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2017 Yılı Genel Kurulunu Yaptık

S.S. ATA-2 YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ OLAN BASIN BÜLTENİDİR

TOPLAM 3.250 TL’YE MAL EDİLEN BU BÜLTENİN YAYINLANMASINDA KOOPERATİF KAYNAKLARI KULLANILMAMIŞTIR.
TÜM MASRAFLAR SPONSORLARIMIZ TARAFINDAN KARŞILANMIŞTIR. KATKILARINDAN DOLAYI KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ.

KAPALI SPOR SALONUMUZDA GERÇEKLEŞEN TOPLANTIDA
YENİ DÖNEM YÖNETİM ve DENETİM KURULLARIMIZI SEÇTİK

2017 Yılı Olağan Genel Kurulumuzu, sitemiz kapalı spor salonunda nın ibra edildiği, 2018 yılı bütçesinin kabul edildiği genel kurulun so6 Mayıs 2018 Tarihinde 830 ortağın (438 asaleten, 392 vekaleten) nunda yapılan seçimde ATA-2 Yönetim Kurulu güven tazelerken,
katılımı ile başarı ile sonuçlandırdık. Yönetim ve denetim kurulları- yeni denetim kurulu üyeleri de göreve geldi. Sayfa 4 - 5
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HESAP TETKİK KOMİSYONU
GERÇEĞİNİ BİLELİM
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İMAR BARIŞI YASASI
VE ATA-2’NİN DURUMU
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ÜSKÜDAR ve ATA-2’DE
ÇÖPLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ
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ATA-2’DE TOPLANMIŞ
OLAN ARSA TAPU PARASI

Sayfa 12

ATA-2 BİR SİTE DEĞİL, HİÇ BİR
ZAMAN DA OLMADI !

Sayfa 13

ATA-2’DEN KISA
HABERLER

Sayfa 14

ESTETİK BURUN
OPERASYONU

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

EDİTÖRDEN

BİR YÖNETİMİN RÜŞTÜNÜ İSPAT ETTİĞİ GENEL KURUL...

S.S. ATA-2 YAPI KOOPERATİFİ
AYLIK BASIN BÜLTENİ - Mayıs 2018YÖNETİM MERKEZİ

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
FAKS : 0216 486 02 27
WEB : www.ata2.org
E-POSTA : ata2koop@gmail.com
FACEBOOK : Ata 2 Sitesi

YÖNETİM KURULU

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

DENETİM KURULU

Ahmet Çifcibaşı (Üye)
Ali Yılmaz (Üye)

Meyçem Anık Yapanoğlu (Üye)
Zeki Yücel

YAYIN YÖNETMENİ

KATKIDA BULUNANLAR

Özgür Kumru

Kader Atmaca
Ercan Can

Zekiye Hoca

Didem Akyüz Saldıran

Oral Akı

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

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.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME SİSTEMİ YENİLENDİ
KOOPERATİFİMİZ ORTAKLARININ
KULLANIMINA YÖNELİK
ONLINE BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME
SİSTEMİMİZ YENİLENDİ.
www.ata2odeme.com. www.ata2.org

ATA-2 genel kurullarının geçmeşten bu yana hep gürültülü patırtılı, itiş kakışlı, bağırış çağrışlı geçtiğinden yakınılır. Kişisel husumetlerin dışa vurulduğu, çıkar kavgalarının açığa çıktığı, kürsülerin işgal edildiği, ayılan bayılanların olduğu, polislerin çağrıldığı, hatta
toplantıların yarıda kaldığı o günler nedeniyle sağduyulu üyeler de birer ikişer elini ayağını
çekmişti bu ortamlardan. Bu olumsuz atmosfer üyeleri genel kurullardan da, yönetimlerden
de soğutmuştu. Aidat ödemenin ve zorunlu bir iki talebin dışında mümkün olduğunca
uzakta kalmayı tercih ediyordu kooperatif üyeleri.
Ancak yeni yönetim ile birlikte son bir buçuk yıl içerisinde ATA-2’de gözle görünür gelişmeler olmaya başladı. İnsanlar gerek bulundukları yerin yönetimindeki değişimi, gerekse bu
yönetimin gündelik yaşama olan yansımalarını birebir görmeğe, tanık olmaya, hissetmeye
başladılar. Bu da ATA-2 yönetimi ile olan ilişkilerini yeniden kurmalarını, yönetim merkezine
daha sık gelmelerini, kooperatiﬁn güncel konuları hakkında daha ayrıntılı bilgiler almalarını, onların üzerinde ﬁkirlerini söyleyebilmelerini, etkinliklerinden yararlanmalarını sağladı.
Bu olumlu değişim kooperatif üyelerinin ATA-2’ye gösterdikleri ilgideki artışa, onu sahiplenmelerine, daha duyarlı hareket etmelerine yansıdı. Bunun son kanıtı da ay başında gerçekleştirilen genel kurulumuzdu. Vekalet oylardan daha çok asil üyenin bil ﬁil katıldığı,
bugüne kadar bu tür toplantılardan uzak duran yepyeni yüzlerin geldiği, huzur ve güven
ortamı içerisinde geçen bu genel kurul, ATA-2’deki çalkantılı dönemin de artık sonunun geldiğini simgeliyordu.
Tüm bu olumlu gelişmelere karşın, amaçları üzüm yemek değil bağcı dövmek olan ve artık
herkes tarafından çok iyi tanınan ATA-2 genel kurullarının gedikli tayfaları yine sahneye çıkmak istemediler mi ? İstediler elbet... ATA-2’nin yalancı peygamberleri de, onların menfaatçi destekçileri de, durumdan vazife çıkarmaya çalışan sosyal medyanın klavye
kahramanları da, sırf yeni yönetime vurmak için fırsat kollayanlar da, son çare olarak liste
savaşından medet umanlar da o gün o salondalardı... Hepiniz gördünüz..
Bunların amacı hemen her toplantıda yarattıkları gergin ortamı bir kez daha sahnelemek ve
böylece geçmişin karanlık günlerinin kısır çekişmeleri, rant kavgalarını üyelerin önünde oynamaya çalışarak kafaları karıştırarak bundan kişisel çıkar sağlamaktı.
Ancak ATA-2’de pek çok şey değişmiş ve tapu mücadelesini sonlandırarak kendini feshetmek isteyen bu kooperatifte artık kirli oyunlarının sergilenmesine izin verilmeyecekti.. Verilmedi de.. Artık insanları, kendilerine bağırıp çağırarak, üzerlerine yürüyerek, yalan yanlış
bir bilgi kirliliğinden medet umarak, ellerindeki boş dosyaları sallarak sindirdiğiniz dönemler sona erdi. Geçmiş olsun...
Henüz göreve geleli bir buçuk yıl olan yönetimimiz, feryat ﬁgan karşımıza dikilen tüm bu irili
ufaklı çıkar çevrelerinin gürültüsüne kulaklarını tıkayarak, tamamen kendi öz gücünü oluşturan sessiz çoğunluğun çok değerli oyları ve güveni ile yeniden seçildi ve sizlerle el ele
ATA-2’nin hakettiği günlere doğru yürüyüşünü sürdürüyor.
Bizim bu tür çekişmelerle kaybedecek vaktimiz yok. Yapacak çok işimiz var. Yüzüp yüzüp sonuna geldiğimiz bir arsa tapu mücadelemiz, konuya ilişkin olarak vereceğimiz müjdeler,
bunun için yaptığımız hazırlıklar var. Hep söyledik, biz buraya son yönetim olarak geldik,
arsa tapumuzu alacak, ferdileşmemizi tamamlayacak, ATA-2’yi hakettiği yere getirecek ve
bu kooperatiﬁ feshedeceğiz...
Bu konudaki güven ve desteğiniz için bir kez daha teşekkür ediyor ve güneşli, hep beraber
elele yürüyeceğimiz günler diliyoruz.

SEVGİ VE DOSTLUKLA KALIN...

LÜTFEN ATA-2 AİDATLARI ve EMLAK VERGİLERİNİ
ZAMANINDA VE EKSİKSİZ OLARAK ÖDEYELİM

Sayın ortaklarımız, ATA-2’nin verdiği tüm hizmetler aidatlardan karşılanmaktadır.

Lütfen Emlak Vergileri ve Kooperatif aidatlarını zamanında ve eksiksiz olarak yatıralım. Gecikme bedeli
ödemek zorunda kalmayalım.

