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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.

Seçildiğinden bu yana, diğerlerinden
farklı olarak ilgili tüm kurum kuruluşlarla
görüşen, onlarla yakın temas kurarak
ATA-2’nin en önemli sorunlarını çözme
konusunda adımlar atan ve bu çerçevede
hemen herkes ile pozitif ilişkiler kuran
kooperatif yönetim kurulu, göreve gelir

gelmez ilk iş olarak konunun tarafların-
dan olan Üsküdar Belediyesi ile tesis et-
tiği olumlu ilişkilerini sürdürüyor.

Son 8 ay içerisinde sık sık biraraya gele-
rek çeşitli toplantılar gerçekleştirdiğimiz
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türk-
men’i bu kez sitemize davet ederek koo-
peratif ortaklarımız ile buluşturduk. 20
Haziran 2017 akşamı B-1 adasındaki ka-
palı spor salonumuzda gerçekleşen çay
sohbetinde Hilmi Türkmen ile biraraya
gelen site sakini ve kooperatif ortakları-
mız, bu vesile ile gündemdeki konular
hakkında bilgi sahibi oldu ve birinci ağız-
dan  ATA-2 tapusu hakkında birebir bilgi
sahibi olma olanağına kavuştular. 
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ATA-2 YÖNETİMİNİN 
ANKARA 

TEMASLARI

ATA-2 
BİRİNCİ İFTAR ŞENLİĞİ 

YAPILDI

YAZ AYLARINDA 
PATİLİ DOSTLARIMIZIN

BANYO VE TIRAŞ İHTİYACI

YAĞMUR SUYU BASKINLARI İLE 
İLGİLİ YAPILANLAR VE 

YAPILMASI GEREKENLER

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

Üsküdar Belediye Başkanı, ATA-2’yi 
Ziyaret Ederek Önemli Açıklamalar Yaptı

ATA-2 Yönetimi, muhtarımız Zekiye Hoca
ile işbirliği halinde sitemiz bünyesinde bir
ATA-2 Gönüllüleri Komisyonu oluşturarak
deprem vb. afetler sırasında hazırlıklı ol-
mamızı sağlayacak adımlar atmayı planlı-
yor.

Eski MAG gönüllülerinden sitemizde otu-
ranlar, doktor, hemşire vb. sağlık perso-
neli özelliğine sahip olanlar ile dinamik
gençleri bir araya getirecek olan ATAG
üyeleri bilgi deneyim ve enerjileri ile hem
depreme hazırlık yapılmasını sağlayacak,
hem de ihtiyaç halinde hemen devreye
sokulabilecek kadroların eğitimini sağla-
yacaklar.

ATA-2 Yönetimi bünyesinde kurulacak
olan  ATAG ATA-2 Afet Gönüllüleri Ko-
misyonunun çalışmaları Temmuz 2017
tarihinden itibaren  kooperatif ortakları
ve site sakinlerinin başvurusuyla oluştu-
rulacak gönüllü üyelerin tesbiti ile başla-
yacak.

ATA-2 Afet Gönüllüleri Komisyonu 
ATAG Kuruluyor, Siz de Katılın !

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

(Sayfa 4 - 6 (Sayfa 9 - 11



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

TEL : 0216 486 02 24 - 25

WEB : www.ata2.org

E-POSTA : ata2koop@gmail.com

FACEBOOK : Ata 2 Sitesi

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

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

Zeki Yücel

Özgür Kumru
Kader Atmaca
Ercan Can
Özgür Yücel

2

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM MERKEZİ

DENETİM KURULU

YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

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

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

MERHABALAR;
Ramazan’dı, bayramdı, tatildi derken, sıcaklarla birlikte herkesin rehavete,
dinlenmeye çekildiği Haziran ayında, gerek ATA-2 gerekse de kooperatif
yönetimi oldukça hareketli günler geçirdi. Yaz mevsimi ile birlikte hızlanan
etkinliklerimiz aracılığıyla, gerek kooperatif üyelerimiz, gerekse de site sa-
kinlerimiz sık sık biraraya gelme olanağını buldu.
Önce tarihimizde bir ilk olan iftar yemeğimizi gerçekleştirdik. Bundan son-
raki yıllarda da bunu bir gelenek haline getirmek ve organize bir biçimde
sürdürmek istiyoruz. Zaten sizlerden gelen talepler de bu doğrultuda.. Ger-
çekten de hem büyükler, hem de çocuklar için unutulmaz bir gece oldu.
Anlaşılan ATA-2 sakinleri böylesine bir neşeye, gülen yüzlere, sıcak soh-
betlere olan açlığını yavaş yavaş gidermeye başlayacaklar. Bu çerçevede
hep beraber farklı etkinlikler düzenlemeye devam edecek, sitece özlemini
çektiğimiz renkli bir yaz yaşamak isteyenlere yeni sürprizler hazırlayacağız.
Haziran ayının en önemli etkinliği ise, kuşkusuz Üsküdar Beledi Başkanı
Hilmi Türkmen’in ATA-2’ye gerçekleştirdiği ziyaret ve içilen çayların eşli-
ğinde yaptığı çarpıcı açıklamalar idi. Ne yazık ki, hemen her konuda fikir
beyan etmek için birbirleriyle yarışan, sorular sorma çabası içerinde ol-
dukları görüntüsünü veren kooperatif ortaklarımızın büyük bir bir çoğun-
luğu, bu önemli fırsattan mahrum kaldı ve tapumuz ile ilgili en yetkili kişinin
açıklamalarını birinci ağızdan dinleme şansını kaçırdılar. Bu tarz çalışmala-
rın sizleri olup bitenlerden haberdar etmek adına önemli bir rol oynayaca-
ğının bilinci ile, bundan sonra gerçekleştireceğimiz bu tür bilgilendirme
etkinliklere daha fazla katılım olmasını diliyor ve bu açığınızı gerek web si-
temize koyduğumuz o gecenin görüntü ve ses kaydı ile, gerekse de bu bül-
tenimizde yayınladığımız üç sayfalık bant çözümü ile doldurabilmeyi
umuyoruz.
Üsküdar Belediye Başkanı ve ekibi ile gerçekleştirilen bu toplantının hemen
akabinde, Belediye Başkan Yardımcısı ve avukatlarımızdan oluşan bir ekiple
gerçekleştirilen Ankara ziyaretimiz ve Danıştay 8. Dairesive Başbakanlık Baş
Hukuk Müşaviri ile olan temaslarımız hakkındaki haberi de yan sayfada oku-
yabilirsiniz.
Bu sayıda duyurusunu yaptığımız ve ayrıntılı yol haritasını verdiğimiz bir
diğer girişimimiz de, ATA-2 özelinde gerçekleşecek olan herkes için hayatı
bir önem taşıyan ATA-2 Afet Gönüllüleri Komisyonu ATAG’ın yaşama geçi-
riliyor olmasıdır. Oldukça geç kalınan ve bugüne kadar çoktan gerçekleşti-
rilmiş olması gereken bu proje konusunda işbirliği için mahalle muhtarımız
Zekiye Hoca’ya teşekkür ediyor ve tüm sitemizden gönüllülerin başvuru-
sunu bekliyoruz.
Unutmayın deprem bu ülkenin bir gerçeği.. ATA-2 olarak bu gerçekle baş
edebilmemiz de, bu konuda yapılacak çalışmaların başarısı ile doğuru oran-
tılı. Bu nedenle genç yaşlı, kadın erkek demeden hepinizi ATAG koordinas-
yonunda yaşama geçirilecek bu önemli projeye duyarlı
olmanızı ve komitenin irili ufaklı bilgi toplama, örgütlenme,
eğitim ve uygulama gibi çalışmalarına azami desteği ver-
menizi önemle rica ediyoruz.
Hepinize mutlu bir yaz ve iyi tatiller dileriz. Bir sonraki
sayımızda yine buluşmak üzere...
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

28 Mayıs 2017 tari-
hinde gerçekleştirilen
genel kurulda alınan
karar gereğince, geç-
tiğimiz yıl 30.10.2016
tarihindeki Olağan
Genel Kurul toplantı-
sında ibra edilmeyen
eski Yönetim Kurulu
ve Denetim Kurulu hakkında hesap tetkik ko-
misyonu kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Yapılmış olan oylama sonrucunda belirlenen
ve Mustafa FETTAHOĞLU, Emine ÖZKORKUT
ve Selma ÖZVARIŞ’dan oluşan Hesap Tetkik

Komisyonu, Eski Yö-
netim Kurulunun,
ibra edilmedikleri
dönemi ve 2016 yılı-
nın ilk 10 ayını ve
gerekli görüldüğü
takdirde yasaların
izin verdiği, geriye
dönük  faaliyetlerini

inceleyebilecektir.

