telefonlardan ve 
0507 316 98 21 No’lu mobil telefondan mesai saatleri içerisinde arayabilirsiniz.

Kar ile mücadele ekibimiz, siz site sakinlerimizin
olumsuz hava koşullarında mağdur olmaması için
gece gündüz işinin başındadır.

Lü'en, sizlerin ve diğer sürücülerin can güvenliği açı‐
sından tedbirinizi alın ve kar las(klerinizi takıp, zin‐
cirinizi bulundurmadan trafiğe çıkmayın.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ
ATA‐2’YE SAHİP 

ÇIKIYOR
Koopera'fimiz, özellikle sitenin
yolları, park ve bahçelerine
kadar pek çok konuyu beledi‐
yeye iletmiş'r.

Yap$kları görüşmelerde bizzat
taleplerde bulunan Yöne(m Ku‐
rulu Başkanı Ahmet Gülaydın ve

Dene(m Kurulu Üyesi Levent
Aşkın’ın görüşmeleri oldukça
olumlu geçmiş, konuya sıcak
yaklaşan belediye yetkilileri de
derhal harekete geçmişlerdir.

Üsküdar Belediyesi’nin ATA‐2’ye
sahip çıkmasının bir göstergesi
olarak, belediye ve site yöne'mi
işbirliği halinde ilk etapta temiz‐
lik ve çevre konularında bir ça‐
lışma başlatmış$r. 

Bu çerçevede Ata‐2’deki çöp
konteynerleri elden geçiyor. Si‐
tede boyasız konteynerler kal‐
mayacak ve hepsi yıkanıp
dezenfekte edilecek'r. 

Eksik yerlere cam, plas'k, kağıt,
pil vb. geri dönüşüm kumbara‐
ları konacak, sitenin içerisine  sü‐
pürge aracı girecek, yollarımız da
belirli periyodlarda yıkanacak$r.

Üsküdar Belediyesi ATA-2’de 
Yapılması Gereken Çalışmalara Başladı

1 Kasım 2016 tarihinden bu yana geçen bir buçuk ay
içerisinde ATA-2’nin çıkarları doğrultusunda tüm
kurum ve kuruluşlarla görüşen, bağlantı kuran ve top-
lantılar yaparak taleplerini ileten yönetimimiz, başa
geldiği son bir buçuk ay içerisinde Üsküdar Belediyesi
ile de temasa geçti.

Ata-2 Yönetiminin talepleri ve Üskü-
dar Belediyesinin olumlu yanıtları
sonuç vermeye başlamış ve bele-
diye derhal harekete geçerek baş-
vurudan iki gün sonra ekiplerini ve
araçlarını sitemize göndermiştir.

İlk ekip 15 Aralık Cuma günü site-
mizde işbaşı yapmış, çöp kontey-
nerlerinin temizlik ve boyama
işlemlerine başlanmıştır. Ertesi gün
de o işlemler devam ederken, cadde
ve sokakların süpürülüp yıkanma-
sına geçilmiştir.

Düzenli periyodlar halinde kesintisiz
olarak yürütülen bu çalışmalardan
site sakinlerimiz de oldukça mem-
nun kalmış ve Ata-2 yönetimi ile Üs-
küdar Belediyesinin bu işbirliğinin
kalıcı olması konusundaki dilekle-
rini iletmişlerdir.

Bu konuda bize destek veren bele-
diye yetkililerine teşekkür ederiz.

15 ARALIK 2016 TARİHİNDE
START  VERİLDİ

KIŞ KOŞULLARI MÜCADELESİNDEKIŞ KOŞULLARI MÜCADELESİNDE
SİTE SAKİNLERİMİZİN SİTE SAKİNLERİMİZİN 

YANINDAYIZYANINDAYIZ

ALTYAPIYA YÖNELİK ÖNEMLİ UYARI

BAŞKANIMIZ HİLMİ TÜRKMEN’E  TEŞEKKÜR EDERİZ
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GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR ?
Yeniden değerlendirilme im‐
kanı olan a$kların çeşitli fi‐
ziksel ve/veya kimyasal
işlemlerden geçirilerek
ikincil hammaddeye
dönüştürülerek tekrar
üre'm sürecine dahil
edilmesine geri dönü‐
şüm denir. 
Diğer bir tanımlamayla
herhangi bir şekilde kullanı‐
larak kullanım dışı kalan geri
dönüştürülebilir a$k malzeme‐
lerin çeşitli geri dönüşüm yöntem‐
leri ile hammadde olarak tekrar imalat
süreçlerine kazandırılması olarak tanımlanabilir.
GERİ DÖNÜŞÜMÜN AMACI
Geri dönüşümde amaç; kaynakların lüzumsuz kul‐
lanılmasını önlemek ve a$kların kaynağında ay‐
rış$rılması ile birlikte a$k miktarının azal$lması
olarak düşünülmelidir. Böylelikle çöpler azalırken
çevre korunur, hammadde miktarı çoğalır ve ma‐
liyetleri ile fiyatları düşerek ekonomik olarak
önemli faydalar sağlanır.
GERİ DÖNÜŞÜMÜN
AŞAMALARI 
Geri dönüşümün en önemli
aşaması değerlendirilebilir ni‐
telikteki a$kların, oluştukları
kaynakta çöplerle karışma‐
dan ve kirlenmesine izin ve‐
rilmeden ayırarak
toplanmasıdır. Böylece on‐
ları temizlemek için harca‐
nan emekten, zamandan ve
sudan tasarruf sağlanır. 
Toplanan malzemeler daha sonra
sınıflamaya tabii tutularak örneğin
cam, metal, plas'k, kağıt vb. şeklinde ayrı‐

lır. Bu malzemelerin kaynağında
sınıflara ayrılması da yine

zaman, nakliye ve işçilikten
tasarruf sağlamaktadır.

Son aşama ise ayrılmış,
temizlenmiş malzemele‐
rin ekonomiye geri ka‐
zandırılma işlemidir ki
bunlar tekrardan üre'm
ve tüke'min çeşitli aşa‐

malarında dönüştürül‐
müş yeni malzemeler

olarak işlev görürler.
GERİ DÖNÜŞÜMÜN 

YARARLARI 
A$k maddelerin geri dönüştürülerek tekrar kul‐

lanıma sokulması doğal kaynakların tüke'lmesini
önleyerek, kullanılan enerjiden büyük ölçülerde
tasarruf sağlamaktadır.
Örneğin sadece kullanılmış kağıdın tekrar kağıt
imala$nda kullanılması hava kirliğini %75 ‐ %95,
su kirliliğini %35, su kullanımını ise %45 oranında
azaltmaktadır. Ayrıca bir ton a$k kağıdın kağıt ha‐

muruna ka$lmasıyla 17 ye'şkin ağacın kesil‐
mesi önlenmektedir. 