ATA-2 Kooperatifinin yeni altyapısı
sayesinde, aidat ödemelerinizde
her türlü teknolojik kolaylıktan yararlanabilir, kart vb. online ödeme
olanaklarından yararlanarak bulunduğunuz yerden ödemenizi yapabilirsiniz.
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Y Ö N E T İ M D E N

KISA SÜRE İÇİNDE ATA-2 ADINA DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK, ATMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ

Yasal Süreci Sonuçlandırarak
Kooperatifi Feshedeceğiz
Ahmet GÜLAYDIN (ATA-2 Yönetim Kurulu Başkanı)

Göreve geldiğimiz 20 Ekim 2016 tarihinden bu
yana ilk seçimli genel kurulumuzu 6 Mayıs 2018
tarihinde başarı ile sonuçlandırdık. Bizi ve bizim
önerdiğimiz denetim kurulunu seçerek bizlere
olan inanç ve güvenini bir kez daha gösteren
ATA-2’lilere teşekkür ediyorum.
Bu vesile ile, sizden aldığımız bu desteğin, ATA2’deki çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürerek arsa tapumuzdan ferdileşmeye kadar
uzanan bu yolun sonuna kadar giderek kooperatiﬁmizi feshedeceğimize olan inancımızı bir
kez daha pekiştirdiğini ifade etmek isterim.
Yaptığım toplantılarda, sohbetlerde her fırsatta sık sık bir gerçeği dile getiriyorum. Bizler,
ATA-2’nin kaos dolu günlerinde
hiç aklımızda olmamasına rağmen, kendi konutlarımızın geleceğini tehlikede görerek elini
taşın altına sokmaya karar vermiş bir yönetim olarak çıktık sizlerin karşısına.

ATA-2’nin 30 yıllık hukuk karmaşasına son vererek, atılması gereken adımları tek tek
hesaplayarak, ne yaptığını, ne
yapacağını (ve tabii ne yapmayacağını da) bilerek bu göreve
talip olduk.

Altını bir kez daha çizmekte
fayda var. Amacımız kooperatif
yönetiminde kalmak değıil, tam
tersi bu kooperatiﬁ tüm hukuki
süreci tamamlayarak feshetmek.

tamamlanması için hemen her
türlü girişimde bulunuyor, davaları yakından takip ederek, ilgili
merciler ile gerekli tüm temasları kuruyoruz. Arsa tapumuz için
yürütülen bu hukuki mücadeBiz bu kooperatiﬁn son yönetimi lede de artık sona gelindiğine
olma iddiası ile geldik. Bunu ger- inanıyoruz.
çekleştirdikten sonra bir gün bile
burada oturma sevdalısı değiliz. Ancak ondan sonra da yapılacak
Ancak, bu kooperatiﬁ niteliksiz, çok iş, atılacak pek çok adım, yeamacının ne olduğu belli olma- rine getirilecek bir sürü işlem
yan kişilere de bırakacak değiliz. var. Bizler şimdiden ekiplerimizi
kurarak belirli bir plan dahilinde
Bu amaçla en başından beri ya- çalışmaya başladık. İmar, iskan
salar çerçevesinde ne yapılması vb. ferdileşme adımlarında gegerekiyorsa onu yapıyor, ta- rekli tüm prosedürü en iyi bimamlanmamış hukuki sürecin çimde yapabilmek için titiz bir
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çalışma sürdürecek ve bu çerçevede imar barışından en iyi ne
şekilde yararlanacaksak onun
gereğini yapacak ve ATA-2’yi özlemini sürdüğü tapularına kavuşturacağız.
Bu arada ATA-2 gibi gerçekten
değerli bir arazi üzerinde yaşayan 13.000 civarındaki kişinin
çağdaş ve modern bir mekanda
yaşamını sürdürebilmesinin gereklerini de ihmal etmiyoruz. Bu
doğrultuda kısa sürede devrim
niteliğinde adımlar attık. Sizlerin
desteği ve güveni ile yapmaya da
devam edeceğiz.

ATA-2 Kooperatifi 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu
YÖNETİMDEN

2017 Yılı Olağan Genel Kurulumuzu, sitemiz kapalı spor salonunda 6 Mayıs 2018 Tarihinde
830 ortağın (438 asaleten, 392
vekaleten) katılımı ile başarı ile
sonuçlandırdık.
Çeşitli konuların görüşüldüğü,
yönetim ve denetim kurullarının ibra edildiği, 2018 yılı bütçesinin kabul edildiği genel
kurulun sonunda ATA-2’nin
yeni Yönetim ve Denetim kurullarının da seçimi yapıldı.
Genel kurulda alınan kararlar özetle aşağıdaki gibidir.

1)
2017 yılı ile ilgili yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, denetim kurulu raporu,
bilanço ve gelir-gider farkı hesabı okunduktan sonra müzakereye açılmış ve üç rapor
da oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
2)
Yönetim ve denetim kurulları oy
çokluğu ile ibra edilmiştir.
3)
Konutların sigorta (DASK) ettirilmesinin bizzat üyelerin kendileri tarafından
yaptırmalarına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

4)
1038 Ada 121 nolu parselde Aile
Sağlık Merkezi yapılması için, mülkiyeti
S.S.ATA-2 Konut Yapı Kooperatiﬁnde olmak
üzere 30 yıllığına Sağlık Bakanlığı’na tahsis
edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

5)
Aidatlara %10 artış yapılmasına oy
çokluğu ile karar verilmiştir.

Buna göre;
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6 Mayıs 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi

YÖNETİMDEN

6)
Gündem dışı söz alınarak yapılan konuşmalar ve tartışmalar sonucunda bazı
maddeler üzerinde arzu edildiği kadar görüşme yapılamamıştır. Özellikle tapu ve İmar
Barışı yasa tasarısı hakkında detaylı bir bilgilendirme gerektiğinin farkındayız. O tarihte
henüz tasarı halinde olan ve çok geniş bir
kapsamı bulunan bu konunun, aceleye getirilerek yanlış ve eksik bilgilendirme yapılmasını doğru bulmuyoruz. Çalışmalarımızı bitirir
bitirmez çok detaylı bir bilgilendirme tarafımızca yapılacaktır.

Bu konuda bir ön bilgilendirmeyi elinizdeki
bültende bulabilirsiniz.
7)
Genel kurulca gizli oy, açık tasnif
esasına göre yapılan seçimde 2 yıl görev yapmak üzere aşağıdaki isimler seçilmişlerdir.
Ekibimize güvenerek tekrar seçilmemiz yönündeki kararınız bizleri motive etmiştir.
Saygılarımızla...
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YÖNETİM

ATA-2 KOOPERATİFİ YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Halide ALTINSABAN (İktisat)

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Ahmet GÜLAYDIN (Mühendis)

1957 İstanbul doğumludur.

1958 Malatya doğumludur.

Anadolu Üniversitesi
Mezunudur.

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik
Mühendisliği bölümü mezunu olup, aynı
üniversitede bilgisayar alanında yüksek lisans
yapmıştır. 30 yılı aşkın süre holding ve grup şirketlerde üst düzey yöneticilik ve danışmanlık
yaptı. İşletmelerde kullanılan ticari ve ERP
uygulamaları konusunda oldukça bilgili ve
deneyimli olup, işletmeleri A’dan Z’ye analiz ederek iş süreçlerinin
koordinasyonu ve otomasyonunu yapmıştır.

İktisat

Fakültesi

1977 yılında işe başladığı İş Bankası’nda çeşitli
kademelerde çalıştıktan sonra, Çengelköy
Şube Müdürü olarak görev yaptı.
1999 yılında emekli oldu. 2009 yılında
Bahçelievler Mahallesi muhtar adayı oldu.
Evli ve bir çocuk annesidir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU MUHASİP ÜYESİ
Ali ERDOĞAN (Kamu Yönetimi)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Atilla KADIOĞLU (Mühendis)

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. İş
hayatına bankacılık sektöründe başlayıp, devamında 10 yıl bilgisayar sektörünün çok uluslu
şirketlerinde tedarik zinciri yöneticisi olarak
çalıştı. Daha sonra gıda sektöründe uluslararası
şirketlerde dünyanın farklı yerlerinde üst düzey
yöneticilik yapmış ve halen yapmaktadır. Şirket yeniden yapılanmalarında ve tedarik zinciri alanlarında uzmanlaşmıştır. Bunlara ek
olarak bir üniversitemizde danışma kurulu üyesidir.

1963 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik
bölümü mezunu olup, Türkiye Elektrik Kurumu’nda 9 yıl çalışmıştır.