Mustafa Fettahoğlu, uyum içerisinde oldukça
verimli bir çalışma yürüttüklerini ve raporları-
nın yasanın öngördüğü en kısa süre içerisinde
tamamlamayı planladıklarını belirtti.

ATA- 2  Yö n e t i m i n i n  Ö ne r i s i  i l e  G e n e l  Ku r u l da  K a b u l  E d i l en

H E S A P  T E T K İ K  K O M İ S YO N U  H E S A P  T E T K İ K  K O M İ S YO N U  
Ç A L I Ş M A L A R I N A  B A Ş L A D IÇ A L I Ş M A L A R I N A  B A Ş L A D I

Zekiye Hoca
Didem Akyüz Saldıran
Oral Akı
Deniz Arda Erkul

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
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Göreve geldiğinden bu yana, ATA-nin diğer sorunlarının çözümü
konusunda gösterdiği gayretlerin, attığı adımların yanısıra, en
önemli konumuz olan tapumuz ile ilgili olarak hemen her kurum
ve kuruluş ile ilişkiye geçen, onlarla görüşerek durumu anlatan ve
çözüm konusunda kendilerine baskı yapan ATA-2 Yönetimi, bu
çerçevede üçüncü kez Ankara’nın yolunu tuttu.

22 Haziran Perşembe günü, yanına Üsküdar Belediyesi Hukuk İş-
lerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve ATA-2 Kooperatifi avu-
katlarını da alan Ahmet Gülaydın, bu kez de DANIŞTAY 8. DAİRE
BAŞKANI ve BAŞBAKANLIK  BAŞ HUKUK MÜŞAVİRİ ile toplantılar
yaptı bilgiler verdi, görüşler aldı ve toplu dilekçelerimizi kendile-
rine teslim etti. 

Konu ile ilişkin açıklama aşağıda yer almaktadır.

ATA-2 YÖNETİMİNİN ATA-2 YÖNETİMİNİN 
ANKARA TEMASLARIANKARA TEMASLARI

Ahmet GÜLAYDIN   (Yönetim Kurulu Başkanı)

Y Ö N E T İ M ‘ D E N

VERİMLİ GÖRÜŞMELER

“Yönetimimiz, arsa tapusu ko-
nusunda Üsküdar Belediye’si-
nin de desteği ile, 22 Haziran
Perşembe  günü Ankara’da çok
verimli geçen görüşmeler ya-
pılmıştır.

Belediyemizin başkan yardım-
cısı ve avukatımızı da alarak
gittiğimiz Ankara’da, önce
sabah saatlerinde DANIŞTAY 8.
DAİRESİNDEKİ davaların akibeti
ile ilgili araştırmalar yapılmış,
öğleden sonra da Üsküdar Be-
lediye Başkan Yardımcısının da
katılımıyla BAŞBAKANLIK BAŞ
HUKUK MÜŞAVİRİ ile gerçek-
leştirdiğimiz toplantılarda ön-
celikle ATA-2’nin durumunun

bu güne kadar çok da iyi anla-
şılamamış olduğu gerçeğinden
hareketle, gerek kooperatifi-
miz, gerekse bölgede yaşanan
sorunlar hakkında detaylı bilgi-
lendirmelerde bulunarak,
durum apaçık bir biçimde or-
taya konmuş, daha sonra da
mağduriyetimizi ortadan kaldı-
racak hukuki çözümler öneril-
miştir.

BİLGİLENDİRME AÇIĞINI
CANLA BAŞLA
KAPATMAYA
ÇALIŞIYORUZ
Gerek bu sefer, gerekse de ön-
ceki temaslarımız sırasında ta-
rafımızdan hayretle tesbit

edilen bir husus da, resmi ma-
kamların ATA-2’nin durumun-
dan  tahmin edilemeyecek
ölçüde habersiz oldukları idi.
Pek çoğu ATA-2’yi sıradan bir
site olarak biliyor, yaklaşık 15
bin kişinin yaşadığı mahalle bü-
yüklüğünde bir yer olduğunu
öğrenince de hayretlerini gizle-
miyorlardı.

Göreceli olarak biraz daha fazla
bilgiye sahip olan merciler de,
hukuki durum hakkındaki de-
taylara hakim değildiler. Onlar,
gecekonducuların ATA-2’nin
kendi sınırları içerisindeki yeşil
alanlarda işgalci olduklarını ve
bizim onları buralardan çıkar-
mak istediğimizi sanıyor, onla-
rın gerçekte bizim alanımız
dışında, terk edeceğimiz böl-
gede yaşadıklarından ve biz ta-
pumuz karşılığında yasal
terkimizi yaptığımızda bizimle
bir ilgilerinin kalmayıp sorunun
belediye ile onlar arasında çö-
züleceğinden de habersiz idi-
ler.

Daha önce yeteri kadar anlatı-
lamamış olduğunu gördüğü-
müz bu durumu her temasımız
sırasında tüm mercilere anlatı-
yor ve kayıt altına alınarak
daha farklı bir gözle yaklaşma-
larını sağlamaya çalışıyoruz.

Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz

her toplantı en azından bu ne-
denle oldukça verimli bir bi-
çimde geçiyor. 

Bu Ankara ziyaretimizde de
hem bu konuları tekrar tekrar
açıkladık, hem de özellikle da-
valarımızın akibeti konusun-
daki hassasiyetimizi dile
getirdik.

Sonuç olarak edindiğimiz izle-
nim, davaların görülmeye baş-
lanmasıyla birlikte birbiri
ardına çözülebilmesi konusun-
daki taleplerimizin dikkate alı-
nacağı doğrultusundadır.

TOPLU DİLEKÇELERİMİZİ
DE TESLİM ETTİK

Ankara’ya gitmemizin nedenle-
rinden biri de, Mayıs ayında
gerçekleştirdiğimiz son genel
kurulumuzda kooperatif ortak-
larımız tarafından imzalanan ve
arsa tapumuzun alınmasına yö-
nelik taleplerimizi içeren 300
civarındaki toplu dilekçeyi de
ilgili makamlara iletmekti. 

Verdiğimiz bu dilekçelerin so-
nuçlarını da takip edecek ve
gelişmeleri sizlerle paylaşmaya
devam edeceğiz.
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AHMET GÜLAYDIN’IN 
KONUŞMASI
Davete katılan Üsküdar Belediye Baş-
kanı Hilmi Türkmen’e teşekkür ede-
rek sözlerine başlayan ATA-2 Yönetim
kurulu Başkanı Ahmet Gülaydın, ko-
nuşmasına bugüne kadar ATA-2’nin
ihtiyaçları için Üsküdar Belediye Baş-
kanı ve yetkilileri ile pek çok toplantı
yaptıklarını hatırlatarak başladı. 
Gülaydın, kooperatifimizin sorunla-
rını çözümü konusunda Üsküdar Be-
lediyesi ile çok uyumlu bir çalışma
içerisine girdiklerinin ve sorunları
ortak hareket ederek çözmek zo-
runda olduklarının da altını çizerek
sürdürdüğü konuşmasında şunları
söyledi :

“Başkanımız tapu problemimizi çöz-
mek için en az bizim kadar çaba sarf
etmektedir, buna biz yönetim ola-
rak bizatihi şahidiz. 

Defterdarlık, Bakanlık, Ankara nez-
dinde girişimleri var. Bu problemi-
miz  Üsküdar’ın  toplumsal bir
problemidir ve beraberce çözmek
zorundayız. 

Tapumuzu herhangi bir ücret öde-
meden alacağız, tapuyu alır almaz
imar planlarımız gereği yasal ka-
musal terklerimizi yaparak, peşinde
belediye nezdinde ferdileşme süre-
cini başlatıp sonuçlandıracağız.”

