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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.

Sizlere sosyal medya ve özel ekimizde de duyurduğumuz gibi, son bir- bir buçuk ay
içerisinde ATA-2’nin yıllardır süren hukuk mücadelesinde gerek danıştay, gerekse
istinaf mahkemelerinden çok önemli kararlar çıktı.
Bu kararlar, diğer tüm davalara emsal teşkil edecek kararlardı. Lehimize çıkan mah-

keme kararlarına gecekonducuların yapmış olduğu iti-
razların birer birer reddilmesi zaten onlar açısından

sonun başlangıcı oldu. Aleyhimize alınmış olan
yürütmeyi durdurma kararının Danıştay tara-
fından lehimize bozulması ise, bunlar içerisinde
en önemlisi idi.
Son durumu özetlemek gerekirse, Danıştay ve

istinaf mahkemelerinde bulunan 8 davanın biri
hariç hepsi lehimize çıktı. O bir dava da zaten is-

tinaf mahkemesine yeni gitti ve diğer emsalleri gibi
o da lehimize çıkacak...

Tam da bir dönüm noktası başarı ile geçiliyor, tapumuza yaklaşıyor ve bunca yıldır öz-
lemle beklenen düzlük ufukta görünürken, birileri tarafından kooperatifin geçmişin-
deki eski hastalıkların hortlatılmaya çalışılması gerçekten çok manidar. Tanıdık isimler,
ezberlenmiş sesleriyle bir kakafoni yaratmaya çalışıyorlar. Ama unutuyorlar ki, artık
hiçbir şey, eskisi gibi değil ve olmayacak da !..
Bu sayımızda, sizleri ATA-2’ye rahat vermeyen,
kaos ve kavga ortamından beslenen kimi anla-
yışlar hakkında uyarmak ve oynanmaya çalışı-
lan çirkin oyunlar hakkında bilgilendirmek
istedik.
Kimse endişelenmesin, köprünün altından çok
sular aktı ve geçmişin borazanlarının, kişisel hırs
ve ikballeri uğruna zamanı geri döndürmeleri
artık mümkün değil. Sizlerin de desteği ile, koope-
ratifimiz artık emin ellerde…
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YÖNETİM KURULU

YÖNETİM MERKEZİ

DENETİM KURULU

YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

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

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

MERHABALAR;
ATA-2’NİN KURUMSAL BAŞARISI NEDEN BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR ?
ATA-2 ile uzaktan yakından ilgisi bulunan herkes, son bir yıl içerisinde yaşanan değişi-
min farkında olsa gerek. Zaten yapılanlar ortada. Olup bitenle çok ilgilenmeyen, yöne-
time işi düşmeyen, yeniliklerden yararlanmayan üyelerimiz bile ya eş dosttan, ya
facebook ve web sayfalarımızdan, ya da aylık bültenlerimizden ne olup bittiğini öğre-
niyor. Herkes her ay bir yenilikle, bir müjde ile karşılaşıyor, yapılan etkinlikleri, haber-
leri izliyor, hukuki süreci adım adım takip ediyor, gelir giderleri kuruşu kuruşuna
öğreniyor.
Ancak tüm bunlar bir yana, esas değişim zihniyette yaşandı. Zaten zihniyet değişmese,
asla böylesine kökten bir yenilenme olmaz, kısa zaman içerisinde birbiri ardına o adım-
lar atılamazdı. Bizler böylesine ilkeli, titiz, şeffaf ve adil bir yaklaşım içerisinde olmasak,
17 yılın rehaveti devam eder, ATA-2’de  yine yaprak kımıldamaz, eski tas, eski hamam,
eski hastalıklar filan derken işler  bunca yıl nasıl geldiyse yine öyle giderdi. Ne son bir
yıl içerisindeki yenilikler gerçekleşir ne de çözüm bekleyen güncel ve hukuki sorunlar
bir arpa boyu ilerleyebilirdi.
Kooperatif üyelerimizin ezici çoğunluğunu temsil eden sizler tüm bunların farkındası-
nız zaten. Sizler olup biteni keyifle, mutlulukla, beğeni ile izler ve her fırsatta taktir eder-
ken, ne yazık ki bu gidişattan “rahatsız” olanlar da var. Bu insanlar yapılan
etkinliklerden, kapalı spor salonlarından, ücretsiz servislerden, girişimlerinde bulunu-
lan Sağlık Ocağı’ndan, sosyal tesislerden ve tüm bunları kooperatif ortaklarımıza du-
yuran aylık bültenlerden rahatsız olmuyorlar sadece. Bunlar aynı zamanda aynı gelir,
aynı bütçe ile bunca iş yapmamızdan da, eşitlikli bir biçimde, kimseye ayrıcalık tanı-
mayan yönetim uygulamalarından da, israfa son vermemizden de, kooperatifin para-
sıyla yemek bile yemememizden de, son olarak da Danışay ve İstinaf
Mahkelemelerinden birbiri ardına çıkan leyhte kararların bizim yönetimin çabalarıyla
gerçekleşmiş olmasından da rahatsızlar. 
O KARANLIK GÜNLER DE, O MALUM İSİMLERİN HÜKMÜ DE ARTIK TARİHE KARIŞTI !
Sahi niye şaşırıyoruz ki ? Puslu havadan meden uman bu zihniyet sadece ATA-2’nin
değil, bu ülkenin tarihinde de her zaman varolmuşlardır. Kişisel hırs ve çıkarlarını top-
lumun önünde tutanlar elbette rahatsız olacaklardır. Elbette her fırsatta orada burada
seslerini yükseltecek, hatta bu uğurda kooperatiften nemalanan, hasmımız olan çıkar
çevreleriyle kirli ittifalar yapmaktan çekinmeyecekler, bunlara özenenler de sıralarını
bekleyerek alkış tutmaya devam edeceklerdir. Ancak kimse kusura bakmasın, bu ker-
van yürüyecek !..
Buradan bir kez daha net bir biçimde belirtmeliyiz ki, kimse heveslenmesin. ATA-2’nin
dönmek istemediği o karanlık günler geride kaldı. Bizi bu kayıkçı kavgasına çekmek is-
teyenler, şimdiden bir sonraki genel kurul kulisleri içerisine girmeye çalışanlar bilsin ki,
hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. ATA-2’liler de gözünü açtı. Enselerine vurup lok-
malarını kolayca aldığınız o günler geride kaldı...
ÖNEMLİ GÜNLERİN EŞİĞİNDEYİZ, BUNLARLA  KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK, ÇÜNKÜ
YAPACAK İŞİMİZ ÇOK !
Değerli ATA-2’liler; birileri hukuk sistemini hayalci algı yönetimi ile meşgul ederek kendi
çıkarlarının peşinde koşabilirler ama kimsenin onlarla kaybedecek vakti yok.Danıştay’ın
yürütmeyi durdurma kararını bozması sonrasında saat işlemeye başladı. Olağanüstü
bir dönem içerisine girdik. Tüm hukuk kadromuzu, danışmanlarımızı, komitelerimizi
harekete geçiriyoruz Tapumuz ile birlikte almamız gereken çok önemli kararlar, hayata
geçirmemiz gereken kısa ve uzun vadeli planlar, yapılması gereken  işler
var. Özellikle Üsküdar Belediyesi ile yürütmemiz ve tamamlamamız
gereken bir dizi işlemi hayata geçireceğiz. Konuya ilişkin olarak en
kısa zamanda geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı yapacağız.
Hepinizin, ıvır zıvır işlerle uğraşmak yerine kenetlenerek bizlere des-
tek olmanızı bekliyoruz.
SEVGİ VE DOSTLUKLA KALIN...

E D İ T Ö R D E N     

KATKILARINIZI, 
ÖNERİLERİNİZİ, 
YAZILARINIZI
BEKLİYORUZ

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

Zekiye Hoca
Didem Akyüz Saldıran
Oral Akı

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

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

> GİRİŞ YAP > ORTAK OLDU-
ĞUM KOOPERATİFLER > ATA 2

Buradan site ile ilgili olarak temel
bilgiler, çeşitli             duyurular,
tüm kooperatif ortaklarının lis-

tesi, tüm genel kurul tutanakları
vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

Artık tüm ortaklarımız web sitemiz aracılığıyla borç-
larını sorgulayabilecek.
Bunun için web sitesindeki
aidat borcu sorgulama bu-
tonunu tıkladıktan sonra,
kullanıcı adı kısmına  TC
kimlik numaranızı, şifre
kısmına da TC kimlik nu-
maranızın son 6 hanesini
yazmanız yeterli.

ATA-2 KOOPERATİF ORTAKLARI
BORÇ SORGULAMA SİSTEMİ

ATA-2’nin gündemi oldukça yoğun. Her ne kadar yönetim olarak bültenlerimizden
sosyal medya hesaplarımıza, web sitemizden gönderdiğimiz SMS’lere kadar pek çok
konuda sizleri bilgilendiriyorsak da, her zaman yüz yüze konuşacak, görüş ve öneri-
lerinizi dinleyebileceğimiz ve sizleri en güncel gelişmeler hakkında bilgilndireceği-
miz ÇAY SOHBET TOPLANTILARI’na da sık sık başvuruyoruz.

Bültenimizin 12. sayfasında duyurusunu yaptığımız ATA-2
KERMES’ini de fırsat bilerek, sizlerle yeniden birarada olmak
ve gündemdeki tüm konuları konuşmak, görüşmek istiyoruz.
Bu amaçla 24 Aralık 2017 Pazar günü Saat 14b00’de sorusu
olan, bilgi almak isteyen, görüş ve önerisi olan herkesi ATA-
2 KAPALI SPOR ve GÖSTERİ MERKEZİ’mize bekliyoruz.
GÖRÜŞMEK ÜZERE...

ATA-2 YÖNETİMİ İLE ÇAY SOHBETİ TOPLANTISI
24 Aralık 2017 Pazar, Saat 14.00
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A T A -  2    Y Ö N E T İ M İ N D E N

Bir Hesap Tetkik Komisyonu Öyküsü :

Ne Yapılmak İstendi, 
Aslında Ne Oldu ?

