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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.

Geçmişten bu yana devam eden sorunla-
rımızın başında güvenlik gelmektedir.
ATA-2 Kooperatifi üyesi ya da konutları-
mızın sakinleri olarak sık sık şu soruları
soruyoruz :  

“Ata-2 Kooperatifinde güvenli bir bi-
çimde adına “Site” denilen yerlerdeki gibi
bir hizmetin verilmesi mümkün müdür?”

“Etrafı tamamen çevrili, kapısındaki gü-
venliğin ziyaret edilen kişiden teyit alın-
madan kimsenin içeri bırakılmadığı,
havuz ve sosyal tesisleri bulunan, 1+1
evin aidatının bile 200 TL civarında ol-
duğu bir site ile Ata-2’yi karşılaştırmak
ne kadar doğrudur?”

Yönetim olarak görevimiz bu doğal
afetlerin, şiddetli yağışların tüm
olumsuz neticelerini, zarar ve ziyanı
asgariye indirmenin ve ortadan kal-
dırmanın yollarını arayarak konutları-
mızı korumaktır. 

Bu nedenle, Üsküdar Belediyesi’nden

de istediğimiz ölçüde yardım alama-
mamıza ve bu konuda herhangi bir
bütçemiz olmamasına karşın yağmur
sularının evleri basmasını önlemek
amacıyla kimi çalışmalar yaparak su-
ları mümkün olduğunca kontrol altına
almaya çalışıyoruz.
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YÖNETİM KURULU

YÖNETİM MERKEZİ

DENETİM KURULU

YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

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

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

MERHABALAR;
Bunaltıcı sıcakların yerini tatlı bir serinliğe bıraktığı, gökyüzünün daha
sık bulutlarla kaplandığı, günlerin kısalmaya başladığı ve sohbaharın gi-
derek kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde, ATA-2 yönetimi de
faaliyetlerini hızlandırmaya başladı.
Okullar açılmadan hemen önce, yazdan kalan günleri selamlarcasına
ATA-2’li çocukların can dostlarımız hayvanlarla buluşacağı, onların eği-
timi ve sevgisiyle tanışacakları şenliğimiz tüm dostların ilgisini çeke-
cektir. 8 Ekim’de tüm çocuklarımızla bilikte sizleri B1 etkinlik alanımızda
bekliyoruz.
Bir diğer toplantımız ise, yönetimin bundan böyle her ay bir kez koo-
peratif ortakları ve ATA-2 sakinleriyle bir araya geleceği çay ve sohbet
toplantıları olacak. Bu toplantıların ilkinin konusunu, bir iki aydır yöne-
timimizin gündemini oluşturan ve önemli mesafeler kaydettiğimiz
“afete hazırlık “ konusuna ayırdık.
24 Eylül Pazar günü kapalı spor alanımızdaki bu toplantıya Bahçeliev-
levler Mahallesi Muhtarı, ATAG Komisyonu ve gönüllülerimiz de katı-
lacak. Yönetimimiz burada ATA-2’yi afete hazırlayan komisyonun
çalışmaları hakkında bilgi verecek ve sorularınızı yanıtlayacaktır. Her
blok yöneticisinin ve 19 yaşın üzerindeki her ATA-2’linin katılmasını arzu
ettiğimiz toplantıda ATA-2 Konutlarının deprem vb. afetlere hazırlan-
ması, konuya ilişkin çalışmalar, verilecek seminerler ve eğitim çalışma-
ları hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapılacak. Çay - simit ikramları
eşliğinde yapılacak bu buluşma vesilesi ile kooperatifimizin gündemin-
deki diğer konular, tapu durumumuz hakkında da bilgilendirmeler ya-
pılarak sizlerin soruları cevaplandırılacaktır.
Afet sadece deprem demek değildir. Yaz boyunca yaşadığımız yoğun
yağmur, dolu vb. doğa olayları bunun en çarpıcı örneğidir. Bu konuda
bir bütçe olmaması ve yeterli olanağımız bulunmamasına karşın, yö-
netim olarak konuya ilişkin olarak yaptıklarımızı elinizdeki bültende de-
taylı olarak gözler önüne sermeye çalıştık. Bu konudaki girişimlerimiz ve
daha kapsamlı yardımlar almamız konusundaki çalışmalarımızı sürdü-
recek ve sonuçlarını önümüzdeki sayılarda sizlerle paylaşacağız.
Öte yandan, bültenimizin 7. sayfasında, son dakikada yer alan küçük
ama etkisi çok büyük olabilecek bir gelişmeyi okuyacaksınız :  ATA-2
Yönetimi, artık İstinaf Mahkemelerinden Danıştay sürecine örnek
teşkil edebilecek lehimize kararlar çıkartmaya başladı. BU GELİŞ-
MELER ANA TAPU DAVAMIZIN HIZLA LEHİMİZE SONUÇLANMAYA
DOĞRU GİTTİĞİNİN GÜÇLÜ BELİRTİLERİDİR. 
Ekim sayımızda umutlarımızı körükleyen haberler
ve yeni müjdelerle buluşabilmek dileğiyle..

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 OLDUĞUM KOOPERATİFLER > ATA 2
Buradan site ile ilgili olarak

temel bilgiler, çeşitli
duyurular, tüm kooperatif
ortaklarının listesi, tüm

genel kurul tutanakları vb.
bilgilere ulaşabilirsiniz.

Artık tüm ortaklarımız web sitemiz aracılığıyla 
borçlarını sorgulayabilecek. Bunun için web sitesindeki

aidat borcu sorgulama butonunu tıkladıktan sonra, 
kullanıcı adı kısmına
TC kimlik numaranızı,
şifre kısmına da TC

kimlik numaranızın son
6 hanesini yazmanız

yeterli.

ATA-2 KOOPERATİF ORTAKLARI
BORÇ SORGULAMA SİSTEMİ Çengelköy ATA-2 Doğa Dostları Grubu,

ATA-2 Yönetimi işbirliği ile, sonbaharı
karşılarken, çocuklarımızın berberleriyle
kaynaşabilecekleri ve  renkli bir etkinliğe
daha imza atıyor. Bu etkinlikler arasında
uçurtma uçurma,Köpek gösterileri, kedi
evi yapım atölyesi, resim çizimi, palyaço
ve çeşitli ikramlarımız da var ! (Bkz sf 7)

Her ay sizlerle çay sohbetlerinde buluşacak  ve
güncel gelişmelerle ilgili sorularınızı yanıtlayacak
olan ATA-2 yönetimi, ilk toplantısını afete hazır-
lık konusunda kurduğu ATA-2 Afet Gönüllüleri
ATAG’ a ayırıyor. Eğitimler de dahil olmak üzere
her konuda bilgi verilecek olan bu geniş toplan-
tıya tüm blok yöneticilerini ve 18 yaş üzerindeki
tüm sakinlerimizi bekliyoruz. (Bkz sf 6)

ATA- 2 ’N İ N  HE R YAŞ  ÇO C UKLA RI NA
Y Ö NE Lİ K

“1 .  Çocuk“1 .  Çocuk
Ş en l iğ i ”Ş en l i ğ i ”