Ödenmesi gereken ücretler ve hibe
konusunda bugüne kadar pek çok

dedikodu yapıldığı ve farklı söylem-
lerde bulunulduğunu hatırlatan Gü-
laydın, bunların hiçbirinin doğru
olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Gelinen noktada Belediyemizin
hibe konusu ile ilgili hiçbir talebi
yoktur, yasal kamusal terkler ne ise
yapılacaktır. Şimdiden ücreti konuş-
mak doğru değildir, önce tapumuzu
alacağız, sırasıyla hareket edeceğiz. 

İlle de bir şey söylenmesi gereki-
yorsa, o da şudur. Biz belediyemize
yasal olarak ödenmesi gereken
harçlar ne ise, ne bir lira fazla ne de
bir lira eksik ödemek zorundayız,
bunun pazarlığı olmaz, bunu bu-
günden konuşmak doğru değildir.

İnşallah tapumuzu en kısa zamanda
alır ve bunu da konuşuruz.

Seçildiğinden bu yana, diğerlerinden farklı olarak ilgili
tüm kurum kuruluşlarla görüşen, onlarla yakın temas ku-
rarak ATA-2’nin en önemli sorunlarını çözme konusunda
adımlar atan ve bu çerçevede hemen herkes ile pozitif iliş-
kiler kuran kooperatif yönetim kurulu, göreve gelir gel-
mez ilk iş olarak konunun taraflarından olan Üsküdar
Belediyesi ile tesis ettiği olumlu ilişkilerini sürdürüyor.
Son 8 ay içerisinde sık sık biraraya gelerek çeşitli toplan-
tılar gerçekleştirdiğimiz Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen’i bu kez sitemize davet ederek kooperatif ortak-
larımız ile buluşturduk. 20 Haziran 2017 akşamı B-1 ada-
sındaki kapalı spor salonumuzda gerçekleşen çay
sohbetinde Hilmi Türkmen ile biraraya gelen site sakini ve
kooperatif ortaklarımız, bu vesile ile gündemdeki konular
hakkında bilgi sahibi oldu ve birinci ağızdan  ATA-2 ta-
pusu hakkında birebir bilgi sahibi olma olanağına kavuş-
tular.
Sitemizi ilgilendiren konularda duyarlılık gösteren tüm ka-
tılımcılara teşekkür eder, benzeri etkinliklerde daha çok
üyemizi aramızda görmek isteriz.

Hilmi Türkmen ile Çay Sohbeti
B-1 Adası Kapalı Spor Sahamızda Üsküdar Belediye Başkanı İle Biraraya Geldik

Üsküdar Belediye Başkanını ATA-2’lilerle Buluşturarak, Gündemdeki Sorunları Konuştuk

AHMET GÜLAYDIN :       
“Tapumuzu herhangi

bir ekstra ücret
ödemeden alacak,

yasal kamusal
terkimizi yapacak ve
ferdileşme sürecini
sonuçlandıracağız.

Belediye Başkanımız
da bu konuda en az

bizim kadar çaba
sarfetmektedir”
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Konuşmasının devamında yönetim
olarak Üsküdar Belediye Başkanından
kimi talepleri olduğu belirten Gülay-
dın, temizlik işlerinden memnun ol-
duklarını ancak havaların ısınmasıyla
birlikte konteynerlerin bulunduğu
alanların yıkanması gerektiğini, so-
kakların da genel bir temizliğe ihtiyacı
olduğunu, katı atıkların ayrıştırılması
ile ilgili sıkıntılarımız olduğunu, bilgi-
lendirme seminerleri, broşürler gibi
faaliyetlerle bu sorunun giderilmesi
gerektiğini  belirtti. Gülaydın şöyle
devam etti :

“Üsküdar ilçemizde Park ve Bahçeler
konusunda çok güzel işler yapıldığı-
nın farkındayız, çok güzel projelere
imza attınız. Fakat Ata2 ye talepleri-
miz olduğu halde hiçbir hizmet veril-
medi, çok az sayıda ağaç budaması
desteği aldık.

Bize site muamelesi yapılıyor, biz site
değiliz, burası 15.000’e yakın nüfusun
yaşadığı bir mahalle, çok eksiklerimiz
var, kendi imkanlarımızla bunları yap-
mamız mümkün değil. Yapılan hizmet-
lerden dolayı diğer semtleri ,
mahalleleri kıskanıyor ve park bahçe-
ler konusunda belediyemizden destek
bekliyoruz.” 

Son olarak da, ATA-2’nin yollarının ta-
mamının 20 yıl önce kilit taş olarak ya-
pıldığı, süreç içinde başta Türk
Telekom ve Ayedaş olmak üzere pek

çok kazı yapıldığı ancak bunların ona-
rımlarının sağlıklı yapılamadığı bu ne-
denle de yollarımızın bozuk durumda
olduğunu ve bunların genellikle kilit
taş ve kısmen de asfalt  yöntemiyle
onarılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Gülaydın, Mayıs ayı içinde belediye ta-
rafından bazı onarımlar yapıldını
ancak bu çalışmaların yeterli olmadı-
ğını, halen bozuk yollarımızın çok fazla
olduğunu ve bunların onarımlarının
devam etmesi gerektiğini ifade ede-
rek bu konuda belediyeden daha fazla
katkı beklediklerini de ifade etti.

HİLMİ TÜRKMEN’İN 
KONUŞMASI
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türk-
men ise, site sakinlerimiz önünde ilk
kez bu kadar açık konuşarak, kendi
dönemleri içerisinde tapuyu nasıl ve-
receklerini net cümlelerle anlattı. 

Sözlerine, üç ayrı iftar yemeğine katıl-
mak zorunda olduğundan toplantıya
geciktiği için özür dileyerek başlayan
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türk-
men, Ramazan ayının güzel bir akşa-
mında ATA-2’lilerle bir araya
gelmekten duyduğunu memnuniyeti
ifade ederek tüm katılımcıları selam-
ladı.

Yollar, parklar, temizlik vb. konuların
sorun olmadığını, bu başlıkların üze-
rinde çalışarak çözülebileceğini söyle-
yerek sözlerine başlayan Hilmi
Türkmen, ancak en önemli konunun
ATA-2’nin yılan hikayesine dönüşen
2B sonrasındaki tapu ve iskan sorunu
olduğunu ve konuşmasını doğrudan
bu konuda yapmak istediğini belirtti
ve şunları söyledi :

“2014 yılının Ocak – Şubat ayla-
rında, daha Belediye Başkan adayı

iken, eğer seçilirsem aşağıdaki işleri
yapacağım diyerek bir takım taah-
hütlerde bulundum ve bunları bir
broşür haline getirdim.  Şu anda üç
yılı doldurduk ve bu süre içerisinde
sadece Üsküdar değil, tüm Türkiye
olarak çok ciddi badireler atlattık.

Bu önemli siyasi gelişmeler, seçim-
ler, darbeler vb. olaylara rağmen
vaadlerimizin biri hariç, tamamını
yerine getirdik. En önemli konu 2B
idi, onun da %70’ini çözdük, geriye
yüzde otuzu kaldı ki, bu yüzde otuzu
da sizler ve bir iki yer daha oluşturu-
yor.

Bu dönem içerisinde gerek eski yö-
netim, gerek yeni yönetim, hukuk-
çularınız ve ilgililerle bu konuları çok
konuştuk, görüştük. Ben 550 bin nü-
fusluk bir ilçenin belediye başkanı-
yım, siyasi parti kimliğini bir yana
bırakmış olarak çalışıyorum. Bizim
için siyasi görüş, şu partiye bu par-
tiye oy vermiş diye bir şey yok. 

Ben aynı zamanda hukukçuyum  ve
iki dönem de belediye başkan yar-
dımcılığı yaptım. Yani konuyu iyi bi-
liyorum.

Bu ATA-2 konusunda açıkçası ne
İsa’ya, ne Musa’ya yaranamadık di-
yebilirim. Ne Sultanmurat’dakileri
memnun edebildik, ne de ATA-2’li-
leri..