Uzmanlar yap$kları ölçümlerle
1 ton kullanılmış kağıdın

çöpe a$lmayıp geri dönüş‐
türülmesiyle 12.500 m3
karbondioksi'n bertaraf
edilerek havadaki sera
gazının azalmasını sağ‐
ladığını, üç ailenin bir
ayda tüke)ği 32 m3

sudan, kış aylarında iki
ailenin tüke)ği 1,750

litre fuel‐oil’den ve 20 aile‐
nin bir ay süreyle tüketeceği

4,100 KW/Saat elektrik enerjisi‐
ninden tasarruf edildiğini belirtmek‐

teler. Ayrıca bu yöntemle çöp depolama alanla‐
rından önemli ölçüde kazanç sağlanmaktadır.
Kısaca geri dönüşüm işlemleri doğal kaynakları‐
mızın korunması, hava kirliliğinin azal$lması,
enerji tasarrufu, çöp işlemleri ve alanlarından ka‐
zanım gibi pek çok konuda yarar sağlamaktadır.
Unutmamalıyız ki, geri dönüşüm üre'm süreçle‐
rine hammadde girdisi sağlamanın yanında, geri
dönüşümlü malzemelerin dayanıklı, uzun ömürlü
ve daha ucuz olmaları nedeniyle hane ekonomi‐
sine de katkı sağlamaktadır.
BİZLER NE YAPMALIYIZ ?
Yaşadığı çevreye ve topluma duyarlı bireyler ola‐
rak bizlerin de bu konuda yapabileceği önemli
katkılar vardır. Geri dönüşüm zincirinin ilk basa‐
mağı olarak çöp a$klarımızı ayrış$rılarak geri dö‐
nüşüm konteynerlerine bırakılması bu süreci
önemli ölçüde etkileyecek'r. Bu nedenle çöpleri‐
mizi özensiz bir biçimde genel  çöp kutularına
değil, onları ayrış$rarak özel geri dönüşüm kutu‐
larına koymalıyız. 
ATA‐2 sınırları içerisinde bu amaçla konmuş pek
çok geri dönüşüm konteyneri bulunmaktadır.
Bunları amacına uygun bir biçimde kullanmamız,
çocuklarımızı bu konuda eğitmemiz çok önemli
olup, bu bilinci çevremizdeki komşularımıza da
kazandırmalı ve onları bilinçlendirmeliyiz.

ATA-2’DE ÇEVREYE ve ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAK İÇİN

ÇÖPLERİNİZİ GERİ DÖNÜŞÜM KONTEYNERLERİNDE DEĞERLENDİRİN

Ç  E  V  R  E

Dünyamızın doğal kaynakları sonsuz değil ve dünya nüfusu ve buna bağlı
olarak tüke(mdeki ar%ş nedeniyle her geçen gün gi)kçe azalmaktalar.
Bu nedenle dikkatlice kullanılmadıkları takdirde bir gün bunların tükene‐
ceğinden, ar%k konuya ilişkin çok daha hassas davranılıyor ve pek çok yön‐
tem geliş(riliyor. Bunların birisi de geri dönüşümdür.

Değerli Ortaklar ve Site Sakinlerimiz;

Yöne(mimizin başvurusu ve ısrarlı takibi
sonuç vermiş ve uzun süredir eksikliğini
hisse)ğimiz Ata‐2 otobüs durağımız, 14
Aralık 2016 çarşamba günü i(bariyle Ga‐
ran( Bankası önüne konulmuştur. 

BAŞVURUMUZ SONUÇ VERDİ :

ATA‐2 Otobüs 
Durağımızı 

Geri Aldık !..

YÖNETİM OLARAK 
BİR GERİ DÖNÜŞÜM 

KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ.
SİZ DE EKONOMİNİZE ve 

YARINLARINIZA YATIRIM YAPIN,
ÇÖPLERİNİZİ AYRIŞTIRARAK 

GERİ DÖNÜŞÜM 
KONTEYNERLERİNE 

ATIN.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN
ATA‐2’DE DE YETERİNCE 

YARARLANILMIYOR.
BİZLER SİTE SAKİNLERİMİZİ 

VE ÖZELLİKLE DE BİNA 
GÖREVLİLERİNİ EĞİTMELİYİZ. 

BU AMAÇLA BELEDİYEDEN 
UZMANLAR GETİRİP 

SEMİNERLER VERDİRMEYİ 
PLANLIYORUZ.
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İNSANLAR, DAHA GÜVENLİ BİR
YAŞAM İÇİN SİTELERİ TERCİH
EDİYORLAR
Metropollerde her geçen gün artan bir
ivme ile organize sucļar, si̧ddet, evsiz‐
ler, mülteciler, madde bagı̆mlıları, taciz
ve hırsızlık olaylarının artması ve bun‐
lara eklenen terör kabusu karşısında
duyulan güvenlik ih'yacı katlanarak
artmakta olduğundan, üzerinde ''z‐
likle durulması gereken konuların ba‐
şında gelmektedir.
Normal koşullar al$nda insanlar site
yerleşkelerini, pek çok diğer nedenin
yanı sıra özellikle daha güvenli, koru‐
naklı, girenin çıkanın belli olduğu kont‐
rol al$ndaki mekanlar olduğu için
tercih ediyorlar. İnsanlar günümüzün
çok bileşenli kent karmaşası içerisinde
maruz kalınan “suç ortamından” uzak‐
laşmak amacıyla sitelerde oturmayı
tercih ediyorlar. Bir sitede oturmayı
seçmenin tek sebebi, guv̈enlik degĭldir
elbe%e, ancak guv̈enliğin en on̈emli
etken olduğunu söyleyebiliriz. 
Çünkü siteler mimari yapıları bakımın‐
dan etra- duvarlarla cȩvrili, duvarların
us̈tun̈de tel ci̧tler bulunan, ha%a bazı
sitelerde tel ci̧tlerin uz̈erinde dikenli
teller bulunan, kapalı devre kamera sis‐
temleriyle dona$lmıs,̧ kendine oz̈el
uzaktan kumandalı otoparkları olan,
manye'k okuyuculu bina girisļeri bulu‐
nan ve bazılarında guv̈enlik gor̈evlileri
tara-ndan korunan oldukça “kapalı”,
“korunaklı” yerlerdir. 