8  E ki m  P az a r  G ünü  B 1 Ad as ı
Et k i n l i k  A l an ı ,  S a at  14 . 0 0

AY LIK  TO P LA NT ILA R IM I Z  BA Ş LI Y OR  :

“ Yö ne t i m i l e  Çay“ Yö ne t i m  i l e  Ça y
So hb et i  ve  Dep r em eS oh be t i  ve  De pr e me
H az ı r l ı k  Top l a n t ı s ıH a z ı r l ı k  To p l a n t ı s ı

2 4 E y l ü l  Pa z a r  G ünü  B1  Ada sı
E t k i n l i k  A l an ı ,  S a at  1 4 . 00
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A T A -  2    Y Ö N E T İ M İ N D E N

Geçmişten bu yana devam eden sorunlarımızın başında gü-
venlik gelmektedir. ATA-2 Kooperatifi üyesi ya da konutla-
rımızın sakinleri olarak sık sık şu soruları soruyoruz :
“Ata-2 Kooperatifinde güvenli bir biçimde, adına “Site” de-
nilen yerlerdeki gibi bir hizmetin verilmesi mümkün
müdür?”
“Etrafı tamamen çevrili, kapısındaki güvenliğin ziyaret edi-
len kişiden teyit alınmadan kimsenin içeri bırakılmadığı,
havuz ve sosyal tesisleri bulunan, 1+1 evin aidatının bile 200
TL civarında olduğu bir site ile Ata-2’yi karşılaştırmak ne
kadar doğrudur?”
İşte bu yazımızda bu konuları ele almaya çalışacağız. 

Çözümü, Ancak Hep Birlikte Katkı Sağlamaktan Geçen

GÜVENLİK SORUNUMUZ
Ali ERDOĞAN   (Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi)

ATA-2’LİLER OLARAK,
DOĞRUDAN  KENDİMİZE

YÖNELMEDİKÇE  GÜVENLİK
SORUNLARINA KARŞI NE
YAZIK Kİ ÇOK DUYARLI

DEĞİLİZ !
Benzeri sorular sorarken, her-
şeyden önce şu gerçekleri göz
önüne almalıyız : 

• ATA-2’de, 450 dönüm
bir arazinin içerisinde 2,754 ev
ve 13,000 kişi yaşıyor.

• Ciddi miktarda emekli
üyemiz var. Üyelerimiz 90-100
TL aidatları ödemekte zorluk çe-
kiyorlar.

• Doğrudan site içerisinde
yaşayıp suça karışan insanları-
mız var. 

• İmar planlarında bize ait
olmayan duvarlarla korunmaya
çalışıyoruz. Bu duvarlar etrafta
yapılan her yeni ev ile birlikte de-
liniyor.

• Kimi üyeler sitenin dı-
şına doğrudan çıkışlar açmışlar.
Bunları iptal ettirmek bile uzun
yasal bir süreç gerektiriyor.

• Özellikle ciddi bir nüfus
azalmasının olduğu bayram tatil-
lerinde ATA-2 konutlarında da
her yerde olabildiği gibi hırsızlık
vakaları olabiliyor.

Kapısında polisin beklediği ev-
lere bile hırsız girip çıkabiliyor.
Hırsızlar artık eşyaları yüklenip
götürmüyorlar. Ceplerine atabile-
cekleri kıymetli eşyaların peşin-
deler. 

Bir ya da iki kişi olarak hareket
ediyorlar. Tek başına dolaşan
normal görünüşlü bir kimseyi,
gündüz vakti durdurup kimlik vs.
sormak zaten mümkün olamaz.
Ancak şüpheli bir durum varsa
duruma müdahale edilebiliyoruz.
• Levye ile komşusunun
kapısı kırılırken, ne oluyor diye
bakmıyoruz.
• Kimi evlerimizin kapıları
filmlerde gördüğümüz gibi kredi
kartları ile açılabiliyor.
• Şüpheli bir durum gör-
düğümüzde maalesef güvenliğe
bilgi verme oranımız da çok
düşük.
• Komşularımızla bolca
kedi köpek ve park yeri tartışma-
ları yapıyoruz. Ama onlarla gü-
venlik konusunda iletişimimiz
minimum düzeyde.
Doğrudan kendimize yönelme-
dikçe, tehlikelere karşı maalesef
duyarlı değiliz.

Ana yollarımız belediyeye devre-
dilmiş. Yollara koyduğumuz kont-

rol noktalarında insanları sadece
dış görünüşlerine göre kontrol
edebiliyoruz.

Zaten insanları durdursak bile
kime geldiğini sorgulayabilecek
bir alt yapımız da mevcut değil.

Yıllardır şikayet edilen bu alt ya-
pının kurulması için istenilen büt-
çeler  ise Genel Kurullarda
reddediliyor.

ALTYAPI SORUNLARIMIZ
GİDEREK ARTIYOR

Yaklaşık 20 yıl önce teslim edil-
miş evlerde meydana gelen so-
runlar için üyelerin destek
beklentileri var. Son yıllarda kısa
zamanda büyük miktarlarda
yağan yağmurlar nedeni ile evleri
su basıyor. Altyapı kaynaklı bu
durumun giderilmesi de haliyle
yine Kooperatif yönetiminden
bekleniyor.

Bunların tümü bizim gerçekleri-
miz. Biz imkanların elverdiğince
bu işleri en iyi şekilde yapmaya
çalışıyoruz. Güvenlik konu-
sunda; çevre aydınlatmalarının
arttırılması, mobil güvenliğin
daha sık ve caydırıcı olacak şe-
kilde sıkılaştırılması, güvenlik ka-
meralaranın çoğaltılması
konusunda çalışmalarımız
devam ediyor. 

Üyelerimizin, haklı olarak hizmet
ve hızlı çözümler beklerken, aynı
hassasiyeti tüm çalışmaların fi-
nansmanı anlamına gelen aidat
ödemelerinde de göstermesini
bekliyoruz.

SORUNLARIMIZA KALICI
ÇÖZÜMLER ANCAK
ATA-2’NİN YENİDEN

YAPILANDIRILMASIYLA
GETİRİLEBİLİR

Elbette şikayet etmek, eleştirmek
herkesin en doğal hakkıdır. Seçi-
len yönetimlerin görevi ise baha-
neleri bir kenara bırakıp çözüm
sağlamaktır. Bunun gayet bilinci
içerisindeyiz. Ancak defalarca
söylediğimiz gibi, ciddi değişiklik-
ler yapmadan bu sorunlara kalıcı
çözümler üretmek mümkün
değil. 

Kalıcı ve daha etkin bir çözüm
ancak Ata-2’nin idari yapısının
yasal ve fiziki gerçeklere uygun
şekilde, yeniden yapılandırılması
ile mümkün olacaktır. Bunun ön
şartı olan tapu konusu çözülür
çözülmez Ata-2 Kooperatifi’nin
sitelere dönüştürülmesini kaçınıl-
maz bir durum olarak görmekte-
yiz.  Eleştirilere ve yeni fikirlere
açığız. Fikri olan ve paylaşmak
isteyen herkesi bekliyoruz. 
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ATA-2 Yönetimi, konutlarımızın ve ortak
alanlarımızın korunması, oluşan zararların
giderilmesi için kolları sıvamış olup, im-
kanlar nispetinde tedbirler almaktadır.