1940, Rize Fındıklı doğumludur.

1967 Sivas doğumludur.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Zeki YÜCEL (İşletme)

Trabzon Bölge Müdürü iken memuriyetten
ayrılıp 26 yıl serbest çalıştı.
Emeklilikten sonra bazı firmalara danışmanlık yaptı. Şimdilerde
fiilen emeklidir. İki yıl ATA-2 Yönetiminde bulundu.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DENETİM KURULU ÜYESİ
Ahmet ÇİFCİBAŞI (Emekli Albay)

1958 İstanbul doğumludur.
GS Lisesi ve ODTÜ İktisadi ve Ticari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Çeşitli firmalar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarında
genel müdür, uzman ve danışman olarak
görev aldı. Sektörel Yayıncılar Derneği
SEYAD’da Genel Sekreterlik, Mob. Aks. San.
Derneği MAKSDER’in kuruluşunda danışmanlık yaptı. Uluslararası Mob. Ted. Birliği FSM’in kurucu başkanlığı
ve Uluslararası Yayıncılar Birliği IAFP’nin Genel Başkanlığı ile AB
projelerinde (EWI) danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Halen
UBM Malaysia’nın jüri başkanlığı yapmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

1966 Nevşehir doğumludur.

1988 yılında Kara Harp Okulu İşletme Bölümünden Piyade Teğmen olarak mezun olup, İşletme
ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisanslarına sahiptir. NATO, Birleşmiş Milletler ve Milli Savunma
Bakanlığı’nda çalışmış ve 2009 yılında Albay
rütbesi ile kendi isteği ile emekli olmuştur. Dokuz
yıldır özel sektörde yöneticilik yapmaktadır.
Site ve Toplu Yapı Sertifikasına sahip olup, site yönetimi müdürlüğü
yapmaktadır.
Evli ve bir çocuk babasıdır.

DENETİM KURULU ÜYESİ
Meyçem ANIK YAPANOĞLU (İşletme)

DENETİM KURULU ÜYESİ
Ali YILMAZ (Muhasebe Müdürü)

1970 İstanbul doğumludur.

1955 Tokat doğumludur.

Eğitim Enstitüsünde okudu. 1975’den beri
özel sektörde çeşitli firmalarda muhasebe
müdürlüğü yaptı.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden
mezun olmuştur.
Bankacılık sektöründe Genel Müdürlüklerde, Mali Kontrol-Bütçe departmanlarında
yöneticilik yapmıştır.

Ayrıca uzun süre bir turizm şirketinin ortaklığında bulundu.
Site ve kooperatif yöneticiliği yaptı.

2015 yılında emekli olmuştur.

Yöneticiliğini yaptığı kooperatifin feshedilme prosedürü boyunca
aktif rol almış olup, tapu dağıtımına kadar olan yasal sürecin tüm
aşamalarında görev yapmıştır.

Evli ve bir çocuk annesidir.
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ETKİNLİK

ATA-2 GENEL KURULLARI, BİRİLERİNİN KİŞİSEL ÇIKAR VE RANT KAVGALARININ ŞOV MERKEZİ DEĞİLDİR

Hesap Tetkik Komisyonu
Gerçeğini Herkes Bilmeli

Karmaşık hukuki durumu, tartışmalı geçmişi ve gürültülü genel kurulları ile bilenen bir
kooperatif olan ATA-2’de, oldukça sorunlu bir geçmiş olmasına karşın, 2016 yılının Kasım
ayından itibaren tertemiz bir sayfa açıldı. Uzun bir dönem sonra göreve gelen yeni yönetim olarak, o zamandan bu yana tüm enerjimizle tapumuz ve ilgili yasal süreç üzerine
odaklandık. Atılacak çok adım, yapılacak çok iş vardı. Bizler bir yandan bu süreçleri takip
ederken, diğer yandan da sorumluluk bilinciyle hareket ederek yönetim kurulu olarak
ibra edilmeyen eski yönetim ile ilgili kanunlar neyi gerektiriyorsa o adımların hemen
hepsini attık. Ancak sanki tüm bunlar yapılmamış gibi, hala konuya ilişkin olarak pek
çok spekülasyon yapılıyor.Hem de ATA-2 değil de birkaç kişinin kişisel hırsı ve çıkarı için.
İronik olan ise, bunları yapanlar arasında eski yönetimin soruşturulması için kurulan
Hesap Tektik Komisyonunun üyelerinin de bulunmasıdır.

KURT DUMANLI HAVAYI SEVSE DE
HUKUK HERŞEYİN ÜZERİNDEDİR

Hepinizin tanık olduğu gibi, yapılan son
genel kurulda, dumanlı havayı seven ve
eski karmaşa dönemlerinden beslenen
çok tanıdık isimler ve onları desteklemek
işlerine gelen, ATA-2 Genel kurullarında
bir türlü söz sahibi olamamış 4 – 5 kişilik
bir grup, Hesap Tetkik Komisyonunu ileri
sürerek yüksek sesle şov yapmaya çalıştılar.
Ancak gerçek amaçlarını gizleyerek sürekli olarak gerçek dışı beyanlarla ATA2’nin Genel Kurullarını sabote etmek
isteyen bu kişiler ve onların sosyal
medya destekçileri ile polemik yapmadan, provokasyonlarına alet olmadan
genel kurulun selametle bitmesini sağladık.
Ancak, kimsenin kafasında bir soru işareti kalmaması amacıyla, sizlere buradan
Hesap Tetkik Komisyonu gerçeğini tüm
netliği ile bir kez daha özetlemek istedik.

ATA-2’NİN ÇIKARLARI, KİŞİSEL
ÇIKARLARDAN ÜSTÜNDÜR

Eski yönetime karşı hep beraber yola çıkmamıza karşın, daha sonra kendi iç çıkar
çatışmaları nedeniyle bölüne bölüne tek
başına kalanlar, ATA-2’yi savunmanın dışında hiç bir amacı olmayan bizlere karşı
seçimi kaybettikten sonra ne söyleyeceklerini şaşırdılar.

Eski alışkanlıkları ile gerçek dışı bir algı
yönetimini sürdürerek yapıştırmaya çalıştıkları “eski yönetimin adamları” yaftası da geri tepince bu kez genel kurulda
“Hesap Tetkik Komisyonu”u kullanarak
ATA-2’lilerin kafasını karıştırmaya çalıştılar.

HESAP TETKİK KOMİSYONUNU
BU YÖNETİM KURDURDU

Yönetime gelir gelmez, ilk icraat olarak
ibra edilmeyen eski yönetimin faaliyetlerini Denetim Kuruluna inceleten, teftiş
yapmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuran, sözde muhaliﬂer laftan

Bu konuyu yasa dışı bir biçimde Genel
Kurul’a taşıyarak prim yapmak isteyen
bu kişiler ve onları destekleyen bir kaç
sanal medya klavyecisi tam da bu dönemde mahkemeden Hesap Tetkik Komisyonunun seçildiği genel kurul
maddesinin iptali ve yürütmeyi durdurma kararı çıkmasıyla iyice zor durumda kalmışlardır.

başka birşey üretmezken eski yönetim
hakkında Hesap Tetkik Komisyonu kurdurtan, onlara her türlü kolaylığı sağlayan bizler bu konuda elimizden gelen
herşeyi yapmanın rahatlığı içerisindeyiz.

Özellikle Hesap Tetkik Komisyonunun
üyelerine, yetkileri doğrultusunda her
belgeyi inceleme, bilgiyi doğrulama konusunda gerekli tüm altyapıyı sağladık.
Kendilerine bir oda, kilitli dolaplar, bilgisayarlar ve rahat bir çalışma ortamı sağladık. Ayrıca kendilerini teşvik ederek,
kanuna aykırı olduğunu buldukları herhangi bir şey varsa bildirmelerini ve gereğini derhal yapacağımızı da belirttik.

Ancak kanun, kural tanımayan bu zihniyet, görevi suistimal etmeye ve açık
mahkeme kararlarına karşın, kanuni olarak yok hükmünde olan bir Hesap tetkik
Komisyonunu Genel Kurulun gündemine
aldırtarak açıkça yasaları ihlal ettirmeye
çalışmışlarsa da, gerek yönetimimizin,
gerekse yasaları temsil eden hükümet
komserinin net ve kararlı tutumu sonrasında amaçlarına ulaşamamışlardır.