Güvenlik, böylesine kompakt bir yapıya
sahip olan bu tür sitelerin en önemli
ayırt edici niteliği olup, özel güvenlik
görevlileri tara-ndan yerine ge'ril‐
mektedir. 
5188 sayılı Oz̈el Guv̈enlik Hizmetlerine
Dair Kanun”un 9’ncu maddesine gor̈e
faaliyet gösteren güvenlik görevlileri
gor̈ev yap$kları sitelerde duz̈eni sagl̆a‐
yan ve site girisļerindeki kontrollerle si‐
teye girmek isteyenler karşısında birer
düzen ve disiplin unsurudurlar. Belirli
kuralları uygulayan bu ekipler, talimat‐
ları herkes açısından kabul gören ak‐
tor̈ler olmanın yanısıra aynı zamanda
birer sosyal kontrol mekanizmasıdırlar
da. Üniformalarıyla yap$kları kontrol‐
ler üçüncü şahıslar nezdinde belirli bir
caydırıcılık sağlamaktadır.
ATA‐2’NİN ÖZEL KONUMU 
Villa veya çok katlı apartmanlar şek‐
linde inşa edilen, altyapı ve hizmetler
açısından sadece site sakinlerine yöne‐
lik gelişmiş imkânlar sunan, kamusal
hizmet ağı dışında yer alan bu konut
adaları içerisinde Ata‐2’nin yeri ger‐
çekten çok farklıdır. 
500 dönüme yakın arazi üzerinde, 557
adet bahçeli ev ve 110 adet blok apart‐
mandan oluşan 2754 adet konut ile
12.000 bini aşkın kişinin yaşadığı bir ka‐
saba büyüklüğündeki sitemiz, benzeri
oluşumlardan oldukça farklıdır. Pek çok
bileşenin iç içe geç'ği karmaşık bir sos‐
yoekonomik yapısı bulunan Ata‐2’nin
başlıca problemleri arasında kuşkusuz
güvenlik konuları gelmektedir.
ATA‐2’NİN ZAAFLARI
Ancak, kamuya açık bir site olması,
imar yolları ve kamusal alanları barın‐
dırması bu konuda Ata‐2’nin elini za‐
yıflatmaktadır. Bir yandan belirli sayıda
giriş çıkış kapıları, buralardaki güvenlik
görevlileri, site genelindeki kameralar
ve güvenlik araçları açısından kısmi bir
koruma sağlamasına karşın, diğer yan‐
dan yasal statü nedeniyle etra-nı ta‐
mamen kapatamamakta, kapılarına
bariyer koyamamaktadır. 
Bu nedenle, sınırları belirli ve kapalı
diğer sitelere giren çıkan kisi̧lerin sayısı
sınırlı iken, bizim Ata‐2 mahallesinin
insan trafiği çok ve çeşitli olup, burası
aynı zamanda sitenin aşağısındaki ma‐
halleler için bir geçiş yeri gibi işlemek‐

tedir. Böyle olunca da diğer sitelerde
olduğu gibi kolayca dikkat çekme‐
mekte, kim oldukları algılanamamakta
ve rahatça kontrol edilememektedir‐
ler. Sitemizin en büyük zaa- da bura‐
dadır.
Yollarımız kamuya açık olup, kapıları‐
mızı kapatamadığımız için de buralar‐
daki güvenlik görevlilerimiz girip
çıkanın kim olduğunu ve nereye gi)‐
ğini bile doğru dürüst sorma yetkisine
sahip olmayıp sadece caydırıcı bir gö‐
rüntü vermekte, ha%a çoğu zaman
kendileri mağdur duruma düşmekte‐
dirler.
Bu duruma, bir de yerleşkenin yayıldığı
alanın uçsuz bucaksız konumu, 3 var‐
diya çalışan güvenlik ekibinin yüksek
maliye'ne karşın yetersiz kalması, geç‐
miş yöne'mlerin  bu konuya yeteri
kadar önem vermemesi gibi hususlar
da eklenince, sitede ister istenmez bir
güvenlik zafiye' yaşanmaktadır.
Bu durum da net bir biçimde göster‐
mektedir ki, koopera'fimizin tapusunu
alıp, ATA‐2’nin statüsünü yasal bir si‐
teye dönüştürmenin ve GÜVENLİĞİNİ
YÜZDE YÜZ SAĞLAMANIN YOLU DA
YİNE TAPUMUZU ALMAKTAN GEÇ‐
MEKTEDİR.!..
BU KONUNUN ÜZERİNE
HASSASLIKLA DURAN YÖNETİM
SİZLERİN DE KATKILARINI BEKLİYOR
Ancak bu arada  Kasım ayında göreve
gelen yeni yöne'm de boş durma‐
makta, kılık kıyafetlerinden görev ta‐
nımlarına, eği'mlerinden kontrollerine
kadar güvenlik ekibiyle yakından ilgi‐
lenmekte, sınırlı kaynaklara karşın ko‐
şulların iyileş'rilmesi için var gücüyle
çalışmaktadır. Bu doğrultuda güvenlik
ekibinin yanı sıra kameralardan ışıklan‐
dırma sistemine, devriyelerden araç ta‐
kibine kadar pek çok konuda
iyileş'rmeler hedeflemektedir. 
Ancak bu konuda sizlerin de katkısına
gereksinim vardır. Her an uyanık ol‐
malı, binanızı, komşularınızı iyi tanı‐
malı, gözlemlediğiniz tuhaflıkları
anında güvenlik ekiplerimize bildirerek
yardımcı olmalısınız.
Bahçeli ev ya da blok apartmanlar
olsun her birimde olanaklar çerçeve‐
sinde bina çevresinin aydınla$lması,
alarm sistemi ve 24 saat kayıt yapan

kamera sistemleri ile  görüntülü diafon
takılması vb. gibi caydırıcı önlemler hır‐
sızlık olaylarının gerçekleşmesini
önemli ölçüde engelleyecek olup bu
konuda elbirliği ile iyileş'rici önlemler
alınması bir zorunluluk arz etmektedir.
Konunun önemi ve kapsamı nedeniyle,
siz site sakinlerinin de katkıları gerek‐
mektedir.
YÖNETİM VE GÜVENLİK
BİRİMLERİMİZ SİZLERLE OLAN
İRTİBATINI MAKSİMUMA
ÇIKARTMAYI HEDEFLEMEKTEDİR
Günümüz modern yaşamının olumsuz
bir etkisi de, sitelerde bile komşuları‐
mızı tanımıyor, onlarla görüşmüyor,
aynı apartmanda kimlerin yaşadığını
bile bilmiyor olmamız bir dezavantaj.
Bu nedenle sizler de çaba göstermeli,
binanızı, komşularınızı iyi tanımalı, dik‐
katli davranarak gözlemlediğiniz tu‐
haflıkları anında güvenlik ekiplerimize
bildirerek yardımcı olmalı, onlarla iş‐
birliği yapmalıyız. Bu amaçla sitemiz
güvenlik biriminin ir'bat numaralarını
kolay ulaşabilecek şekilde kaydetmeli‐
yiz.
Konuya ilişkin olarak her apartmana bir
duyuru ve ile'şim panosu asma hazır‐
lığı olan yöne'm kurulumuz gerekli
tüm duyuruları yaparak sizlerle olan ir‐
'ba$nı maksimuma çıkartmayı hedef‐
lemektedir.

G Ü  V  E  N  L  İ  K

HUZURLU BİR YAŞAMIN TEMİNATI OLAN

SİTE YERLEŞKELERİNİN GÜVENLİĞİ ve ATA-2SİTE YERLEŞKELERİNİN GÜVENLİĞİ ve ATA-2
Küresellesm̧e ile birlikte ekonomik olarak guc̈ļenen kentler, özellikle de İstanbul gibi
metropoller, kalabalıklasa̧n nuf̈usları, dönüşen sosyoekonomik yapıları ve hızlı hayat
tempolarıyla tam bir kaos merkezi haline geldi. Bu nedenle insanlar bu karmaşadan
bir nebze olsun uzaklaşabilmek, çocuklarını güvenle ye(ş(rebilmek, mutlu ve hu‐
zurlu bir aile yaşamı sağlamak için site yaşamını tercih ediyorlar.