İşte genel kurullar yapıyorsunuz,
tabii en önemli konunuz tapu mese-
lesi gündeme geliyor ve ortalık karı-
şıyor. Yok hibe idi, terk idi, yok şu
kadar para idi filan.. 

Aslında ne yaşanıyorsa, dil proble-
minden, üslup ve iletişim proble-
minden yaşanıyor. Ne çözümü
sizlere doğru düzgün anlatabildik,
ne de Sultanmurat’daki dostlarımızı
çözüm yolunun bu olduğu konu-
sunda ikna edebildik. Belli bir
oranda bizim söylediğimiz çözümü
anladılar ama yine de tamamiyle
ikna olmuş değiller. 

Bunun sebebi de yüzde doksan dokuz
siyasi bir saiktir. Gidiyoruz oraya di-
yoruz ki “Bakın bu işin çözüm yolu
şudur, bundan başka da bir çözüm
yoktur, bunun dışında kim ne diyorsa
yalan söylüyordur“. Ama onlar itiraz
ediyorlar, “Buradan daha önce ka-
dastro geçti, bizim üzerimize yazıldı,
bize tapumuzu ve gerisine karışma”
diyorlar. Ben de onlara diyorum ki,
böyle bir şey olmaz. 

Öte yandan ATA-2’liler de anlaya-
madı konuyu. Efendim  “Bizden
neden bu kadar çok para isteniyor,
neden terk yapacağız, terk ettiğimiz
yerleri belediye imara açacak, zengin
olacak” tartışmalarını sürdürdüler. 

AHMET GÜLAYDIN :       
“Üsküdar Belediyesinin

verdiği hizmetlerden
dolayı diğer semtleri

kıskanıyor, park bahçe-
ler ve yollar konusunda

belediyeden destek
bekliyoruz”

HİLMİ TÜRKMEN :       
“Sizin tapunuz konu-

sunda ne İsa’ya, ne Mu-
sa’ya yaranamadık.

Ne Sultanmurat’dakileri
memnun edebildik,
ne de ATA-2’lileri..”

HİLMİ TÜRKMEN :       
“Sizin meseleniz normal

bir 2B meselesi değil.
Burada karmaşık bir
hukuki durum var.

Türkiye’nin her yerinde
2B olayı çözüldü, bir

bizim Üsküdar’da
çözülemedi.”
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Tabii hepinizi kastetmiyorum ama
sizlerden bir kısmı da üzüm yemeyi
bırakıp bağcı dövmek peşinde
koştu. Ne oldu sonuç ? 

Bakın hala durum ortada.. Dava
açıldı, defterdarlık da “bu dava so-
nuçlanmadan ben tapu vermem”
diyor. Halbuki ben 2012 – 2014 yıl-
ları arası haftada iki kez Ankara’ya
gittim, Milli Emlak Müdürlüğüne,
Maliye Bakanlığına, Defterdarlığa.. 

Sizin meseleniz normal bir 2B me-
selesi değil, burada karmaşık bir
hukuki durum var. Türkiye’nin her
yerindeki 2B olayı çözüldü, bizim
Üsküdar’ınki çözülmüyor. Üskü-
dar’daki pek çok tapuyu  verdik so-
runları patır patır çözdük. Tam
sizinki de çözülecekti ki, bir yandan
Sultanmurat’dakiler, bir yandan
sizin itirazlar derken durum bu hale
geldi.

Bakın ben size açık ve net söylüyo-
rum, bu işin çözümü var. 2019’a bir
buçuk iki yıl var, çözülür. Çözülmesi
için hem sizin, hem de Sultanmurat
tarafının iyi niyetli olması lazım. İyi
niyetten kastım şu: Burada bazıları
devreye girip milletin kafasını ka-
rıştırarak bu işin çözümsüzlüğüne
zemin hazırlanıyor. Bakın samimi
olarak söyleyeyim, bu işi belediye
başkanı olarak ben çözemezsem,
bu iş daha 20 yıl çözülemez. Aksini
iddia edebilirsiniz, başkan abartı-
yor diyebilirsiniz ama çözülmez.
Çünkü işin içyüzünü, inciğini cinci-
ğini biliyorum.

Bakın yine söylüyorum, biz size bu
tapuyu ve iskanı vereceğiz vaadi ile
ateşten bir gömlek giymeye talip
olduk. Normalde bu iş çözülmez.
Bakın, Gül Hanım, mimar, eski baş-
kan yardımcınız, sizin arkadaşınız,
diyor ki “Başkan, ben olsam bu
imara imza atmam”. Sizin arkada-
şınız diyor. Ama biz böyle bir risk

alarak size bunu vaadettik. Ama
dediğim gibi siz yok harçtı, yok
terkti derken, Sultanmurat’dakiler
davayı açtı, hala mahkemelerle uğ-
raşıyoruz.

Bakın yine randevular aldılar baş-
bakanlık müşavirinden, Perşembe
günü, ATA-2 yönetimi ile birlikte ar-
kadaşlarımız yine Ankara’ya gide-
cek. Yani biz bu işi çözüme
kavuşturma konusunda iyi niyetle
çalışıyoruz. Eğer çözüm istiyorsanız
bize güveneceksiniz. İkincisi, baş-
kanınız da burada işte, işin arka-
sında başka bir plan olmadığına
inanacaksınız. Bakın size net söylü-
yorum, bir kuruş makbuzsuz bir
ödeme olmayacak. İskanıydı, imar
harcıydı, ruhsat harcıydı, tüm öde-
meleriniz devletin, belediyelerin
resmi harç bedelleri ne ise o olacak. 

İkinci olarak Sultanmurat bölgesi
ile sizi zorunlu yol arkadaşı yapaca-
ğız. Bunlar artık sizin kaderiniz
oldu. Sultanmurat evet işgalci, evet
gecekonducu, evet hukuki anlamda
kağıt üzerinde bir hakları yok, bun-
ları söyleyebilirsiniz ama hayat
böyle değil arkadaşlar, sosyolojik
olarak böyle değil. 

“Başkan tapu bizim, biz haklıyız”
derseniz, bu anlayışla giderseniz,
samimi söylüyorum el sallar gide-
riz. Bakın ne diyorum, evet tapu
sizin, hukuki anlamda bu tapu size
çıkacak. Ama gerçekten çözüm arı-
yorsanız, gerçekten yarın ipotek
olarak gösterebileceğiniz, kredi
alabileceğiniz iskanlı binalarda
oturmak istiyorsanız, bu işi Sultan-
murat’dakilerle birlikte çözmeniz
lazım. Aksi taktirde bu iş sürer, bu
konu çok site başkanı eskitir. Çok
açık söyleyeyim. Ne yapalım, biz
buna razıyız, kaç yıl sürerse sürsün

derseniz, bizim için bir problem yok.

Başkanınıza da söyledim, biz şurası
iskansız, burası ruhsatsız, şu ka-
nunsuz filan diye bakmıyoruz.
Bakın bu bulunduğumuz salon da
bu durumda. Ama bizim sizin bina-
larla, eklentileriyle, şöyleydi, böy-
leydi ile bir ilgimiz yok. 

Ben söylediğim gibi bu işlerin içeri-
sinden gelen bir arkadaşınız, bir
kamu yöneticisiyim ve vatandaşın
az çok ne hissettiğini tahmin edebi-
liyorum. Bu nedenle de “Sultanmu-
rat sizin gerçeğiniz, sizden ayrılmaz
bir parça, bunu böyle bilin” diyo-
rum. 

Dolayısıyla sizin bu işinizi çözerken
Sultanmurat’ın da işini de çözme-
miz lazım. Atbaşı gider bu işler,
başkaca da olmaz, asla olmaz. Ha,
olur ama 30 sene sonra olur. Sistem
değişir, yeni bir hak getirir o zaman
olur. Polisi, jandarması, askeri, toz
toprak filan derken sonunda kim-
seye yar olmaz.

Değerli kardeşlerim, bu konunun
çözümünü istiyorsanız, önce Ahmet
ağabeyinize, sonra bize güvenecek-
siniz. Ben iyi niyetle bu işin çözümü
için, son üç yıldır olduğu gibi, bun-
dan sonraki sürede de uğraşaca-
ğım. Sizin probleminiz bizim
problemimiz. Sözümüz de var. 

