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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.

Konuya ilişkin olarak bilgi veren ATA-2
Yönetim Kurulu  Başkan Yardımcısı Ha-
lide Altınsaban, çok geniş bir alan üze-
rine kurulu olan ATA-2’nin sakinlerinin
sayısının 14 – 15 bini bulmasının çok
çok çeşitli ihtiyaçların ortaya çıkmasına
neden olduğunu ve kendilerinin im-

kanlar ölçüsünde bunları karşılamaya
çalıştıklarını , maddi olanak, prosedür
kısıtlamaları gibi engeller karşısında
her türlü kanalı zorladıklarını ifade
ederek, sağlık ocağı konusunda da aynı
şekilde çeşitli girişimlerde bulundukla-
rını belirtti.

Bültenimiz baskıya girmeden hemen
önce, ATA-2 yönetim binasında ilk
ATAG toplantısı 14 kişinin katılımı ile
gerçekleşti. 
31 Temmuz tarihinde gerçekleşen top-
lantıda mahalle muhtarımız Zekiye
Hoca, ATA-2 Yönetim Kurulu, eski

MAG üyeleri ve gönüllü katılımcılardan
oluşan 14 kişi hazır bulundu.

Yapılacak işlerin adım adım planlandığı
toplantıda, bir yol haritası oluşturula-
rak çalışma planının temel evreleri tek
tek belirlendi.
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NEDEN BİR SİTE DEĞİLİZ 
VE ADIMIZ NEDEN 

ATA-2 KONUTLARI OLMALI ?

CADDE VE SOKAKLARIMIZIN RAYİÇ
BEDEL ARTIŞI İÇİN İSTANBUL VERGİ

MAHKEMESİNDE DAVA AÇTIK

HAYVAN HAKLARININ AYAKLAR
ALTINA ALINDIĞI ACIMASIZ

HAYVAN DENEYLERİNE HAYIR !

AİDAT GECİKME FAİZLERİ NEDEN
ALINIYOR VE NEDEN İSTİSNASIZ

HERKESE UYGULANIYOR ?

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

ATA-2’de BİR İLK DAHA :

ATA-2 Afet Gönüllüleri Komisyonu
(ATAG) İlk Toplantısını Yaptı

14 BİN CİVARINDA NÜFUSA SAHİP OLAN ATA-2 OLARAK

ATA-2  Araz is i  İçer is inde  B ir
Sağ l ık  Ocağ ı  İst iyoruz

AYLIK ÇIKAN BU BÜLTEN HEPİMİZİN...TÜM ORTAKLARIMIZIN KATKILARINI BEKLERİZ...AYLIK ÇIKAN BU BÜLTEN HEPİMİZİN...TÜM ORTAKLARIMIZIN KATKILARINI BEKLERİZ...
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YÖNETİM KURULU

YÖNETİM MERKEZİ

DENETİM KURULU

YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

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

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

MERHABALAR;
Geçtiğimiz yılın Aralık sayısından itibaren her ay düzenli olarak yayınlanan
ATA-2 Yaşam Bülteni’nin, 9. sayısı ile yine karşınızdayız. Sizlerle iletişimimizin
temel direği olan aylık bültenlerimizin tümü, aynı zamanda bugüne kadar ATA-2
Konutlarında gerçekleştirilen hizmetlerin bir koleksiyonu niteliğinde olup, bu
özellikleriyle ATA-2’nin hafızası olarak tarihe kalacak belgeler oluşturmaktalar.
Bülten fikri ilk kez gündeme geldiğinde, “Acaba 16 sayfalık bu yayının içerisinde
her ay yazacak ne bulunacak ?” soruları, zamanla “Acaba bu yazıyı bir sonraki
sayıya mı bıraksak ?” ifadeleri ile yer değiştirir oldu. Çünkü ATA-2 büyük bir yer,
büyük hedefleri, çözülmesi gereken sorunları ve beklediği hizmetler var. Bun-
ların belirli bir plan ve program dahilinde birbiri ardına yaşama geçirilmesi bazen
zaman alırken, bazen de beklenmedik bir hızda gerçekleşiyor.
Biz de, bir yandan sizlerle iletişimi derinleştirmeye çalışırken aynı zamanda ga-
zete tadında, uzun soluklu bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu keyifli tempo içe-
risinde kah değişen gündemin”son dakika” gelişmelerinin hızına ayak
uydurmaya çalışıyor, kah demlenmeye bıraktığımız konuların olgunlaşmasını
bekliyoruz. 
Bu çerçevede gelecek sayılarımız için kooperatifimizin 30 yıllık öyküsünün kilo-
metre taşlarını hep beraber hatırlayacak, hatta daha gerilere giderek bölgenin
tarihine ışık tutacak bilgiler biriktiriyor, söyleşiler yapıyor ve bunları önümüz-
deki sayılar için hazırlıyoruz. Ancak, öte yandan da ATA-2 Konutlarının en can
alıcı sorunlarına ilişkin gerçekleştirilen aktüel girişimler hiç hız kesmiyor.
Bakınız Temmuz sayımız... Her ay kesintisiz bir biçimde bir ya da birkaç güncel
konuyu çözümleme konusunda somut adımlar atan yönetimin bu ayki flaş baş-
lığı ATA-2 Sağlık Ocağı Girişimi... Israrlı bir biçimde takipçisi olduğumuz , yer fi-
zibilitesini bile yaptığımız bu konu hakkında sizlere çok yakında müjdeli haberler
vermek istiyoruz.
Öte yandan, pek bilinmediği için sıkça sorulan ve ve yanıtı merak edilen konu-
lar hakkında çok net açıklamalar içeren bazı yazılar kaleme aldık. Bunların ara-
sında “Biz site miyiz, kooperatif mi ?”, “Neden ATA-2 Konutları adını kullanıyoruz
?”, “Aidat gecikme faizleri konusundaki istisnasız politikamız”, “Cadde ve so-
kaklarımızın rayiç bedelleri nelerdir ?”, “Bu bedel artışları konusunda neler yap-
tık ?”, “ATA-2 Afet Komisyonu ATAG neler yapacak ?” gibi konular var.
Bildiğiniz gibi kooperatifimizin ağır bir hukuki gündemi, asık yüzlü çetrefilli ko-
nuları var. Bu konuda hemen hergün kafa yoran, girişimlerde bulunmayı kesin-
tisiz bir biçimde sürdüren ve ısrarcı bir takip içerisinde olan yönetim, aynı
zamanda 14.000 kişinin yaşamını sürdürdüğü mahalle büyüklüğünde bir yerin
gündelik temposu ve insani ilişkileri ile de yakından ilgili... Huzurlu, yaşanılabi-
lir bir ATA-2 hedefi var. Hep beraber ortak değerler ile ördüğümüz, özlemi du-
yulan mahalle tadında bir atmosfer yaratmak gibi bir misyon belirleyen Başkan
Ahmet GÜLAYDIN, bu sayımızdaki yazısını asık yüzlü gündemin
dışına çıkarak, unutulmaya yüz tutan değerlerimiz ışığında
canlandırmamız gereken komşuluk ilişkilerine ayırdı. Farklı
bir tat alacağınızı ve ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Eylül sayısmızda yepyeni gündemlerle buluşmak dileği ile..