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

ATA-2 SİTESİ ATA-2 SİTESİ 
GÜVENLİK GÜVENLİK 

TELEFONLARITELEFONLARI
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KOOPERATİF ORTAĞIMIZ SANATSEVER, DOĞASEVER, İNSAN SEVER BİR ÇINAR :

Müyesser Öğretmen
Bir yandan koopera(fimiz ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşırken diğer yandan da  site sakinlerimiz ile ile‐
(şimi sağlayan ATA‐2 Sitesi bülteni, sizlerden gelen görüş, öneri ve katkılarla hazırlanıyor. Bu çerçevede
sayfalarımızda diğer konu ve haberlerle birlikte sizlerle sohbetler gerçekleş(riyor, fikir ve önerilerinizin yanı
sıra sayfalarımızı bize gönderdiğiniz yazı, şiir ve 
resimlerinize de  açıyoruz.

Bu sayımızın konuğu ise, bir şiiri ile bize katkıda bulunan saygı‐
değer ortaklarımızdan sayın Müyesser Öğretmen... 

Kendisi 1948 yılında Adapazarı’nın Hendek ilçesinde doğdu. Zey‐
nep Kamil Sağlık Meslek Lisesi’nden ebe hemşire olarak mezun
oldu. Çeşitli illerde sağlık kuruluşlarında çalış$. Düzce’den sonra
geldiği İstanbul’da Yedikule, Koşuyolu, Numune Hastanelerinde
çalış$ktan sonra 1988 yılında emekli oldu.

Emekli olduktan sonra Anadoluhisarı’nda oturmaya başladı. 18
yıldır da Ata‐2 Sitesinde oturuyor. 1972 yılından beri evli olup, üç
çocuk annesidir.

Yıllarca ut dersi almış, korolarda çalışmış olan Müyesser Öğret‐
men, doğaya, hayvanlara, sanata düşkün bir insan olup, bu duy‐
gusallığını sa$rlara dökerek şiirler, öyküler yazmış$r. Şiirleri çeşitli
dergilerde yayınlanmış olup, şu anda şiirlerini bir kitapta topla‐
maktadır.

S İ Z L E R D E N   G E L E N L E R

SAVAŞA HAYIR
Savaş denince içim ürperiyor, yüreğim daralıyor,
Bizler savaş istemiyoruz beyler, çıkar savaşına hayır.
Yüreklerimiz sevgi istiyor yaşayacak kadar,
Cebimizde para, iş istiyor, savaş değil,
Savaşla yok olmak, ülkemin hayatın yok oluşunu değil,
Barış içinde yaşamayı, Türkiye’mizin yükselişini görmek istiyoruz.
Atatürk’ün doğurduğu güneşe batsın diyenlere dur deyin beyler,
Bugün istenmeyen hesaplar bizim karanlığımız olmasın,
Aydınlığa yürüyün.
Savaşla değil, emin ve tutarlı vatanın selametine cesaretli,
Yürekli olursak el ele başarıyı yakalarız.
İnsanlar, doğadaki tüm canlılar yok olmasın,
Yaşamak güzel, hayat güzel, çocuklar ağlamasın.
Bu savaş hepimizi yok eder, savaşa hayır.
Anaların gözü yaşlı, çocuklar yaralı olmasın.
Savaş istemiyoruz, tüm dünya barış, sevgi ve mutlulukla yaşasın.
Müyesser Öğretmen

ARALIK AYININ KAYDA DEĞER 
GÜVENLİK OLAYLARININ RAPORU

Sitemizin otopark imkanları, emsalleriyle karşılaş-
tırıldığında hiç de fena olmamasına rağmen, araç
sayısının giderek artması, araçlarımıza park yeri
bulmakta zorlanmamıza neden oluyor. Bu nedenle,
ortak kullanım alanları olarak ayrılmış olan yol ve
otopark alanlarını daha özenli ve verimli kullan-
malıyız.
Öte yandan, herhangi bir alanın belirli bina ve şahıslara
tahsis edilmemiş olmasına rağmen, site sakinlerimizin
araçlarını evlerine en yakın yerlere park etmeyi iste-
melerini de saygıyla karşılamalıyız. Konuta en yakın
alanın o konut sakinleri tarafından kullanılması kadar
doğal bir şey olamaz elbette.  Bu konuda medeni bir bi-
çimde davranmalı ve tartışmalara sebebiyet verme-
meliyiz.
Ancak, nadir olsa da kimi ilginç durumlarla da karşı-
laşmıyor değiliz. Örneğin evinin önüne, bahçesinin du-
varına başkasını park ettirmemek için beton çiçeklikleri
bir engel olarak koyan ve sadece kendi kullandıkları
zaman kaldırma yoluna gidenler vardır.
Dikkat çekmek istediğimiz bir diğer konu da, eşya ta-
şırken kamyonların dar yollara sığmaması ve park
etmiş kimi araçların çekilmek zorunda kalmasıdır. Bazı
komşularımız bu isteği olumsuz karşılamakta ve tar-
tışmalara neden olmaktadır. Oysa bu durum herkesin
başına gelebilir. Bu nedenle biraz daha empati yap-
manızı rica ederiz.

ATA-2 SİTESİ OTOPARK 
DÜZENİ HAKKINDA

Güvenlik amirlerinin olay bildirimleri
ve CCTV tespitlerine dayanarak ha‐
zırlanan Kasım 2016 raporu aşağıda
verilmiş&r:

* Aralık ayı içerisinde sitemizde 5 adet
alarm olayı ihbarı alınmış, ikametleri
kontrol edilmiştir.
* 2 adet araç ile ilgili şikeyet alınmış, ka-
mera kayıt kontrolleri yapılmış, üyelere
bilgi aktarılmış, tutanakları tutulmuştur.
* Gürültü ve şüpheli konularla ilgili 4 şi-
kayet alınmış, gereği yapılmıştır.
* Kavga ve tartışmalarla ilgili 4 adet baş-
vuru olmuş, olaylara personelimiz ve
155 ekibi müdahele etmiştir.
* Bir adet hırsızlık ihbarı alınmış, Pal-
miye caddesi No: 33’de gerçekleşen
olayın eşgal plaka araç bilgi ve görüntü-
leri emniyet ile paylaşılmış, polis gerekli
işlemleri yapmıştır.
* Aralık ayı içerisinde sitemize bir eşya
girişi ve 8 eşya çıkışı olmuştur.
* Bir adet kamera arızası meydana gel-
miş, bilgisi teknik büro ile paylaşılarak
gereği yapılmıştır.

* Personelimiz ayrıca ambulans girişle-
rine eşlik ederek hasta bilgileri yönetim
kuruluna intikal ettirilerek takibi sağlan-
mıştır.
Yeni yılın tüm site sakinlerimize
sağlık, başarı ve huzur getirmesini
dileriz.