HESAP TETKİK KOMİSYONU
GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİ

Ancak, genel kuruldan aldıkları 6 aylık
yetki döneminin tamamlanmasına ve
her fırsatta iddia ettikleri “yolsuzluklara”
rağmen ortaya somut hiçbir şey koymayan komisyon üyeleri ayrıca süresi içerisinde bir rapor hazırlayarak da
sunmamış ve bu anlamda genel kurulun
kendilerine verdiği görevi de yerine getirmemiştir.

Buna rağmen Yönetim Kurulumuz, bu iki
üyeye söz vermiş ve söyleyecekleri herhangi bir şey varsa, bunu genel kurula
katılanların da duymasını sağlamıştır.
Ancak beklendiği üzere “elimizde belgeler var” diye dolaşanlar, ne kürsüye çıktıklarında, ne de daha sonra bu konuda
tek bir belge gösterememişlerdir.

Ayrıca defalarca ikaz etmemize karşın
kooperatiften çıkartılmamak üzere kendilerine verilen belgeleri de dışarı çıkartarak yasaya aykırı olarak üçüncü
şahıslarla paylaşmışlardır. Bu durum bir
tutanak ile tesbit edilmiş ve kendileri
hakkında görevlerini yerine getirmedikleri için ATA-2 Yönetimi tarafından suç
duyurusunda bulunulmuş ve mahkemeye verilerek dava açılmıştır.

AMAÇ ÜZÜM YEMEK DEĞİL DE
BAĞCI DÖVMEK OLUNCA

Tüm bunlar, amacın üzüm yemek değil
de bağcı dövmek olduğunu hemen herkese kanıtlamış olsa gerektir. ATA-2’liler
bu zihniyeti iyi tanımakta ve geçmiş dönemlerde de gerek yerli yersiz açtığı davalar, genel kurulları sabote etmeler ve
hemen her ortamda çıkarttığı huzursuzluklardan son derece rahatsızdır.

ATA-2’LİLERİ KANUNSUZLUĞA
ALET EDEMEZDİK

Bugüne kadar yaptıkları ortalığı bulandırmak amacıyla “bize belge vermediler”
demenin ötesine geçmeyen bu iki komisyon üyesi, önlerine istedikleri ve imza
karşılığı verdiğimiz belge listesini koymamızdan da utanmamış, herşey kayıtlı
olmasına rağmen bunu her yerde söylemeye devam ederek algı yönetiminden
medet ummaya devam etmişlerdir.

Son Genel kurul da göstermiştir ki, bir zamanlar “tapunuzu aldım, bakın elimde”
diye boş dosyaları sallayan bu kişi, aynı
oyunu “elimde çok önemli, müthiş belgeler var” diyerek yapmaya çalışmış, ancak
bugüne kadar olduğu gibi bu genel kurulda da ne hikmetse kimseye bir belge
göstermediği gibi, bunu kürsüden bile
ifade etmemiştir.
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BİLİNMESİ GEREKENLER :

1) ATA-2’den ücret aldıkları 6 aylık süre
boyunca da, şimdi de, iddialarına dayanak olduğunu söyledikleri raporlarını hala teslim etmemişlerdir.

2) Çalışmaları sırasında aldıkları belgeleri kooperatiﬁn dışına çıkartarak ve
sonunda da geri vermeyerek suç işlemişlerdir.

5) Görevlerini yapmadıkları gerekçesiyle kendilerine karşı açtığımız dava
sürmektedir
3) ATA-2’nin Yönetim ve Denetim Kurullarına iddialarını kanıtlayacak tek
bir belge bile sunmamışlardır

4) Mahkeme kararı ile bu Hesap Tetkik
Komisyonu’nun çalışmaları durdurulmuş ve kendilerinin seçildiği genel
kurul kararı iptal edilerek komisyonun
tüm hukuki varlığı sona ermiştir.

PEKİ BUNU NEDEN
YAPIYORLAR ?

Tüm bu gürültünün temelinde geçmişin
karanlık dönemlerinden günümüze hortlayan karşılıklı husumet ve çıkar çekişmeleri yatmaktadır. Hiç bir zaman
ATA-2’lilerin ilgi ve güvenini kazanamamış, genel kurullarda hep yuhalanmış ve
tabii hiç bir seçimi de kazanamamış
malum kesimin, tapumuzun yaklaştığı bu
günlerde yeniden gündemde kalarak nemalanacaklarını sanması yatmaktadır.
Üstelik bu oyunlarını kooperatife geçmişte çok zarar vermiş, bizi zarara uğrattığı için kendileri ile davalık
olduğumuz kişilerin desteği ile sürdürmektedirler.

Elbette buna izin vermeyeceğiz. Bizi
kendi kavgalarınıza alet de edemez, yasaların emrettiği alanın da dışına çekemezsiniz. Buradan bir kez daha tekrar
ediyoruz. :

“Sadece bu komisyon üyeleri değil, kim
olursa olsun, bir kanıt sunmaları halinde bunun gereğini ilk biz yapacak ve
gerekli yasal girişimleri başlatacağız.
Yeter ki belgeyle gelin, samimi olun,
doğruları söyleyin !..”

MEVZUAT

İMAR BARIŞI YASASI ve ATA-2’nin DURUMU
Ali ERDOĞAN (ATA-2 Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi)

Bültenimiz aracılığıyla Ata-2 Genel kurulu sırasında da, bizzat
gelip arayarak da en çok sorulan sorular arasında olan yeni
çıkan imar barışı ile ilgili olarak bilgi sahibi olmak isteyen üyelerimizi konuya ilişkin olarak aydınlatmak istedik.Yasa çok yenidir ve ilgili yönetmelikler henüz netleşmemiştir ancak konuya
ilişkin uzmanlar ve bizzat bakanlıktan aldığımız bilgileri sizlerle
paylaşmak istedik.
Son çıkan imar barışı yasası ruhsatsız, ya da ruhsata aykırı yapılar için çıkartılmış olan imar kanununa eklenen maddeler elbette ATA-2’yi de ilgilendirmektedir. Ancak bunun için önce
arsa tapumuzu almamız gerekmektedir. Arsa tapumuzu aldıktan sonra, bireysel tapulara geçerken bu yasanın maddelerinden yararlanacağız. Aşağıda hukuki durumumuz ve imar barışı
ile ilgili yazımızı bulabilirsiniz.
ATA-2’NİN SOMUT
DURUMUNUN KISA ÖZETİ

Ata-2’nin arazileri ve konutları, 34
yıl boyunca süregelen davalar sonucunda oldukça karmaşık bir yapıya bürünmüştür. 640 dönümlük
arsasının 455 dönümünün tapusu
önce Hazine’ye devredilmiş, ardından çıkan 2B Yasası ile Ata-2’ye bedelsiz olarak iade edilmesi kararı
çıkmıştır.
Söz konusu bu 455 dönümün 153
dönümü gecekondu işgali altında
bulunmaktadır. Bu bölüm üzerindeki gecekonducuların açmış oldukları davalar sonucunda arsanın

bizlere devri gecikmiştir.

Yani tapumuz ile ilgili sorun, bu arsanın bize ait olup olmadığı değil,
gecekonducuların arsa üzerinde
hak iddia etmeleridir.

Mevcut durumda arsamız üzerinde 2754 adet konutumuz bulunmaktadır. Bu konutların bir
kısmı tapulu arazimizde, büyük bir
kısmı ise 2B kapsamında bulunan
arazimizde üzerindedir.

VERGİ VE DİĞER BAZI
ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASI İLE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN
KANUN

deki şartların yerine getirilmesi
ve 31/12/2018 tarihine kadar
kayıt bedelinin ödenmesi halinde
Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.
Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf
ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı
Kayıt Sistemine yapı sahibinin
beyanına göre kaydedilir.

Kanun No. 7143
Kabul Tarihi: 11/5/2018

MADDE 16- 3/5/1985 tarihli ve
3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

i)
“GEÇİCİ MADDE 16Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve
eklerine aykırı yapıların kayıt al-

ii)
Yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre
belirlenen emlak vergi değeri ile
yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yaklaşık
maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari
kullanımlarda yüzde beş oranında
alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçenin (B)
işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.

tına alınması ve imar barışının
sağlanması amacıyla, 31/12/2017
tarihinden önce yapılmış yapılar
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine
kadar başvurulması, bu madde-

2754 konuttan 27 bloğun ve 61
bahçelievin ruhsatlandırma işlemleri de tamamlanmamıştır. Özetle
tapulu, tapusuz arazimiz üzerinde
ruhsatlı ve ruhsatsız şekilde toplam
2754 konutumuz bulunmaktadır.