Bakın Perşembe günü Ankara’ya
gidecek arkadaşlarınız. Başbakan-
lıktaki hukuk müşavirlerinin görüşü
ile Milli Emlak Genel Müdürlüğünü
rahatlatmamız lazım. Bakın dava-
larınızdan bir kısmı lehinize, bir
kısmı aleyhinize sonuçlandı. Bana
sorarsanız, tamamının lehinize so-
nuçlanması lazım. Yargı karararına
saygı duyuyoruz ama şüphelerimiz var.

Sonuç olarak kesinleşmiş bir yargı
kararı bulur, defterdarlığa getirir-
sek de tapularımızı hızlıca alacağız.
Zaten bir anlaşmamız var, bu an-
laşma gereği tapularınızın derhal
verilmesine muvafakat edeceğiz.
Tapuyu aldıktan sonra Ahmet Ağa-
beyimizin dediği gibi derhal ferdi-
leşme sürecini başlatacağız.

Biliyorsunuz Sultanmurat sizin ter-
kiniz, yeşil alan olarak terkediyor-
sunuz. Oradakileri mağdur
etmeyecek bir alanı da konut alanı
olarak açacağız, dışarıdan kimseyi
getirmeyeceğiz.

Tüm bunları imar planına da yazdık,

buyrun : “Satışa konulamaz, sosyal
konut yapılır ve burada oturanlara
verilir” diye. Bu kadar açık ve net
yazdık herşeyi. Hepsi şeffaf, gizlisi,
saklısı yok. Bu iş ancak böyle çözü-
lür. Orada dava açan kimi arkadaş-
larla da görüştük, görüşmeye
devam ediyoruz.  İçlerinde “Başka-
nım, bize böyle anlatılmadı, ben
böyle olduğunu bilseydim dava
dahi açmazdım diyen de var, ısrar
edenler de var. Onları da yavaş
yavaş ikna edecek ve onların bazı-
larını davalarından vazgeçireceğiz
ve bu tapu verme işini hızlandıraca-
ğız. Dolayısıyla ATA-2’nin iki önemli
konusu var :  Bir arsa tapusu, iki
iskan. Biz ikisini de çözeceğiz. 

Sizin bu iki işinizi çözdüğümüzde Sul-
tanmurat’ı da çözüyoruz. Sultanmu-
rat’ın da işini çözdüğümüz için biz bu
ateşten gömleği giyiyoruz. Burada
toplumsal bir yara var, burada sos-
yolojik bir vaka var, otuz senedir or-
tada olan bir cenaze var, biz bu
cenazeyi kaldırmak için gereken riski
alıyoruz. 

Burada size düşen de, burası için bize
bir üniversiteden sağlamlık raporu
getirmeniz. Biz de o raporu bahane
ederek, ona dayanarak iskanlarınızı
vereceğiz. İskanlarınızı verelim ki,
siz de terkinizi yapın ve Sultanmu-
rat’ın işini de çözmüş olalım. 

Konu bu kadar açık ve net...”

A T A -  2    E T K İ N L İ K L E R İ N D E N

HİLMİ TÜRKMEN :       
“Bazıları devreye girip

milletin kafasını
karıştırıyor. Oysa bu

işin çözümü var.
Samimi olarak

söyleyeyim, Belediye
Başkanı olarak bu işi

ben çözemezsem, bu iş
20 yıl daha çözülmez”

HİLMİ TÜRKMEN :       
“Konunun çözülmesini

istiyorsanız, önce
Ahmet Ağabey’inize,

sonra bize güveneceksiniz.
Bunun için çalışacağız.
Sizlere sözümüz var”

HİLMİ TÜRKMEN :       
“Evet, tapu sizin ve

hukuki olarak da sizin
üzerinize çıkacak. Ama
gerçekten yarın ipotek
olarak gösterip kredi
alabileceğiniz iskanlı
binalarda oturmak
istiyorsanız, bu işi

Sultanmurat’dakilerle
birlikte çözmeniz

lazım””
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Sitemizde gerçekleşen Ramazan Ayı etkinliklerinden bir diğeri de,
ATA-2 Yönetiminin, DOĞA DOSTLARI Grubu tarafından “tencereni
kap da gel” çağrısı ile başlatılan iftar etkinliğini kapsamlı bir or-
ganizasyona dönüştürerek gerçekleştirdiği 1. ATA-2 İFTAR ŞEN-
LİĞİ olmuştur. 
Tüm masrafları ATA-2 Yönetim kurulu üyelerinin kendi ceplerin-
den karşılanan bu kapsamlı etkinlik çerçevesinde, bir catering fir-
ması ile anlaşılarak, site sakinleri ve kooperatif üyelerinden oluşan
300 kişilik bir topluluğa iftar yemeği verilerek, bu anlamda bir ilke
daha imza atılmıştır. 
B-1 adasındaki kapalı spor salonumuzda gerçekleştirilen iftar ye-
meği sonrasında Sınav Koleji tarafından sitemiz çocuklarına yö-
nelik bir Karagöz ve Hacivat gösterisi gerçekleştirilmiştir.
Böylesi bir etkinliğin sitemizde ilk kez yapılıyor olması ve tüm ka-
tılımcılar ve çocuklar tarafından büyük bir çoşku ve beğeni ile kar-
şılanması üzerine ATA-2 yönetimi bu ve benzeri etkinliklere devam
edeceklerini belirterek, bu iftar yemeğinin de gelenekselleştirile-
ceği müjdesini verdi.
Katkılarından dolayı DOĞA DOSTLARI Grubu, sitemiz gençleri ve
Sınav Kolejine teşekkür eder, ATA-2’lileri bundan sonraki tüm et-
kinliklerimizde tekrar aramızda görmek isteriz.

1. ATA-2 İFTAR ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
ATA-2 YÖNETİMİ ve ATA-2 DOĞA DOSTLARI GRUBUNUN ETKİNLİKLERİ BİRLEŞTİ
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Kooperatifimizin sorunlarının
içerisinde önemli bir konu da,
yoğun yağış esnasında su baskını
olan yerlerin korunmasıdır.

Su baskınına muhatap olan yer-
lerden en kritik olan iki yer, ER-
GUVAN CADDESİ B Kapısı
civarı 5 - 7 No’lu villa grubu ve
IHLAMUR ÇIKMAZI 1 - 2 Blok
bodrum katı olarak tesbit edil-
miştir. 

Buralarda sık sık sorunlar ya-
şandığı konusunda, olayın mu-
hatabı olan Üsküdar Belediyesi
ile İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığına önlem alınması
üzerine bilgi verilmiştir.

Ancak, kooperatifimiz de bu ko-
nuda boş durmamış ve acil önlem
olarak ilgili yerlerdeki ızgarala-
rın tıkanmaması için ızgara ge-
nişlikleri ve biçimleri
değiştirilmiştir.

Menfez ve olukların tıkanması tıkanmasını önlemek için rögar ve
çevre temizliğine azami dikkat edilmektedir.

Ayrıca yüzeysel suların rögarlara yönlendirilmesi için kilit taşları,
bordürler ve oluklarda imkanlar ölçüsünde iyileştirmeler yapıl-
mıştır.

Alınan her türlü önleme rağmen ani, aşırı yağışlarda konut sahip-
lerinin de dikkatli olmaları, yağmur esnasında ve öncesinde alabi-
lecekleri önlemleri almaları uygun olacaktır.

F İ N A N S

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

Gönül KARACAN, Şennur ÇOLAK
Kendilerine Hoşgeldin Diyor, Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

HAZİRAN AYINDA KAYBETTİKLERİMİZ :HAZİRAN AYINDA KAYBETTİKLERİMİZ :
Sabri ATALAY

Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına ve
Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz.

ESKİ BORÇ HAZİRAN AYI TOPLAM

Tahsil Edilmesi Gereken 281.846            331.886 613.732

Tahsil Edilen Toplam Gelir 334.151

TUTAR

Ücretler (36 Çalışan + 5 Yönetim + 3 Denetim) 116,161

SSK 42.226

Stopaj 21.349

Güvenlik (24 Kişi) 82.967

Hukuk Müşavirliği 10.400

Mali Müşavirlik 2.500

Mahkeme Giderleri 20.475

Bakım Onarım 7.307

(Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme)  4.884

Yönetim Binası Genel Giderler 2.268

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

Genel Kurul Giderleri 5.460

Demirbaş Giderleri 0

Ring Servis 6.490

Toplam Giderler  322.3488

*Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir

*Arsa tapu vadeli hesap toplamı  .....................................    12.477.696

HAZİRAN AYI GELİRLERİ

HAZİRAN AYI GELİR-GİDER TABLOSU

HAZİRAN 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.