CCTV KOORDİNASYON EKİBİ
Nihat Mart
Recep Kart
Feyzullah Kılıçarslan

GÜVENLİK EKİBİNİN OLAĞAN GÜVENLİK EKİBİNİN OLAĞAN 
TOPLANTILARINDANTOPLANTILARINDAN

ATA‐2 Sitesinin güvenlik ekibi düzenli olarak
toplanarak periyodik konuları görüşüyor.

ATA‐2  yöne(m binasının toplan% odasında
gerçekleşen çalışmalar sırasında ekipler eği(m
çalışmaları yapıyor,  güvenlik konularını görü‐
şüyor, ekipler ve vardiyalar arası  bilgilendirme
yapıyor ve raporlar hazırlıyorlar.

CAN ve MAL GÜVENLİĞİNİZ AÇISINDAN
YÖNETİMİMİZDEKİ PLAKA KAYITLARINIZI

YENİLEMENİZ ÖNEMLİDİR
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Katkıda bulunmak isteyen ortaklarımızın gönüllülük esasına göre oluşturduğu

ATA-2 ÇALIŞMA GRUPLARI
ATA‐2 Yöne&mi olarak, seçimler öncesinde dağı)ğımız broşürde belir*ğimiz ilkeler doğrultusunda verdiğimiz sözleri bir bir tutmaya başladık.
Bunların başında “Gönüllülük Esasına Dayalı ÇALIŞMA KURULLARI Oluşturmak” bulunuyordu. Bu çerçevede o vasıflara sahip olan kişiler ara‐
sında bizlere başvuran, fikir  ve önerileri olan, katkılarda bulunabilecek site ortaklarınmızı gönüllülük çerçevesinde çeşitli çalışma grupları bün‐
yesinde biraraya ge&rmeye başladık. Bu çalışma gruplarının içerisinde DANIŞMA KURULLARI , TEMSİLCİLER KURULU ve GENÇLİK KOLLARI
bulunmakta.

GÜVENLİK DANIŞMA KURULU

Muhterem Kavalcı (Emekli Emniyet Müdürü)
Ali İhsan Pirgaip (Emekli Subay)
Tahsin Meriç (Emekli Subay)
Fa#h Sözen (Emekli Subay)
Halil Üşümüş (Emekli Emniyet Mensubu)

PLAN PROJE DANIŞMA KURULU

Doç. Teoman Tekkökoğlu (Şehir Planlamacısı)
Emine Serpil Öztürk (Yüksek İnşaat Mühendisi)
Gül Coşkun (Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı)
Hasan Yalçın Arıpınar (Harita Mühendisi, Mimarlar Odası Yöne#m Ku‐
rulu Üyesi)
Derya Sağlam (Mimar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlamacısı)

HUKUK DANIŞMA KURULU

Hüryaşar Ziyaeddin Sezer (Avukat)
Nazan Türkdoğan (Avukat)
Sevgi Özdemir (Avukat)
Güneş Gülaydın (Avukat) 
Emine Canbolat (Avukat)

PARK BAHÇE PEYZAJ DANIŞMA KURULU

Sinan Mimtaş (Ziraat Mühendisi)
Özhan Çubukçu (Ziraat Yüksek Mühendisi)
Yalçın Soysevinç (Ziraat Mühendisi)
Müyesser Öğretmen (Sağlık Görevlisi)
Nevzat Engin (Tenis Hocası)

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DANIŞMA KURULU

Zeki Yücel (Yayıncı, İşletmeci)
Özgür Kumru (Yayıncı)
Ercan Can (Fotoğrafçı)
Cemal Kaya (Halkla İlişkiler Uzmanı)
Kader Atmaca (Sosyolog, Editör)

MALİ MEVZUAT DANIŞMA KURULU

Mali Mevzuat Danışma Kurulu oluşturma çalışmaları devam etmekte
olup, konuya ilişkin olarak katkıda bulunabilecek koopera#f ortakları‐
mızın site yöne#mi ile temasa geçmelerini rica ederiz.

TEKNİK İŞLER DANIŞMA KURULU

Teknik İşler Danışma Kurulu oluşturma çalışmaları devam etmekte
olup, konuya ilişkin olarak katkıda bulunabilecek koopera#f ortakları‐
mızın site yöne#mi ile temasa geçmelerini rica ederiz.

YAŞAM REHBERİ OLUŞTURMA DANIŞMA KURULU

Figen Bozkurt (Sağlık Görevlisi)
Sibel Sarıboğa (Öğretmen)
Mine Uygur (Öğretmen)
Hande Durmaz (Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü)

DANIŞMA KURULLARIMIZ

TEMSİLCİLER KURULUMUZ 
(26 Aralık tarihine kadar belirlenenler)

GENÇLİK KOLLARIMIZ

Y  Ö  N  E  T  İ  M

HUKUK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
(19 ARALIK 2016)

GÜVENLİK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
(7 ARALIK 2016)

B1 Ada (Nesrin Ünlüsan)
B2 Ada (Mustafa Kurt)
B3 Ada (Solmaz Açıkkol)
B4 Ada (Nihat Tercan)
B5 Ada (Gülsevil Arat Bülbül)
B6 Ada (Sibel Sarıboğa)
B7 Ada (İhsan Şen)
B8 Ada (Haydar Atalay)

B9   Ada   (Nihal Özyürek)
B10 Ada   (Yeter Kaya)
B11 Ada   (Okan Asil)
B12 Ada   (Saim Baltaoğlu)
B13 Ada   (Cemal Kaya)
B14 Ada   (Cengiz Tergek)
B15 Ada   (Ramazan Bilir)

Yağız Küçük
(Gençlik Kolları Sorumlusu) 
Alperen Yılmaz
Nedim Kızılboğa
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AÇIK ALANLARIN, ÇOCUK
PARKLARININ ÖNEMİ

Günümüzde yoğun olarak şehir‐
lerde yaşayan nüfusun en temel
sorunlarından biri, açık alan ye‐
tersizliği... Özellikle çocuklarla bir‐
likte yapılabilecek açık alan
faaliyetleri o kadar sınırlı ki, belki
de bu yüzden birçok çocuğa hipe‐
rak#f tanısı konuluyor boş yere.
Parklarda oynayarak enerjilerini

atması gereken çocuklar apart‐
man dairelerine mahkum oluyor‐
lar. 

Bizler bu anlamda ATA‐2'de ol‐
dukça şanslı sayılırız. Çünkü pek
çok mahallede, sitede olmadığı
kadar çok sayıda ve geniş alanlara
sahip parklarımız, oyun yerlerimiz,
yürüyüş parkurlarımız, rekreasyon
ve yeşil alanlarımız, hem çocukla‐
rımız, hem de bizlere nefes alma
imkanı veriyor. 

Ancak bu imkanları kullanabilme‐
mizin önündeki engeller hem biz‐
leri oldukça üzüyor, hem de
buralardan soğutuyor. Çünkü bu
parklardan yararlanmalarını bek‐
lediğimiz başta çocuklar, gençler
ve yaşlılar olmak üzere site sakin‐
lerimizin karşılaş%ğı pek çok sorun
var. Bu sorunlar burada tek tek
dile ge#rebilmek, vurgulayabil‐
mek için site sakinlerimizden özel‐
likle çocuk sahibi olan annelerin,
anneannelerin görüşlerini aldık.