Son iki yağışta pek çok yerde su baskınları
oluşmuş, az veya çok hasar meydana gel-
miştir. Dolu nedeni ile pek çok araç,bazı
evlerin çatı ve çatı olukları, bina izolas-
yonları hasar görmüştür. Tüm bu zararlar,
sigorta yaptırılması gereğini ön plana çı-
karmıştır.Sigortalı konutların zararı sigorta
firmalarınca karşılanmaktadır. Bahçeli bir
evin yıllık sigorta primi ise yaklaşık 250 -
300 TL tutmaktadır. Bu nedenle tüm or-
taklarımızın konutlarını sigorta yaptırma-
ları oldukça önemlidir.

En çok zarar gören binalar, konum itiba-
riyle çukur bölgelerde bulunanlar olmuş-
tur. Ne yazık ki inşaat esnasında
bugünlerde oluşabilecek sorunlar düşü-
nülmemiştir.

Başta Ihlamur Çıkmazı 5 No’lu bina ile Er-
guvan Caddesi 4-6-7-9 No’lu bahçeli evle-
rin alt katları, İğde Sokak 12 No, Kavak
Caddesi, Mine Sokak, Manolya Caddesi ve
pek çok yerde su baskınları meydana gel-
miştir.

Bu konuda yönetim olarak imkanlarımız sı-
nırlıdır. Ancak buna rağmen bir çok ted-
birler aldık. Tekrarını önlemek için
kooperatifimizce yol kotları değiştirilerek,
menfez ve ızgaralarda iyileştirme yaparak
ve belirli yerlerde suya tahliye yolları ha-
zırlayarak çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Benzer yağışları bundan böyle hasarsız ya
da çok daha az hasarla atlatacağımızı dü-
şünüyoruz.

Elbette bu çalışmaların ve işlerin yapılma-
sının mali bir bedeli var. Yıllık bütçe tah-
mininde bu afetler için herhangi bir
ödeneğin bulunmaması, yönetim olarak
bizleri zorlamaktadır. Bundan sonraki
Genel kurullarda yönetimlerin bütçelere
bu kabil kalemler için ödenek tahsis etme-
leri gerekecektir. Biz bu ciddi rakamları
onarım faslından karşılamaya çalışmakta-
yız ancak bu durum genel bütçeyi zorla-
maktadır.

Konuya ilişkin olarak asli görevleri olan bu
gibi işlerle ilgili belediyeden yardım istiyor
ve katkı beklediğimizi, yardımcı olmaları
gerektiğini belirtiyoruz. Az da olsa destek
almadık değil ama beklentimiz daha büyük
olup, bu konuyu daha ısrarlı bir biçimde
takip edeceğiz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ATA-2İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ATA-2
Atilla KADIOĞLU   (Yönetim Kurulu Üyesi)

A T A -  2 ‘ D E N

Son zamanlarda Türkiye’nin genelinde olduğu gibi, metropol İs-
tanbul’da da aşırı yağışlar çok büyük sıkıntılara neden olmakta,
mal hatta can kayıplarına neden olmaktadır.
İklim değişikliği, sebepleri ve sonuçları ile ayrı bir araştırma ko-
nusudur. Bizim konumuz ise iklimde anormalilerden kaynaklanan
son yağışlar ve ATA-2’dir. Yönetim olarak görevimiz bu doğal afet-
lerin, şiddetli yağışların tüm olumsuz neticelerini, zarar ve ziyanı
asgariye indirmenin ve ortadan kaldırmanın yollarını arayarak
konutlarımızı korumaktır. Bu nedenle, Üsküdar Belediyesi’nden
de istediğimiz ölçüde yardım alamamamıza ve bu konuda her-
hangi bir bütçemiz olmamasına karşın yağmur sularının evleri
basmasını önlemek amacıyla kimi çalışmalar yaparak suları müm-
kün olduğunca kontrol altına almaya çalıştık.

ORTAK ALAN SİGORTASI
Başkan Ahmet Gülaydın, bültenimize şu
açıklamayı yapmıştır :

“Son genel kurulda, kooperatif merkezi ve
ortak alanların sigortalanması ile ilgili bir
karar almıştık. Zaten şimdiye kadar bura-
ların ve çalışanların sigortasız çalıştırılması
abesle iştigal idi. Biz haziran ayında koo-
peratif yönetimine ait olan ortak alanların,
çocuk parklarının, kameraların, yönetim
binasının, arşivin sigortalarıyla birlikte mali
mesuliyet sigortası da yaptırdık.

Biz bu sigortayı yaptıktan sonra da temmuz
ayında peşpeşe iki tane afet yaşadık. Ufak
tefek hasarların yanı sıra doludan dolayı
kamera sistemlerimiz ciddi zarar gördü ve
20.000 TL gibi bir hasar oluştu. Bunun ta-
mamını sigorta şirketi karşıladı. Bizim diğer
binalara da önerimiz kendi içlerinde so-
rumlu oldukları yerlerle ilgili tüm sigorta-
ları yaptırmalarıdır.

MALİ MESULİYET SİGORTASI
Öte yandan ortak alanların yanı sıra,  ATA-
2 Yönetimi  aynı şekilde mali mesuliyet si-
gortası da yaptırılmıştır. Örneğin herhangi
bir çalışanın başına bir kaza gelmesi ha-
linde, eğer siz bu mali mesuliyet sigortasını
yaptırmışsanız tüm riskleri sigorta şirketi
karşılar..

Hatırlarsanız, geçmiş yönetimler sırasında
bir işçinin traktör kazası sonucunda ATA-2
milyonlarca liralık bir tazminat ile karşı kar-
şıya kalmıştı. Eğer bu sigortayı yaptırmış
olsalardı, o sıkıntılar yaşanmazdı.

OLUMSUZLUKLAR B İZ İ  DE  ETK İL İYOR ,  AMA YÖNET İM OLARAK BÜTÇEMİZ
OLMAMASINA RAĞMEN ÖNLEMLER  ALMAYA ÇAL IŞ IYORUZ
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Son bir ay içerisinde, acil olan
yerlerden başlamak üzere mali
imkanlarımız da dikkate alınarak
su baskınına uğrayan yerlere mü-
dahale ederek çeşitli iyileştirme-
ler yapılmış ve yapılmaya  devam
edilmektedir. 

Bazı yerlerde yol seviyesi değişti-
rilerek, bazı yerlerde suların site
dışına tahliyesi için duvar dele-
rek,bazı yerlerde de borulu sis-
tem uygulayarak su
yönlendirilmesi yapılmış ve yapı-
ların büyük bölümü benzer su
baskınlarından korunmuştur. 

Bu konuda bina sahipleri ile iş-
birliği ve mutabakatla çalışılmış-
tır. 

Ancak konu ile ilgili şikayetler de
almaktayız. Araçları alçak olanlar
‘yapılan tümseklerden geçerken
araçlarının altının sürttüğünden’
dolayı  itiraz etmekteler. 