Yağmur Suyu Yağmur Suyu 
Baskınları ile İlgili Baskınları ile İlgili 

Yapılanlar ve Yapılanlar ve 
Yapılması GerekenlerYapılması Gerekenler

Atilla KADIOĞLU
ATA-2 Yönetim Kurulu Üyesi
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İLK 24 SAAT İÇERİSİNDE
DEPREM VB. AFETLERE
MÜDAHALE ETMEK ATA-2
SİTESİ İÇİN DE HAYATİ ÖNEM
TAŞIYOR
Türkiye bir deprem ülkesi ve yaşadı-
ğımız İstanbul kenti de önemli dep-
rek risklerini barındıran bir kent.

Geçmişte de çok sık karşılaştığımız
üzere, öz̈ellikle deprem gibi buÿuk̈
ol̈cȩkli afetlerde veya zamanında
mud̈ahale edilmedigĭ takdirde co̧k
vahim boyutlara ulasa̧bilme ihtimali
olan yangın ve sel gibi felaketlerde
ciddi can ve mal kayıpları yaşanmak-
tadır. Ancak  bu tür tehlikelerin her
zaman var olmasına karsı̧n, bilincļi ve
hazırlıklı oldugŭmuz takdirde riskleri
ve yol aca̧bilecekleri kayıpları en aza
indirgemek mümkün.

Özellikle ilk 24 saat içerisinde, pro-
fesyonel ekipler henüz ulaşmadan
yapılabilecek olanlar hayati önem ta-
şımaktadır. Zaten afet sonrasında
hayatta kalanların büyük çoğunluğu
da çevreden yetişen, genellikle eği-
timi ve ekipmanı sınırlı ya da hiç ol-

mayan yakınları ve komşuları tara-
fından kurtarılan kişilerdir.

İşte tüm bu gerçeklerden hareketle,
1999 depreminden de ediniler tec-
rübeler ışığında 15 bine yakın kişinin
yaşamakta olduğu ATA-2 Konutla-
rında da böyle bir çalışma yapılması
oldukça önem ve aciliyet arzetmek-
tedir. ATA-2 Yönetimi de başta bu
konularda oldukça deneyimli olan
mahalle muhtarımız ve site sakinimiz

Zekiye Hoca ile gerçekleştirdiği işbir-
liği sonucunda ATAG kısa adı ile anı-
lacak olan ATA-2 AFET GÖNÜLLÜLERİ
KOMİSYONU çalışmasını Temmuz
2017 tarihi itibariyle yaşama geçirme
kararı almıştır.

ATA-2 AFET GÖNÜLLÜLERİ
KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
ATA-2 Yönetimi bünyesinde kurula-
cak olan  ATAG ATA-2 Afet Gönüllü-

leri Komisyonunun çalışmaları Tem-
muz 2017 tarihinden itibaren  koo-
peratif ortakları ve site sakinlerinin
başvurusuyla oluşturulacak gönüllü
üyelerin tesbiti ile başlayacak.

MESLEK VE KAN GRUBU GİBİ
GEREKLİ BİLGİLER DERLENECEK 
Bu amaçla, bültenimizin bu sayısının
yanısıra sosyal medyadan da çağrılar
yapılacak ve potansiyel ATAG üyeleri
tesbit edilecektir. Bu konuda blok
yöneticileri ile işbirliği yapılacak ve
bu girişimler sonucunda sitemizdeki
doktor, hemşire ve benzeri sağlık
persolleri tesbit edilecek, acil du-
rumlar için site sakinlerinin kan grup-
ları belirlenecek ve afet çalışmalarına
katkıda bulunabilecek deneyimli, bil-
gili ve aktif gönüllüler bir araya geti-
rilecektir.

ÇEŞİTLİ EĞİTİMLER VERİLECEK
İkinci aşamada uzman kişilerin de
yardımıyla site gönüllüleri ve sakin-
lerine çeşitli eğitimler verilecek ve iş-
bölümü ve görev tanımları
yapılacaktır. 

SİTE SAKİNLERİMİZİ DEPREME KARŞI BİLİNÇİ OLMAYA ve BİZE KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ

ATA-2 Afet Gönüllüleri KomisyonuATA-2 Afet Gönüllüleri Komisyonu
(ATAG) Kuruluyor(ATAG) Kuruluyor

Ç  E  V  R  E

ATA-2 Yönetimi, muhtarımız Zekiye Hoca ile işbirliği
halinde sitemiz bünyesinde bir ATA-2 Gönüllüleri Ko-
misyonu oluşturarak deprem vb. afetler sırasında ha-
zırlıklı olmamızı sağlayacak adımlar atmayı planlıyor.

Eski MAG gönüllülerinden sitemizde oturanlar, dok-
tor, hemşire vb. sağlık personeli özelliğine sahip olan-
lar ile dinamik gençleri bir araya getirecek olan ATAG
üyeleri bilgi deneyim ve enerjileri ile hem depreme
hazırlık yapılmasını sağlayacak, hem de ihtiyaç ha-
linde hemen devreye sokulabilecek kadroların eğiti-
mini sağlayacaklar.

ATA-2 AFET GÖNÜLLÜLERİ KOMİSYONU BİR YOL HARİTASI ÇIKARACAK, GÖNÜLLÜLÜK ÇERÇEVESİNDE İŞ BÖLÜMÜ YAPARAK BİR KRİZ SIRASINDA KİMİN NE YAPACAĞINI BELİRLEYECEK

AFET KONTEYNERİ ELDEN GEÇECEK, SAYILARI ARTIRILACAK, EKSİKLER TESBİT EDİLECEK

İLKYARDIM, YANGIN vb. EĞİTİM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK, SİTE SAKİNLERİ BİLİNÇLENDİRİLECEK
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KONTEYNER VE MALZEMELER
HAZIR EDİLECEK

Üçüncü aşamada afet konteynerleri
de dahil olmak üzere ihtiyaç duyu-
lan malzeme ve araç gereçler belir-
lenerek var olanlar elden
geçirilecek, eksik olanların temin
edilmesi sağlanacaktır.

AFET SIRASINDA
TOPLANILACAK ALANLAR
BELİRLENECEK 

Dördüncü aşamada sitemizde bir
afet sırasında toplanılacak alanlar
belirlenecek ve site sakinlerini bura-
lara yönlendirecek ekipler belirlene-
cek ve buralarda gerekli malzemeler
bulundurulacak, tabelalar yerleştiri-
lecektir.

ATAG ÜYELERİ KİMLERDEN
OLUŞACAK ?

ATAG üyeleri doktor, hemşire vb
sağlık görevlileri ve deneyimli, bilgili
kişiler ile bir afet sırasında aktif bir
biçimde katkıda bulunacak gençler
arasında gönüllük esasına göre seçi-
lecektir.

Bu kişiler esas itibariyle

* Afet bilincine sahip, 

* Afet tehlikelerinden korunmak ici̧n
ne yapılması gerektigĭni bilen, bu ko-
nuda gerekli duyarlılıgı̆ gos̈teren ve
cȩvresindekilerin de aynı bilinc ̧ ve
duyarlılıgă ulasm̧ası ici̧n ca̧ba harca-
yan, 

* Herhangi bir afet anında ve sonra-
sında nasıl davranılacagı̆nı bilen, bil-
gisi, becerisi ve donanımı ile
kendisine, cȩvresindekilere ve bu
alanda ca̧lısa̧n digĕr gor̈evlilere yar-
dımcı olan, 

* Ekip organizasyonunu sur̈ekli etkin
tutmak ici̧n uz̈erine dus̈ȩn gor̈ev ve
sorumlulukları (egĭtim, toplantı, ha-
berlesm̧e zinciri, ekipman bakımı,
tatbikatlar vb.) yerine getiren, 

* Il̇gili kamu gor̈evlileri ve digĕr sivil
toplum kurulusļarı ile isb̧irligĭ ici̧nde
ca̧lısa̧rak, afet risklerinin azaltılması,
afetlere hazırlık duz̈eyinin ve niha-
yet kendisi ve mahallesinin yasa̧m
kalitesinin yuk̈seltilmesi gerekliligĭne
inanan ve bu yon̈de ca̧ba gos̈teren,
bireyler arasından seçilecektir.