ATA-2’LİLER, YILAN HİKAYESİNE
DÖNMÜŞ BİR HUKUK FACİASINA SON
VERMEK İÇİN SANDIĞINA SAHİP ÇIKTI
ATA-2 kooperatifi, kurulduğundan bu yana
geçen 32 yıl boyunca birbirinden farklı yö-
netim kurulları tarafından, birbirinden farklı
anlayışlarla yönetildi. 

Pek çok şey yaşandı, pek çok şey söylendi.
Aradan geçen bunca zaman içerisinde sarf
edilen onca çabaya, harcanan onca paraya,
yapılan – yapılamayan pek çok icraata kar-
şın ortada hala tapusunu dahi alamamış
olan bir kooperatif ve ardında bıraktığı onca
tartışma vardı. Yılan hikayesine dönmüş bir
hukuk faciası çözüm beklerken, suyun ba-
şında olanlar birbirini suçlar hale gelmişti. 

Bu tartışmalar 2016 yılında zirve yaptı ve
kavgaların, tartışmaların, çıkar çatışmaları-
nın gölgesinde geçen, yapılamayan, yarıda
kalan sinir harbi genel kurulların ardından,
sağduyulu ATA-2’liler ilk kez bu gidişata dur
dediler ve sandıklarına sahip çıkarak 30

Ekim 2016 tarihinde oylarıyla bugünkü ekibi
yönetime getirdiler. 

KOOPERATİFİMİZ ARTIK YEPYENİ
BİR DÖNEMECİN EŞİĞİNDE

Bizler yönetime geldiğimizde yaratılan tozlu
dumanlı atmosfer hala gerginliğini koruyor,
sanki seçim bitmemiş gibi karşılıklı suçla-
malar, karalamalar gırla gidiyordu. Hele söy-
lentilerin cazibesine kapılan bazıları,
sıralarının geleceği günün hayalini kurarak,
yeni seçilen yönetimin fazla dayanamaya-
cağı, hiçbir şey yapamayacağı ve kısa za-
manda bırakıp kaçacağı beklentisi ile
yaşıyorlardı. Bu emellerini güçlendirmek için
de “eski yönetimin adamları” söylemiyle ger-
çek dışı algılar oluşturmaya çalışıyor ve yıp-
ratmak için ellerinden geleni yapıyorlardı.

Ancak bu oyunların da, beklentilerin de hiç
biri tutmadı ve ATA-2’nin sessiz çoğunluğu
her geçen gün oylarını ne kadar doğru kul-
lanmış olduklarını kanıtlayan pek çok olumlu
gelişmeye şahit olmanın mutluluğunu yaşa-
maya başladı. 

Sorumluğun bilincinde olan bir yönetim ola-
rak, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren
kolları sıvadık ve yönetimin düzenli işlevleri-
nin yanı sıra genel kurulumuzun bize verdiği
yasal görevleri de ifa etmeye başladık. 

Bunların içerisinde 30 Ekim 2016 Genel ku-
rulunda ibra edilmeyen eski yönetim ile ilgili
prosedür de vardı. 

HERKES SADECE KONUŞMAKLA 

YETİNİRKEN, BİZ ESKİ YÖNETİM 

HAKKINDA GEREKLİ İNCELEMELERİN

YAPILMASININ YOLUNU AÇTIK             

Her ne kadar ATA-2’liler olarak 30 Ekim
2016’da bir önceki yönetim ibra edilme-
mişse de, genel kurul ilgili prosedürü eksik
bırakmış, onca esip gürlemeye karşın ne
ibra etmemenin nedeni hakkında, ne de bu
konuda atılması gereken adımlar konu-
sunda tek bir önerge bile verilmemişti. 

Ancak böyle olmasına rağmen, o adımları
bizler attık ve yeni yönetim olarak işe başlar
başlamaz yıllardır dile getirilmekte olan söy-
lemlerin araştırılması, herhangi bir suistimal
var ise de, yok ise de gerçeğin ortaya çıka-
rılması için harekete geçtik. 

DENETİM KURULUNDAN

RAPOR İSTEDİK

Bunun için de ilk olarak Denetim Kurulu’na
bu konuda bir çalışma yapması için görev
verdik. Kendileri iki aylık bir araştırma yapa-
rak ilgili belgeleri ve muhasebe işlemlerini
incelemiş ve bu konuda bir rapor hazırla-
mışlardır. 

Tam da bir dönüm noktası başarı ile geçiliyor, tapumuza yaklaşıyor ve bunca yıl-
dır özlemle beklenen düzlük ufukta görünürken, birileri tarafından kooperatifin
geçmişindeki eski hastalıkların hortlatılmaya çalışılması gerçekten çok mani-
dar. Tanıdık isimler, ezberlenmiş sesleriyle bir kakafoni yaratmaya çalışıyorlar.
Ama unutuyorlar ki, artık hiçbir şey, eskisi gibi değil ve olmayacak da !..

Bu sayımızda, sizleri ATA-2’ye rahat vermeyen, kaos ve kavga ortamından bes-
lenen kimi anlayışlar hakkında uyarmak ve oynanmaya çalışılan çirkin oyunlar
hakkında bilgilendirmek istedik. Bunun için aşağıda ayrıntılı bir özet yaparak
her şeyi tüm açıklığıyla gözler önüne sereceğiz.

Zaten hem biz, hem de bizi yakından takip eden, yaptıklarımıza bakarak yapa-
caklarımız hakkında fikir sahibi olan ve amacımızı çok iyi bilen kooperatif üye-
leri olup bitenin farkında. Bu nedenle kimse endişelenmesin, köprünün altından
çok sular aktı ve geçmişin borazanlarının, kişisel hırs ve ikballeri uğruna zamanı
geri döndürmeleri artık mümkün değil. Sizlerin de desteği ile, kooperatifimiz
artık emin ellerde… 

Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hukukun üstünlüğüne inanan, namuslu, şef-
faf insanların yönetimi olarak, misyonumuzu başarıyla tamamlayacak, söz ver-
diğimiz gibi tapumuzu alacak, kooperatifi tasfiye edecek, kat mülkiyetine
geçecek ve görevimizi sonlandıracağız !..
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞINA

BAŞVURUP İNCELEME
YAPMALARINI
TALEP ETTİK

Herhangi bir suistimale işaret
etmeyen bu rapor ile yetinme-
yen bizler, bu kez kooperatif-
lerden sorumlu Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na başvu-
rarak, Genel kurulda önceki
yönetimin ibra edilmediğini ve
bu nedenle de bakanlığın eski
yönetimin faaliyetlerini teftiş et-
mesini ve ibra edilmeyen dö-
nemdeki tüm faaliyetlerini
araştırmasını istedik. 

Eski yönetim tarafından tepki
ve sitemle karşılanan ve bizleri
eleştirmelerine neden olan di-
lekçemiz de yetersiz kalmış ve
bakanlık bu konuda konunun
kendi alanlarının dışında kaldı-
ğını ifade eden olumsuz bir
yanıt vermiştir.

SON ÇARE OLARAK, 
GEÇEN MAYISTA YAPILAN  
GENEL KURULA ÖNERGE

VEREREK BİR HESAP 
TETKİK KOMİSYONU 

KURULMASINI İSTEDİK
Bu yanıt ile de yetinmeyen biz-
ler, tek çarenin yine genel ku-
ruldan yetki istemek olduğunu
bildiğimiz için, eski yönetim
hakkında pek çok eleştiriyi dile
getirenlerin son iki genel ku-
rulda da yapmadığını yaparak,

konuyu 28 Mayıs 2017 tarihin-
deki son genel kurulun günde-
mine taşımış ve kooperatif
ortaklarından yetki isteyerek bu
konuda bir hesap tektik komis-
yonunun oluşturulmasını iste-
miştir. Verdiğimiz önergeye
göre;

“30/10/2016 tarihli genel ku-
rulda ibra edilmeyen yönetim
ve denetimin ibra edilmedik-
leri döneme (2015 yılı ve Ocak
2016 – Ekim 2016) ait faali-
yetleri incelemek üzere, ge-
rekli görüldüğü taktirde bu
faaliyetleri yasaların izin ver-
diği tarihe kadar incelenmesi
için 3 asıl 3 yedek olmak üzere
6 kişilik Hesap Tetkik Komis-
yonu oluşturmasını, Hesap
Tetkik Komisyonu üyelerinin
Ata2 Kooperatifinin üyelerin-
den teşekkülüne, genel kurul
tarihinden itibaren 6 ay sü-
rede çalışmalarını tamamla-
yarak raporlarını kooperatif
yönetimi ve denetim kurulla-
rına ibrazını, Hesap Tetkik Ko-
misyonu üyelerine denetim
kurulu üyeleri için belirlenen
huzur hakkı oranında ücret
ödenmesi”

Oy çokluğu ile kabul edildi.
Hesap Tetkik Komisyonunda
görev almak için 5 aday baş-
vurdu, verilen listedeki adaylar
tek tek oylamaya sunuldu,
buna göre Mustafa Fettahoğlu,
Emine Özkorkut, Selma Özva-
rış asıl üyeliklere, Kamil Şen,
Necati Mermer Yedek üyelik-
lere seçildiler.

AMACIMIZ İDDİA
SAHİPLERİNE İDDİALARINI

KANITLAMA VE ATA-2
ÜZERİNDEKİ

TARTIŞMALARIN AÇIĞA
KAVUŞTURULMASINI

SAĞLAMAKTI
Önergeyi verirken amacımız,
tüm genel kurullarda yüksek
perdeden, yolsuzlukların yapıl-
dığını, ellerinde belgelerin ol-
duğunu, dosyalar sallayarak,
poşetler dolusu evraklarla do-
laşan, bu imajı veren kişilerin
seçilerek iddialarını ispatlama
ve ortaya koyma fırsatı ver-
mekti.  

Bu komisyon  “Ellerimizde müt-
hiş belgeler var, bunları kulla-
nacağız” diyenler için de, bir
önceki genel kurulda ibra edil-
meyen eski yönetim için de bir
fırsat olacaktı.

Bir diğer amacımız Ata2 de
artık sükuneti sağlamak, tüm
konuların açığa kavuşturularak
kişisel husumetler haline dö-
nüştürülmüş bu çekişmelere
son vermekti. Çünkü biz, sa-
dece işimize odaklanmak ve
tüm eforumuzu ATA2’nin so-
runlarını çözmeye yoğunlaştır-
mak istiyorduk.