Engelleri daha dikkatli ve çapraz
geçerlerse araçlarına zarar ver-
meyeceklerini , eğer araçları çok
alçaksa alternatif geçişleri kul-
lanmalarını rica ederiz.Yapılan
iyileştirmelerden bahsedecek
olursak: 

* ERGUVAN Caddesi B
kapı önüne set,

* LADİN Caddesi’nde su
yönlendirme seti ve duvar
delme,

* ERGUVAN Caddesi 7 No
önünde  ızgara genişletme ve
boru büyütme, 

* MANOLYA Caddesi 16
No .  önündeki göllenmeyi önle-
mek için tretuvar kotu düşürme
ve parkta kanal açma.

Ayrıca , IHLAMUR Caddesi’nde
IHLAMUR Çıkmazı’nda, ORKİDE
Sokak’ta, KAVAK Caddesi’nde,
İĞDE Sokak’ta, PALMİYE Caddesi
17 No’da gerekli tadilatlar yapıl-
mıştır.

Yapılan bütün bu işlemlerin
kendi imkanlarımızla gerçekleşti-

rilen acil ve palyatif çözümler ol-
duğunu belirtmemiz gerek. 

Esas çözüm yeni şartlara göre,
projelendirilerek tüm altyapının
gözden geçirilmesi, gerekiyorsa
yeniden yapılmasının  sağlanma-
sıyla olabilir ancak.

Sorunun, esasen özellikle İstan-
bul’un genel sorunu olduğunu ve
yaşam şartlarımızın hiç de kolay
olmadığını biliyoruz. Hepinize,
daha rahat, ve güvenli bir yaşam
diliyoruz.

Hepinizin yakından bilgidiği gibi,
eğimli bir arazi üzerinde vadilerle ke-
silmiş ATA-2’nin, özellikle çukur böl-
geleri son yoğun yağmurlar sırasında
sık sık su baskınına uğruyor ve hasar
oluşuyordu. 
Bu su baskınlarını önlemek konusunda
yoğun bir çaba harcayan ATA-2 Koo-
peratifi, Üsküdar Belediyesi’nden çok
sınırlı  kimi hizmetler alsa da, bu çok
yetersiz kalmakta. Bu nedenle, kar za-
manında olduğu gibi iş yine başa
düştü ve kendi ekibimizle kimi çözüm-
ler üretmeye çalıştık.

Yağmur Suyu Baskınları ile İlgili Yağmur Suyu Baskınları ile İlgili 
İyileştirmelere Devam Ediyoruzİyileştirmelere Devam Ediyoruz

Orhan SEVEN   (Teknik Büro Sorumlusu)

A T A -  2 ‘ D E N



ATA-2’nin, sadece deprem değil, olabilecek tüm doğal
afetler karşısında hazırlıklı olması, malzeme, eğitim vb.
eksikliklerinin tamamlanması, meydana gelebilecek bu
gibi felaketler sırasında planlı ve organize bir biçimde ha-
reket edilmesi amacıyla kurulan ATAG, yol haritasını be-
lirlemiş ve 2017 programını ana hatları ile oluşturmuş
bulunuyor.

ALINAN KARARLAR  ve 
YAPILAN / YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

Her iki ATAG toplantısında kararlaştırıldığı üzere aşağı-
daki kararlar alınmış ve startı verilmiştir:

1) Bir deprem ülkesi olmamız ve bu konularda
bilgi eksiklikleri bulunması nedeniyle, ATAG el ile önce-
likle ATA-2 sakinlerinde deprem ve afet bilincinin oluş-
turulması için harekete geçilecektir. Bu amaçla çeşitli
bilgilendirici, eğitici faaliyetler, konferanslar düzenlene-
cek, bunlara gençler ve çocukların da katılımı sağlana-
caktır.

2) Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Zekiye Hoca
aracılığıyla kaymakamlık ve AFAD ile temasa geçilmiştir.
Esas hedef, konuya ilişkin çeşitli taleplerde bulunulması
ve esas olarak da sistematik eğitimlerin alınması için
adımlar atılmasıdır. Hedeflenen eğitim çalışmaları kap-
samında depreme hazırlık, deprem sırası ve sonrasında
yapılacaklar, yangın ve ilkyardım konularında çeşitli se-
minerler düzenlenmesi istenecek ve kabulü halinde de
eğitim programı sonunda tüm katılımcılara birer sertifika
sağlanacaktır. (Bu konuda çeşitli sivil toplum kurumları
ile de temasa geçilmiş ve her türlü katkı sözü alınmıştır)

3) Apartman yöneticileri ile temasa geçirilerek
ATA-2’de ikamet eden sağlık personelinin tespiti için bir
envanter çalışması başlatılmıştır. Doktor, hemşire vb.
sağlık personellerini belirlenecek ve gerekli hallerde yar-
dımlarına başvurmak üzere irtibat bilgileri kayıt altına alı-
nacaktır.

4) Gerekmesi halinde acilen sağlanması amacıyla
kan grupları belirlenecektir.

5) ATAG Üye Bilgi Formları hazırlanmış, amblem
çalışması ve kimliklerin tasarımı yapılmıştır.

6) ATA-2’de bulunan afet konteynerimizin içeriği
elden geçirilecek, varsa eksik malzemeler saptanarak te-
dariki sağlanacaktır. Mümkünse yeni konteynerler teda-
rik edilecektir.

7) ATA-2 arazisi içerisinde üç ana, üç de tali olmak
üzere 6 toplanma alanı belirlenmiş olup,  (Bakınız sayfa
8 - 9)  buralara tabelalar konacaktır. Herhangi bir afet sı-
rasında insanlar belirlenmiş bu alanlarda toplanacak, yar-
dımlar ve tedarikler buna göre organize edilecektir.

8) Afet sırasında oluşabilecek olumsuz koşullar
göz önünde bulundurularak, gereğinde helikopterlerin
inebileceği bir alan hazırlanacaktır.

9) Sadece afetlerde değil, diğer zamanlarda da ya-
rarlanmak üzere ATA-2’de kalıcı bir sağlık merkezi / ocağı
açılması için çabalar artırılacaktır..

10) Çevrecilik bilinciyle hareket edilerek, afetler sı-
rasında insanların yanı sıra hayvanların kurtarılması ile
de ilgilenecek bir birim görevlendirilecektir. Bu konuda
Çengelköy ATA-2 Doğa Dostları gönüllü olarak görev al-
maya talip olmuştur.

11) ATAG Komisyonu hedeflenen işlerin yaşama
geçmesi konusunda çalışmalarını kesintisiz olarak sür-
dürecek ve bu çalışmalar ATA-2 sakinleriyle paylaşıla-
caktır. BU ÇERÇEVEDE, TÜM ATA-2 KONUTLARI
SAKİNLERİNE AÇIK OLARAK 24 EYLÜL PAZAR GÜNÜ KA-
PALI SPOR ALANIMIZDA  GENİŞ KATILIMLI BİR TOPLANTI
YAPILACAKTIR.

12) Çalışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgilerin verilip du-
yuruların yapılacağı bu toplantıda, blok yöneticileri ve
apartman görevlileri de hazır bulunacaktır. 

Yaşamsal bir öneme sahip olan bu toplantıya herkesin ve
özellikle 18 yaş üzeri gençlerin katılımını bekliyoruz. Top-
lantı bilgisi ve içeriği ayrıca sosyal medya, SMS ve afişler
aracılığıyla da duyurulacaktır.
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ATA-2 Yönetimi bünyesinde kurulan ve ilk toplantısı 31 Temmuz’da
gerçekleştirilen ATA-2 Afet Gönüllüleri Komisyonu ATAG, ikinci top-
lantısını 12 Ağustos tarihinde yönetim binasında gerçekleştirdi.
Üçüncü ve tüm katılımcılara açık olan büyük toplantı ise 24 Eylül ta-
rihinde B1 adasındaki kapalı spor sahasında gerçekleştirilecek ve
eğitim programları da dahil olmak üzere depreme hazırlık konusun-
daki tüm bilgiler kooperatif ortakları ve ATA-2 sakinleri ile paylaşı-
lacaktır. Tüm blok yöneticilerinin de katılacağı bu önemli toplantıya
hem sizleri, hem de 18 yaş üzerindeki çocuklarınızı bekliyoruz.

ATA-2 AFET GÖNÜLLERİ ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRARAK 2017 PROGRAMINI OLUŞTURDU

Beş Kişilik ATAG 
Komisyonu Kuruldu,

Gönüllülerimizin Sayısı
Şimdiden 30’a Ulaştı

ATA-2’nin doğal aftlerle ilgili çalış-
maları biri uygulama, diğeri koor-
dinasyon ve yönetim konularında
çalışacak iki ayrı yapılanma altında
örgütlenmiştir.

1) ATAG GÖNÜLLÜLERİ
ATAG Gönüllüleri, blok yöneticilerine da-
ğıtılan formlar ve ATAG toplantıları ara-
cılığıyla belirlenen sağlık personeli,
arama kurtarma ekiplerinde deneyimleri
olan ya da eğitilerek bu alana kazandı-
rılacak gençlerimizden oluşacaktır. Eği-
tim sertifikaları ve gönüllü kimliği
verilecek bu kişiler, afet sırasında belir-
lenen alanlarda görev alacak olup,
hedef ilk etapta en az 100 kişiye ulaş-
maktır.

2) ATAG KOMİSYONU
ATA-2’nin doğal afetlere hazırlanması,
malzeme, eğitim vb. eksikliklerinin ta-
mamlanması, örgütlenmesi ve afet sı-
rasında koordinasyonu üstlenecek
kişilerden oluşan ATA-2 AFET GÖ-
NÜLLÜLERİ KOMİSYONU şu kişiler-
den oluşmaktadır:

Zekiye Hoca (Bahçelievler Mah. Muhtarı), 
Ahmet Çifçibaşı (ATA-2 Yönetim Kur. Üyesi)
Yalçın Soysevinç (MAG Üyesi)
Bahar Serdar (MAG Üyesi), 
Metin Çetin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi)
Didem A. Saldıran (Or. Müd.Yer. Hay. Kor. Gön.)
Nihat Kart (MAG Üyesi)
Zeki Yücel (ATA-2 Basın ve Halkla İlişkiler)

(Ata-2 Yönetimi, Güvenlik, Teknik, 
Temizlik ve Halkla İlişkiler Ekipleri ATAG

Komisyonunun doğal üyeleridir)

ATAG ÖRGÜTLENMESİ
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ÇOCUK ŞENLİĞİMİZ, 8 EKİM PAZAR                                       

ÇENGELKÖY ATA-2 DOĞA
DOSTLARI Grubu, ATA-2 Yöne-
timi ile birlikte kasvetli sonba-
har günleri gelmeden önce
çocuklara yönelik, onların hep
beraber kaynaşacakları, çeşitli
oyunlar oynayıp, eğlenecekleri
renkli bir etkinliğe daha imza
atıyor. 
8 Ekim Pazar günü, B1 Ada-
sında eğitmenlerimiz, yönetici-
lerimiz ve Doğa Dostları  Grubu
üyeleri ile birlikte keyifli etkin-
likler eşliğinde unutulmaz bir
gün yaşamayı hedefliyoruz.

PROGRAM :

* Erdem Tolga ile eğitimli özel
köpekler gösterisi ve çocuklarla
etkileşimleri 
* Kedi evi yapımı atölyesi
* Hayvan resimleri yarışma ve
sergisi
* Çocuk oyunları ve yarışmalar
(Uçurtma, ip çekme vb.)
* Palyaço vb etkinlikler
* Çeşitli ikramlar

TÜM ÇOCUKLARI
BEKLİYORUZ !

GÜNÜ, B1
ADASI

ETKİNLİK
ALANINDA
YAPILACAK                

YENİ BANKLARIMIZ
VE SANDALYELERİMİZ GELDİ

ÜSTÜ KAPALI SERVİS DURAĞIMIZIN
YAPIMI TAMAMLANDI

Belediyeden
talep ettiğimiz
yeni oturma
bankları ve

piknik
masalarımız

geldi.

Sonbahar
gelmeden,

ücretsiz ATA-2
ring servisi

yolcuları için
D Kapısında

kapalı bir
durak yapıldı

ARSA TAPUSU İLE İLGİLİ DAVALARDAARSA TAPUSU İLE İLGİLİ DAVALARDA
UMUT VERİCİ GELİŞMELER OLUYORUMUT VERİCİ GELİŞMELER OLUYOR
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Arsamızın 2B kapsamındaki  bö-
lümü ile ilgili olarak açılan yürüt-
meyi durdurma davaları ile ilgili
yeni gelişmeler var.
Bilindiği gibi Üçüncü İdare Mahke-
mesi gecekonducuların talebini
haklı bularak aleyhimize verilen ih-
tiyati tedbir kararları ile  tapunun
bize verilmesini durdurmuştu. (Konu
ile ilgili 6 adet  yürütmeyi durdurma
kararı var) 

Bu davalarla ilgili eskiden Danış-
tay’a itiraz edilebiliyorken, (ki orada
da davamız görülmeyi beklemekte-
dir) daha sonra istinaf mahkemele-
rinde de temyiz başvurusu
yapılmaya başlanmıştır.

Kooperatifimizce  bölge istinaf

mahkemesine (ara mahkeme, 2.
derece mahkeme) yapılan temyiz
taleplerinden bir tanesi incelene-
rek neticelenmiş ve mahkeme ta-
rafından GECEKONDU İŞGAL-
CİLERİNİN DAVASININ REDDİNE
KARAR VERİLMİŞTİR.
Bu karar elbette nihai karar değildir.
Nihai kararı yüksek idare mahke-
mesi verecektir. Ancak yüksek mah-
keme, istinaf mahkemesinin kararını
dikkate alarak ve buna dayanarak
kararı lehimize verebilir.

Öte yandan gecekonducular tara-
fından istinaf mahkemelerinde açı-
lan ve aleyhimize bozulması istenen
üç ayrı dava daha mahkemelerce
reddedilerek kooperatifimiz  lehine
sonuçlanmıştır.