“PARKLAR İZMARİTLERDEN
ARINDIRILMIŞ TEMİZ HAVA
SAHALARIMIZ OLMALI”

Örneğin iki çocuk annesi Senem
ÇOLAKOĞLU, çocuk oyun parkla‐
rındaki sigara izmaritlerinden yana
çok dertli... Çünkü küçük kızı onları
alıp ağzına atma eğiliminde. As‐
lında çocuk parklarında sigara içil‐
mesi yasak. Ama anlaşılan o ki;
toplumumuzdaki pek çok yasak
gibi buna da uyulmuyor. Senem
Hanım, izmaritlerin yanı sıra te‐
neke bira kutularının da parklara
saçılmış olmasından şikayetçi...
Durum böyle olunca da yöne'm‐
den  ilk talebi çocuk parklarının
daha etkin bir şekilde denetlen‐
mesi ve temizle'lmesi oluyor.

“KIRIK DÖKÜK OYUNCAKLAR
ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BÜYÜK
TEHLİKE OLUP  SAĞLIKLARINI
TEHDİT EDİYOR”

Yine bir diğer iki çocuk annesi Zer‐
rin Bayramiçlioğlu KUMRU, oyun
çağındaki çocuk oranının yüksek ol‐
duğu sitemizdeki çocuk parklarının
eskimiş, kırık dökük oyun araçları‐
nın büyük bir sorun oluşturduğuna
dikkat çekiyor. 

Bu bakımsız, kırık dökük, boyaları
dökülmüş, paslı oyuncakların sa‐
dece çocukların düşüp yaralanma‐
larına yol açmakla kalmayıp, aynı
zamanda tetanos vb. pek çok mik‐
robik hastalık tehlikesine de açık
olup, doğrudan onların sağlıklarını
tehdit e)ğini belir'yor. Bu ne‐
denle sorunun önemli olduğunu
vurgulayarak, her ne kadar şu sıra‐
lar kış mevsiminde olduğumuz için
bu dönem oyun parklarının kulla‐
nımı minimum seviyede olsa da,
bahar gelmeden bu konuya el a$l‐
masının öneminin al$nı çiziyor. 

“PARKLARDAKİ HİJYEN
ÇOCUKLARIMIZ İÇİN  ÇOK
ÖNEMLİ”

PARK ve BAHÇELER, ÇOCUK OYUN ALANLARI

“Buralarda ne güzel çocuk yetiştirilir” “Buralarda ne güzel çocuk yetiştirilir” 
dediğimiz o parklar şimdi ne halde”dediğimiz o parklar şimdi ne halde”

Yaklaşık 11 yıl kadar önce ATA‐2 sitesine yolum düştüğü zaman oldukça etkilenmiş, özel‐
likle de yeşil alanları ve parklarının  çokluğu dikka(mi çekmiş(. Bir öğle vak( eşim ile
çocuk parkındaki bankta otururken henüz hiç aklımda yokken  “Burada ne güzel çocuk
ye(ş(rilir” demiş(m. Tabii o sırada daha bir yıl bile geçmeden buraya yerleşeceğimiz,
oğlum doğduktan sonra zamanın önemli bir bölümünü buralarda geçireceğim ve sonraki
10 yıl boyunca bu parklarda oynatacağım aklımdan bile geçmezdi. 
Şimdi ar%k oyuncaklardan basket sahalarına terfi e)k ama zamanımız hala buralarda
geçiyor ve 10 yıl önce gıpta e)ğim bu açık hava mekanlarına bakarken o şevki yaşaya‐
mıyor, yolların, yeşil alanların, parkların, spor sahalarının bakımsız halinden ötürü ol‐
dukça üzülüyorum.
Çünkü parklar aynı park, salıncaklar, kaydıraklar, tahterevalliler hep aynı oyuncaklarla
dolu. Öylesine aynı ki, aradan geçen bu 10 yıl içerisinde tek bir çivi bile çakılmamış. Her
ne kadar kimi oyun alanlarına yumuşak zemin kaplamaları yerleş(rilmiş, bazı salıncak‐
ların önünde korunaklar konmuş ise de, genel durum tam anlamıyla içler acısı halde.
Banklar kırılmış, boyasız, zeminler harap, su birikin(leri ile dolu, çitler delik deşik, oyun‐
caklar kırık dökük, paslı kimisi kopuk, ortalığı pislik götürüyor…
Bu nedenle ATA‐2’nin bülteninde bu konuya dikkat çekmek, site sakinlerinin konuya iliş‐
kin görüş ve önerilerini dinlemek için günümüz annelerinin de tanıklığı ile bir yazı yazmak
ve sizlerle paylaşmak istedim.

Kader Atmaca, Site Sakini, 9 Yaşında Bir Çocuk Annesi
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Çocuklarla ilgilenenlerin arasında
sadece anneler değil, anneanne‐
ler de bulunduğundan, kapısını
çaldıklarımızın arasında iki çocu‐
ğun anneannesi Tenzile ÇAĞLAR
da vardı. Tenzile Hanım, kendisi
için en önemli şeyin hijyen oldu‐
ğunu  ve oyun parklarında buna
dikkat edilmesi gerek'ğini be‐
lir). Örneğin kumlar kedi ve kö‐
pekler tara-ndan tuvalet amaçlı
kullanıldığından oyun parkı ze‐
minlerinin kum olmaması gerek‐
'ğine dikkat çek'. Tenzile Hanım
ayrıca, çocuk parkları civarında
küçük kafelerin olması halinde
buralarda anne babalar kadar ço‐
cukların da vakit geçirebilecekle‐
rini, ha%a buralarda doğum günü
ak'vitelerine yer verilebileceğini,
oyun atölyeleri ya da kurslar dü‐
zenlenebileceğini de belir).

“ÇOCUK PARKLARI AMAÇ
DIŞINDA KULLANILIYOR”

Öte yandan, minik bir kız annesi
olan Esin KAŞIKÇI, parkların
amaçları dışında kullanımından

yakınırken, büyük çocukların kü‐
çüklerin oyuncaklarına binmeleri,
başıboş sokak hayvanlarının bu‐
ralarda dolaşmaları, site dışından
kim oldukları belirsiz kişilerin bu‐
ralarda piknik yapmaları, geceleri
içki vb. maddeler kullanmalarına
dikkat çekerek konuya ilişkin ola‐
rak önlem alınmasını talep edi‐
yor. Esin Hanım ve eşinin bir de
güzel fantezileri var. Avrupa’da
olduğu gibi, ATA‐2’nin parkla‐
rında da sincapların dolaş$ğını
hayal ediyor ve bunun pekala
mümkün olabileceğini söylüyor‐
lar.