HESAP TETKİK
KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
6 ay sürecek komisyon çalış-
maları, seçilen üç üye Mustafa
Fettahoğlu, Emine Özkorkut ve
Selma Özvarış’ın katılımı ile
Haziran 2017 itibariyle başladı. 

Komisyonun rahat ve sağlıklı
çalışması için kooperatif yöne-
tim binasında bir oda ve evrak-
ları koymaları için anahtarı
kendilerinde olmak üzere bir
çelik kasa, 2012 – 2016 yılla-
rına ait tüm muhasebe kayıtla-
rının olduğu bir bilgisayar, bir
yazıcı ve bir dahili telefon hattı
tahsis edildi.

İlk toplantımızda nasıl bir ça-
lışma yöntemi ile çalışacakları
ve karşılıklı olarak birbirimize
nasıl yardımcı olacağımızı ko-
nuşup, üzerinde fikir birliği sağ-
ladık. Sorumlu bir yönetim
olarak belirlediğimiz bu ilkeler,
özellikle ATA-2 Kooperatifinin
kurumsal bilgi ve belgelerinin
güvenliğinin sağlanması ve

kooperatifin zarara uğratılma-
ması için önemliydi.

Buna göre;

1) Kooperatife ait hiçbir evra-
kın aslı muhasebe departma-
nının veya arşivin dışına
çıkarılamaz, istenirse evrakın
kopyası verilir, istendiği tak-
tirde aslı gibidir kaşesi vurulur,
evrakın aslını muhasebe de-
partmanında görebilir. 
(Aynı kural sorunsuz bir bi-
çimde denetim kurulu için de
uygulanmaktadır.)
Alınan evrakın kopyası yöneti-
min onayı olmadan koopera-
tif yönetim binasının dışına
çıkarılmayacaktır..
2) Muhasebe departmanı ile
evrak alışverişi bir tutanakla
mutlaka kayıt altına alınacak-
tır.
3) Kooperatifimiz ile ticari iliş-
kisi olmuş tedarikçilerle görüş-
meler yapılırken, nezaket
kurallarına dikkat edilecek,
kooperatife zararı dokunabile-
cek girişimlerde bulunulmaya-
cak.
4) Kooperatife üye olmayan,
kooperatifle ticari ilişkisi bu-
lunmayan şahıslarla yöneti-
min onayı olmadan kooperatif
merkezinde toplantı yapılma-
yacaktır.
5) 2012 – 2016 Tarihleri aralı-
ğındaki faaliyetlere ait 10,000
TL üzerinde işlem görmüş tüm
evrakların ve varsa ekleriyle
(sözleşme, rapor, fatura,
ödeme makbuzu, varsa yöne-
tim kurulu kararı, hesap eks-
tresi gibi) komisyona
tutanakla teslim edilecektir. 

Bunların dışındaki evrakların
muhasebe departmanında
her zaman talep edebilecek ve
alabileceklerdir.

6) Kendileri ile evraklar hak-
kında ihtiyaç duymaları ha-
linde müzakerede bulunacak
ve kendilerine her zaman yar-
dımda bulunulacaktır.

7) Biz, Yönetim ve Denetim
Kurulu olarak kooperatif büt-
çesinden yemek yemiyoruz
ama madem böyle bir talep
var, Hesap Tetkik Komisyonu
üyeleri isterlerse yemek yeme-
lerine izin verilecektir.

A T A -  2    Y Ö N E T İ M İ N D E N
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GÖREVLERİNİ YAPMALARI
İÇİN NE GEREKİYORSA 

KENDİLERİNE SAĞLANMIŞ
VE TÜM BELGELER İMZA

KARŞILIĞI TESLİM
EDİLMİŞTİR

Komisyonun görevlerini özgür
bir biçimde ve rahatlıkla  yap-
maları için her türlü kolaylık
sağlanmıştır. 
Özet olarak; ibra edilmeyen dö-
neme ait faaliyetlere yönelik
2012 den 2016 yılının sonuna
kadar olan tüm evraklar imza
karşılığına komisyona teslim
edilmiştir.
Onlar da ilk 4 ay boyunca so-
runsuz bir biçimde çalışmış ve
incelemelerini tamamladıklarını
ifade etmişler, ancak  kalan iki
ay içerisinde olayı oldukça ma-
nidar bir biçimde farklı boyutlara
taşımaya başlamışlardır.
Çalışmalar sırasında, baştan
üzerinde anlaştığımız çalışma
kurallarına uyulması konu-
sunda titizlik gösterilmemesi
nedeniyle, komisyon üyeleri
Mustafa Fettahoğlu ve Emine
Özkorkut’u sık sık hem şifahi
olarak, hem de resmi yazışma-
larla uyarmak zorunda kaldık.

SİZLERE KARŞI SORUMLU
BİR YÖNETİM OLARAK 

KURUMSAL BELGELERİN
KİŞİLERLE PAYLAŞILARAK

ATA-2’NİN ZARARA
UĞRATILMASINA
İZİN VEREMEYİZ 

Özellikle, kooperatifin kurumsal
mahremiyetini gözetmek adına,
belgeleri yönetim binası dışarı-
sına çıkarmamalarını istedik. 

Bu belgelerin bizlerle davalık
olan üçüncü şahıslar ile payla-
şılarak ATA-2’nin zarara uğratıl-
maması konusunda defalarca
uyarmamıza tuttuğumuz tuta-
naklarca  sabit olduğu üzere bu
isteğimiz defalarca ihlal edildi.

Anlam veremediğimiz bu  dav-
ranışlar ve bu tutumun ısrarla
sürdürülmesi çok manidardır.
Belgelerin kooperatif ile davalı
kişilerle paylaşılması, hukuka
ve kooperatif genel kuruluna
karşı sorumlu olan hiç kimsenin
kabul edeceği birşey değildir.
Üstelik istenen belgelerin 30 yıl-
lık tüm işlemleri kapsayacak bi-
çimde olması da neredeyse
kooperatifin tüm arşivinin ATA-2
hasımlarına teslim edilmesi an-
lamına gelirdi ki, biz böylesi bir
ihanete ortak olamazdık. Olma-
dık da... 

NE ALDIKLARI BELGELERİ
NE DE 6 AY ÜCRET ALARAK
HAZIRLADIKLARI RAPORU
TESLİM ETMEMİŞLERDİR

Sonuç olarak Hesap Tetkik Ko-
misyonu yasal görev süresini
30/11/2017 tarihi itibariyle bitir-
miştir.

Hesap Tetkik Komisyonu Üyesi
Selma Özvarış gerekli incele-
melerini yapmış komisyon ra-
porunu yönetim ve denetim
kuruluna sunmuştur.

Diğer iki komisyon üyesi Mus-
tafa Fettahoğlu ve Emine Öz-
korkut süre sonunda yönetim
ve denetim kuruluna rapor sun-
ması gerekirken henüz sunmuş
değiller.
Görev süresi sonunda almış ol-
dukları belgeleri bir tutanakla
kooperatıf merkezinde muha-
faza edilmek üzere vermeleri
gerekirken bunu da yapmadılar.
Biz kooperatifin evraklarını ne-
reye götürdüklerini bilmiyoruz.
Bu nedenle bu iki komisyon
üyesi hakkında gerekli yasal iş-
lemler yapılacaktır.

BU DAVRANIŞLARIN
ARKASINDA BAŞKA

HESAPLAR OLDUĞUNU
DÜŞÜNÜYORUZ

Ne yazık ki, yaşananlar bunca
açık seçik ve kayıt altında iken
kasıtlı bir algı operasyonu sür-
dürülmektedir.
Bu operasyonun bir parçası
olarak Mustafa Fettahoğlu ve
Emine Özkorkut, Hesap Tetkik
Komisyonunun çalışmalarına
engel olduğumuz ve kendilerine
istedikleri evrakları vermediği-
mizi iddia etmişlerdir. Bununla
da yetinmeyip hakkımızda ken-
dilerine evrak vermediğimizi be-
lirten, yalan yanlış ifadelerle
Cumhuriyet savcılığına suç du-
yurusu dilekçesi verdiklerini
muhalefet eden grubun sosyal
medyasında öğreniyoruz.
İsteyen kooperatif merkezimize
gelerek bu konuda bilgi alabilir
ve kendilerine imza karşılığı
teslim ettiğimiz evrakların tuta-
naklarını inceleyebilir.

SİZCE “BELGELERİ
ALDIKLARINA DAİR İMZA

ATTIKLARI HALDE 
ALMADIKLARINI İDDİA

EDEREK” NASIL BİR OYUN
PEŞİNDE OLABİLİRLER ?

Evet, ne yapmak istediklerini
sizlerin takdirine bıraktığımız bu
iki hesap Tetkik Komisyonu,
savcılığa verdikleri dilekçede
“2015 - 2016 yıllarına ait belge-
leri kendilerine vermediğimizi”
ifade ederek gerçekleri tahrif
ediyorlar.

Bir insan kayıtlar ile sabit oldu-
ğunu ve bu yüzden de yüzde
yüz reddedileceğini bildiği ve
kesinlikle haksız çıkacakları ve
dava açılsa kaybedecekleri
böyle bir iddiada neden bulunur
ve savcılık makamını meşgul
eder ? Sahi neden ? Hemen
yanıt verelim : Önümüzdeki
Genel Kurul ile ilgili hesapları
var da ondan !..

Algı yönetimi ile, çamur atıp iz
bırakmaya çalışarak… Yoksa
başka türlü kim inanır geçmişin
araştırılması için elinden geleni
yapan ve kendi elleriyle kurdur-
duğumuz Hesap Tetkik Komis-
yonunun taleplerini
karşılamadığımıza ? Elbette
savcılık “belge vermediğimizi”
söyleyen başvurularını “tüm
belgeleri verdiğimiz” için redde-
decek ama bunlar bir kez bu al-
gıyı yaratacaklar ya, gerçek
olup olmadığına inanacak biri-
lerini bulabiliriz diye  düşünü-
yorlar olsa gerek.