Bu yazımızda söz konusu arazi üzerinde bulunan bizleri, 11 Mayıs
2018’de yasallaşan İmar Barışı’nın
nasıl etkilediğini anlatmak istiyoruz.
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6306 sayılı Kanun kapsamında
kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine
ödenek eklemeye Maliye Bakanı
yetkilidir. Bu ödenek, dönüşüm
projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır. Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar
artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgelere göre kademelendirmeye,
ayrıca başvuru ve ödeme süresini
bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
iii)
Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir.
Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara,
talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu
dikkate alınarak geçici olarak su,
elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

iv)
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile
tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

v)
Yapı ruhsatı alıp da yapı
kullanma izin belgesi almamış
veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile
maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına
denk gelen alanların terk edilmesi
halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği
ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu
durumda, ikinci fıkrada belirtilen
bedelin iki katı ödenir.

MEVZUAT

BU MADDE ATA-2 İÇİN
NE ANLAMA GELİYOR ?

Torba yasanın bizi ilgilendiren bu 16. Maddesi net bir biçimde şunu ifade etmektedir:

Tapumuzu almamız halinde tüm binalarımız
için:
Arsa Bedeli + İnşaat Maliyeti) x 0,06
(yüzde altı)’lık

bir bedel ödeyerek ve

Yasal terklerimizi yaparak

bireysel tapularımızı almamız mümkün olacaktır.
(Bu durumda ruhsatsız binalarımızla ilgili sorunlar da büyük ölçüde çözülmüş olacaktır.)

Arsamız 2B kapsamında bize geri iade edildiği için ve yasal süreç devam ettiğinden arsamız üzerinde başkalarının hak iddia
ederek bu yasadan faydalanmaları, bu yasanın (ix) fıkrası gereği mümkün olmayacaktır.

ARSAMIZ ÜZERİNDEKİ
GECEKONDUCULAR BU YASADAN
YARARLANAMIYORLAR

Olabilecek en kötü senaryoda, yani tapularımızın gecikmesi durumunda bu yasadan
kısmi olarak yararlanmamız ve tapusuz
alanlarımız için ne tür bir başvuruda bulunabileceğimiz bu yasada çok net olarak belirtilmemiş olup bu durumun yayınlanacak
yönetmeliklerle açıklığa kavuşturulmasını
umuyoruz. Yine yasada bahsedilen sürenin
Bakanlar Kurulu kararı ile bir yıl daha uzatılabileceği olasılığı da bulunmaktadır.

İMAR BARIŞININ
DİĞER MADDELERİ

Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine
vi)
geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun ek 1 inci
maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

vii)
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların,
Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş
olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleﬂerinin talepleri
üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel
üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde
edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına
göre genel bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu
gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci
maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

viii)
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş
olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile
bunların kanuni veya akdi haleﬂerinin talepleri
üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.

ix)
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete
konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde
hükümlerinden yararlandırılmaz.

x)
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden
yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda
yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu
malikin sorumluluğundadır.

xi)
Bu madde hükümleri, 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm
bölgesi içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan ile İstanbul tarihi
yarımada içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve ayrıca
19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda uygulanmaz.

xii)
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığı
tarafından müştereken belirlenir.”

ATA-2’NİN SAHİP OLDUĞU ARSANIN GENEL DURUMU
ARSANIN TOPLAM ALANI : 640 DÖNÜM
(Küsüratlar yuvarlanarak yaklaşık olarak hesaplanmıştır)

ATA2 KONUTLARININ BULUNDUĞU ALAN
(Toplam 487 Dönüm)

(Oturduğumuz Alan)

88 Parsel (Tapulu)

İŞGALCİLERİN BULUNDUĞU ALAN
(Toplam 153 Dönüm)

(Toplam 153 Dönüm)

(ATA2’nin Kamusal Terk Alanı)

124 DÖNÜM

101 Parsel (Tapulu)
48 DÖNÜM

102 Parsel (2B)

103 Parsel

Tamamı 455 DÖNÜM

2 DÖNÜM

TAPULU ALANIMIZ (Toplam 172 Dönüm) (124 + 48)
2B ALANIMIZ (Tamamı 455 Dönüm)

100 Parsel

99 Parsel
9 DÖNÜM

2 DÖNÜM

(NOT: 99 - 100 - 103 Parseller Yola Gitti)

102 parselin tapusunu alıp kamusal terkimizi yapacağız, işgal bölgesi terk alanımız olup, burası üzerinde herhangi bir talebimiz ve tasarrufumuz yoktur
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Ç E V R E

ÜSKÜDAR’DA ve ATA-2’de ÇÖPLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ
Atilla KADIOĞLU (ATA-2 Yönetim Kurulu Üyesi)

Ambalaj atıkları ve diğer dönüşebilir malzeme ile ilgili “Ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliği” 27- 122017 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girmişti. Bu yönetmelik başta belediyeler
olmak üzere tüm üreticilere, dönüşüm işi yapanlara
ve biz tüketici vatandaşlara önemli görev ve sorumluluklar yüklüyor. Artık bundan sonra vatandaş tüm
ürettiği çöpü ayrıştırarak çöp konteynerlerine atmak
zorunda. Bunu yapmamanın da bir yaptırımı var. Yaptırım bir yana, her şeyden önce bu bir vatandaşlık görevidir, çevre temizliğine ve ekonomiye katkıdır.
Muhterem komşularımızın düzenleme ile ilgili görevlerini titizlikle yapacaklarına ve ATA2 alanını örnek
yaşam yeri yapacaklarına inancımız pek yüksektir.

AYRIŞTIRILMAMIŞ ÇÖP ATMANIN
HUKUKİ VE CEZAİ BOYUTLARI VARDIR

DÖNÜŞÜM KONTEYNERİNE NE YAZIK Kİ
EVSEL ATIK ATILIYOR

En az 400 metrede bir ve 100 konut için bir
adet olmak üzere gereken miktarda konteyner temin etmiştir.

BELEDİYE ARTIK AYRIŞTIRILMAMIŞ
ÇÖPLERİ TOPLAMAYACAK

imkanlar yanında şikayetler
Bu durumun sağlanması için BAŞLANACAĞI YAZILI
dikkate alınmaktadır. Belebiz ve apartman görevlilerinin
OLARAK BİLDİRİLDİ
biraz ilgi ve disiplini yeterli oladiye bu güne kadarki tespitlerini
caktır. Temiz çevre hepimizin hoşuna
alıştırma ve eğitim dönemi olarak sagider ama bunu ancak kendimizin sağlayabi- dece uyarılarla geçirmiş olduğunu bundan
leceğini unutmamalıyız.
sonraki tespitlerde ceza kesmeye başlayacaklarını yazılı olarak kooperatif yönetimine bildirmiştir.

Öte yandan, sahada dönüşüm konteynerleri
Bu işin hukuki ve cezai boyutuna gelelim.
ATA-2’LİLERİN BU KONUDA HERKESE
yeterince mevcut olmasına rağmen
Tüm vatandaşlar atıklarını ayrıştırarak çöpe
ÖRNEK OLMASI GEREKİR
dikkat çekici değildir.Gerek
atmakla hukuken sorumludurlar ve hatalı
renk bakımından gerekse
AYRIŞTIRILMADAN
Kooperatiﬁmiz ilgilileri belediye davranışlarının tespiti halinde belediyelerin
yazılı ikazlar bakımından
ATILAN ÇÖPLER,
ile birlikte çalışarak sistemin iyi encümen kararları ile uyguladıkları cezaları
dikkat çekici hale getirileARTIK BELEDİYE
işlemesi ve yönetmelik hüküm- ödemekle yükümlüdürler. Bu cezalar en az
rek komşularımızın dikkaTARAFINDAN
lerine uygun temiz çevre temiz 290 TL civarında olup, belediye tarafından
tine
ve
kullanımına
ATA2 oluşması için gayret gösterALINMAYACAK
hane reislerine, apartman yöneticilerine,
sunulacaktır.
mektedir. Komşularımızın da
çeşitli dükkan ve işletmelere uyaynı gayretle görevlerini eksiksiz
Buna rağmen ne yazık ki ayrıştırılmış
AYRIŞTIRILMAMIŞ
gulanmaktadır.
dönüşüm konteynerlerine evsel atık çöp atıl- yapmaları halinde çevremiz
ÇÖP ATANLARA
örnek yaşam alanı olacaktır.
dığına sıklıkla rastlanmaktadır.
Tespit için her tür teknolojik

Yeni uygulamalara göre, ayrıştırılmadan
toplu atılan böylesi karışık çöpler artık belediye tarafından alınmamaktadır. Bu durum
diğer semtlerde olduğu gibi, ATA2 için de
sorun olmaya başlamıştır.
Bu nedenle tüm komşularımızın bu konuya bugüne
kadar olduğundan daha
fazla dikkat etmeliler.
Çöplerini dışarıya çıkarmadan önce ayrıştırarak
apartman çöplerini alan
bina görevlilerinden özellikle daha dikkatli olmalarını, apartman yöneticilerinin çalışanlarını ikaz
etmelerini rica ediyoruz.
Ayrıştırılmış çöplerin, ayrıştırma konteynerlerine
atılması gerekmektedir.