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

ATA- 2  Ko n u t l a r ı  A r a z i s i  İç e r i s i n de k i  C a d d e  veATA - 2  Ko n ut l a r ı  A r a z i s i  İç e r i s i n d e k i  C a d d e  ve
So k a k l a r ı n  Ra y i ç  Be d e l l e r i n d e k i  Ar t ı şa  K a r ş ıSo k a k l ar ı n  Ra y i ç  B e d e l l e r i n d ek i  A r t ı şa  K a r ş ı

İ S TAN BUL  VE RGİ  MA H KE M E S İN Eİ S TAN BUL  VE RG İ  MA HK E M E S İN E
İ T İRA Z  DAVA S I  A ÇT IKİ T İRA Z  DAVA S I  A ÇT IK

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

Belediyeler tarafından dört yılda bir be-
lirlenen cadde ve sokakların  ilan edilen
rayiç bedellerini inceleyen yönetimimiz,
ATA-2 içerisinde fahiş artışların oldu-
ğunu tesbit etmiş ve  enflasyonun çok
üzerinde olan bu artışlara karşı, hukuk
servisi aracılığıyla İstanbul Vergi Mah-
kemesine itiraz davası açmıştır.

Davadaki gelişmeler takip edilecek ve
bilgileri sizlerle paylaşacağız.

ATA-2 arazisi içerisindeki cadde ve so-
kakların yeni rayiç bedellerinin bir liste-
sini 6. sayfamızda bulabilirsiniz.
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Ata2 de, değerini bugün çok daha iyi anladığımız, kaybetmekte olduğu-
muz komşuluk ilişkileri üzerine, bir yazıyı kaleme alma ihtiyacı duydum.

Gözlemlediğim kadarı ile komşuluk ilişkileri yavaş yavaş ölmekte, insanlar
birbirlerine karşı yabancılaşmakta, artık aynı apartmanda oturan insanlar
bile neredeyse birbirlerini tanımamakta.

ATA-2’de yapılması gereken işler ve çözülmesi gereken pek çok yasal ve
mekansal problem var elbet. Yönetim olarak bunları bir bir çözüme ka-
vuşturmak için uğraşıyor ve epey de yol alıyoruz. Ancak 14 bin civarında
kişinin yaşadığı böylesi bir yerde gündelik yaşamı da es geçmiyoruz. Eğer
burada hep beraber ortak değerler ile ördüğümüz, özlemi duyulan ma-
halle tadında atmosfer yaratamazsak, bir şeylerin eksik kalacağını düşü-
nüyorum. 

KOMŞULUK İLİŞKİLERİMİZKOMŞULUK İLİŞKİLERİMİZ
Ahmet GÜLAYDIN   (Yönetim Kurulu Başkanı)

Y Ö N E T İ M ‘ D E N

Aynı apartmanda oturup daha henüz isimlerini bile bilmedikleri komşulara
sahip oldu insanlar. Şimdi yanındaki, altındaki ya da üstündeki komşularını ta-
nımadan, onlara en acil durumlarda yardım için nasıl başvurabileceklerini dü-
şünür oldular.
İnsan, hemen her an sıkıntı ve problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu
sorunlar, çoğu zaman kişisel gayret, imkân ve yeteneklerle aşılamayabilir, işte
bu noktada, farklı imkân ve yetenekleri bir arada barındıran topluma olan ih-
tiyaç ortaya çıkmaktadır. Ailemiz ve akrabalarımızdan sonra problemlerimizin
çözümünde yardımına başvurabileceğimiz en yakın dostlarımız, şüphesiz kom-
şularımızdır.
Acil ihtiyaç anında, ailemizden önce yardımını istediğimiz can dostlarımızdır
komşularımız. Geç saatte de olsa, ani bir sorunumuz oluştuğunda, bir hastalık
anında, acil bir durumda bize ilk el veren komşularımızıdır. 
Hayat şartları insanları bir arada yaşamaya zorunlu kılmıştır. Bir arada yaşama,
sosyal hayatı, sosyal hayat da karşılıklı olarak yardımlaşmayı beraberinde ge-
tirmiştir. 
Günümüzde hızlı şehirleşmenin, şehir yapılaşmasının, hızlı
yaşamın, trafiğin, değişen günlük yaşam, komşuluk iliş-
kilerini olumsuz etkilediği tartışılmaz bir gerçektir. 
Ne yazık ki son yıllarda, komşuluk ilişkileri, geçim
derdi, vakit darlığı, toplumsal yozlaşma, güven-
sizlik ve çekememe gibi nedenlerle zayıfla-
maktadır. Özellikle büyük şehirlerde
aynı apartmanda oturan bazı aileler birbir-
lerini tanımamakta, hatta  apartmanlarda
yaşayanlar yardımlaşma, görüşme ve
dayanışma  bir yana  birbirlerine selam
vermez oldular.
İnsanlar televizyon gibi aletler nede-
niyle dizilere gömülmekte ve birbi-
riyle iletişimden uzak kalmaktadır.
İnternet üzerinden gerçekleştirilen
sohbetler ön plana çıkmakta, aile içi
sohbetleri yapamaz olmuşlardır.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar
da teknolojiye ayak uydurmakta ve bir
yerde bir araya geldiklerinde eski komşu-
luklar, akrabalık ilişkileri ne yazık ki varlı-
ğını koruyamamaktadır. Bu eski değerleri
korumaya çalışmak hepimizin gö-revidir. Tekno-
loji gelişmiş olsa da internet üzerinden kurulan ar-
kadaşlıklar yerine bizzat görüştüğümüz arkadaşlara

önem vermek daha doğru ve yerinde bir davranıştır. Akrabalar ve komşular
zaman zaman ziyaret edilmeli ve bu değerlerimize sahip çıkılmalıdır. Kültürü-
müze ve birbirimize en önemli borçlarımızdan birisi de budur.
İnsanların en çok sıkıldığı yerler komşuluk ilişkisinin olmadığı yerlerdir. Birbirine
bir günaydın bile demeyen komşular, aralarına farkında olmadan bir duvar
örerler. Komşularımız ile güzel ilişki içerisine girmek için onlara en başta bizim
değer vermemiz gerekir.
Günümüzdeki şehir hayatının getirdiği site ve apartman gibi birçok ailenin be-
raber yaşadığı mekanlarda aidatların eksiksiz ve zamanında ödenmesi, ortak
kullanım alanlarının kirletilmemesi, televizyon ve müzik aletlerinin sesinin fazla
açılmaması vb. de komşuluk hakkı ve ilişkileri açısından dikkat edilmesi gere-
ken hususlardandır.
İçinde yaşadığımız modern dünya ve çağdaş yaşam tarzı, her ne kadar komşu-
luk ilişkilerindeki eski canlılığın kaybolmasına sebep olmuşsa da sözünü ettiği-

miz sebeplerden dolayı, komşuluk ilişkilerine eski canlılığını
yeniden kazandırmalıyız . Komşuluk ilişkilerimizi gözden ge-

çirme vaktidir. 
İnsanlığın yalnızlığına karşı bir çözüm olarak her yıl 3 Temmuz

da Dünya Komşular Günü kutlanmaktadır. 
Önemli olan ‘‘Komşuluğu Gerçekten Yaşamaktır’’

Dünya Komşular Günü tabii ki kutlanmalı ama önce
her birimiz bu günü aklımızda, gönlümüzde,

günlük yaşamda içimize sindirerek uy-
gulamaya başlamalıyız. Her günü-

müzü komşuluk günü gibi yaşamalıyız.
Örf ve adetlerimiz gereği, iyi komşuluk
ilişkileri gereği , komşumun benim üze-

rimdeki hakları nelerdir, ne yapılmalı : •
Komşu hastalandığında ziyaret etmek.
• Darda kaldığında yardımına

koşmak.
• Bir nimete kavuştuğunda tebrik etmek,
bunu içtenlikle paylaşmak.
• Cenazesinde bulunmak. 