Artık yeter !..                                          
Kimse ATA-2’lilerin aklı ile

böylesine oynayamaz !
Oynatmayacağız da !  

Sizlerden aldıkları yetki ile
Hesap Tetkik Komisyonu

olanağını böylesine çarçur
eden, onu dahi kendi

çıkarlarına alet ederek algı
yönetimlerinin objesi

olarak kullanmaya
çalışmaktan geri durmayan

bu anlayışı
tüm ayrıntıları ile
afişe edecek ve

KANUNLARIN YANISIRA
SİZLERİN

VİCDANLARINDA DA
MAHKUM ETTİRECEĞİZ !
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Yönetime gelmemizden sonra daha fazla sohbet etme fırsatı-
mız oldu. Anladığımız kadarı ile, Sayın Üye Kooperatifi tam bir kurta-
rıcı... Hepimizi 4-5 kez kurtarmış: Gün olmuş gecekonduculara karşı
göğüs göğüse mücadele etmiş. Gün olmuş Ankara’ya gitmiş tapumuzu
almış. Başka bir vakit, açtığı davalarla geleceğimizi kurtarmış. Son dö-
nemde Kooperatifimizde yapılan güzel işleri de meğer Sayın Üyemiz,
bize çaktırmadan, kendisi yaptırıyormuş.

 Hukuk bilgisi ise inanılmaz. Son 4 ay içerisinde Koo-
peratiflerde “Zaman Aşımı” olmadığı iddiası ile geldi. Baktı olmuyor
20 yıldır dedi. O da tutmayınca “Tamam! 10 yıl ama Kooperatif fesih
edildikten sonra başlar.” diyerek Hukuk literatürüne katkıda bulundu.
İşin en ilginç tarafı, her defasında, iddiasını “Bu işi çok iyi bilen avu-
katlara danışarak” yapıyor olması.

 Sayın Üye, Kooperatifin uzun yıllar boyunca Kontro-
lörlüğünü yapmış, neredeyse tüm inşaat işlemlerinin ve hakkedişleri-
nin altında imzası olan Eski Kontrolör ile çalışma mecburiyetimiz
olduğunu, kendisinin “Proje Müellifi” olduğu için gelecekte de bu kişi
ile çalışıp kendisine ödeme yapmamız gerektiğini iddia ediyor ve dü-
zenli olarak görüşüyor. Bu yaklaşımı eski yönetim de aynı sözlerle sa-
vunuyordu. Giderayak bu şahsın açmış olduğu yeni şirket ile anlaşma
yapıp avanslar ödemişler. Yaptığımız basit bir inceleme ile Kooperati-
fin bu şahsa karşı bırakın herhangi bir sorumluluğu olmasını tersine
yerine getirmediği işlerle ilgili alacağımız olduğunu ortaya çıkarıp ge-
rekli yasal işlemleri başlattık. Ne ilginçtir ki Sayın Üye bu işten çok ra-
hatsız oldu ve her ortamda davalı olduğumuz bu şahsın lehine
konuşmaya devam ediyor.

 “Kooperatifler Ticari Kredi kullanamaz. Bu nedenle
Vakıfbank hukuksuz kredi kullandırdığı için İş Merkezi’ni geri alaca-
ğım.” İddiasını her fırsatta tekrar ediyor. 

Ticari olmayan kredi nedir? Kredi demek borç para almak demektir.
Tüzel bir kişilik olan Kooperatif ticari olmayan kredi nasıl kullanır?

Peki !.. Kooperatif Ana Sözleşmesi’nin 3. 4. ve 5.  Maddeleri 

Ne diyor?
Madde 3. Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını
karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar, bu tesisleri işletir veya ki-
raya verir.
Madde 4. Yukarıdaki fıkralardaki yazılı hususları sağlamak üzere,
ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir, gayri-
menkul ve menkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satar ve
benzeri tasarruflarda bulunur, ayni haklar tesis eder.
Madde 5. Kooperatif kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili
finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur, borçlanır, açılan kre-
dinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı ted-
birler alır.

Bu maddelere dayanarak eski yönetimler İş Merkezi yapma önerisini
Genel Kurula getirmiş ve onaylatmışlar. Aynı şekilde kredi de kullanıl-
mış. Parayı alıp harcarken sorunumuz yokmuş. Sayın Üye itiraz etme-
miş. Ama iş ödemeye gelince, kanunları yorumlayışı değişivermiş.

İşin ilginci bu konularla ilgili defalarca savcılıklara ve bakanlıklara baş-
vurmuş, her defasında ise olumsuz cevaplar almış olmasına rağmen
aynı ezberleri bıkmadan usanmadan tekrar edebiliyor.

 Şimdi de vergi uzmanı olarak karşımıza çıkmış ve akla
hayale sığmayacak iddialar ile 16 yıl önce yapılmış işlemlerin vergileri
hakkında ortalığı karıştırmaktadır. Vergi Kanunlarına göre zaman aşımı
5 yıldır. Borçlar Kanunu’na göre evrak saklama süresi ise 10 yıldır. Bey-
efendi 15-30 yıllık belgeleri bulup kendisine getirmemizin kanuni zo-
runluluk olduğunu söylüyor. İyi de hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu
iddialarını ciddiye alıp incelesek ve bir olumsuzluk çıksa faturayı Ata-
2 Üyeleri dışında kim ödeyecek acaba? Bu kadar geçmişi karıştırmanın
bize ne gibi faydası olacak? Yorum yok haliyle!

Kendinden menkul hukuk bilgisi ile tüm kavramları birbirine
katıp gündemde kalmak için her şeyi yapan üyemize bizim dert anla-
tabilmemiz maalesef mümkün görünmemektedir. Bunu başarabilecek
herhangi bir insan yeryüzünde var mıdır onu da bilmiyoruz.

İşin en ürkütücü tarafı ise, gerçekler bu kadar açık ortada
iken, bu hikayelere inanan birden fazla üyemizin bulunması. Anado-
lu’nun her köyünde böyle bir insan vardır. Belki ilkokul mezunu bile
değildirler ama mahkemeye gide gele öğrendikleri üç beş kavramı bir-
birine kata kata herkese hukuk dersi verirler. Zaten diploma dediğin
nedir ki!

Kendisinden rica ediyoruz. Git biraz da kendini kurtar. Senin
başka işin gücün yok mu? Bırak da işimizi yapalım. Belki bu sefer ger-
çekten, bir kez daha kurtarılmaya ihtiyaç duymadan bu işi bitireceğiz.

Senin de tapunu alacağız. Bir izin ver yahu!

ENGİN HUKUK BİLGİSİNE SAHİP ÜYEMİZ, SEN ATA-2’Yİ FİLAN BIRAK,

Ne Olur Git Biraz da Kendini Kurtar !
Bu üyemizi sizler gibi yıllardır genel kurullarda yaptığı konuşmalar
ve muhalif toplantılardaki ateşli konuşmalarından tanıyoruz. Son 20
yıldır neredeyse her dönemde davalar açıp itirazlarda bulunmuş. 
Aynı zamanda kooperatife olan borcu ile sürekli gündeme getirilen
bir üyemiz. Her Genel Kurul’da benim aidat borcum yoktur diye
elinde kağıtları sallar. 
Her nasıl oluyorsa mahkeme kararı ile faize itiraz edip olmayan bor-
cunu ödemek için yapılandırmaya gider.

A T A - 2’ n i n   S A Ğ D U Y U S U
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102 PARSELİN ATA-2’YE BEDELSİZ İADESİ TEYİT EDİLDİ
Ata 2 Hukuk Müşavirliği olarak bir önceki bültenimizde Kooperatifimize
6292 sayılı yasa  kapsamında   bedelsiz iadesi gereken 102  parsel  işgal-
cileri  tarafından    hak sahipliği   talebi  ile açılan   ancak     İdare  Mah-
kemelerince  “bu kişilerin    bu haktan yararlanamayacağı”
gerekçesi ile  reddedilen  davaların  bu kişilerce  Danıştay
nezdinde temyiz edildiğini ve    Yüksek Mahkemece  5
dava dosyasında İdare  Mahkemesinin  ret  kararı ona-
narak   102  parselin  Ata 2  ye   iade edilmesi  ge-
rektiğinin   Yüksek Mahkeme  tarafından  teyit
edildiğini   açıklamış ve  kısa  süre içerisinde   güzel
gelişmelerle  sizlere  yeniden paylaşımlarda bulu-
nacağımızın  sinyalini vermiştik. 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLI 8
DOSYA DA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Evet hukuki  süreç artık  Ata 2  lehine  işlemeye baş-
ladı.. İşgalciler tarafından açılan, Kooperatif aleyhine
sonuçlanan,  Yürütmeyi Durdurma  kararlı  8  dava dos-
yası oldukça önem arz etmekteydi.
Zira  İstanbul 3.  ve 4. İdare  mahkemeleri İşgalci  Davacılar  tara-
fından açılan davalarda  ilk önce  verdikleri Yürütmeyi Durdurma  karar-
ları  ile  iade  sürecimizi  durdurmuş   sonra da   Davacıların  haksız
taleplerini  kabul ederek    söz konusu arazinin  bu  kişilere   satılması yö-
nünde kararlar oluşturmuştu. 