Bunlar oldukça önemli gelişmeler
olup, diğer davalara ve DANIŞTAY
SÜRECİNE ÖRNEK TEŞKİL EDE-
BİLECEK NİTELİKTEDİR.
Zaten bu amaçla kararların birer
kopyalarını Danıştay’daki  temyiz
dosyasına koydurduk bile.

TÜM BU GELİŞMELER, ANA
TAPU İLE İLGİLİ DAVALARIN LE-
HİMİZE SONUÇLANACAĞININ
İŞARETİNİ VERMEKTEDİR.
Elbette temennimiz ve umudumuz
Danıştay’daki davamızın bir an
evvel  lehimize sonuçlanmasıdır. 

Bunun sağlanması için yapılması
gereken tüm girişimler yapılmıştır.
Bundan sonra da yapmaya devam
edeceğiz.
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ATA-2 KOOPERATİFİ            

*

*

*

* *

* AFET TOPLANMA ALANLARI

PLANLANAN ATA-2 KONUTLARI AFET PROJE MERKEZLERİ :PLANLANAN ATA-2 KONUTLARI AFET PROJE MERKEZLERİ :

KAPALI YARALI TOPLANMA VE MÜDAHALE ALANI 

* HELİKOPTER PİSTİ (AFET HAVA KÖPRÜSÜ)

* SAĞLIK OCAĞI
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** *

*
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AĞUSTOS 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 bildirim-
leri ve CCTV tespitlerine dayanarak
hazırlanan Ağustos 2017 raporu
aşağıda verilmiştir:

* Ağustos ayı içerisinde sitemizde
6 adet alarm olayı ihbarı alınmış,
ikametler kontrol edilmiştir. 

* Araç ile ilgili olarak üç adet şikayet
alınmış, cam kapısı açık olanlar ka-
pattırılmıştır.

* Çöp konteynerı vurması sonucu
olan hasarla ilgili tutanak tutturul-
muştur.

* Sitede aynı dönem içerisinde 2
elektrik, 5 su patlağı olmuş, konuya
ilişkin olarak ilgili kurumlar aranmış
ve site sakinlerine gerekli duyurular
yapılmıştır.

* Haziran ayında sitemizde 11 eşya
girişi, 13 eşya çıkışı olmuştur.

* Meydana gelen kamera arızası
bilgisi teknik büro ile paylaşılmış ve
arıza giderilmiştir. 

* Park ve bahçe aydınlatmalarıyla
ilgili olarak oluşan şikayetlere mü-
dahale edilmiş ve gerekli ayarla-
malar yapılarak oluşan arızalar
giderilmiştir.

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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F İ N A N S

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

Perihan ASLAN, 
Macide KÜÇÇÜK, 

Atilla KURT,
Ercan TÜRKMEN, 

Fatma Hacer DAVUTOĞLU 

Kendilerine Hoşgeldin Diyor, Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

ESKİ BORÇ AĞUSTOS AYI TOPLAM

Tahsil Edilmesi Gereken 249,138            331.886 581.024

Tahsil Edilen Toplam Gelir 323.149

TUTAR

Ücretler (36 Çalışan + 5 Yönetim + 3 Denetim+ 3 Hesap Tetkik Komisyonu) 113,140

SSK 39.704 

Stopaj 14.788

Güvenlik (24 Kişi + 2 Devriye Aracı vb. Masraflar) 87.023

Hukuk Müşavirliği 10.400

Mali Müşavirlik 2.500

Mahkeme Giderleri 2.322

Bakım Onarım (Yağış ve dolu afetlerinden ötürü) 42.794

(Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme)  7.706

Yönetim Binası Genel Giderler 5.980

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

Genel Kurul Giderleri 0

Demirbaş Giderleri 0

Kıdem ve İhbar Tazminatı.                                                                   0

Ring Servis 6.490

Toplam Giderler  332.847

1) Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir 
2) Ağustos sonu itibariyle  ARSA TAPU VADELİ HESAP TOPLAMI ....... 12.750.934

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

olup, bu rakama hiç dokunulmamıştır.)

AĞUSTOS AYI GELİRLERİ

AĞUSTOS AYI GELİR-GİDER TABLOSU

AĞUSTOS 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 facebook ve web sayfamızda da 
yayınlamaya devam edeceğiz.

APARTMANLARDA  MERKEZİ SİSTEMLE              
ISINANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR VE

Isı Pay ÖlçerIsı Pay Ölçer
02.05.2012 tarihinden itibaren
merkezi sistemle ısıtılan toplam
alanı bin m2 yi geçen tüm bina-
larda pay ölçer kullanılması
5627 sayılı yasa ve  ilgili genel-
geye  göre  mecburidir.
Apartman sahipleri, apartman
yöneticileri işlemlerin yapılma-
sında yetkili ve sorumludurlar.
Pay ölçer sistemi kurulması için
apartman genel kurulunda oy-
lama yapılmasına dahi gerek
yoktur. Kanun gereği olan bu
uygulamada kat maliklerinden
birinin isteğine uyulmak mecburiyeti vardır. Apartman yöneticileri uy-
gulama için gerekli girişimde bulunmadıklarında sorumlu olurlar. Zor-
luk çıkartılması halinde her kat maliki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il
müdürlüklerine  dilekçe ile müracaat ederek gereğinin yapılmasını is-
teyebilirler.
Ayrıca konu ile ilgili tesisat ve enerji tasarrufu ile ilgili yetkili firma-
lar bulunmaktadır. Bu firmalardan  bilgi ve hizmet almak mümkündür.
Uygulama yapan apartmanlar ekonomi sağlandığını bildirmekte, en

azından diledikleri kadar ısınma imkanına sahip olduklarını söyleye-
rek  memnuniyetlerini ifade etmektedirler. Yalnız uzmanların önerile-
rine uyulması halinde memnuniyetin arttığını söyleyebiliriz. Uzman
önerilerinden bazılarını zikredelim :
Kazan ısısını yeterince yüksek tutmak gerekli çünkü katlardaki daire-
ler kendi termostat ve vanaları ile ayar yapma şansına sahipler,  ka-
zandan ısının çok düşürülmesi halinde isteyenin daha çok ısınma şansı
kaybolur. 
Herkesin parasını ödeyerek dilediği kadar ısınabilmesi sistemin

ana prensibidir. Kazan ayarı o kadar
yüksek olmalıdır ki herkesin talebini
karşılasın. Bu sistemde  çok ısınmak
isteyenin, az ısınmak isteyenlere hiç-
bir zararı olmadığı gibi az da olsa
faydası vardır.
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Meme kanseri kadınlarda
görülen kanser tipleri
arasında birinci sırada yer
almaktadır. Hayat boyu
her 8 kadından birinin
kansere yakalanma riski
vardır. 
DOKUYA GÖRE İYİLEŞME

ŞAHSI DEĞİŞİR
Meme kanseri, meme dokusun-
daki hücrelerden gelişen kanser-
lerdir. Meme dokusunun
herhangi bir yerinden kaynakla-
nabilir. En sık görülen tipi; meme
kanallarından kaynaklanan “duk-
tal” kanser denen kanserlerdir.
Süt üreten bezlerden köken alan
“lobüler” kanserler de sık görü-
lür. Meme kanserinin köken al-
dığı dokuya göre tedavisi ve
iyileşme şansı değişir. 
Meme kanseri oluşumunda ge-
netik değişiklikler çok önemlidir.
Genetik yapıda çeşitli faktörlerin
ve normal yaşlanmanın etkisiyle
ortaya çıkan bozukluklar kansere
neden olur. Ancak meme kan-
serlerinin sadece %7-9’luk bir
kısmı ailesel geçişlidir. Özellikle
anne tarafında genç yaşta meme
kanseri ve erkek meme kanseri
görülmesi ailesel bir geçişe işa-
ret edebilir.