• Aç ise açlığını paylaşmak.
• Çocuklarını okutamıyorsa, el verdiğince

okumalarına yardımcı olmak. 
• Nişan, düğün gibi özel günlerinde manen ve varsa

maddeten yardımcı olmak. 

Sizlereiyi komşular ve iyi komşuluk ilişkileri diliyorum.
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A T A -  2    E T K İ N L İ K L E R İ N D E N

Yılların alışkanlığı ile “SİTE” olarak adlandırdığımız
ATA-2 esasında resmen hala bir “KOOPERATİF”.
Zaten yönetim olarak tüm çabamız da bu duruma bir
son vermek ve hak ettiğimiz statüye kavuşmak için...
Yönetime geldikten sonraki ilk icraatlarımız arasında
ise tabelalarımızı yenilemek ve üzerine bizi en doğru
bir biçimde tanımlayan “ATA-2 KONUTLARI” ifade-
sini yazdırmak oldu.
Peki site dememiz doğru değil, ne gibi sakıncaları var
? Neden bir kooperatif iken bir site gibi davranmak,
örgütlenmek ve yönetmek zorundayız ? Gelecekte
neye dönüşeceğiz ? İşte bu yazıyı, tüm bu soruları ay-
dınlatmak için kaleme aldık.

Neden “ATA-2 KONUTLARI” Diyoruz ?

BİZ BİR KOOPERATİF
MİYİZ YOKSA SİTE Mİ ?

Bu soruyu yönetim kurulu
üyelerimizden Ali ERDO-
ĞAN şöyle yanıtlıyor :

ATA-2 Kooperatifi yaklaşık
450 dönüm alan üzerinde
kurulu 14,000 civarında in-
sanın yaşadığı, Türkiye’deki
1000’e yakın ilçenin 250 ta-
nesinden daha büyük bir
yerleşim alanıdır.

Süregelen yasal sıkıntılar
sonucu evler 20 sene önce
teslim edilmiş olmasına rağ-
men hala kooperatif statü-
sündedir. Ancak yapısal
bütünlüğünü koruduğu için,
mevcut kooperatif yönetimi
yapısının getirdiği bir çok
sorumlulukla beraber bir
site gibi yönetilmek ihtiyacı
doğmuştur. Bunun için gü-
venlik elemanları , bahçi-
vanlar ve bakım onarım
elemanları da kooperatif
bünyesinde görev yapmak-
tadırlar.

Daha önceleri muhtelif de-
falar bu konu hakkında bül-
tenlerimizde bilgi payla
-şımında bulunduk. Ancak
gelen talepleri ve şikayetleri
göz önünde bulundurarak
bir kez daha hatırlatmakta
fayda görüyoruz.

• ATA-2 Kooperatifi olarak
sınırlı kaynaklarımızla bir il-
çeyi tam anlamı ile yönet-
mek mümkün değildir. Bu
nedenle gerektiğinde,
emlak vergilerimizi ödediği-
miz Üsküdar Belediye-
si’nden ve İstanbul Büyük
Şehir Belediyesi’nden hiz-
met almak zorundayız. Bu
vergilerini ödeyen ATA-2’li-
lerin en doğal haklarıdır. Alı-
nan bu hizmetlerden
rahatsızlık duyulması bize
tuhaf gelmektedir. Böyle-
sine büyük ve sınırları ger-
çek anlamda kapatılamayan
bir yerleşim yerinde güven-
lik güçleri ile birlikte çalış-
mak ve destek almak
zorundayız.

• Elektrik, telefon, TV, in-
ternet, çöplerin toplanması,
su ve kanalizasyon gibi çe-
şitli kurumlarca sağlanan
hizmetlerden Kooperatifimi-
zin bir yükümlülüğü bulun-
mamaktadır. Bu hizmetler
ülkemizin her yerinde ol-
duğu gibi bir sözleşme ile il-
gili kurumlardan satın
alınmaktadır. Bu hizmetler-
den doğan her türlü olum-
suzluk, hizmeti satan kurum
tarafından giderilmek zorun-
dadır. Bizler kooperatif yö-
netimi olarak üyelerimizin
hayatlarını kolaylaştırmak

için mümkün olduğunca bu
kuruluşlarla iletişim içeri-
sinde bulunuyoruz. Üyeleri-
miz arasında hala suyu ve
elektriği bizim kestiğimizi ya
da arızaları bizim tamir etti-
ğimizi düşünenler var. Bu
doğru değil. Tekrarlamak is-
tiyoruz. Geciken veya aksa-
yan bu hizmetler için
kooperatif çalışanları ile tar-
tışmak yerine ilgili kurum-
lara baskı yapmanız çok
daha faydalı olacaktır.

• Evlerimiz 20 sene önce
teslim edilmiştir ve haliyle
muhtelif sorunlar çıkacaktır.
Üyelerimizin teslim aldıkları
evlerindeki kimi aksaklıklar
veya bahçe bakımlarından
kooperatif herhangi bir şe-
kilde sorumlu değildir. 

Elemanlarımız mümkün ol-
duğunca acil durumlarda her
türlü yardımı yapmaktadırlar.
Ancak özel işlerinin yaptırıl-
ması konusunda çalışanlarla
yapılan tartışmalar herkesin
üzülmesinden başka bir işe
yaramamaktadır.

Tüm gücümüzle tapularımı-
zın alınması için uğraşıyo-
ruz. Bu süreçte bir birlik
içerisinde hareket ederek
gereksiz tartışmalardan ka-
çınarak / kooperatifimizi / si-
temizi / konutlarımızı daha
da yaşanılabilir, huzurlu bir
yer haline getirmek bizim
hepimizin görevidir. 

• ATA-2 İstanbul’un en de-
ğerli yerlerinden birinde,
güzel insanların yaşadığı
güzel bir yerleşimdir. Birlikte
tapularımızı da alarak Koo-
peratif statüsüne son vere-
ceğiz. Sonrasında gerekli
adımları atarak burasının en
iyi şekilde yönetilebilir hale
gelmesini sağlayacağız.

NEDEN SİTE YERİNE
ATA-2 KONUTLARI

DEMELİYİZ ?
Tabelalarımıza ATA-2 KO-
NUTLARI yazdıran Koope-
ratif Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet GÜLAYDIN
ise, bunun üç nedeni oldu-
ğunu ifade ediyor ve şöyle
diyor :

1) Site dediğimiz yerler ,dört
duvar ile kapalı giriş çıkışı
kontrol altında olan ve her
türlü hizmetlerinin kendi
bünyelerinde karşılandığı,
tüm yeşil alanları ve iç yol-
ları kendilerine ait olan müs-
takil bölgelerdir.

Oysa ATA-2 iç yollarını, yeşil
alanlarını, spor alanlarını
imar planları gereği kamuya
terk etmiş durumdadır. Giriş
çıkış kapılarımız, yollarımız
kamuya açık yollardır, ka-
muya açık yollara bariyerler
koyup kontrol etmek ve sor-
gulamak yasal değildir. Bu
nedenlerden dolayı  ATA-2
site değildir, kendi kendi-
mizi kandırmayalım.
2) Belediyelerin site olan
yerlere hizmetleri sınırlı
olup, ağırlıkta sitenin çöple-
rini almaya yöneliktir. İlave
olarak verilen hizmet  3 - 4
adet bank veya oturma
grubu ile sınırlıdır.