Kısacası güzelim sitemizin en
önemli avantajları arasında saya‐
bileceğimiz yeşil alanları, spor sa‐
haları, park ve bahçeleri kadar
çocuk oyun alanları da çoktandır
SOS veriyor. Bugün ATA‐2’deki
aydınlatmalardan zeminin düzel‐
'lmesine, bankların elden geç‐
mesinden yollarının iyileş‐
'rilmesine kadar pek çok sorun
çözüm beklemekte. Ben ise hiç
değilse 10 yıl öncesinde benim
çocuğumun yararlanabildiği ve
büyüdüğü bu alanları şimdiki site
sakinlerimizin çocuklarının da
gönül rahatlığıyla kullanabildiğini
görmek is'yor ve bu konuda yeni
yöne'min harekete geçmesini
umut ediyorum.

“KAYNAK ARAYIŞI İÇERİSİNDE OLAN YÖNETİM“KAYNAK ARAYIŞI İÇERİSİNDE OLAN YÖNETİM
SPONSOR OLANAKLARINI ZORLUYOR”SPONSOR OLANAKLARINI ZORLUYOR”

Kaynakları olmamasına karşın her konuda olaraklarını
zorlayan ATA-2 yönetimi, diğer konuların yanı sıra
gündemine sitedeki park ve bahçeleri de almıştır.

Site sakinlerimizin, daha çok da çocuklarımızın, genç-
lerimizin, anne ve yaşlılarımızın zamanlarını geçirdik-
leri bu mekanlar ile ilgili sorunların çözümünün yine
parasal kaynaklara dayanmakta olduğunu hatırlatan
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülaydın, mevcut
durum hakkında alternatif çözümler üretmeleri gerek-
tiğini ve bu ihtiyacı da sponsonlar aracılığıyla çözmek
durumunda olduklarını ifade etmiştir. Üsküdar Bele-
diyesi ilk etapta temizlik ve ağaçların budanması ko-
nularında ATA-2’ye sahip çıkmıştır. Desteklerinden
dolayı başta sayın başkanımız Hilmi Türkmen olmak
üzere tüm yetkililere teşekkür ederim.

AĞAÇLARIN BUDAMA ve BAKIMINA BAŞLANDI,AĞAÇLARIN BUDAMA ve BAKIMINA BAŞLANDI,
SIRANIN PARKLARIMIZA GELMESİNİ BEKLİYORUZSIRANIN PARKLARIMIZA GELMESİNİ BEKLİYORUZ
Ancak biz bunun da ötesinde mevsimi geldiğinde ken-
dilerinden tüm park ve bahçelerimizin bakımını üst-
lenmelerini talep ettik. Tabii şimdi kışa yeni girdik, bu
konular ancak ilkbahar başında hayata geçirilebilir.

Bildiğiniz gibi sadece peyzaj ve yeşil alanların düzen-
lenmesine değil, çocuk oyun parkları, bank ve vb. mal-
zemelerin de bakım ve onarımına, yenilenmelerine
ihtiyacımız var. Bu konularda da taleplerde bulunduk
ve bize yardımcı olmalarını istedik. 

Biz aralarında belediyeler de olmak üzere tüm kurum
ve kuruluşlarla iyi ilişkiler içerisine girmek ve işbirliği
yapmak istiyoruz. Ben, Üsküdar Belediye Başkanımı-
zın bu konu da da ATA-2’ye sahip çıkacağını ve baha-
rın gelmesiyle birlikte çocuk parklarımız konusunda
da bize yardımcı olacaklarını umuyorum.

ATA-2 YÖNETİMİNİN 
PARK ve BAHÇELER İÇİN 

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

ÇÖPLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÇALIŞMASI 

Üsküdar Belediyesi tara%ndan bundan böyle her gün saat
11.00 ‐ 12.00 arası site içlerinde eski ev eşyaları, koltuk, san‐
dalye, tahta parçaları, eski yatak vb. eşyalarınız ücretsiz olarak
kaldırılacak'r. Bu tarz eşyaları belirlenen saa(e çöp kontey‐
nerleri kenarına çıkar'nız.
Geri dönüşüm olarak sitemizde özverili bir çalışma başlamış‐
'r. Bu konuda siz ortaklarımıza görevler düşmektedir. Geri dö‐
nüşüm malzemeleri için ayrı ayrı konulan konteynerleri
kullanınız ve bu konuda gerekirse apartman görevlilerinizi uya‐
rınız. Konuya ilişkin olarak a'k pil, a'k cam, a'k karton, a'k
plas)k ve a'k yağ bidonları sitemizin merkez noktalarında bu‐
lunmaktadır. Bu tür a'klarınızı ayrış'rarak bunlara a'lmasını
sağlayınız.

Bu arada kendi yap'rdığınız tadilatlar nedeniyle çıkan moloz‐
larınızı Üsküdar Belediyesi ücre) karşılığında almaktadır. Ücret
tarifesi ise 25 Kg’lık çuvallar için 2 TL, 50 Kg’lık çuvallar için 4 TL,
bir kepçe ağzı dolusu açık molozlar için ise 100 TL’dir. Ücretle‐
rin kapıda doğrudan  kart ile ödenebileceği söylenmiş)r. Tadi‐
latlarınız süresince molozlarınızı sokaklarda tutarak hem akışı
engellemeyin, hem de görüntü ve çevre kirliliğine neden ol‐
mayın.
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G E N Ç L İ K

ATA-2 Sitesi Gençlik
Kolları sorumlusu 23
yaşındaki Yağız
Küçük, hava koşulları
elverdiği ölçüde pek
çok projeyi hayata
g e ç i r e c e k l e r i n i ,
ancak kış koşulları
içerisinde ilk girişim-
lerinin küçük bir fut-
bol takımı oluşturmak
olduğu bilgisini veriyor. 

Aynı zamanda çevre siteler ile irti-
bata geçerek bir turnuva düzenleme
girişimi içerisinde olduklarını söyle-
yen Küçük, havaların düzelmesi ile
tenis, voleybol gibi sportif etkinlikle-
rin yanısıra  tiyatro, sinema, gezi

gibi faaliyetlere baş-
layacağını da bülte-
nimiz aracılığıyla
duyurmak istedikle-
rini söyledi.

AİLELER GENÇLİK
KOLLARINI

DESTEKLİYOR

Yağız Küçük, gençlik kollarının iş-
levlerinden birinin de gençleri kötü
alışkanlıklardan uzak tutmak, dert-
lerini paylaşarak çözümler üretmek
olmasının ailelerin destek vermele-
rinin önemli nedenleri arasında gel-
diğini ifade ederek, çocuklarının
nerede olduğunu, kimlerle temas et-
tiğini bilmenin onları mutlu ettiği  ve
bunu da kendileriyle paylaştıklarını
ifade ediyor.