KURUM OLARAK PROFESYONELCE YÜRÜTÜLEN MÜCADELE
SONUCUNDA DANIŞTAY BU HUKUKSUZLUĞA SON VERDİ

Bu dosyalardan  özellikle  İstanbul 3. İdare  mahkemesi 2015/1663  Esas
sayılı  dava  dosyasında  verilen  " yürütmeyi durdurma"  kararına  ve

sonrasında aynı mahkemece  verilen  İşgalci  davacının  "davasının  ka-
bulü"  kararına  karşı  tarafımızca  etkin, sistemli    ve  profesyonel   şe-
kilde  yürütülen  Hukuki  Mücadele  ile    Danıştay tarafından    Hukuka
aykırı  bu  karar  nihayet BOZULMUŞTUR. Yani   sizlere    bahsettiğimiz

güzel  gelişmelerin önem arz eden bir tanesi daha gerçekleşmiştir. 
ÇOK BÜYÜK BİR HUKUKİ ENGEL AŞILDI

Daha önce de söylediğimiz gibi; Bu dava  dosyasında
yıllara sari   bir  şekilde  tarafımızca verilen hukuk

mücadelesi ile Yüksek Mahkeme tarafından   ta-
leplerimiz ve  iddialarımız  kabul edilerek   söz ko-
nusu  arazinin  Ata 2 lilere  iadesi  gerektiği
karara  bağlanmış  olup    gerek  Danıştay  Dai-
releri  gerek ise  İstinaf  Mahkemeleri tarafın-
dan   Hukuk Müşavirliğimizin talebi  ile  verilen
kararlar ile çok büyük bir  hukuki  engel  daha

aşılmış durumdadır. 
KARAR DÜZELTME HAKLARI VAR ELBETTE   

AMA ARTIK GECEKONDUCULAR İÇİN              
YOLUN SONU GÖZÜKTÜ

Davacı işgalcilerin bu  kararlara karşı  Karar Düzeltme  Hukuki
Yoluna  başvurma  hakları  kanun ile  tanımlı bir  hak olmakla birlikte   Da-
nıştay  tarafından   verilen  haklı  karar  ile  artık bu  başvurunun da so-
nuçsuz  kalacağını   öngörmekteyiz. 

DAVALARIMIZI HİÇ FİRE VERMEDEN KAZANARAK
MÜCADELEYİ SONUÇLANDIRACAĞIZ

Biz haklı mücadelemizde   kararlı bir şekilde   yürümekte   ve mücadele-
sini  vererek elde ettiğimiz Danıştay Kararları ile   bu mücadelenin so-
nuna  hiç fire vermeden   yaklaşmaktayız.  

BİRBİR İ  ARDINA LEHİMİZE  Ç IKAN KARARLAR EŞL İĞ İNDE

ATA-2 DAVALARININ SON DURUMU
Av. Şule YILMAZ  (ATA-2 Hukuk Müşavirliği)

H U K U K

Sizlere önce pankartlar ve son dakika bültenleri, sonra da düzenli aylık bül-
tenlerimiz, web ve sosyal medya sayfalarımız aracılığıyla duyurduğumuz
gibi, son bir, bir buçuk ay içerisinde ATA-2’nin yıllardır süren hukuk müca-
delesinde gerek danıştay, gerekse istinaf mahkemelerinden çok önemli ka-
rarlar çıktı.
Bu kararlar, diğer tüm davalara emsal teşkil edecek kararlardır. Lehimize
çıkan mahkeme kararlarına gecekonducuların yapmış olduğu itirazların
birer birer reddilmesi zaten onlar açısından sonun başlangıcı oldu.
Hele aleyhimize alınmış olan yürütmeyi durdurma kararının Danıştay ta-
rafından lehimize bozulması, bunlar içerisinde en önemlisi idi. 
Tüm bu gelişmeler, yaptığımız girişimlerin sonuçlarının artık alınmaya baş-
ladığını, kritik dönemeçlerin birer birer aşıldığını ve tapumuza giden yolun
sonunun gözüktüğünü gösteriyor.
Bugünkü durumu özetlemek gerekirse, Danıştay ve istinaf mahkemele-
rinde bulunan 8 davanın biri hariç hepsi lehimize çıktı. O bir dava da zaten
istinaf mahkemesine yeni gitti ve diğer emsalleri gibi o da lehimize çıkacak.

“Danıştay ve istinaf 
mahkemelerinde bulunan
8 DAVANIN BİRİ HARİÇ
HEPSİ LEHİMİZE ÇIKTI.
O bir dava da zaten istinaf

mahkemesine yeni gitti 
ve diğer emsalleri gibi 

O DA LEHİMİZE 
ÇIKACAK"
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F İ N A N S T E K N İ K   B Ü R O 

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

ÖZNUR SARIBIYIK, GRUPDAĞ DIŞ TİC. LTD.

Kendilerine Hoşgeldin Diyor, Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

KAYBETTİKLERİMİZ :KAYBETTİKLERİMİZ :
MUHSİN ÜÇOK

Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına
ve Sevenlerine Başsağlığı  Diliyoruz.

TOPLAM

Kasım Ayı İçerisindeTahsil Edilen Toplam Gelir 428.762

Kasım Sonu İtibariyle Alacak Bakiyesi 509,336

TUTAR

Ücretler (35 Çalışan + 5 Yönetim + 3 Denetim+ 3 Hesap Tetkik Komisyonu) 108.002

SSK 52.229

Stopaj 26.521

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

Hukuk Müşavirliği 10.400

Mali Müşavirlik 2.500

Mahkeme Giderleri 5.863

Bakım Onarım 19.095

Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb. 20.614

Yönetim Binası Genel Giderler

(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat) 25.839

Genel Kurul Giderleri 0

Demirbaş Giderleri 6.490

Kıdem ve İhbar Tazminatı.                                                                   0

Ring Servis 6.490

Toplam Giderler  368.504

1) Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir 

2) Kasım sonu itibariyle  ARSA TAPU VADELİ HESAP TOPLAMI ....... 13.164.043

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

ve bu rakama hiç dokunulmamaktadır)

KASIM AYI GELİRLERİ

KASIM 2017 GELİR-GİDER TABLOSU

KASIM AYI GİDERLERİ

NOTLAR

EMLAK VERGİSİ İÇİN :
DENİZBANK Nato Yolu Şubesi Hesap No: 9010-4444-353  
IBAN NO:  TR64 0013 4000 0000 0444 4000 05
KOOPERATİF AİDATI İÇİN :
POSTA ÇEKİ HESABI 5202127
DENİZBANK Nato Yolu Şubesi Hesap No: 9010-4444-351
IBAN NO:  TR21 0013 4000 0000 0444 4000 03
GARANTİ BANKASI Nato Yolu Şubesi Hesap No: 484-6299920
IBAN NO:  TR10 0006 2000 4840 0006 2999 20

B A N K A    H E S A P L A R I M I ZB A N K A    H E S A P L A R I M I Z
Zamanında haberdar edilirsek,  tüm ortakların cep telefonuna

cenaze ile ilgili bilgilerini SMS mesajı olarak da gönderiyor,
talep edilmesi halinde de belediye hizmetleri (otobüs vb.)

konularında da cenaze sahiplerine yardımcı oluyoruz.

NOT:  Bizlere bildirmeniz halinde, YENİ ÜYELERİMİZİ,
DOĞAN ÇOCUKLARIMIZI ve KAYIPLARIMIZI

burada olduğu gibi sosyal medya aracılığıyla da 
yayınlamaya devam edeceğiz.

Her ne kadar ATA-2 arazisi içeri-
sinde kalan sokaklarımızı elden
geldiğince aydınlatmaya ve ka-
meralar ile kayıt altına almaya
çalışsak da, 400 dönümlük bir
alandan bahsettiğimiz düşünü-
lürse, elbette kimi yetersizlikler
olmaktadır.

Tüm meskun mahallerde olduğu
gibi  ATA-2’de de hırsızlık vb. adli
vakaların caydırılması, tesbit edil-
mesi ve müdahale edilmesi için
aydınlatmalar oldukça önemlidir.

Yeteri kadar aydınlatılmamış
alanlar şüpheli  şahıslar için po-
tansiyel saklanma yerleri oldu-
ğundan ve kanun dışı işlerin
görülmeden yapılmasını kolaylaş-
tırdığından bu konuya hem ATA-2
hem de bireysel olarak özen gös-
termeliyiz.

Her ne kadar bahçeli evlerde bu-
lunan ATA-2 sakinleri bu konuda
bir adım önde olsalar da hem on-
ların hem de en az onlar kadar
apartman binalarının da olabildi-
ğince iyi aydınlatılması gerek-
mektedir.

Bu nedenle her apartmanın ay-
dınlatma kapasitelErini artırma-
ları ve çok da maliyetli olmayan
aydınlatma konusunu ihmal et-
memeleri gerekmektedir.

İlgili malzemelerin temin edil-
mesi halinde, ATA-2 yönetimi
Teknik Büro elemanlarımız bun-
ların kurulum ve montajını üc-
retsiz olarak yapmaktadırlar.
Lütfen bu konuda bizlerle te-
masa geçin.

APARTMAN APARTMAN 
AYDINLATMALARINI AYDINLATMALARINI 
İHMAL ETMEYELİMİHMAL ETMEYELİM

Güvenliğimiz Açısından OldukçaGüvenliğimiz Açısından Oldukça
Önemli OlanÖnemli Olan
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KASIM AYININ KAYDA DEĞER 
GÜVENLİK OLAYLARININ RAPORU

ARAÇ PLAKALARINIZI YÖNETİME
KAYDETTİRİNİZ ve GÜNCELLEYİNİZ

EV ALARMLARINIZI YÖNETİMİMİZİN
TELEFONLARINA DA YÖNLENDİRİNİZ

TALEP ve ŞİKAYETLERİNİZİ
TELEFONLARIMIZIN YANI SIRA

ata2guv@hotmail.com
ADRESİNE DE BİLDİREBİLİRSİNİZ

Güvenlik amirlerinin olay bildirimleri
ve CCTV tespitlerine dayanarak ha-
zırlanan Kasım 2017 raporu aşağıda
verilmiştir:

* Kasım ayı içerisinde ATA-2 Konutla-
rında 4 adet alarm olayı ihbarı alınmış,
ikametler kontrol edilmiş, alarm merkezi
ve site sakinimize bilgi aktarılmıştır. 

* Gürültü ve şüpheli sahıslar ile ilgili ola-
rak 6 adet, köpek ısırması ile ilgili bir
adet ihbar alınmış,tarafımızdan kontrol-
leri yapılmış ve ilgili yerlere bilgi veril-
miştir.

* Araç ile ilgili olarak 2 (iki) adet tesbit
yapılmış, kamera kontrolleri yapılmış ve
tutanakları tutulmuştur.

* Bir adet elektrik arızası. bir adet su
patlağı olmuş, yönetim tarafından sa-
kinler bilgilendirilerek ISKI ve AESAŞ
aranmıştır.

* Kasım ayında ATA-2 içerisine 9 eşya
girişi ve 14 eşya çıkışı olmuştur.