Oysa ATA-2  450 dönüm
arazide iki tepe üzerine ku-
rulmuş, 2754 konutun ol-
duğu, yaklaşık 14.000
nüfusun yaşadığı bir bölge-
dir. 

Bu kadar büyük bir yaşam
alanının sorunlarını çözmek
ve ihtiyaçlarını gidermek,
ATA-2’nin kendi kısıtlı im-
kanları ile mümkün değildir.
Temizliğimizin, yollarımızın,
altyapımızın, park ve bah-

çelerimizin yapım ve ona-
rımları için belediyemizin
desteğini almamız şart, be-
lediye hizmetlerine ihtiyacı-
mız var. 

Bu nedenlerden dolayı “biz
bir siteyiz” demek  “bu hiz-
metlerden yararlanmaya-
lım” anlamına gelir” ve bu
da belediyenin işine gelir.
Bunun için biz bir site olma-
malıyız. Biz mümkün oldu-
ğunca yollarımızı, altyapı-
mızı, parklarımızı, ağaçları-
mızın budanmasını, temizli-
ğimizi vb. gibi hizmetleri
belediyemizden almak zo-
rundayız.

Bundan dolayı, biz belediye
yetkililerine “bize site mua-
melesi yapmayınız, biz site
değiliz, biz koca bir mahal-
leyiz” diyoruz. Belediyemiz
ilçenin diğer mahallelerine
ne hizmet veriyorsa bize de
aynı hizmeti versin istiyoruz.

3) ATA-2 konum, yapı ve
büyüklük itibariyle onlarca
siteyi kendi içinde barın- dı-
racak, site kavramından çok
daha büyük bir değere sa-
hiptir.

Yarın bir gün tapumuzu alıp
kat mülkiyetine geçtiğimizde
ATA2 adalar bazında bazı
birleştirmelerle birden fazla
siteden oluşacak, isimleri de
örneğin “ATA-2 KONUT-
LARI MANOLYA SİTESİ”,
“ATA-2 KONUTLARI ER-
GUVAN SİTESİ” şeklinde
olacaktır.

Bu nedenle tıpkı Ataşehir ve
Bahçeşehir’de olduğu gibi
şu andaki konumumuza ya-
kışır, itibari değerimizi arttı-
ran bir biçimde, yaşadığımız
yeri gururla “ATA-2 KO-
NUTLARI” diye adlandırı-
yoruz.
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ATA-2 nüfusuna sahip yerler için iki sağlık ocağı
bile açılabilir

Bildiğiniz gibi birinci basamak sağlık kuruluşları olan
sağlık ocakları ve aile sağlık merkezleri, sosyal devlet
olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hiz-
mettir. Her ne kadar bulunduğu coğrafya ve bölgeye
göre değişkenlik gösterse de,  belirli sayıda nüfusun
yaşadığı bölgelerde, ideal olarak da 5 ila 10 bin nü-
fusa bir sağlık ocağı düşecek şekilde açılmaktadır.
(Kimi bölgelerde nüfusu 1000 olan kasabalarda bile
açılmış sağlık ocakları bulunmaktadır)

Bakanlığın bölge tabanlı hizmet uygulamasına göre
ise, kentsel bölgelerde altyapısı ile personeli uygun
olan ve nüfusu 10.000’i aşan sağlık ocaklarında, sağ-
lık ocağının hizmet bölgesi alt bölgelere ayrılarak, bu
hizmeti “Bölge Tabanlı” olarak verir. Yani sağlık ocağı
bölgesi 10.000 – 15.000 nüfusta en az iki alt bölgeye
ayrılır.

Yani ATA-2 Konutları gibi nüfusu 14 bin civarında olan
bölgede bir değil, iki sağlık ocağı bile kurulabilir.
Ancak ne yazık ki bugüne kadar ATA-2 arazisi içeri-
sinde bir sağlık ocağı açılamadı.

ATA-2, yeşil alan bolluğu nedeniyle sağlık ocağı
yeri açısından göreceli olarak daha şanslı

Sağlık ocağı açmakta yaşanan sıkıntıların başında ma-
hallelerde sağlık ocağı açmak için yeterli yer bulun-
maması gelmektedir. Boş arsa bulunmasından tutun
da, sağlık ocağının özel mülk üzerinde açılmasının ge-
tirdiği kimi problemler
çoğu semti zorlamakta-
dır.

Bu açıdan bakıldığında
gerek terk alanları üze-
rinde gerekse kendine ait
alan üzerinde ATA-2 içe-
risinde  sağlık ocağı için
birden fazla alternatif bu-

lunmaktadır. Artık prefabrik bir biçimde kolayca ha-
zırlanıp kurulan sağlık ocaklarından birinin ATA-2 Ko-
nutlarına kazandırılmaması için hiçbir neden yoktur.

Kaymakamımızı bilgilendirerek talebimizi ilet-
tik ve sağlık müdürü ile iletişime geçilmesini
sağladık

Konuya ilişkin olarak bilgi veren ATA-2 Yönetim Ku-
rulu  Başkan Yardımcısı Halide Altınsaban, çok geniş
bir alan üzerine kurulu olan ATA-2’nin sakinlerinin sa-
yısının 14 – 15 bini bulmasının çok çok çeşitli ihtiyaç-
ların ortaya çıkmasına neden olduğunu ve
kendilerinin imkanlar ölçüsünde bunları karşılamaya
çalıştıklarını belirterek bazen karşılarına maddi ola-
nak, bazen de prosedür engeli çıktığını söyledi. Bun-
ları aşabilmek için her türlü kanalı zorladıklarını
belirten Altınsaban, sağlık ocağı konusunda da aynı
şekilde çeşitli girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Halide hanım sözlerine şöyle devam etti : “Bu amaçla
Temmuz ayında Üsküdar Kaymakamı Sayın Mustafa
Güler’i Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Gülaydın’la
birlikte ziyaret ettik. İlçemizin mülki amirinin bu kadar
büyük bir nüfusa sahip bir yerleşim bölgesini tanıya-
bilmesi için kendisini bilgilendirdik. Ve tabii ki olmazsa
olmazımız, en önemli sorunumuz tapu konusunda
hukuki olarak geldiğimiz son durumu anlattık. 

Sitemizin ihtiyaçlarından olan ve daha önce de Muh-
tarımız Zekiye Hoca ve İlçe Sağlık Müdürlüğü nez-
dinde girişimlerde bulunduğumuz Sağlık Ocağı
konusunda yardım talep ettik. 

Kaymakamımız bizi ilgi
ile dinleyerek, özellikle
sağlık ocağının yapılabil-
mesi için Sağlık Müdürü
ile bir telefon görüşmesi
yapmıştır. Bu konu ile il-
gili girişimlerimiz halen
devam etmektedir.

14 BİN CİVARINDA NÜFUSA SAHİP OLAN ATA-2 OLARAK

Arazimiz İçerisinde Bir
Sağlık Ocağı İstiyoruz

Hepimiz öyle ya da böyle yaşamımızın bir döneminde
gerek kendimiz, gerekse çoluk çocuğumuz ve yakınla-
rımız için sağlık ocaklarından hizmet aldık, alıyoruz ve
alacağız. Bu nedenle yaşadığımız semtte, mahallede kı-
sacası yakınlarımızda bir sağlık ocağı olması pek çoğu-
muz, özellikle de çocuk ve yaşlılar için oldukça
önemlidir. Peki neden bir mahalle büyüklüğündeki
ATA-2 konutları içerisinde bir sağlık ocağımız olmasın?
Bu konuda harekete geçen ve kaymakamlıkla görüşen
yönetimimiz daha önce de girişimlerde bulunmasına
rağmen, Temmuz ayı içerisinde bu en doğal hakkımız
için hedefe ilk kez bu kadar yaklaştı.