GENÇLER MEKANLARINI
OLUŞTURDU AMA DESTEĞE

İHTİYAÇLARI VAR

ATA-2 Gençlik Kolları, Ihlamur Cad-
desi üzerinde bulunan tenis kortu
yanında bir konteyneri mekan ola-
rak kullanıyorlar. Burada  zeka ge-
liştirici oyunlardan televizyona, çay
kahve altyapısından kitap okumaya
kadar pek çok imkana sahipler.
Gençlik Kolları üyesi Nedim Kızıl-
boğa, koydukları kurallar çerçeve-
sinde kararların birlikte alındığını
vurgularken, Gökhan Saka da yıl-
lardır boşluğunu hissettikleri bu
alanda faaliyetleri yeni olmasına
karşın, yavaş yavaş ama sağlam
adımlarla ilerlediklerini ve bu ola-
nağı sağladığı için ATA-2 Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Gülaydın’a
teşekkür ettiklerini belirtti.

BEL VE BOYUN FITIĞININ   
SİZİ FELÇ ETMESİNE İZİN 
VERMEYİN
İnsanların %80’i hayatlarının herhangi bir ev‐
resinde en az bir kere dahi olsa bel ağrısı çeki‐
yorlar. Bu ağrıların hepsi $%k sebebiyle
olmasa da %15 gibi küçümsenemeyecek bir
oran bel ve boyun $%ğı kaynaklıdır. Bel ve
Boyun $%ğı olan kimselerde öksürmek, hap‐
şırmak gibi eylemler de felçle sonuçlanabili‐
yor.
Nedir bu $%k? Haya%mızda ne gibi hasarlara
sebebiyet veriyor? Beyin ve Sinir Cerrahi Uz‐
manı Dr. Fırat Narin ile Bel ‐ Boyun $%ğı ve te‐
davi yöntemleri hakkında konuştuk.

“İdrar Tutamama Fı%k Habercisi Olabilir”

Omurgalar arasında yerleşik disk adını verdiğimiz
adeta bir amor#sör gibi görev yapan kıkırdak yapılar
vardır. Bu disklerin özelliği ileri derecede su içeren ya‐
pılar olmalarıdır. Ancak yaşla beraber disklerin su mik‐
tarı azalır. Bu suyun azalması yani bir başka deyişle
kurumaları halinde diskler kırılabilir, kopabilir hale ge‐
lirler. Yine diskleri saran bir kapsül yani kabuk kısmı
mevcu-ur. Bu kapsül kısmı da dikkatsiz yapılan bazı
hareketler, ağır kaldırma vb. nedenler ile hasar göre‐
bilirler. İçeride kurumuş, suyunu kaybetmiş
diskler, kapsülün de hasarlanmış olması ne‐
#cesi kırılarak, koparak bulundukları yer‐
den çıkarak omurilik kanalı içine doğru
yer değiş#rebilirler. İşte bu durum “ +'k”
olarak adlandırılır.

Fı'k, insanlık tarihi kadar eski bir hastalık‐
'r. Ancak ileri görüntüleme tekniklerinin or‐
taya çıkması ve gelişmesiyle beraber teşhis
konulabilmeye başlanmış'r. İnsanların %80’i hayatla‐
rının herhangi bir döneminde en az bir kere de olsa bel
ve boyun ağrısı çekerler. Bu çoğunlukla dikkatsiz ya‐
pılan hareketler sonucu ortaya çıkan kapsül yır'lma‐
ları (mikrotravma) ne#cesi oluşur. Çoğunlukla
is#rahat, kas gevşe#ci ve ağrı kesici ilaçlar ile bu şika‐
yetleri geçer. Daha çok, orta yaşlarda kişilerde var
olan +'k, hareketsiz ortamlarda oturarak çalışan kişi‐
lerde görülür. Yanlış oturuş ve duruş bozuklukları, ağır
kaldırmak, uzun süre otomobil kullanmak, egzersiz ve
spora ısınmadan başlamak, sigara ve alkol kullanımı
da bel ve boyun +'klarını etkiler. 

Fı%k tedavisinde uygulanan yöntemler nelerdir?

Bel ve boyun ağrılarında hastaya bir takım ağrı kesici
ve kas gevşe#ciler verilerek öncelikle ilaç tedavisi uy‐
gulanır. İs#rahat ve fizik tedavi önerilir. Bu tedavi yön‐
temlerine rağmen hala olumlu bir sonuç alınamayan

hastalara girişimsel tedavi dediğimiz, lokal anestezi
al'nda iğne ile girilip müdahale edilen bir tedavi yön‐
temi uygulanır. 

Bunlar disk içine iğne ile lokal anestezi al'nda girilerek
uygulanan laser, radyofrekans, ozon terapisi vb. bazı
teknikleri oluşturur. Bunlar cerrahi olarak müdahale
edilmeyecek hastalarda uygulanabilecek yöntemler‐
dir.

Hangi durumlarda cerrahi müdahale gerekir?

İlerleyen kuvvet kaybı olan hastalarda ve idrar ve gai‐
tasını tutamayan hastalarda acil cerrahi müda‐

hale gerekir. Yine bacak ağrısının her türlü
ağrı kesici yönteme rağmen dayanılmaz
olduğu hastalarda yapılacak cerrahi mü‐
dahale ile ağrı geçebilir. 

Bunun yanı sıra fizik tedavi, ilaç tedavisi
ve is#rahate rağmen geçmeyen bacak

ağrısının mevcudiye#nde bu durum kişinin
günlük yaşan'sını etkileyecek seviyeye gel‐

diyse o zaman hastanın ameliyat olması gerekir.

Fı'k tedavisinde doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

Hastaların çoğu günlük ak#vitelerini kısıtlayabilecek
kadar bir ağrıya sebep olan +'kların tedavisini ertele‐
yerek alterna#flerle geçiş#rmeye çalışırlar. En çok ya‐
pılan, uygulanan yanlış ise +'klı bölgeye masaj
yap'rmak'r.

Masaj, hiçbir zaman çıkmış olan bir +'ğı yerine tekrar
yerleş#remez. Ha-a +'k nedeni ile sinir kopmadı ise
bile sinirin kopmasına yardımcı olur. 

Bu tür vakalarla çok karşılaşıyoruz. Belini çek#rmiş,
yanlış masaj uygulatmış acil operasyon gerek#ren du‐
ruma gelmiş. Belki de ilaç tedavisi ile iyi sonuçlar ala‐
bileceğimiz hasta sinir dokusunda geri dönüşümü
olamayacak düzeyde zarar vermiş halde operasyona
muhtaç duruma gelmiş olabiliyor.

S A Ğ L I K   

Dr. Fırat Narin

Nüfusun %85’i 
bel ağrısı çeker ama
%15’inde fıtık teşhisi
konulur. Operasyon
gerektiren hasta

oranı ancak
%1-2 ‘dir.”

ATA-2 GENÇLİK KOLLARININ İLK ETKİNLİĞİ FUTBOL TURNUVASI OLACAK

İSTEKLİ ve HEYECANLI OLAN
GENÇLER YENİ PROJELERİNİ

SİZLERLE BİRLİKTE OLUŞTURMAK
İSTİYOR ve KATILIMINIZI,  

DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORLAR

FACEBOOK SAYFASI :
Ata 2 Gençlik Kollar

Yağız Küçük (Proje Sorumlusu) 
İrtibat : 0539 700 81 61
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