290 TL CEZA KESİLMEYE

Yönetim olarak biz de buradan sayın komşularımızı haberdar
ediyor
ve
uygulamada herhangi bir aksaklık, bundan kaynaklı bir sıkıntı
yaşanmaması
ve
komşularımızın mağdur olmaması için uyarımızı yineliyoruz.

Komşularımızdan dönüşüm
konteynerleri ile ilgili sıkıntı
eksik ve yanlış gördükleri
şeylerle ilgili dilek ve şikayetlerini kooperatif yönetimine
veya apartman yöneticilerine yapmalarını öneriyoruz.

Üsküdar Belediyesi yönetmeliğe uygun olarak altyapıda gerekli düzenlemeleri
büyük ölçüde tamamladı.
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FİNANS

YÖNETİMDEN

NİSAN 2018 GELİR-GİDER TABLOSU

NİSAN AYI GELİRLERİ

Nisan Ayı İçerisinde Tahsil Edilen Toplam Gelir

2012 Yılında Toplanan ve Bankada Tutulan

TOPLAM
327.369

Nisan Sonu İtibariyle Alacak Bakiyesi

400.342

Ücretler (35 Çalışan)

102.489

NİSAN AYI GİDERLERİ

TUTAR

Huzur Hakkı (5 Yönetim + 3 Denetim)

15.357

SSK

42.047

Stopaj

16.118

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

92.077

Hukuk Müşavirliği

11.445

Mali Müşavirlik

2.500

Mahkeme Giderleri

0

Bakım Onarım

11.711

Elektrik + Su + Doğalgaz + Haberleşme vb.

21.353

Yönetim Binası Genel Giderler

10.765

(Temizlik, Noter, Ulaşım, Kırtasiye, Çay Ocağı, Aidat, Bilgi İşlem

Genel Kurul Giderleri

22.234

Demirbaş Giderleri

0

Kıdem ve İhbar Tazminatı

0

Ring Servis

Toplam Giderler

7.198

355.294

NOTLAR

1) Tahsil edilen emlak vergileri doğrudan belediyeye transfer edilmektedir
2) Mart sonu itibariyle ARSA TAPU VADELİ HESAP TOPLAMI .......13.589.185.00

3) İŞ DAVALARI TAZMİNAT ÖDEMESİ .........................................

179.739.84

(NOT: Göreve geldiğimiz 31 Ekim 2016 itibariyle devraldığımız bankadaki
arsa tapu parası 11.569.586 TL idi.)

KOOPERATİFİMİZE NİSAN AYI İÇERİSİNDE
ÜYE OLAN YENİ ORTAKLARIMIZ :

Lale SEZER, Mustafa SATI, İnci AVAR, Mehtap DOĞAN,
Kadriye ERDENER, Emine ASLAN, Nejmi ARAS,
Şeref ÇAYLI, Bilal KOCAGÖZ

Kendilerine Hoşgeldin Diyor, Hayırlı Olmasını Diliyoruz.

KAYBETTİKLERİMİZ :

Emine Asuman DOLAŞ, Pembe SUNAT, Şafak Ali ŞIK

Kendilerine Allahtan Rahmet, Yakınlarına
ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz.

Zamanında haberdar edilirsek, tüm ortakların cep telefonuna
cenaze ile ilgili bilgilerini SMS mesajı olarak da gönderiyor,
talep edilmesi halinde de belediye hizmetleri (otobüs vb.)
konularında da cenaze sahiplerine yardımcı oluyoruz.
NOT: Bizlere bildirmeniz halinde, YENİ ÜYELERİMİZİ,
DOĞAN ÇOCUKLARIMIZI ve KAYIPLARIMIZI
burada olduğu gibi sosyal medya aracılığıyla da
yayınlamaya devam edeceğiz.

BANKA

HESAPLARIMIZ

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

ARSA TAPU PARASI
HAKKINDA
Halide ALTINSABAN (ATA-2 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Son Genel Kurul da göstermiştir ki, ATA-2 Kooperatifi
ortakları 2012 yılında tapu
işlemlerinde
kullanılmak
üzere toplanan ve bankada
tutulan paraların durumunu, ne kadar faiz aldığımızı merak etmektedir.
Yönetime geldiğimizden
bu yana yayınladığımız bültenlerde hem konuya ilişkin
yazılar aracılığıyla bilgiler
vermemize, hem de bankadaki para miktarını aylık rakamlarını yayınlamamıza
karşın, konuyu burada bir
kez daha sizlerin bilgisine
sunmak istedik.

Bizler yönetime geldiğimiz 30 Ekim
2016 tarihinde söz konusu arsa
tapu parası hesabını 11.569.586.TL olarak devir almış bulunuyoruz.
Bu tarihten itibaren geçen süre
içerisinde eklenen 2.202.621.-TL
faiz ile birlikte bu rakam
13.772.207.-TL ye ulaşmıştır.

Biz yönetime gelmeden önce, iş
güvenlik davaları dolayısıyla iş
mahkemelerine 2016 yılında verilen teminat mektuplarının bir
kısmının tazmin edilmesi sonucunda, yönetim bu hesaptan
178.339 TL ödemiş olup, 2 Mayıs
2018
itibariyle
bakiyesi
13.593.868.-TL dir, ve 3 ayrı bankada vadeli hesapta durmaktadır.

Ata 2 de zor şartlar altında ev sahibi olmuş, aidatlarını ödemekte
zorlanan ortaklarımızın olduğunu
çok iyi biliyor, bu sorumluluk ve
hassasiyetle davranarak bankalardan en yüksek faizi alarak paramızı değerlendiriyoruz.
Hesabın vadesinde ülkemizin piyasa yapıcı en az 8 bankasından
faiz oranı alarak içlerinden en
yüksek faiz oranını verene paramızı yatırmaktayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana arsa-tapu
parasının faizi de dahil bir kuruşuna dahi dokunmadığımızı da
belirtmek isterim.

2017 yılının Mart ayına kadar Denizbank’ta tutulan bu parayı yönetim kurulu tarafından ülkenin
ekonomik durumu, piyasa dalgalanmaları olabileceği ve ülkemizi ilgilendiren davalar sonucunda
tazminat ödeme ihtimali olan bazı
bankaların adının geçmesi üzerine,
kooperatiﬁmizin zarar görmesi endişesi ile riski bölmek için en yüksek faizi veren 3 ayrı bankada
tutulması yönünde karar aldık. Denizbank, Akbank ve İş Bankası’na
paramızı bölerek yatırdık.
Bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edip paramızı en
yüksek faizi veren bankalara yatıracağız. Bizim gözümüzde bankalar arasındaki tek fark sağlam ve
güvenilir olmalarıdır.

NİSAN AYININ GÜVENLİK OLAYLARININ RAPORU

Güvenlik amirlerinin olay bildirimleri ve * Bu dönemde iki adet kamera arızası olmuş,
CCTV tespitlerine dayanarak hazırlanan bülgisi teknik büro ile paylaşılarak arızaların
giderilmesi sağlanmıştır.
Nisan 2018 raporu aşağıda verilmiştir:
* Nisan ayı içerisinde ATA-2’ye 19 adet am* Nisan ayı içerisindeATA-2’de 3 adet alarm
bulans girişi olmuş, refakati yapılmış, bilgiler
olayı ihbarı alınmış, ikametler kontrol edil- paylaşılmıştır.
miş, sakinlerimize bilgi aktarılmıştır.
* Bu ay gerçekleşen 23 Nisan, Kermes ve Kan
* Aynı dönem içinde gürültü, şüpheli şahıs, Bağışı etkinliklerinin kontrolü sağlanmış ve sıaçık araç farı ve kapısı ile ilgili olarak 7 ayrı şi- kıntısız bir biçimde gerçekleştirilmesi sağlankayet alınmış, kamera kayıt kontrolleri yapıl- mıştır.
mış, üyelere bilgi aktarılmıştır.Kavga ihbarı ile * Araç bilgi formlarının gerek apartman geilgili olarak 155 aranmış ve taraﬂarın şika- rekse villa sahiplerine doldurulması devam
etmekte ve bilgi verenlerin kayıtları merkeyetçi olması nedeniyle karakola gidilmiştir.
zimize iletilmektedir.Bu konuda ayrıca has* Ihlamur caddesi 45 numarada gerçekleşen
hırsızlık olayıplaka araç bilgileri karakola verilmiştir. Bu vesile ile alarmların bize de yönlendirilmesinin daha hızlı davranmamıza yol
açacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz.
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satiyet göstermenizi rica eder, huzurlu günler
dileriz.