Sağlık bakanlığının yönergesine göre sağlık
ocaklarında verilen hizmetler şunlardır :

1. Hasta muayenesi
2. Anne Sütü Hakkında Bilgilendirme
3. Hasta Sevk İşlemleri
4. Tek Hekim Sağlık Raporu Verilmesi
5. Enjeksiyon-Pansuman
6. Çeşitli Laboratuar Tetkikleri
7. Acil Sağlık Hizmetleri
8. Gebe – Lohusa – Sağlam – Çocuk

Takipleri
9. Aşılama Hizmetleri
10. Aile Planlaması
11. Küçük Cerrahi Müdahaleler
12. Hasta Hakları Başvurularını 

Değerlendirme
13. Organ Bağış Bilgisi

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN GENİŞLETİLMİŞ
OLARAK VERDİĞİ  HİZMETLER
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Bilindiği gibi emlak değerleri 4 yılda bir tak-
dir komisyonu tarafından belirleniyor ve
emlak vergisi ve harçlar bu güncel değerler
üzerinden hesaplanıyor.

“Bir mülkün bugünkü piyasa koşulların-
daki satış değeri” anlamına gelen rayiç
bedel, ülkenin ekonomik durumu, piyasa-
daki arz talep dengeleri, mülkün konumu ve
durumu gibi kriterlere bağlıdır. Emlak ver-
gileri de bu değerler esas alınarak belirlenir.

2018 yılı da dahil olmak üzere  gelecek dört
yılı kapsayacak  olan ve arsa, arazi, binalara
uygulanacak 81 ilin  emlak vergi değerleri,
komisyonlarca tespit edilerek  belediyelere
gönderildi ve muhtarlıklara asıldı.

Yargı yolu açık olan bu rayiç bedeller yöne-
timimiz tarafından cadde ve sokak bazında
incelenmiş ve yapılan artışların enflasyon
oranının çok üzerinde olduğu tesbit edil-
miştir.

DÖRT YILDA BİR BELİRLENEN ve EMLAK VERGİSİNE ESAS ALINACAK OLAN

Cadde ve Sokakların Rayiç Cadde ve Sokakların Rayiç 
Bedellerine İtiraz Davası AçtıkBedellerine İtiraz Davası Açtık

İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 
S.S. ATA-2 KONUT YAPI KOOPERATİFİ SINIRLARI İÇERİSİNDE EMLAK VERGİLERİNE ESAS

CADDE VE SOKAKLARININ RAYİÇ BEDELLERİCADDE VE SOKAKLARININ RAYİÇ BEDELLERİ

Bu nedenle yüzde yüzden büyük fahiş ar-
tışların olduğu yerler için hukuk servisi
miz aracılığı ile Temmuz ayı içerisinde İs-

tanbul vergi mahkemesine itiraz davası
açılmıştır. Gelişmeler sizlere daha sonra
bildirilecektir.

A T A -  2 ‘ D E N

Sokak / Cadde Adı           2017 Yılı    2018 Yılı  Artış %                  Sokak / Cadde Adı            2017 Yılı    2018 Yılı   Artış %
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F İ N A N S

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

Hanife ÜSTÜN, Ayşe İrem SENAN, 
Nilgün GÜNGÖR, Heytem ZEHAVİ

Kendilerine Hoşgeldin Diyor, Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

TEMMUZ AYINDA KAYBETTİKLERİMİZ :AYINDA KAYBETTİKLERİMİZ :
Emine Nazire TOKTAMIŞ, Cavide OLGUNSOY

Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına ve
Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz.

ESKİ BORÇ TEMMUZ AYI TOPLAM

Tahsil Edilmesi Gereken 312,962            331.886 644.848

Tahsil Edilen Toplam Gelir 293.645

TUTAR

Ücretler (36 Çalışan + 5 Yönetim + 3 Denetim+ 3 Hesap Tetkik Komisyonu) 112,149

SSK 40.989

Stopaj 23.877

Güvenlik (24 Kişi + 2 Devriye Aracı vb. Masraflar) 86.655

Hukuk Müşavirliği 10.400

Mali Müşavirlik 2.500

Mahkeme Giderleri 2.073

Bakım Onarım 9.106

(Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme)  10.487

Yönetim Binası Genel Giderler 6.819

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

Genel Kurul Giderleri 0

Demirbaş Giderleri 3.550

Kıdem ve İhbar Tazminatı.                                                           55.411

Ring Servis 6.490

Toplam Giderler  370.506

*Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir

*Arsa tapu vadeli hesap toplamı  .....................................    12.616.184

TEMMUZ AYI GELİRLERİ

TEMMUZ AYI GELİR-GİDER TABLOSU

TEMMUZ 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.) ko-

nularında 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.

AİDAT TAHSİLATLARINDA
HİÇ, AMA HİÇ KİMSEYE 

FARKLI DAVRANMADIĞIMIZ 
BİR UYGULAMA :

Gecikme FaiziGecikme Faizi
Ali ERDOĞAN

ATA-2 Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Göreve geldiğimiz Kasım 2016
tarihinden bu güne HAKKANİ-
YET ve EŞİTLİK ilkelerine
uymak için her türlü özeni gös-
teriyoruz.  Bu ilkeleri hayata
geçirebilmenin yolunun da, ka-
rarlaştırılmış kuralların her-
kese aynı şekilde uygulan-
masından geçtiğinin bilincin-
deyiz.
Genel Kurul’da Kooperatif ödemelerinde gecikme olması durumunda
aylık %5 gecikme faizi alınması karara bağlanmıştır ve bu yönetimin
uyması gereken bağlayıcı bir kuraldır.
Maalesef geçmiş yönetimlerce bu kural farklı şekillerde yorumlanarak
bir sürü tartışma konusu yaratılmıştır. Örneğin 3 ay geç ödeme yapan,
daha sonra üç ay erken ödeme yaparak faizden muaf sayılmış. Ya da bir
iki aylık çok küçük meblağlar göz ardı edilmiş. Çok uzun bir süre yü-
kümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler için yasal herhangi bir işlem
başlatılmamış.
Biz bunların hiç birini yapmıyoruz. Genel Kurul bize herhangi bir is-
tisna veya esnetme yetkisi vermemiştir. Bu nedenle herkesten ama her-
kesten, geç ödemesi durumunda faiz alınmasını muhasebe sistemimizde
otomatik bir işlem haline getirdik. 
Bu uygulamamız yüzünden kooperatif çalışanları ve yöneticileri ile hala
tartışan üyelerimiz mevcut. Tartışma ile yetinmeyip akla ziyan sözlerle
ithamlarda da bulunuyorlar. Alıştıkları üzere birilerinden bu faizi tah-
sil etmediğimizi ima ediyorlar veya başlattığımız hukuki işlemler ile
ödeme yapmak zorunda kalan üyelerimiz hakkında dedikodu üretiyor-
lar. Halbuki kendileri için istedikleri “hukuksuzluğu”, yaptıkları gü-
rültü karşısında geri adım atarak kabul etmiş olsak gayet mutlu evlerine
dönecekler.
Buradan bir kez daha sesleniyoruz. HİÇ AMA HİÇ KİMSEYE
FARKLI BİR UYGULAMA YAPMADIK, YAPMAYACAĞIZ. Bunun
tersini iddia eden herkese tüm kayıtlarımız açıktır.
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TEMMUZ 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 Temmuz 2017 raporu
aşağıda verilmiştir:

* Temmuz ayı içerisinde sitemizde
14 adet alarm olayı ihbarı alınmış,
ikametler kontrol edilmiştir. 