* Bir adet kamera arızası meydana gel-
miş, çalışmayan kamera ile ilgili bilgi
teknik büro ile paylaşılmış, yanık olan
cihazın değiştirilmesiyle ilgili talepte bu-
lunulmuştur. 

* Kasım ayı içerisinde ATA-2’ye 13 kez
ambulans girişi olmuş ve tümüne ekibi-
miz refaket ederek gerekli bilgilendirme
sağlanmıştır.

* Diğer yanmayan yüksek aydınlatma-
lar için kovalı vinç kiralanarak tamiratları
yapılmış, park ve bahçelerin bakım ve
onarımları devam etmektedir.

CCTV  KOORDİNASYON EKİBİ 
Nihat Kart, Recep Kart,                              
Feyzullah Kılıçarslan

CAN ve MAL GÜVENLİĞİNİZ 
AÇISINDAN YÖNETİMİMİZDEKİ 

PLAKA KAYITLARINIZI 
YENİLEMENİZ ÖNEMLİDİR

G Ü V E N L İ K

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

ATA-2 SİTESİ ATA-2 SİTESİ 
GÜVENLİK GÜVENLİK 

TELEFONLARITELEFONLARI

Lütfen mazgalların, 
su prizlerinin üzerine, 

yangın hidratlarının önüne
park etmemeye 
özen gösterelim.

LÜTFEN EŞYA GİRİŞ - ÇIKIŞ SAAT ve
EVRAKLARINA ÖZEN GÖSTERELİM

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

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

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

ARABALARIMIZI UYGUN YERLERE PARKEDELİM

UZUN SÜRE EVDEN AYRILIRKEN GEREKLİ TEDBİRLERİ 
ALMANIZI HATIRLATIRIZ

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

art niyetli insanların yol açacağı olaylara daha kolay ve etkin bir biçimde
müdahale ederek çözebiliriz.
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MERKEZİ ISITMA SİSTEMLİ BLOKLAR
Merkezi Isıtma Sistemi, ATA-2 içerisindeki blok-
larda olduğu gibi bir merkezden elde edilen ısı
enerjisinin, boru sistemi vasıtası ile binalara dağı-
tılarak, birbirinden bağımsız bölümlerin ısıtılma-
sını ve buna bağlı olarak da sıcak su ihtiyacının
karşılanması sağlar. Bunun yanı sıra Merkezi 

GİDERLERİN PAYLAŞTIRILMASI
Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım
mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve
isļetme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak
bagı̆msız bol̈um̈lerin kullanım alanlarına gor̈e pay-
lasţırılırken, toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bir-
birinden bağımsız daireler arasında eşit şekilde, ya
da m² bazlı yöntemlerle pay edilirdi.

Ancak her dairenin kullanılma durumu, ısınma
talep ve ihtiyaçları birbirinden farklılıklar göster-
diği için bu yöntem genellikle adaletsiz bulunur ve
tartışmalara neden olurdu.

KULLANIM MİKTARINA GÖRE
PAYLAŞIM
Tüm bu tartışmaları ortadan kaldırmak ve total
üzerinden bir ısı tasarrufu sağlamak amacıyla mer-
kezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi
veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile
ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bagl̆ı
olarak paylası̧mını sagl̆ayan sistemler devreye so-
kulmuştur.  

SİSTEMİ OLUŞTURAN ÜNİTELER
Bu  sistemi oluşturan üniteler ısı pay ölçerler, ka-
lorimetreler,termostatik radyatör vanaları ve su
kontrol sayaçlarıdır.

Isı Pay Ölçer : Isı pay ölçerler, merkezi ısıtma sis-
temi kullanılan konutlarda, kalorifer tesisat boru-
larının daireye birden fazla noktadan girdiği
kolonlu tip tesisatlarda,  ısı tüketim değerlerini
kaydeden cihazlardır. Isı pay ölçerler, her radya-
tör üzerine monte edilerek, dairesel bazda enerji
ölçümü yapılır.

Kalorimetre : Kalorimetreler, merkezi ısıtma sis-
temi kullanan, daire girişlerinde tek noktada mobil
dağıtım (kolektörlü) sistemi bulunan binalarda,
daire bazında ısıtma suyunun giriş ve çıkış sıcaklık
farkı ve debisi aracılığıyla tüketilen enerjiyi kWh
cinsinden hesaplayan cihazlardır.

Termostatik Radyatör Vanası : Termostatik rad-
yatör vanaları, bulunduğu odanın sıcaklığını kulla-
nıcının istediği değerde tutan, üzerinde bulunduğu
radyatöre giren ısıtma suyunun kontrolünü oda sı-
caklığına göre yapan termostatlı bir radyatör kont-
rol vanasıdır.

Su Ölçüm Sayaçları : Su ölçüm sayaçları, su tesi-
satlarının ölçüm yapılacak noktalarına bağlanarak,
bağlandığı noktadan geçen su miktarını (tüketi-
mini) ölçen ve kaydeden cihazlardır.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIR ?
Sistem Kurulumu : Isı payölçerler ya da kalori-
metreler binanıza takıldıktan sonra Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ölçüm
firması ile hizmet anlaşması yapılmalıdır.

Bina Giderlerinin İbrazı :Bina / Site yöneticiniz,
her ay gelen doğalgaz, elektrik, su faturasını ve
diğer bina giderlerini yetkilendirilmiş ölçüm şirke-
tine bildirir.

Sayaçların Okunması : Yetkilendirilmiş ölçüm şir-
keti sayaç okumalarını yaparak, doğalgaz bina gi-
derlerinin paylaşımını yapar.

Gider Bildirimi : Paylaşım sonucunda oluşturulan
gider bildirim belgeleri, bina/site yönetimine ulaş-
tırılır.

TERMOSTATİK RADYATÖR VANASI
NASIL ÇALIŞIR ?
Termostatik radyatör vanası bir termostat ve bu
termostat ile çalışan bir vanadan oluşur.

* Termostat (algılayıcı) üzerinde bulunan her ka-
deme, bir oda sıcaklığına karşılık gelir.

* Termostat, oda sıcaklığını sürekli ölçer. Eğer oda
sıcaklığı termostatın ayarlandığı değerin altında
ise; TRV (Termostatik Radyatör Vanası) otomatik
olarak açılır ve radyatörün ısınmasını sağlar.

* Oda sıcaklığı, termostat üzerinde ayarlanan de-
ğere ulaştığında, TRV otomatik kapanarak; aşırı
ısınmayı ve dolayısıyla gereksiz enerji tümetimini
engeller.

“ Dairenizde havalandırma ve temizlik gibi işlerin
yapıldığı zamanlarda, termostatik radyatör vana-
larının ayarlarını en düşük konuma aldığınızdan
emin olunuz.

“ Temizlik ve havalandırma işlemleri bitip, camları
kapattığınızda termostatik radyatör vanalarını eski
konumlarına getirebilirsiniz.

ISI PAY ÖLÇERLERİN YARARLARI
Adil Paylaşım : Isı pay ölçer sistemi sayesinde hiç-
bir kat maliki, kullanmadığı enerjinin bedelini öde-
mek zorunda kalmaz ve adil bir paylaşım yapılmış
olur.

Sıcaklık Konforu : Isı pay ölçer sistemi ile ısı kont-
rol cihazlarının kullanımı, aynı merkezi sistemden
yararlanan bağımsız bölümlerde, kullanıcıların, ar-
zuladığı sıcaklık konforunu elde etmesini sağlar. 

Kat yüksekliği, cephe yönü, konfor sıcaklık değeri
farklılıklarının getirmiş olduğu ısınma yada ısına-
mama problemlerinin önüne geçilir. 

Tasarruf : Isı pay ölçer sistemi beraberinde kulla-
nılan sıcaklık kontrol ve tasarruf ekipmanları ile ısı
enerjisi tüketiminiz %30’a varan oranlarda azalır. 

Ç  E  V  R  E

Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal sıcaklık
kontrol cihazları, 5627 sayılı kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile dü-
zenlenmiştir. Buna göre ısı pay ölçer vb. cihazların kullanımı zorunlu hale
getirilmiş olup, bunları kapsamayan yeni projelere ruhsat dahi verilme-
mektedir. 
Her ne kadar ATA-2’nin malum özel durumu nedeniyle şu an için çok acil
bir biçimde bu sisteme geçmemiz zorunlu gözükmese de, arsa tapumu-
zun alınması sonrasında ferdileşmeye giderken gündeme geleceği için
blok yönetimleri bunu şimdiden gündemlerine almalıdırlar.
Özetle, hem yasal sürecimizin bir aşamasında mecbur kalacağımız, hem de gerçekten ısı tasarrufu sağlandığı
için, tüm bloklarımızın bu sistemlere geçmelerini önermekteyiz. Zaten ısı pay ölçerleri kullanan bloklar sistem-
den oldukça memnun olup, ciddi kazançlar sağladıklarını belirtiyorlar.

ISI PAY ÖLÇER SİSTEMİ, 
DİĞER KONTROL EKİPMANLARI

İLE BİRLİKTE  ISI ENERJİSİ 
TÜKETİMİNİ %39’A VARAN

ORANLARDA AZALTIR

Merkezi Isıtma Sisteminde Gider Paylaşımı
Atilla KADIOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
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CAM ATIK 
KONTEYNERLERİ

BOŞALTILDI
ATA-2 yönetimi, çevreye
karşı ürettiği duyarlı politi-
kalar çerçevesinde göreve
geldikten sonra geri dönü-
şüm konteynerlerinin sayı-
sını artırmış, çeşitlendirmiş

ve var olanları elden geç-
mişti. Bu konteynerler dü-
zenli aralıklarda  boşaltı-
larak, ekonomiye geri ka-
zandırılıyor.

A T A 2’ d e n  K I S A  H A B E R L E R

BUDAMALARDAN KALAN
DALLAR VE YAPRAKLAR

TOPLANIYOR

Sonbahar ATA-2
Konutlarının arazisi
içerisindeki ağaçla-
rın ve yeşilliklerin
yoğun bir biçimde
budama çalışmaları
ile geçti. Gelecek
bahar için zorunlu
hazırlıklardan olan
bu çalışmalar ge-
ride pek çok atık bı-
raktığından bun-
ların düzenli olarak
toplanması gereki-
yor.