CCTV KOORDİNASYON EKİBİ
Nihat Kart, Recep Kart,
Feyzullah Kılıçarslan

YÖNETİMDEN

Bugüne Kadar Doğru Düzgün Bilgilendirilmediğiniz İçin Gerçeği Bizden Öğrenmenizi İstedik :

ATA-2 BİR SİTE DEĞİL, HİÇBİR ZAMAN DA OLMADI !..
Zeki YÜCEL (ATA-2 Yönetim Kurulu Üyesi)

Son genel kurul da gösterdi ki, hala ATA-2 Kooperatiﬁ üyesi olan, burada
yaşayan ama nasıl bir yerde yaşadığının çok da farkında olmayan ve bizi
de tanımayan üyelerimiz var ve “Burayı sitelikten çıkaracaklar
mı?”, “Gizli bir planları mı var ?” diye soruyorlar.

Kimisi gerçekten bilmiyor, kimisi anlamak istemiyor, kimisine ise anlattığımız halde aksini söylemekten vargeçmiyor. Ama ATA-2’nin bir
site olmadığı gerçeği de değişmiyor işte. Evet, geçmişte insanlar bu konuda çok bilgilendirilmemiş. Pek çoğu bize buradaki evi satın alırken bir siteden ev aldığını sandığını söylüyor.
Ancak durum bundan çok farklı.

Defalarca yazdık, konuştuk, soranlara anlattık, toplantılarda detaylı olarak dile getirdik, dilimiz döndüğünce,
gerekçeleriyle birlikte ifade ettik : ATA-2 BİR SİTE DEĞİL, HİÇBİR ZAMAN DA BİR SİTE DEĞİLDİ, BİR SİTE OLMADI...
Arsa tapusu alındıktan ve kooperatif feshedildikten sonra belki de birden fazla site çıkacak buradan ama şu an
için biz bir sitede yaşamıyoruz. Bunu belki de son kez derli toplu olarak anlatalım istedik. Umarız bundan sonra
“Adımızı bile değiştirdiler”, “Bunca yıllık ATA-2 Sitesi’ni ATA-2 Konutları yaptılar” gibi anlamsız söylemlerle karşılaşmayız.
SAĞA SOLA SİTE YAZMAKLA Bu nedenle, bizim kontrolümüzün dı- Bu aydınlatmalar dünyanın parası ve bu Ancak bizler hiç bir işe yaramasalar bile
şında olan bu yolun diğer yanında ev ya- bütçelerle ödenecek gibi değil. Zaten de caydırıcı olma adına bu kapıları, bu güSİTE OLUNMUYOR

Şimdiye kadar pek çok gerçek, pek çok
bilgi ATA-2’lilerden gizlenilmiş, doğru
düzgün bilgi verilmemiş, durum açık
açık anlatılmamış ne yazık ki. Her kafadan bir ses çıkmış..
Bu yüzden de biz ilk kez bunları dile getirip, yazdığımızda, yani gerçeği söylediğimizde insanlar şaşırıyor ve bizim doğruyu
söylemediğimizi, bunun altında başka
birşeyler olduğunu düşünebiliyor.

Oysa durum görünenden çok farklı.
Sağa sola “site” yazmakla, hukuken site
olunmuyor. Evet yazmışlar ama ATA2’nin site olduğunu iddia edenlerden
bir kişi bile bize burasının ne zaman site
olduğunu açıklayabilir mi acaba ? Açıklayamaz. Çünkü burası hiç bir zaman bir
site olmadı.

ATA-2 İÇERİSİNDEKİ PEKÇOK
YOL, YEŞİL ALAN BİZİM DEĞİL

Gerçekler acıdır ama şunun belirtilmesinde fayda var. ATA-2’nin içerisindeki pek çok yer, yeşil alan vb.park ve
bahçelerin büyük kısmı ve ana yolların
tamamı bizim terk alanımızdır ve buralar bize ait yerler değildir. Bakmayın
bizim sağımız solumuz pratikte duvarlarla çevrilmiş ama bunların da normalde hukuki bir dayanağı yok.

ETRAFIMIZI DUVARLARLA
ÇEVİRMEMİZ BİLE
YASAL DEĞİL

Örneğin belediyenin imar planlarına
baktığınızda A kapısından E kapısına
giden hat boyunca giden yol kamuya
açıktır ve bunun etrafında bir sınır, bir
duvar olması mümkün değildir.

panların arazisinin arka kapılarına denk
geldiği için, onlar da burayı giriş - çıkış
olarak kullanmak amacıyla bizim duvarımızı yıkarak kapı açabiliyorlar.
Bizden itirazlar yükselse bile onlar gidip
belediyeye “Benim yolum neresi ?”
diye sorunca, belediye de planlara
bakıp onlara ATA-2’nin içerisinde gibi
duran bu yolu gösteriyor ve bizim
adamların imar yolunu kapatmış olduğumuzuve bu yolu kullanacaklarını söylüyor. Böyle olunca da duvarı yıkıp
yolun onlar tarafından da kullanmasına
izin veriyor. Aynı şekilde bu durum
bizim arazimiz içerisine dışarıdan gelip
arabalarını parkedenler için de geçerli.
Yani ne yazık ki herşey yasal.
Aynı şekilde E kapısının arkasından
dere yolunun aşağısına giden yolun
kimi yerlerinden iki araba karşılıklı
geçmekte zorlanıyor. Niye ? Planlara
göre biz yan duvarımızı kamunun varolan yolunun bir kısmının üzerine inşa
etmişiz de ondan.
İçerisinde bulunduğumuz yönetim binası bile kamuya ait arazi üzerinde olduğu için, biz belediyeye ecri misil
olarak her ay 2.000 TL kira veriyoruz.

KAPILARIMIZI NEDEN
BARİYERLE BİLE
KAPATAMIYORUZ ?

Ama yine de kapalı izlenimi verdiğimiz
an, örneğin Ayedaş hemen kapıya dayanıyor. Burayı kapat- mışsınız, o
zaman tüm aydınlatmaları siz ödeyin
diyor. Biz de buraların kapalı site olmadığını, kamuya açık olduğunu bu
nedenle sokak aydınlatmalarını Ayedaş’ın ödemesi gerektiğini iddia
edince, o zaman açın diye dayatıyor.

devletin karşılaması gerekiyor. Bu ko- venlikleri tutmak zorundayız. Son bir
nuda açılmış pek çok davamız var. Bari- buçuk yıl içerisinde bu bültenlerde yayınladık. Beğenmediğimiz bu güvenlikyerleri bu yüzden kaldırdık.
Kapılardaki güvenlik kabinlerinin de ler tahmin edemeyeceğiniz kadar işe
normal mahallelerdeki bir güvenlik yarıyorlar. Herşeyden önce burada 12 noktası olmanın ötesinde olmadığını 13 bin kişi yaşıyor. İçlerinde her tür insan
söylüyoruz ki bir sorun çıkmasın. var, her türlü olay olabiliyor. Çağırılır çaÇünkü kontrol altına almak için bari- ğırılmaz anında heryere ulaşabiliyorlar.

Güvenlik noktaları burada yaşayanların
çoğunu tanıyor, hangi arabaların onların
olduğunu hangilerinin yabancı olduğunu
kestirebiliyorlar. Örneğin, kuşkulu birilerinin ya da arabaların girmesi halinde
bu noktalardaki güvenlikler anında diğer
kapılar, kamera odamızın görevlileri ve
seyyar devriye ekibi iletişime geçiyor. Bu
yöntemle engellenen, vaz geçirilen, dıPEKİ O ZAMAN ATA-2’DE
şarı çıkarılması sağlanan o kadar çok
GÜVENLİKLERİN OLMASININ olay var ki..

yer koyduğunuzda alanın tamamı özel
mülk statüsüne giriyor. O zaman da
başta lambalar olmak üzere pek çok
masrafı doğrudan ATA-2’nin karşılaması gerekiyor. Bir de tabii bu durumda belediyeler de yasaya göre
sitelerin sadece çöpünü almanın dışında bir hizmet vermiyorlar.