* Araç ile ilgili olarak üç adet şikayet
alınmış, kamera kayıt kontrolleri ya-
pılmış, üyelere bilgi aktarılmış ve il-
gili tutanaklar tutulmuştur.

* 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 13 eşya
girişi, 31 eşya çıkışı olmuştur.

* Bir adet kamera arızası olmuş, bil-
gisi teknik büro ile paylaşılarak ge-
reğinin yapılması sağlanmıştır.

* D Kapısında meydana gelen araç
yangını maddi hasarla sonuçlan-
mıştır.

* Afet düzeyinde yağan dolu ve
yağmurlarda gerekli tedbirler alın-
maya çalışılmış, su baskını olan
yerler itfaiye teknik ekip ile önlem-
leri alınarak boşaltılmıştır.

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.

YAZ TATİLİNE GİDENLERE, GEREKLİ TEDBİRLERİ 
ALMALARINI HATIRLATIRIZ

Yaz tatilinin başlayacağı dö-
neme girmekteyiz. Tatile giden
komşularımızın önce evlerinin
güvenliğini garanti altına al-
malarını, daha sonra da sa-
mimi oldukları komşularına,
tatile gittiklerini haber verme-
lerini 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.

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
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ATA-2’de BİR İLK DAHA :

ATA-2 Afet Gönüllüleri KomisyonuATA-2 Afet Gönüllüleri Komisyonu
(ATAG) İlk Toplantısını Yaptı(ATAG) İlk Toplantısını Yaptı

Ç  E  V  R  E

ATA-2 SAKİNLERİ İÇERİSİNDE SANATA GÖNÜL VERMİŞ YETENEKLERİMİZDEN

Gemi Maketi Ustası Nuri ERDENERGemi Maketi Ustası Nuri ERDENER

S  A  N  A  T

ATA-2 Konutlarının sakinleri
arasında amatör olarak de-
ğişik sanat ve hobi alanla-
rıyla ilgilenen, yeteneklerini
somutlaştırdıkları eserleri
olan kişilerin bu çalışmala-
rını sayfalarımızda sizlerle
paylaşmaya devam ediyo-
ruz. 
Bu sayımızda denize gönül
vermiş ve bu sevgisini ince
ince işleyerek yarattığı gemi
maketlerinde somutlaştıran
Nuri ERDENER’in birbirinden
güzel maketleriyle tanıştıra-
cağız sizleri.

15-16 sene denizle, teknelerle, balıkçılıkla uğraştıktan
sonra içindeki deniz sevgisini amatör olarak uğraştığı
maket gemi yapımına yönlendirmiş bir sanatkar.
Hiç eğitimini almadan ama hevesin getirdiği bir merakla
maket yapmayı araştıran, sağdan soldan ölçekli bir bi-
çimde çalışabilmek için gemi planları bulan, gerekli mal-
zemeyi, dekopaj makinesini filan temin eden Nuri
ERDENER pek çok çalışmayı da gözlem yeteneği sayesinde
gerçekleştirebilmiş.
Elde ettiği planlara uygun şablonlar çıkartan, kesip, biçip,
yapıştırıp, boyayıp en ince detayına kadar şekillendiren,

koltuklarndan elektrik sistemine, açılan kapılardan oynar
sandalyelere ve yelkenlerine kadar uğraşan Nuri Bey,için-
deki deniz sevgisini yaptığı karadeniz takalarından gulet-
lere, tarihi kayıklara aktarmış. Şimdi sırada Atatürk’ün
Samsun’a çıktığı gemi var..
Bazı maketleri için bir yıl uğraşan Nuri Bey’in yaptıkları
içerisindeeşe dosta verdiği de var, sattığı da.. Sipariş üze-
rine de yapıyor. Aşkla, emekle gerçekleştirdiği bu hobisi
için kendisini tebrik ediyor ve diğer sakinlerimizden de
yaratıcılıklarını, sanatlarını bizlerle paylaşmasını bekliyo-
ruz.

Bültenimiz baskıya girmeden hemen
önce, ATA-2 yönetim binasında ilk
ATAG toplantısı gerçekleşti. 31 Tem-
muz tarihinde gerçekleşen toplantıda
mahalle muhtarımız Zekiye Hoca, ATA-
2 Yönetim Kurulu, eski MAG üyeleri ve
gönüllü katılımcılardan oluşan 14 kişi
hazır bulundu. Bu toplantı, aynı za-
manda ATA-2 KONUTLARI bünyesinde
oluşturulan Afet Gönüllüleri Komis-
yonu ATAG’ın ilk toplantısı  olup, genel
ilkelerin belirlenmesi ve buna bağlı
olarak bir çalışma programının oluştu-
rulması açısından oldukça yararlı geçti.
Kooperatif Yönetimi ve Bahçelievler
Mahallesi Muhtarlığı’nın işbirliği ile
gerçekleşen ATAG projesi çerçeve-
sinde bir araya gelen katılımcılara geç-
miş çalışmalar ışığında bilgi veren
Zekiye Hoca’nın yönlendirmeleri doğ-
rultusunda yapılacak işlerin adım adım
planlandığı toplantıda, bir yol haritası
oluşturularak çalışma planının temel
evreleri tek tek belirlendi.
Toplamda 100 kişilik bir ekibin oluştu-
rulmasının hedeflendiği ATAG, Ağustos
ayı içerisinde tekrar biraraya gelerek

projenin örgütlenme çalışmalarına hız
verecek. Ardından 24 Eylül Pazar günü,
bugün katılamayan diğer üyelerle bir-
likte, B1 adasındaki kapalı salonda kit-
lesel bir toplantı gerçekleştirilecek.

O zamana kadar yapılacak çalışmalar
içerisinde şu adımlar yer alıyor : Blok
yöneticilerine yapılacak olan çağrı ve
sağlık personeli envanterinin çıkartıl-
ması, katılım formlarının ATA-2’ye
uyarlanması, ATAG logo ve tanıtımları-
nın hazırlanması, arazimiz içerisindeki
afet toplantı alanlarının tabelalar ile
belirtilmesi, kaymakamlık  kanalı ile
AFAD görevlileri tarafından gerçekleş-
tirilmesi planlanan eğitim çalışma
programının oluşturulması...

Konuya ilişkin gelişmeleri bültenleri-
miz,web sitemiz, facebook sayfamız ve
gönderilecek SMS’lerden takip edebi-
lirsiniz.

KATKIDA BULUNACAK KOOPERATİF
ÜYELERİMİZ VE ATA-2 SAKİNLERİNİN
DUYURULARIMIZI TAKİP ETMELERİNİ

VE SONRAKİ TOPLANTILARA
KATILIMLARINI BEKLİYORUZ.

SANAT ESERLERİNİZİ BÜLTENİMİZE 

GÖNDERİN, YAYINLAYALIM

Bültenimiz sayfalarımızda

yayınlamak üzere sizlerin şiir, resim,

karikatür, fotoğraf, elişi eserlerinizi,

hobileriniz vb. çalışmalarınızı 

bekliyoruz...
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D O Ğ A   D O S T L A R I

İnsan ve hayvan etkileşimi, yaratılış tarihi boyunca her alanda devam
etmiş ve aslında “Tek taraflı sömur̈u”̈ şeklinde ilerlemiştir. İnsan ve hay-
vanın ilk etkileşimi, hayatta kalmak için “Et ihtiyacı” ile başlamış, iler-
leyen zaman diliminde; “ısınma, ulaşım, koruma” amacıyla
sur̈egelmiştir. İnsanın ihtiyacı arttıkça ve teknoloji ilerledikçe, İnsan-
Hayvan arasındaki ilişki “Etkileşim” olmaktan çıkmış ve tamamen “Sö-
mur̈u”̈ halini almıştır. Bugun̈ku ̈ konumuz “Hayvan Deneyleri” Yani
hayvan haklarının ayaklar altına alındığı en acımasız alan...