ATA-2 KONUTLARININ MOLOZLARI 
KALDIRILIYOR

Tadilat ve tamirat artık-
larının molozları zaman
zaman cadde ve sokak-
larımızı kaplıyor ister is-
temez. 
Bunlar da haftalık prog-
ramların rutinine bağlı
olarak bir kaç gün içeri-
sinde periyodik bir bi-
çimde kaldırılıyorlar.

ATA-2 üye ve sakinlerinin çeşitli
taleplerini karşılamaya çalışan
ekibimiz, zaman zaman sitemiz-
deki hayvanların sağlığı konu-
sunda da ellerinden geleni
yapıyor. Bu çerçevede yardım
istenildiğinde hiç düşünmeden
koşturuyorlar.

YARALI HAYVANLARA
MÜDAHALE EDİLİYOR

ÇÖP KONTEYNERLERİ YERİN
ALTINA ALINMAYA BAŞLANDI
Temizlik, sağlık ve estetik açı-
sından modern kentlerin
önemli adımlarından biri
olan “gömülü çöp kontey-
nerleri” uygulamasını ATA-
2’de de başlatarak önemli bir
çevrecilik örneği veriyoruz.
İlk olarak B1 Adasındaki 7
konteyner ile başlayan çalış-
maların tamamı belediye ta-
rafından karşılanıyor.

Sağlıklı bir yaşam ortamı için
ATA-2’nin rögarları düzenli
olarak ilaçlatılıyor.

RÖGAR İLAÇLAMA
ÇALIŞMALARI

Bir sosyal yardım projesi olarak
kullanılmayan elbiselerin biriktiril-
diği konteynerlerdeki ürünler ih-
tiyaç sahiplerine verilmek üzere
toplanıyor.

ELBİSE 
KONTEYNERLERİ
BOŞALTILIYOR

ATA-2’lilerin sportif faaliyetleri,
şenlik kermes vb. etkinlikleri,
konferans ve çay sohbetleri nin
yapıldığı kapalı spor ve gösteri
merkezimizin masa ve sandalye,
afiş, pano vb. malzemelerinin
kullanılmadıkları zamanlarda
saklanması için bir depo gereki-
yordu. 

Tamamen kendi ekibimiz tara-
fından ve bakım onarım kale-
minden minimum maliyetlerle
yapılan depomuz sayesinde
hem spor ve etkinlik alanımız ra-
hatlayacak, hem de malzemeler
korunaklı bir biçimde saklanabi-
lecek.

KAPALI SPOR ve GÖSTERİ MERKEZİMİZ
İÇİN MALZEME DEPOSU YAPTIK
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A T A -  2   E T K İ N L İ K L E R İ

Yeni yönetim kurulunun ilk kez geçtiğimiz yıl Aralık ayında
başlatarak tüm yıla yaydığı BİLGİLENDİRME, DİYALOG ve ÇAY
SOHBETLERİ toplantıları tüm ATA-2’liler tarafından takdirle
karşılanan etkinlikler arasında yer alıyor.
İlk başlarda yeni yönetimi tanıtmak, yapacaklarını anlatmak ve
sizlerin taleplerini almak amacıyla düzenlenen bu toplantılar,
daha sonra sizlerle kurulan diyaloğun pekiştirilmesi amacıyla
sürdü gitti.
Bu toplantılar sayesinde, ATA-2’liler sorun ve dileklerini birinci
elden aktarma, yönetimin yanıtlamasını istediği soruları sorma
ve güncel konular hakkında bilgilendirilme olanığını bulmak-
tadır.
İlk kez düzenlediğimiz ATA-2 Kermesinin ikinci günü, 24 Ara-
lık Pazar Saat 14.00’te kapalı spor ve etkinlik salonumuzda
yine sizlerle buluşup, tapu hakkındaki gelişmeler dahil tüm ko-
nuları birebir konuşabilme fırsatını bulacağız.
TÜM ATA-2’LİLERİ BEKLİYORUZ

Yıın son ayında, B1 Adasından başlayarak ATA-
2 geneline yayılacak bir ağaçlandırma kampan-
yası başlatacaktır. Bu çerçevede, ilk etapta
ATA-2 yönetiminin sağlayacağı 100 civarında
fidan, Doğa Dostları Grubu, gençler ve tüm ATA-
2’lilerle birlikte düzenleyecekleri bir şenlik ile eki-
lecek.
Tüm doğa sever, yeşil sever, ağaç sever ATA-2
sakinlerini,  sosyal medyadan tarihini ileride du-
yuracağımız etkinliğe bekleriz !..

Yılbaşından Önceki Hafta,
23-24 Aralık (Cumartesi-Pazar) Günleri

KENDİ İMALATINIZ
ELİŞİ, EV YAPIMI, GİYSİ, ÖRGÜ, DİKİŞ, NAKIŞ, MUM,

TAKI, HEDİYELİK EŞYA, BİBLO, OYUNCAK vb.
DEKORATİF ÜRÜNLER 

ya da PASTA, KEK, ÇÖREK gibi YİYECEKLERİ
ATA-2 Spor Salonunda Açacağınız Ücretsiz

Standlarda Satarak Gelir Sağlayıp
Bütçenize Katkıda Bulunabilirsiniz

3-24

KERMESİMİZ 
ATA-2 YÖNETİMİ TARAFINDAN SİZLER İÇİN
ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLENMEKTEDİR. 

KATILIMCILARA SAĞLANACAK TEŞHİR
YERLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE 

HİÇBİR KATILIM ÜCRETİ YA DA SATIŞ PAYI
ALINMAYACAKTIR.

YER : ATA-2 KAPALI SPOR ve GÖSTERİ SALONU

SAAT : 10.00 - 19.00 ARASI

TARİH : 23-24 ARALIK 2017

KATILIM İÇİN ATA-2 YÖNETİM MERKEZİNDEN BEYZA ŞEN’İ ARAYARAK İSİM VE TELEFON NUMARASI VERMENİZ YETERLİDİR. TEL :  0216 486 02 24
HER KATILIMCIYA ÜCRETSİZ BİR MASA VE ÜÇ SANDALYE SAĞLANACAKTIR.

A T A - 2  Y Ö N E T İ M İ  İ L E
B İ L G İ L E N D İ R M E  V E  Ç A Y

S O H B E T L E R İ  T O P L A N T I S I

Daha da Yeşil Bir ATA-2 İçin Elele :

A Ğ A Ç  D İ K M E  Ş E N L İ Ğ İ

Bir İlk Daha : Bir İlk Daha : ATA-2 KERMESİATA-2 KERMESİ
Yönetimin amaçlarından biri de, çocukların, gençlerin, kadınların,
yaşlıların, kısaca tüm ATA-2’lilerin sosyalleşeceği, birlikte zaman
geçirecekleri yararlı etkinliklere olabildiğince yer vermek.
Bu etkinlikler içerisinde kişilerin ev bütçelerine katkıda bulunacak-
ları bir kermes düzenleme fikri de vardı. Bahçelievler muhtarı Ze-
kiye HOCA’nın da önerisiyle gerçekleşecek olan etkinlik ATA-2’de
bir ilk olacak.Eğer sizin de elinizden gelen işler ve becerileriniz var
ise, bu çerçevede üreteceğiniz ürünleri, kermes ziyaretçilerine  ser-
gileyerek ev ekonominize küçük bir katkıda bulunabilirsiniz. Unut-
mayın, yönetimimizin bir hizmeti olan bu kermes tamamen ücretsiz
olup, katılımcılara birer masa verilecek, çay ve kahveler de bizden
olacak.

HEPİNİZİ BEKLERİZ !..
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D O Ğ A   D O S T L A R I

Diğer memleketlerden hayvanlar getirmek, onları
kudretli (beyaz) adamların iradesinde eğip bük-
mek, şaklabanlıklar yaptırmak, ahlaksız bir gücü
sergilemek sömürgeci zihniyetin bir uzantısı. Ken-
dinden bilmediğini hakir görmenin alameti.
Şimdi İstanbul’da bilhassa çocuklarla yaşanacak
harika bir hayvan deneyimi daha var: Yunuslarla
yüzmek! Haydi cesareti olanlar havuza, olmayan-
lar ise renkli topları atıp tutan, burunlarıyla halka
çeviren sevimli yunusları izlemek için tribünlere!
Mekanın internet sitesinden öğrendiğimize göre
yunuslar alkışlandıkça mutlu oluyor, sonra da,
yine gelin yine gelin, diyerek bize burun sallıyor-
larmış. Hep gülümseyen ifadeleriyle burunlarını
sallayan yunusların mutluluğu sizin de yüzünüze
bir gülümseme yayılmasına neden olmuyor mu?
Olmasın! Zira yunuslar gülmüyor. Suratlarının
şekli öyle sadece. Yaşadıkları şartları araştırın, de-
lilik çıkacak karşınıza. Günde 70 kilometre yüze-
bilen, yüzmeye ihtiyaç duyan bu hayvanlar 20
metre çapında iki metre derinliğinde bir havuzda
dönüp duruyorlar. En büyük akvaryumlar bile yu-
nusun doğal hayatta sahip olduğu alanın mil-
yonda biri (0.000001) (Kaynak: World Society for
the Protection of Animals’ın [WSPA] sitesi). 
Bu hayvanlar uzun mesafeler üstünden sesle ileti-
şim kuruyorlar, bu şekilde sosyalleşiyorlar. Gös-
teri hayvanı olarak kapatıldıkları havuzlarda ise
açlıkla terbiye ediliyorlar. Bu esnada yaşam süre-
leri kısalıyor; sürekli maruz kaldıkları kimyasallar
(havuzun “hijyeni”) hastalıklara yol açıyor, hatta
bu son derece akıllı hayvanların bazıları intihar
ediyor. İntihar! Sebep? Modern şehir insanı yunus
görsün, stresinden kurtulsun, kısaca “eğlence”
olsun. 