ATAG üyeleri tanım itibariyle 18-60
yasļarı arasında olan, mahallede
uzun sur̈edir oturan ve oturmayı
planlayan, fiziksel engeli olmayan,
gon̈ul̈lu ̈ca̧lısm̧asına inanan ve takım
ca̧lısm̧asına yatkın kadın ve erkekler
den oluşur.

Ayrıca mahalle muhtarlığı, ATA-2
Yönetimi, çalışanları ve güvenlik bi-
rimleri ATAG koordinasyon merke-
zinde görevlendirilirler.

ATAG GÖNÜLLÜERİNE GEREKEN
KİŞİSEL EKİPMANLAR

ATAG Gönüllülerinin bulundurması
gereken kişisel ekipmanlar arasında
kask ve fener, reflektor̈lu ̈ tulum,
çȩlik burunlu bot, el feneri, eldiven,
toz maskesi, koruyucu goz̈luk̈, emni-
yet kemeri, halat, sırt ca̧ntası vb.
malzemeler bulunmaktadır.

ATAG TAKIM EKİPMANLARI

ATA-2’nin bir afet ile yapacağı müca-
dele sırasında kullanacağı ve ATAG
ekibinin önceden hazır edeceği mal-
zemeler, temel olarak afet kontey-
nerlerinde toplanacak olup, bu
malzemeler arasında, bir konteyner
içerisinde depolanacak  Jenara-
tor̈ler, Halojen ısı̧klar, Beton kırıcı-
delici, Hidrolik krikolar, Demir
kesiciler,  Kazma, kur̈ek, balyoz, balta
vb., El telsizleri, Seyyar aydınlatma ta-
kımı, Motopomp, Soğuk iklim çadırı,
Megafon, Radyo, Kablo makarası,
Kurtarma ipi, İlk yardım çantası, Kat-

lanabilir branda sedye, Boyunluk, Gaz
maskesi, Emniyet bel kemeri, Sürgülü
merdiven, Yangın söndürme tüpü,
Yangın battaniyesi, Enkaz eldiveni,
Şeffaf eldiven, Toz maskesi, Çalışma
(toz) gözlüğü, Baret, Emniyet şeridi,
İkaz yeleği, Takım çantası, Uyku tu-
lumu, İzci çakısı, Cep düdüğü, Kürek,
Büyük kazma, El çapası, Bel baltası,
Testere, Halat ve çeşitli boyutlarda
piller vb. bulunmalıdır.

VERİLECEK EĞİTİMLER
Gerekli malzemelerin sağlanmasının
yanı sıra, ATAG uÿesi seci̧len aday-
lara, gor̈evlerine basļamadan on̈ce
yon̈etmeliklerde tanımlanan gor̈ev-
leri yerine getirmelerinde yardımcı
olacak bilgiler uygulamalı olarak ak-
tarılır, seminerler verilir ve kullana-
cakları bazı rapor or̈nekleri ve
benzeri belgeler tanıtılır.
Verilecek eğitimler arasında ilk yar-
dım, arama kurtarma, yangın sön-
dürme ve malzemelerin kullanımı
gibi başlıklar bulunmaktadır.

Ç  E  V  R  E

ATA-2 İÇERİSİNDEKİ GÜVENLİ TOPLANMA ALANLARI BELİRLENECEK ve DEPREM SIRASINDA HERKESİN ORADA TOPLANMASI SAĞLANACAK

BLOK YÖNETİCİLERİ YARDIMIYLA SİTE SAKİNLERİNDEN DOKTOR, HEMŞİRE VB. MESLEKLERDEN OLANLAR BELİRLENECEK VE AFET SIRASINDA GÖNÜLLÜ OLMALARI SAĞLANACAK

ATA-2’NİN VE YAŞAYANLARIN CAN GÜVENLİĞİNİN GARANTİSİ İÇİN, SİZ DE ATAG GÖNÜLLÜLERİNE KATILIN
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Deprem gerçeği ülkemi-
zin yüzyıllardır gözardı
ettiği bir sorundur. 1999
Gölcük ve Düzce dep-
remleri bir tokat gibi yü-
zümüze indiğinde çok
sarsıldık ve bu gerçek ile
bir kez daha, çarpıcı bir
biçimde tanıştık.

2000 - 2010 yılları ara-
sında bu konuya yönelik
olarak acil önlemler ko-
nuşuldu, kararlar alındı.
Valiliklerce depreme
karşı önlemler ve planla-
malar yapıldı.. SİVİL SA-
VUNMA, AKUT, MAG
gibi kurum ve kuruluşlar
kuruldu, güçlendirildi.

Bu çerçevede büyük si-
telere alınacak tedbir-
lerle ilgili genelgeler
gönderildi. 

Ancak zaman geçtikçe
okul ve hastanelerin
güçlendirilmesi dışında

alınacak önlemlere veri-
len hız azaldı ve giderek
unutuldu. Taa ki Ege de-
nizinde ard arda gelen
depremlerle hatırlanana
dek.. 

Bizim mahallemizde de
2008 yılında MAG (Ma-
halle Afet Gönüllüleri)
İsveç’in sponsorloğunda
İstanbul genelinde bir-
kaç mahalle ile beraber
50 kişilik gönüllülerden
oluşan bir ekip kuruldu.
Birçok konuda eğitim
verildi. Ama ne yazık ki
devamı gelmedi. Mahal-
lemiz küçüldü, üyeler
dağıldı ve MAG’lar kaldı-
rıldı ama deprem ger-
çeği devam ediyor.

Şimdi mahalle muhtarı
ve ATA-2 sakini olarak
örgütlenmenin ve dep-
reme karşı hazırlıklı ol-
manın gerekli olduğuna
inanıyorum. Bu amaçla

MAG konteynerini muh-
tarlık binası taşınırken
ATA-2’ye, yönetim bina-
sının yanına taşıtarak,
acil bir durumda kulla-
nıma hazır halde muha-
faza altına aldık.

Depreme karşı ATA-2
Yönetimiyle birlikte çalı-
şarak sitemizde bir afet
anında acil yardımlaşa-
bilme amacıyla örgüt-
lenmeliyiz. 

Bu konuya ilişkin olarak
yapılması gereken pek
çok iş var. Herşeyden
önce bu konuda eğitim
almalı ve bir afet anında
nelerin yapılması gerek-
tiği konusunda site ola-
rak hazırlıklı olmalıyız.
Bu konuda ATA-2 Yöne-
timi ile birlikte hareket
ederek bir ATA-2 AFET
GÖNÜLLÜLERİ (ATAG)
komisyonu kurmalı ve

bir an önce çalışmalara
başlamalıyız.

Sitemizdeki eğitimli, de-
neyimli ve birikimli sa-
kinlerimizle birlikte bir
gönüllü grubunu bir an
önce toplayarak acil yar-
dım çalışmalarına baş-
lama konusunda karar
aldık.

Ben de muhtarlık çevre-
sindeki eğitimli MAG
üyelerini ATA-2 sitesi
gönüllüleri ile buluştura-
rak olası bir felaket sıra-
sında katkı sağla-
yabilecek olan bir ekibin
oluşturulması konu-
sunda katkıda bulunaca-
ğım.

Bu amaçla tüm site sa-
kinlerimizi birlikte çalış-
maya davet ediyorum.
Sitemizi depreme hep
beraber hazırlamalıyız.
Unutmayalım ki, birlik-
ten güç doğar.