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

Hayvanlar uz̈erinde yapı-
lan deneyler, hastalıkların
tedavilerini insan uz̈erinde
uygulamadan önce sonuç-
larını öğrenmek için “hayat
kurtarmak” veya “ilaç ur̈e-
timi” amacıyla başlamıştı.
İnsanın “Vahşi Tuk̈etim Çıl-
gınlığı” arttıkça, kozmetik,
temizlik malzemeleri, gıda,
keyif veren ur̈un̈ler gibi bir-
çok alanda hayvanlar uz̈e-
rinde yapılan deneylerin
çeşitliliği de arttı. Elinizi yı-
kadığınız sabundan,çama-
şırlarda kullanılan temizlik
malzemelerine; gözun̈uz̈e
sur̈duğ̈un̈uz̈ far'dan içtiği-
niz sigaraya; içtiğiniz anti-
biyotik'ten, ayakkabınızı
boyadığınız boyaya; vuc̈u-
dunuza sıktığınız deodo-
ranttan, elbisenizdeki
boyaya kadar her tur̈lü
ur̈un̈ için hayvanlar deney-
lerde kullanılmaktadır.

Ülkemizdeki “Hayvan de-
neyleri” ise çok daha içler
acısı durumdadır. “Akade-
mik un̈van” uğruna katle-
dilen hayvanlar, vicdanları
ve insanlığımızı sorgulaya-
cak boyutlara ulaşmış du-
rumda maalesef...

Evet, insanlığımızı sorgula-
mak... Zira,deneylerde kul-
lanılan hayvanlar, birden
fazla kez aynı yaşam hakkı
tecavuz̈lerine maruz kalı-
yorlar. Yani “Ölmelerine
bile izin verilmiyor”.

Deneylerin amacı, genelde
“Ne kadar doz verilirse ne
sonuç ortaya çıkar” soru-
suna cevap bulmaktır.

Hafızalarımızı yoklarsak
eğer, kullandığımız bir te-
mizlik maddesinin etike-
tinde “Göze temas halinde
bol su ile yıkayın” veya
“Uzun sur̈e solunması ha-
linde doktorunuza başvu-
run” şeklindeki uyarıların
tamamı, hayvanlar uz̈e-
rinde test edildikten sonra
yapılmaktadır. 

Yani hayvan, bu ur̈un̈u ̈15
dakika solumak zorunda
bırakılmakta ve bu sur̈e
hayvan ölene kadar uzatı-
labilmektedir. Bu tecrub̈e
sonunda da etikete “Uzun
sur̈e solunması halinde
doktorunuza başvurun”
ibaresi konulmaktadır.

Hayvan haklarının ayaklar altına alındığı en acımasız alan olan

HAYVAN DENEYLERİNE HAYIR !..
Barış ŞENGÜN (EM/PATİ Platformu)
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Ya da bahsi geçen madde
hayvanın gözun̈e enjekte
edilmekte ve “Ne kadar
miktar ne zarar verir“ so-
rusu test edilmektedir.
Bu sur̈e ve miktar, kont-
rollu ̈olarak arttırılmakta ve
bu sur̈e zarfında hayvana
herhangi bir ağrı kesici
mud̈ahale yapılmamakta-
dır.
Tum̈ bu “AHLAKSIZ” yaşam
hakkı ihlallerinden sonra
hayvanların ölum̈un̈e dahi
izin verilmemekte ve bir
sonraki deney için acılar
içinde bekletilmektedir.

Çun̈ku ̈ deney hayvanları,
para ile ur̈etim merkezle-
rinden satın alınmaktadır.
Öldur̈ul̈en her hayvan iş-
letme maliyeti olarak
buẗçeye (-) olarak kaydedil-
mektedir.
Sevgili dostlarım, bu yazıyı
okurken “Ne yani bu de-
neyler insanlar uz̈erinde mi
yapılsın” diyenlerinizi duyar
gibiyim. Elbette hayır !..
Dun̈yanın bir çok yerinde
“Hayvan deneyleri” yasak-
landı ve yerine farklı yön-
temler kullanılmaya
başlandı bile... 

Söz temsili, tıp alanındaki
deneyler artık “Trauma-
Man” isimli simulatörler
uz̈erinde yapılıyor. Hatta
PETA bu konuda çok ciddi
teşvik destekleri veriyor.
(Bkz. https://www.si-
mulab.com/trau-
maman/about)

Bununla bera-
ber, kozmetik ve
diğer alanlardaki
deneyler ise “Yapay
Huc̈re” uz̈erinde yapılabil-
mekte artık.

Hayata, “Yaşam hakkı kut-
saldır” dus̈turu ile bakan
her yur̈ek, bu AHLAKSIZ-
LIĞA karşı bir duruş sergile-
melidir. 

Nasıl ki istemediğimiz bir
şeyi yapmak zorunda bıra-
kılmak hoşumuza gitmi-
yorsa veya “Bunu yaparken
rızamı aldın mı ?” gibi ser-
zenişte bulunuyorsak, aynı
hakka hayvanların da sahip

olduğunu unut-
mamak lazım. 

Son tahlilde,
kullandığımız
ür ün l e r i n
h a y v a n l a r

uz̈erinde test
edilmemiş olanla-

rından seçmemizde
fayda var. Bu, bizim sessiz
canlara karşı insanlık vazi-
femiz olmalı.  
(Detaylı bilgi için bkz;
www.deneyehayir.org
http://instagram.com/pa
wdybeauty )

D O Ğ A   D O S T L A R I
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Ç  E  V  R  E

Bu yıl, bölgemizde birbiri ardına açılan eğitim kurumlarından biri de Çen-
gelköy Final Okulu oldu.  Bu bölgede uzun yıllardır çalışan üç eğitimcinin
aylarca çalışarak semtimize kazandırdıkları Çengelköy Final Ortaokulunu
“Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, laik, özgür ve demokratik bir
Türkiye idealinden ödün vermeyen, modern,yenilikçi ve bölgenin en iyi eği-
tim kadrosuna sahip okulu”diye tanımlayan okul kurucuları Fazlı KAZMAZ,
Sinan Bülbül ve Ertuğ Ertaş ile buluşup bir söyleşi gerçekleştirerek kendi-
lerinden okul hakkında ayrıntılı bilgiler aldık.