RİSK FAKTÖRLERİ
Kadın cinsiyet ve yaşlanma
meme kanseri için en önemli risk
faktörlerindendir. Diğer bilinen
risk faktörleri aşağıda belirtil-
miştir. Belirtilen risk faktörlerine
göre meme kanserine yaka-
lanma ihtimali artar.

•.   İlk Doğum Yaşı
Daha önceleri doğum sayısı ile
kanser gelişimi arasında ters
ilişki olduğu öne sürülmüşse de
bu ilişki gösterilememiştir. Yine
de hamilelik döneminde östro-
jen hormonunun daha düşük se-
viyelerde olması bu koruyucu
etkinin ortaya çıkmasını sağlıyor
olabilir.
•.   İlk Adet Yaşı
İlk adetini erken yaşlarda gören-
ler, yaşam boyu daha uzun süre
östrojen hormonuna maruz ka-
lacaklarından dolayı risk artmak-
tadır.
•.   Menopoz Yaşı
Menopoz bilindiği gibi kadının
adetten kesildiği, doğurganlığı-
nın sona erdiği dönemdir. İleri
yaşta menopoza girme meme
kanseri riskini arttırmaktadır.
Burada da etken uzun süre ös-
trojen hormonuna maruz kalma-
dır.
•.   Emzirme
En az bir yıl süreyle emzirmenin
koruyucu etkisinin olduğunu
gösteren verilerin yanı sıra her-
hangi bir etkisinin olmadığını
iddia eden çalışmalar da mev-
cuttur.
•.   Doğum Kontrol Hapları
Doğum kontrol haplarının uzun
süre kullanımı meme kanseri ge-
lişim riskini arttırmaktadır.
Bunun yanı sıra en az beş yıl sü-
reyle bu ilaçların kullanılmasının
kalın bağırsak, rahim ve over
(yumurtalık) kanseri riskini azalt-

tığı gösterilmiştir. 10 yıldan daha
uzun süre kullanımlarda ve özel-
likle genç yaşta (20 yaş önce-
sinde) kullanmaya başlamakla
meme kanseri, kalp krizi ve inme
riski artmaktadır. Burada özel-
likle belirtilmesi gereken husus
doğum kontrol hapıyla birlikte
sigara içiminin ciddi sorunlara
yol açabileceğidir. İkisi birlikte
kalp hastalıkları ve inme riskini
belirgin arttırmaktadır.
•.   Menopoz Sonrası Hormon
Tedavisi
Bu tür ilaçlar genellikle meno-
poza bağlı şikayetlerin ortadan
kaldırılması veya azaltılması
amacıyla kullanılırlar. Bu ilaçlar
vücudun üretimini kestiği östro-
jen ve progesteron hormonlarını
içermektedir. Bu ilaçları 5 yıl ve
daha uzun süre kullanan meno-
poz sonrası dönem kadınlarda
meme kanseri ve rahim kanseri
riski artar.
•.   Boy ve Kilo 
Uzun boylu kadınlarda meme
kanseri riski artmaktadır. Bunun
nedeni bilinmemektedir. Benzer
şekilde bu kadınlarda kalın ba-
ğırsak kanseri riski de yüksek
saptanmıştır. Menopoz öncesi
dönemde aşırı zayıf kadınlarla,
menopozdan sonra idealin üze-
rinde kilosu olan kadınlarda
meme kanseri riski artmaktadır.
Menopoz sonrası dönemde alı-
nan aşırı kilolar fazla miktarda
östrojen hormonu (meme kan-
serine neden olduğu bilinen hor-
mon) yapımına neden
olmaktadır.
•.   Beslenme
Menopoz sonrası dönemde yağ
oranı yüksek gıdalarla beslenme
ile meme kanseri gelişimi ara-
sında ilişki mevcuttur. Aksi ola-
rak sebze ağırlıklı beslenmenin
ise koruyucu etkisi vardır.
•.   Alkol
Günde 1 bardaktan (1 bira, 1
bardak şarap, 1 duble sert içe-
cek) daha fazla alkol tüketimi ka-
dınlarda östrojen hormonu
düzeylerini arttırdığı için kanser
gelişim riskini arttırabilir.

BAZI RİSKLER SİZİN
KONTROLÜNÜZÜN

ALTINDA
Genel sağlık durumunuzu ko-
ruma amaçlı dengeli beslenme,
zayıflama veya kilonuzu koruma,
sigara içmeme, alkolü sınırlan-
dırma, düzenli egzersiz gibi faa-
liyetlerde bulunabilirsiniz. Ancak
bunlar riskinizi tamamen yok
etmez. 

Bu nedenle meme kanserine ya-
kalanmışsanız bu hiçbir şekilde
sizin veya başkasının suçu değil-
dir. Kendinizi suçlu hissetmek
veya yanlış olduğunu düşündü-
ğünüz şeyleri veya kişileri suçla-
manızın size bir faydası yoktur;
tam aksine moralinizi yüksek
tutmak tedavinizi olumlu yönde
etkileyecektir.

ERKEN TANI HAYAT
KURTARIR

Normalde 20 yaşından sonra
meme muayenesi ve yılda bir
kez doktorda meme muayenesi
yaptırmanız önerilir. Bu nedenle,
erken dönemde hastalığın yaka-
lanması için kadınların bilgi sa-
hibi olması gerekir. 40-45
yaşından sonra 2 yılda bir ma-
mografi çekilmesi önerilmekte-
dir. Ulusal kanser tarama
programı önerilerine göre ülke-
mizde uygulanan meme kanseri
tarama protokolü aşağıda yer al-
maktadır.

•.   20-40 yaş arası; Ayda bir
kendi kendine meme muaye-
nesi, iki yılda bir klinik meme
muayenesi

•.   40-69 yaş arası; Ayda bir
kendi kendine meme muaye-
nesi, yılda bir klinik meme mua-
yenesi, iki yılda bir mamografi
çekilmesi gerekmektedir.

Sonuç itibariyle meme kanse-
rinde en önemli faktör erken ev-
rede erken tanı koyabilmek.
Erken teşhis olduğunda tedavi
hayat kurtarıcı olabilmektedir.
Meme koruyucu cerrahi yapa-
bilme ve tamamen tedavi ola-
bilme şansı açığa çıkabil-
mektedir.