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

KISACA ÖZETLEMEK GEREKİRSE...
Yunus parklarında gülümsediğini sandığınız
canlılar;

Denizlerde travmatik şekillerde yakalanan,

Daha birçoğu yakalanma aşamasında haya-
tını kaybeden,

Tırların, tankerlerin içinde yolculuk eden,

Gümrüklerde saatlerce, günlerce bekleyen,

Havuzlarda ölü balık yemeye mecbur edilen,

Bir parça balık için taklalar atmaya zorlanan,

Beton havuzların içinde delirmemek için
kendi sonar'ını kapatarak "kör olan",

Stresten her biri ülser hastası olan,

Ölü balıkların içinde antidepresan ve mide
ilaçları yutturulan,

Gösteri havuzlarındaki yüksek sesli müzikten
zarar gören,

45 yıllık ömürleri ortalama en fazla 5 yıla
inen,

“Yunus terapisi” adı altında umut tacirliğine
alet edilen,

Üstün zekalarının getirdiği farkındalık yü-
zünden ruhen büyük acılar çeken,

Havuzlarda çoğunlukla ölü yavrular doğu-
ran,

Nihayetinde pek çoğu intihar eden tutsak-
lardır.

Her Canlının Yaşam Hakkı Kutsaldır 

EĞLENCENİZİN BAŞKA BİR CANLININ               
EZİYETİ OLMASINA İZİN VERMEYİN

Yunuslara Özgürlük Platformu,
yunusların özgürlüklerine kavuşması için

mücadele eden bir platformdur.
Verilen mücadale, kazanımlar ve

gerçekler için
www.yunuslaraozgurluk.com

sayfasını inceleyebilirsiniz .

İnsanın Diğer Canlılar Üzerindeki Acımasız Zulmünün Sayısız Örneklerinden Biri :

YUNUS PARKLARININ ARDINDAKİ GERÇEKLER
Çengelköy Ata2 Doğa Dostları

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

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

ATA-2 Konutlarının çevresindeki kurum ve kuruluşlar, özellikle de
eğitim kurumları gerek ATA-2’liler gerekse de onların çocukları
açısından oldukça önemli. Bize komşu eğitim kurumlarından biri
olan ve çeşitli etkinliklerimizde bizlere destek veren Yıldızlarım
Koleji ortakları ile yaptığımız söyleşiyi yayınlıyoruz.

1) YILDIZLARIM KOLEJİ’nin nasıl kurulduğu ve geç-
mişi konusunda kısaca bilgi verebilir misiniz ?
İki eğitimci olarak, 2014 – 2015 eğitim / öğretim yı-
lında, Örnek Koleji’ni devralıp eğitimin kesintisiz
devam etmesini sağladık. Deneyimlerimiz, eğitimde
yenilikçi ve vizyoner yaklaşımımız ile okulumuzda,
ilgi ve sevgide coşkulu, eğitimde profesyonel yakla-
şımımızla 4. yılımızı tamamlıyoruz.
2) Okulun öğrenci ve öğretmen kapasitesi, mekan
özellikleri nasıldır ?
Butik bir okul sıcaklığına sahip olan okulumuz, dışa-
rıdan göründüğünden daha büyük ve fonksiyonel
bölümlere sahiptir. Depreme dayanıklılık raporları
mevcut olan okulumuzda bütün sınıflarımız en son
teknoloji ve doğa dostu malzemelerle donatılmıştır.
Yıldızlarım Koleji’nde altı adet ilkokul, 2 adet ana-
okulu sınıfının yanı sıra; fen laboratuvarı, kütüphane
ve bilgisayar laboratuvarı, müzik dersliği, sağlık
odası, sinema salonu, yemekhane ve mutfak, açık /
kapalı beden eğitimi salonu ve toplantı salonu, gör-
sel sanatlar atölyesi, akıl oyunları ve satranç sınıfı
bulunmaktadır. Ayrıca toplam 490 m2 oyun alanı ve
bahçesi mevcuttur.
3) Bir eğitim kurumu olarak vizyon ve misyonu-
nuzu özetler misiniz ?
Misyonumuz; düşünen, öğrenen, bilen ve bildiğini
uygulayabilen, Cumhuriyet değerlerini benimsemiş,
evrensel ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştir-
mektir.
Vizyonumuz ise; tüm paydaşlarımız (öğrenci, veli,
yönetici, öğretmen, çalışan) ile işbirliği içerisinde
ortak hedeflere yönelmek ve çocuklarımıza İngiliz-
ceyi anadili seviyesinde, İspanyolca’yı ortalama se-
viyede öğretmek, akademik olarak çok güçlü bir
temel kazandırmanın yanı sıra sosyal ve kültürel ola-
rak çocuklarımızı yetkinleştirmektir. Tüm bunların
toplamında kurumumuzun en iyi okullar listesinde
üst noktada yer almasını sağlamaktır.

4) YILDIZLARIM’ın eğitim politikası doğrultusunda
verilen dersler ve yapılan etkinlikler nelerdir ?
İddialı, yetkin kadromuz ve çoklu zekaya dayalı öğ-
retim programımız ile her anı, eğlenerek sürekli öğ-
renmeye dayalı bir ortamda öğrencilerimiz ile
buluşuyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredat çer-
çevesinde eğitim- öğretimimizi sürdürürken; ko-
nuşturan İngilizce eğitimimiz ve 4. sınıfta Cambridge
ESOL sertifikası, ikinci yabancı dil olarak 3. sınıfta
başlattığımız İspanyolca,  bilgisayar kodlama, akıl
oyunları ve satranç, yaratıcı drama, beden eğitimi
ve beceri koordinasyon dersleri her öğrencimizin
mezun olurken bir müzik enstrümanı çalabilmesi,
laboratuvar çalışmaları, sosyal - kültürel gezi ve et-
kinlikler, sosyal sorumluluk projeleri ile dolu dolu
bir program uyguluyoruz. 
Ayrıca Yıldızlarım Koleji’nde; sınıf içi akademik dü-
zeyin sürekli takip edildiği elektronik buton sistemi
(Elektroy) ve 2. sınıftan itibaren uygulanan süreç iz-
leme sınavları yapılmaktadır. Okulumuz bu sınav-
larda sürekli olarak Türkiye ortalamasının üzerinde
bir başarı grafiği sergilemektedir.
5) Anaokulu eğitiminizin temel özellikleri nelerdir?
Yıldızlarım Koleji Anaokulu’nda, çocukların araştır-
macı ve öğrenmeye açık yapılarını zevkli bir dene-
yime dönüştürecek eğitim programı uygulanır.
Böylece çocuklar eğlenirken öğrenirler. Onlara su-
nulan sıcak, sevgi dolu ortamın  korunması ve ço-
cuklara zevk alacakları ve öğretici çeşitli
deneyimlerin sunulması amaçlanır. Eğitim, ilkokula
tam bir hazırlık niteliğindedir. Tüm ders ve çalışma-
lar konularında uzman eğitmenler tarafından verilir.
Tüm branşlar, kolejimizin branş öğretmenleri tara-
fından ilgili branş dersliğinde verilir. Sınıf öğretmeni
ve rehber öğretmenin çalışmaları ile her çocuğun
içindeki yetenek keşfedilir ve aile ile işbirliği içeri-
sinde geliştirilir.
6) Öğrenci profiliniz ve başarı durumları konu-
sunda neler söyleyebilirsiniz ?
Öğrenci profilimiz, çocuğunun bilimin ışığında ye-
tişmesini isteyen ve eğitimi gerçekten önemseyen
ebeveynlerin çocuklarından oluşmaktadır. Dolayısı
ile her velimiz ile yoğun ve güçlü bir iletişimimiz var.

Çünkü, eğitimin sacayağını oluşturan öğrenci-okul-
veli işbirliğinin çok önemli olduğuna inanıyoruz.
Öğrencilerimizin yıl içerisindeki akademik başarısı-
nın en güzel kanıtı Okulistik sınavlarında hep Tür-
kiye ortalamasının üzerinde seyreden grafiğimizdir.
Mezun ederken onlara sağladığımız sağlam temel
sayesinde öğrencilerimiz, girdikleri tüm bursluluk sı-
navlarında en yüksek bursları kazanmaktadır. Ayrıca
İngilizce başarımızın kanıtı da Cambridge Esol sı-
navlarında katılan tüm öğrencilerimizin sertifika al-
mayı haketmesi, yani % 100 sonuç almamızdır. 
6) Sizi diğer eğitim kurumlarından ayıran başlıca
fark nedir ?
Bu söyleşiyi okuyan Sayın ATA-2 sakinlerinin şöyle
düşündüğünü duyar gibiyiz.” Tüm bunları gerçekten
yapıyorlar mı?” Evet, tüm bunları yapıyoruz, hatta
burada aktardıklarımızdan fazlası var, eksiği yok.
Bizim sloganımız aslında farkımızı da açıklar nitelik-
tedir.” Mutluluk, bilgi ve başarı merkezi”. Çocuk
odaklı olduğumuz için önce onların mutlu olmasını
sağlarız. Mutlu çocuk verdiğiniz bilgiyi severek öğ-
renir ve başarı da bunun doğal bir sonucu olarak
gelir.  Özgüvenli ve kendisini çok iyi ifade edebilen
çocuklar yetiştirmemizi sağlayan yaklaşımımız ve
uyguladığımız programlar ile Yıldızlarım Koleji öğ-
rencileri sağlam bir temelle yetişir.
7) Son olarak ATA-2’li çocuklara ve ailelerine ne
gibi mesajlar vermek istersiniz ?
Adı Atatürk’e gönderme yapan ATA-2 Sitesi bizim
Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşadığımız
ve ortak duyarlılıklarımız olan bir site. Dolayısı ile iyi
bir okul arayan tüm anne – babaları yürüme mesa-
fesindeki okulumuza bekler, ayrıntılı görüşmek iste-
riz. Eğitim içerik ve nitelik işidir. En değerli varlıklarını
geleceğe hazırlayacak olan anne-babaların okul ko-
nusunda karar vermeden önce bizi mutlaka tanıma-
larını öneririz.

YILDIZLARIM KOLEJİ ola-
rak, ATA-2 yönetimine ve
bu bültene emeği geçen
herkese, bize bu fırsatı
verdikleri için çok teşek-
kür ederiz.

Cumhuriyet Değerlerini Benimsemiş, Evrensel Düşünebilen Bireyler Yetiştiren Butik Bir Okul Sıcaklığına Sahip Olan Kuruluş

YILDIZLARIM KOLEJİ
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