Bölgemizde uzun yıllardır çalışan üç eğitimcinin semtimize kazandırdığı yeni bir okul :

Çengelköy Final OrtaokuluÇengelköy Final Ortaokulu

İlk sözü ilk alan Çengelköy Final
Ortaokulu kurucularından Fazlı
KAZMAZ, özellikle TEOG üze-
rinde önemle durarak şunları
söylüyor :
“Okulumuz öğrencide TEOG
başarısının yanı sıra, sosyal ve
kişisel anlamda da bir gelişim
hedeflemektedir.TEOG başarısı
için  öğrencilerimiz, bölgenin en
iyi TEOG kadrosu eşliğinde haf-
tada 40 ders, hafta içi hergün
ETÜT, hafta sonu TEOG kursu,
birebir ders takviyesi ve daha
nice imkanlarla 5. sınıftan itiba-
ren desteklenerek 8. sınıfın so-
nuna kadar devam edecek bir
programın içinde olacaklar.
Ayrıca  TEOG’a 7. sınıflar Nisan
ayından itibaren hazırlanıl-
maya başlanacak ki bu en az 2
ay TEOG 1 konularını işleye-
cekleri anlamına geliyor.
Yani öğrenci 8. sınıfa geçmeden
TEOG konularını bitirmiş ola-
cak. 
8.sınıfın da Ağustos’un
14’ünde başlayacağı düşünül-
düğünde öğrencilerimiz okul-
ların resmi açılışından önce
TEOG 1 konularını en az 3 kez
tekrar edip, Eylül ayından iti-
baren de denemelerle destek-
lenerek maksimum hazırlık
seviyesine ulaştırılacaklardır.”
Daha sonra sözü alan bir diğer
okul kurucusu Sinan BÜLBÜL,
şöyle devam ediyor :
“Hepimiz farkındayız ki, kendini
özgürce ifade edebilen ve
yaşam başarısı kazanmış birey-

ler sadece temel ders eğitimiyle
yetişmiyor. Bizim de en önemli
amaçlarımızdan birisi öğrenciye
ilgi ve yeteneklerini keşfedecek
ortam sağlamaktır. Çengelköy
Final Ortaokulunda sanatsal,
sportif ve kültürel anlamda da
birçok etkinliğe yer vereceğiz.
Okulumuzda drama ,tiyatro, si-
nema, fotoğrafçılık gibi sanat-
sal, sosyal ve kültürel
faaliyetleri yönetecek inanıl-
maz profesyonel bir ekibimiz
var. Şöyle ki;  halkın büyük be-
ğenisini kazanan “Güldüy Gül-
düy” programının oyuncu
koçlarından tutun, birçok
filmde, tiyatroda ve kültürel et-
kinliklerde yer almış çok kaliteli
ve yetenekli bir ekip bu ekip.
Ayrıca resim, müzik,ebru,ahşap
boyama, dans, folklor, karika-
tür, grafiti gibi alanlarda bölge-
nin en iyi eğitmenleriyle
çalışacağız. Bir de tabii ki Akıl
Oyunları var... “Düşündüren
herşey öğrenci için faydalıdır”
anafikriyle, bölgede birçok öğ-
renci yetiştirmiş ve dereceler
kazanmış bölgenin en iyi eği-
timcisiyle akıl-zeka oyunları
derslerimiz ve kurslarımız ola-
cak. Çok eğlenceli ve dinamik
bir akıl oyunları programı hazır-
lamış olan eğitmenimiz, zaman
zaman siz değerli velilerimizi de
bu programın içine dahil ede-
rek bu etkinliğin dinamizmini
artıracak. 
Öte yandan spor ve sportif faa-
liyetler okulumuzun olmazsa
olmazları arasında. Basketbol

ve voleybol antrenörü de olan
Beden Eğitimi öğretmenimiz
okulumuzdaki sportif faaliyet-
leri yönetecek ekibin başında.
Basketbol, voleybol, futbol, jim-
nastik, okçuluk, tenis gibi
branşlarda beden eğitimi öğ-
retmenimizin koordine edeceği
bölgenin en sağlam ekibiyle hiz-
metinizde olacağız.
Sinan BÜLBÜL, Çengelköy Final
Ortaokulu’nun  İngilizce ve Al-
manca konuşabilen ve bu iki
dile de hakim öğrenciler yetiş-
tirmeyi de amaç edindiğinin al-
tını önemle çizerek sözü Ertuğ
ERTAŞ ‘a bırakıyor.
“Final Okullarında yabancı dil
eğitimi Ortak Avrupa Dil Öğre-
tim Esasları (CEFLT) temel alı-
narak Türk Milli Eğitimi’nin
temel amaçları doğrultusunda,
en son ve etkili yöntemler kul-
lanılarak yapılmaktadır” diye
söze başlayan okul kurucula-
rında Ertuğ ERTAŞ, şöyle devam
ediyor :
“ İngilizce birinci yabancı dil ola-
rak, Almanca ise ikinci yabancı
dil olarak  5. sınıftan itibaren
öğrencilerimize verilecek. He-
defimiz, öğrencilerimize ya-
bancı dili sevdirerek, 5.sınıftan
8. sınıfa kadar olan süreç
içinde, eğitimini aldıkları dili,
Avrupa standartlarında doğru
ve akıcı konuşmalarını, okudu-
ğunu ve dinlediğini anlamala-
rını, düşüncelerini yazıya
aktarabilmelerini sağlamaktır.
İletişimsel Yöntem ile yabancı
dili yaparak/yaşayarak öğretme

hedeflenir. Amaç, dilbilgisi ka-
lıplarının ezberletilmesinden
çok öğrencinin bir yabancı dilin
etkin kullanıcısı olmasıdır. Yılda
bir kez Cambridge Üniversitesi
(ESOL) YLE sınavı uygulanarak
öğrencilerin uluslararası geçer-
liliği olan bir dil sertifikası alma-
larına olanak tanınır. Bilgisayar
yazılımı kullanılarak öğrencilere
daha interaktif bir eğitim or-
tamı sağlanır. Her yaz İngiltere /
Amerika Birleşik Devletleri / Al-
manya’ya yaz okulu kampları
düzenlenerek öğrencilerin dilini
öğrendikleri ülkelerin kültü-
rünü de yakından tanımalarına
ve yabancı dillerini geliştirme-
lerine olanak tanınacaktır.
Söyleşi yaptığımız üç okul kuru-
cusu da, özetle Final Okulla-
rı’nda; 
o Atatürkçü, çağdaş, laik, özgür
ve demokratik bir Türkiye idea-
linden ödün vermeyen,
o Soru sorabilen ve sorgulaya-
bilen,
o Sorumluluk sahibi, çalışkan,
o Kendisini ifade edebilen, öz-
güveni yüksek,
o Ülkesini seven,
o Değişime açık, yeniliğe istekli
o Okumayı, araştırmayı, keşfet-
meyi zevk haline dönüştüren,

o Analizler, sentezler, çıkarımlar
yapabilen,
o Kişisel yeteneklerinin far-
kında olan ve bunları yapacağı
çalışmalarla geliştiren,
o Bilimde, sporda, sanatta, ileti-
şimde başarıya odaklanmış
o Geleneklere, inançlara, kültü-
rel mirasa, farklı dünya görüş-
lerine saygılı,
o Yaşama sevinciyle dolu, çevre-
sine pozitif enerji yayan, sağlı-
ğına özen gösteren,
o Gülümsemeyi ve gülümset-
meyi ihmal etmeyen,
o Ülkesini çağdaş medeniyet
düzeyinin üzerine çıkarmayı he-
defleyen 
bir gençlik yetiştirmek istedik-
lerini belirtiyorlar.
Tüm bu amaçlar doğrultu-
sunda, Çengelköy Natoyolu
Migros ile Medivia Hastanesi
arasında kalan okullarında siz
değerli Ata-2 Sitesi sakinlerini
velileri olarak görmenin kendi-
leri  için büyük bir onur oldu-
ğunu da ifade eden Fazlı
KAZMAZ, Sinan BÜLBÜL ve
Ertuğ ERTAŞ, yıllarca yukarda
bahsedilen amaçlardan sapma-
mış bir kurum olan Final Okul-
ları ve kendilerinin artık sizlerin
hizmetinde olduğunu belirte-
rek sözlerini tamamladılar.