M U H T A R I M I Z D A N

Deprem Gerçeği Hepimizi İlgilendiriyor

Yaşamak İçin Bilmek 
ve Hazırlıklı Olmak 

Zorundayız
Zekiye HOCA

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı

BAHÇELİEVLER 
MAHALLESİ 

MUHTARLIĞI
VE  

ZEKİYE HOCA’NIN 
İRTİBAT 

NUMARALARI :

0216 332 54 54
0506 702 89 97
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HAZİRAN AYININ KAYDA DEĞER 
GÜVENLİK OLAYLARININ RAPORU

ARAÇ PLAKALARINIZI YÖNETİME
KAYDETTİRİNİZ ve GÜNCELLEYİNİZ

EV ALARMLARINIZI YÖNETİMİMİZİN
TELEFONLARINA DA YÖNLENDİRİNİZ

TALEP ve ŞİKAYETLERİNİZİ
TELEFONLARIMIZIN YANI SIRA

ata2guv@hotmail.com
ADRESİNE DE BİLDİREBİLİRSİNİZ

Güvenlik amirlerinin olay bildirimleri
ve CCTV tespitlerine dayanarak hazır-
lanan Haziran 2017 raporu aşağıda ve-
rilmiştir:

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

* Araç ile ilgili olarak bir adet şikayet alınmış,
kamera kayıt kontrolleri yapılmış, üyelere
bilgi aktarılmış ve ilgili tutanaklar tutulmuştur.

* Sitede aynı dönem içerisinde 7 elektrik, 1
su patlağı olmuş, konuya ilişkin olarak ilgili
kurumlar aranmış ve site sakinlerine gerekli
duyurular yapılmıştır.

* Haziran ayında sitemizde 9 eşya girişi, 21
eşya çıkışı olmuştur.

* Bir adet kamera arızası olmuş, bilgisi teknik
büro ile paylaşılarak gereğinin yapılması
sağlanmıştır.

* Sitede ay içerisinde bir adet cüzdan, bir öğ-
renci kimliği ve iki adet akbil bulunmuş, sa-
hiplerine teslimatı gerçekleştirilmiştir.

* Ramazan ayı münasebeti ile verilen iftar
yemekleri ve çay sohbetleri ile ilgili yoğun-
luklar olmasına rağmen hiçbir aksaklık ya-
şanmaması sağlanmıştır.

* Narkotik kullanımı ile ilgili olarak sitemize
dışarıdan gelenlere müdahale edilerek dışa-
rıya çıkartılmaları sağlanmıştır. Bu konuda
emniyet ile koordineli çalışmalarımız sür-
mekte olup, mahalle muhtarımızın da deste-
ğini almaktayız.

* Tüm site sakinlemize huzurlu günler te-
menni eder, geçmiş bayramınızı kutlar, bay-
ram tadında günler dileriz.

CCTV KOORDİNASYON EKİBİ

Nihat Kart, 
Recep Kart, 
Feyzullah Kılıçarslan.

CAN ve MAL GÜVENLİĞİNİZ AÇISINDAN
YÖNETİMİMİZDEKİ PLAKA KAYITLARINIZI

YENİLEMENİZ ÖNEMLİDİR

G Ü V E N L İ K

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

ATA-2 SİTESİ ATA-2 SİTESİ 
GÜVENLİK GÜVENLİK 

TELEFONLARITELEFONLARI

SANAT ESERLERİNİZİ BÜLTENİMİZE 
GÖNDERİN, YAYINLAYALIM

Bültenimiz sayfalarımızda 
yayınlamak üzere sizlerin

şiir, resim, karikatür, fotoğraf, elişi
eserlerinizi, hobileriniz vb. 
çalışmalarınızı bekliyoruz..

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.
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Ata 2 Doğa Dostları 
“Katliam Yasasını İstemiyoruz” 

Eylemindeydi !

Hayvan hakları savunucuları, 5199 sayılı Hayvanları Ko-
ruma Kanununda değişiklik yapılması için Orman ve Su
İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sürgün ve ölüm
içeren katliam yasası için hükümete seslenen bir ortak
açıklama yayınladı. Türkiye’de ve yurtdışında yapılan eş
zamanlı basın açıklamasının Kadıköy’deki ayağına Ata 2
Doğa Dostları da katıldı.

Basın açıklamasında; 

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik ya-
pılması için Orman Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan,
özellikle sokak hayvanları için sürgün ve ölüm içeren
yasa tasarısının katliamlara sebep olmadan geri çekil-
mesi ve yeniden hazırlanmasının önemi ve bu tasarının,
STK’lar, akademisyenler, Veteriner Hekimler Odaları ve
BARO Hayvan Hakları Komisyonlarının da katılımı ile
tekrar görüşülüp, çözüm odaklı olarak ve sokağın ger-
çeklerine, eko dengeye, vicdani ve insani koşullara
uygun olarak yeniden hazırlanması talep edildi.

Yasa Tasarısı hakkında detaylı bilgi için:
http://www.haykonfed.org/2017/06/25/katliam-yasa-
tasarisinizi-istemiyoruz-ulusal-basin-aciklamasi-eylemi/ 

PATİLİ DOSTLARIMIZIN BANYO ve TIRAŞ İHTİYACI
Ege AVŞAROĞLU (EGECE Pet Shop & Pet Kuaför)

D O Ğ A   D O S T L A R I

Merhaba,  yaz mevsiminde banyo ve tıraş, patili dostları-
mızın rahatlama yöntemlerinin başında gelmektedir. Sor-
duğunuzu duyar gibiyiz: “Çocuğumu ne zamanda bir
yıkatmalıyım?” “Ne zaman tıraş ettirmeliyim?” “Pireler-
den nasıl saklayabilirim?” “Ne zamanda bir tıraşa getir-
meliyim?” İşte bu sorularınızın cevabı...

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

Öncelikle çocuğu-
muzu, patili dostu-
muzun derisi ve tüy
sağlığı, aynı za-
manda rahatlaması
için 2-3 haftada bir
özel şampuan ile
banyo yaptırmak en
idealidir. Patili dos-
tumuzu tıraş ettir-
mek için en ideal
mevsim yaz ve kış
girişidir. Yazın ortası
tehlikeli olmakla
birlikte gerekli ön-
lemler alınınca bir

sorun çıkmayacağını bildirmek isteriz. Pirelerden korumamız için dış
parazit ve pire tasmaları klasik yöntem olarak genellikle yeterli ol-
maktadır. Bir köpeğin, kedinin tüylerinin eski haline dönmesi 7-8
aydır, fakat kısa kısa süreli getirip ferahlamasını devam da ettirebi-
lirsiniz.

Cümlelerimizi sevgi
ile bitirirken kedi-
köpek tıraşının ne
kadar önemli oldu-
ğunu belirtir, Sizleri
de Erenköy’de bulu-
nan Egece Pet Shop
& Pet Kuaför salo-
numuza kahvemizi
içmeye bekleriz.
“Tek narkozumuz
sevgimiz!

Sevgi ve bol pati ile
kalınız…
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B İ R   Z A M A N L A R   A T A - 2  B İ R   Z A M A N L A R   A T A - 2  
N O S T A L J İ



ÇoCUkLaR Bu sAYfa hePİmİziN !...
Derin Arda ERKUL / Özgür YÜCEL

A T A - 2   Ç  O C U K

Öğretmen 
çocuğa sormuş, “Oğlum elini

pantalonun sağ cebine attın ve 100  lira 
çıkarttın, sol cebinden de 250 lira çıktı. 

Senin şimdi neyin var?” Öğretmen çocuğun
“350  liram var” cevabını vermesini 

beklerken çocuk cevap vermiş 
“Öğretmenim, her halde üzerimde 

başka  birinin pantalonu 
var! '”

YAZIN TADINI ÇIKARTIYOR
MUSUNUZ ARKADAŞLAR ?
Hava çok sıcak diye evden dışarı çıkmıyor
ve bilgisayarınızın, tabletinizin başından

ayrılmıyorsanız çok yazık. Kış yine gelecek ve sizler bol
bol evde oturacak zaman bulacaksınız. Ama benim önerim elden geldiğince dışarı
çıkmanız, güneşin, denizin, havuzun, parkların tadını çıkartmanız. Topu topu iki
ay sonra yine okullara evlere tıkılmayacak mıyız ? Hadi ister içeride, ister dışarıda,
siz hem gezin, oynayın, hem de biraz zeka ve kahkaha antremanı yapın sayfamız
aracılığıyla..
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