Meme Kanserinden Korunmak Elinizde
Yrd. Doç. Dr. Tarık ARTIŞ

S A Ğ L I K
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D O Ğ A   D O S T L A R I

Çocukluğumdan itibaren köpeklerle içli dışlıyımdır. Köpeklere olan bu sevgimi
daha ileri götürüp, bu konu da eğitimler alarak onları daha iyi tanıdım. Ülkemizde
köpekten korkan hatta bunu fobiye dönüştüren çok insan var. Korku; bilmemek-
ten kaynaklanır, eğer köpeklerin davranışları konusunda yeterli bilgiye sahip olur-
sanız, köpeklerden korkmazsınız. Örneğin; Ben köpeklerden korkmuyorum çünkü
köpek davranışlarını biliyorum ama beni yılan dolu bir kafesin içine koysalar kor-
karım, çünkü yılanın karşısından nasıl davranacağım konusunda eğitilmedim.
Fakat bir yılan eğitmeni bana nasıl davranılacağını öğretse ve onun yanında bir
süre kalsam yılanlardan da korkmam.Köpek korkusuna sahip insanlara çok yar-

dım ettim ve hepsi de köpek korkularından kurtuldular. Hatta bir da-
nışanım birinci çalışmamız sonucunda köpeği sevmişti. 

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

KENDİ KENDİNİZE KÖPEK KORKUNUZU
NASIL YENERSİNİZ ?

*Köpekler sizinle sadece enerji düzeyinde
iletişim kurarlar.
Ne kadar korkunuz olursa olsun özgüven
dolu bir beden dili sergilemeniz gereki-
yor. Köpekler enerjiyi duruşunuzdan alır-
lar. Omuzlar dik, göğüs önde, vücudunuz
alan kaplamalı, tersine büzülmemeli…
Sakin, kendinden emin bir duruş sergile-
melisiniz.
Bir Köpekle karşılaştığınızda ‘ Dokunmak,
Konuşmak, Göz teması Kurmak Yok’ ku-
ralını uygulamalısınız.
Köpekler, kurtlardan gelen ve bu sebep-
ten sürü halinde yaşayan hayvanlardır.
Genetiklerinde bir lider tarafından yöne-
tilme güdüsü vardır. Liderler köpekler /
kurtlar sürünün diğer üyelerine dokun-
maz, iletişim kurmaz, göz teması gerçek-
leştirmezler.
Bir köpekle karşılaştığınızda ilk yapmanız
gereken onu görmezden gelmektir. Daha
sonra köpek yanınıza gelecektir ve sizi

koklayacaktır. Koklama işlemi bittikten
sonra yanınıza sokulduysa onu sevebilir-
siniz.

Unutmayın ilk önce köpeğin sizi kokla-
masına izin verin ancak daha sonra onu
sevebilirsiniz.

KÖPEĞİ NASIL SEVMELİSİNİZ ?

Eğer köpek hareketli, zıpır ve özgüvenli
görünüyorsa başının üstünden sevin ama
köpek özgüvensiz korkak hareketler ser-
giliyorsa onu başından sevmeniz daha da
korkutabilir. Bu tür köpeklerin boynun-
dan sevilmesi gerekmektedir.

Köpekler ilk tanıdıkları insanlara karşı gü-
vensizlik ve şüphe ile yaklaşacaklarından
dolayı sizden gelecek ani tepki ve hare-
ketler onları daha fazla korkutup kaçma-
larına ya da aksi tepki gösterip kendilerini
koruma içgüdüsüyle havlama ya da sal-
dırma eğilimi göstermelerine neden olur.

Unutulmamalıdır ki biz insanlar da ben-
zer durumlarla karşılaştığımızda aynı sal-
dırı ya da koruma eğilimi göstermekteyiz.

KÖPEK BİZE HAVLARSA NE YAPALIM ?

Köpek size havlarsa asla ona bakmayın,
onu tamamen görmezden gelin. Bir süre
sonra o da uzaklaşacaktır. Köpeğin daha
da sinirlenmesini sağlayan şey o havlar-
ken ona bakmanız, koşmanız ya da kaç-
maya çalışmanız olacaktır. ‘’Kaçan
kovalanır’’ durumu köpeklerde de geçer-
lidir.

Özetlersek şunu unutmamalısınız, köpek-
ler sizinle enerjiniz ve duruşunuzla ileti-
şim kurar. Bir odaya 3 kişi girsin köpek
direk kendisinden korkan kişinin yanına
gider. Ama köpekten korksanız bile duru-
şunuzu ve düşünce yapınızı o an değişti-
rirseniz her şeyi değiştirebilirsiniz.

Pek çoğumuzun fobiye kadar uzanan problemi

KÖPEK KORKUSU İLE BAŞ ETME
Erdem TOLGA (Köpek Eğitmeni)



ZIPIR
SORULARA

ZIPIR
CEVAPLAR :)

* VİYANA KUŞATMASI
NEDEN BİTMİŞTİR ?
(Etrafta atacak kuş

kalmadığı için)
..........

* ADAM GÖKDELENİN
TEPESİNDEN

KARPUZCUYA NASIL
SESLENMİŞ ?

(Şu bezelyelerden iki
kilo tartar mısın ?)

..........
* TARİHTE EN PAR-
LAK DEVİR HANGİSİ

OLMUŞTUR ?
(Cilalı Taş Devri)
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“Hayvanlara 
eziyet etmeyelim, 

onları sevip koklayalım..
Hayvanlar insanlar gibi canlılardır. Bazı insanlar 
onları sevmeyebilir ama acı çektirecek şeyler de 
yaptırmamamız gerekir. Onlara eziyet etmemeli, 
üzerlerinde deney yapmamalıyız. Sizin üzerinizde 
o korkunç deneyleri yapsalar canınızın ne kadar 
acıyacağını bir düşünün ! Onlarla empati yapın. 

Onların da bizim gibi kalbi atıyor. 
Lütfen onları hayvan beslenme alanlarında 

susuz ve yemeksiz bırakmayalım. 
Onları sevip koklayalım !..”

Eylül Sezer, 8 yaş

Eylül SEZER Özgür YÜCEL

Duru Bayhan

A T A - 2   Ç  O C U K

Gelmiş geçmiş tüm
hayvanlar arasında

büyüklük rekoru, ağırlığı
180 tonu bulabilen
mavi balinadadır. 

En büyük bitkiler olan ağaç-
lar, yeryüzünde 350 milyon
yıldan daha uzun süredir
varlıklarını sürdürüyorlar.

S  İ Z D E N   G E L E N L E R



A T A - 2’ D E N

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

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

06.20 06.45
07.00 07.15
07.30 07.45
08.00 08.15
08.30 08.45
09.00 09.15
09.30 09.45
10.00 10.15
11.00 11.15
12.00 12.15

14.00 14.15
15.00 15.15
16.00 16.15
17.00 17.15
17.30 17.45
18.00 18.15
18.30 18.45
19.00 19.15
19.30

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

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

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

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

ATA-2 ÜCRETSİZ RİNG SERVİS SEFERLERİ 
ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÜZERGAHLARI
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