NE ANLAMI VAR ?

Durumun bu olduğunu anlatınca insanlar hemen “Peki o zaman ATA-2’de niye
güvenlik var ?”diye soruyor ve “Eğer varlarsa neden yetkili değiller, eğer yoklarsa
neden biz güvenliğe para ödüyoruz?” diyorlar. Pek çok şeyi güvenliklerimize
borçlu olduğumuzu, ciddi bir caydırıcılık
üstlendiklerini, hatta onların sayesinde
uluslararası hırsızlık çetelerini bile yakalattığımızı bilmiyorlar da ondan.

Bir kere şunu çok net bir biçimde ortaya
koymamız lazım. Evet burası bir site olmadığı için kapılara bariyer koyamıyor,
gelip geçene engel olamıyoruz. Statü
olarak önümüzdeki Nato Yolu’ndan,
Bosna Bulvarı’ndan farkı yok bizim kapıların. Nasıl o yolları kesip kapatamıyor,
insanlara “Nereye gidiyorsunuz?” diye
soramıyorsak, bizim yollarda da böyle
yapamıyoruz.
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Bir - iki dakika içerisinde olay yerine ulaşıyorlar. ATA-2’nin bu yasal ve ﬁili anlamda kevgir olmuş haline rağmen
güvenliğe ihtiyaç duymamız ve para
ödememizin nedeni budur. Bu konuda
başarısız oldukları da hiç söylenemez.
İstatistiklere bakılındığında Üsküdar’ın
pek çok yeri, hatta yüksek paraların
ödendiği güvenlikli sitelerine kıyasla
ATA-2’de oldukça az olay olduğu görülmektedir.

Kısacası ATA-2 yönetiminin görevi hiçbir biçimde bir site olmadığı, site yetkilerine sahip olmadığı halde, sanki bir
siteymiş gibi bir yandan yasal sınırlamaları sonuna kadar zorlarken, diğer
yandan da gerekli hizmetleri bu sınırlamalara rağmen en iyi şekilde yerine
getirmektir. Bu nedenle de siz ortak ve
sakinlerimizin mümkün olduğunca anlayış ve katkılarını bekliyoriz.

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

PARK
KAYRAK TAŞI
VE DERZ
DOLGU
ÇALIŞMASI

ÇİM BİÇME
VE ÇEVRE
DÜZENLEMELERİ

Mevsim
itibariyle
parklarımız
tek tek
elden
geçirilerek
düzenleme
çalışmaları
yapılıyor

KİLİT TAŞI VE AĞAÇ
ÇEVRESİ TAMİRATI

ŞELALE
AYDINLATMA
ÇALIŞMALARI

KAVŞAK GÖBEK
DÜZENLEMELERİ

LUKSTRUM KESİM
VE DÜZENLEMELERİ

ATA-2’nin zamanla yıpranan kaldırımlarının kilit taşlarının tamiratı ve ağaç
diplerinin düzenleme çalışmaları hızla
devam ediyor.

B1 KAPALI
SPOR SALONU
YAZA HAZIRLIK
ÇALIŞMALARI

Daha estetik bir ATA-2 için
parklardaki lukstrümlerin budama ve kesim düzenleme çalışmaları yapıldı.

BACA
KAPAĞI
TAMİRATI
YAĞMUR OLUKTAŞI
TAMİRATLARI

Yağmur
suyunun
düzgün
akmasını
sağlayan
ve
ATA-2
için
çok önemli
olan
oluktaşları
elden geçti

ŞELALELER
TEMİZLENİP AKTİF
HALE GETİRİLDİ

GÖÇÜK
YOLLARIN
TAMİRATLARI
YAPILDI
19 MAYIS BAYRAMINI
ATAMIZIN BÜSTÜNE ÇİÇEK
BIRAKARAK KUTLADIK

KALDIRIM BORDÜR
ÇALIŞMALARI

Yol ve kaldırım
bordür çalışmaları ATA-2
ekibinin en çok
ve en sık yaptığı çalışmalar
arasında yer almakta olup,
havaların düzelmesiyle birlikte hız verildi.

SU DEPOSU VE
MAKİNA DAİRESİ
ÇALIŞMALARI

Mavi
Çam’daki
su
deposu
ve
makina
dairesi
havalandırma
telleri
takıldı

ÇİÇEKLENDİRME
ÇALIŞMALARI

Biz çiçeği, böceği ve doğayıi seviyor, bu
nedenle ATA-2’nin çeşitli yerlerinde
daha güzel bir görünüm elde etmek
amacıyla çiçeklendirmeler yapıyoruz.

13

YEŞİL ALANLAR
İLAÇLANDI

Daha sağlıklı
bir ortamda
yaşamanın
gereği olarak
ATA2’nin yeşil
alanlarında
yapılması
gereken
mevsimsel
ilaçlamalar
yapıldı.

SAĞLIK

ESTETİK BURUN OPERASYONU (RİNOPLASTİ)
Op. Dr. Banu AKSOY (BAEST Klinik 0555 010 8382)

Burun, yüzümüzün merkezinde bulunan ve
estetik açıdan önemli bir organdır. Aynı
zamanda solunumun ilk başladığı yerdir.
Estetik açıdan olduğu kadar fonksiyon açısından da önemlidir.
Burun estetiği (Rinoplasti) ameliyatı, buruna estetik olarak biçim verilirken varsa
nefes alma şikayetlerini tedavi eden bir
operasyondur.
Burundaki problemin ciddiyetine göre yapılan işlemin kapsamı değişmekte; sadece
burun ucuna müdahale edilebildiği gibi
çökme, kıkırdak kaybı gibi sorunları olan
burunlarda kulaktan veya kaburgadan kıkırdak alınarak burun çatısı tekrar oluşturulmaktadır.
Burun ameliyatlarında kullanılan teknikler nelerdir?

Burun ameliyatları sadece
burun içinden yapılan kesilerle KAPALI RİNOPLASTİ
şeklinde veya burun ortasındaki direkten kesi yapılarak
AÇIK
RİNOPLASTİ
şeklinde yapılabilir.

Ayrıca son dönemde yeni
kullanıma giren PİEZO Tekniği sayesinde bu ameliyat
daha az ağrılı, daha az
ödemli ve daha az morlukla
olmaktadır. İyileşme dönemi de daha kısa sürmektedir.

Burun ameliyatı öncesi nelere dikkat edilmelidir?

Burun ameliyatlarından en
az 3 hafta önce sigara kullanımının kesilmesi önerilmektedir.

Ayrıca kan sulandırıcı ilaçların kullanımı da mümkün olduğunca
düzenlenmeli,
eğer kesilebiliyorsa kesilmelidir.
Hastalar farklı sebeplerle
ilaç kullanıyor veye tedavi
alıyorlarsa doktorlarını bu
konuda bilgilendirmelidir.

Ameliyat süreci nasıl gerçekleşir?

Hasta genel anesteziyle
ameliyat edilir ve ameliyat
sonrası bir gece hastanede
kalması gerekir. Ameliyat
süresi yapılacak işlemin kapsamına göre değişmekte ortalama iki - üç saat
sürmektedir.
Operasyon sonunda burun
içine silikon tampon, burun
üzerine de küçük bir atel uygulanır.

Burun tamponu en az 3 gün
tutulmaktadır. Burun üzerindeki atel 7 gün sonra
alınmaktadır.

Ameliyattan sonraki 24 saat
içinde düzenli soğuk uygulama yapılması morarmayı
ve ödemi önemli ölçüde
azaltmaktadır.

İyileşme sürecinde hastaları neler beklemektedir?

Rinoplasti sonrası iyileşme
dönemi yaklaşık 6 - 12 ay
sürmektedir. Atel çıktıktan
sonra ilk 15 günde en fazla
olan burun şişliği aylar
içinde azalır. Bir ay sonunda, hastalar yavaş yavaş
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sonucu görmeye başlasalar
da iyileşme süreci devam
eder. Cildin kalınlığına göre,
yağ dengesine ve yapılan işlemin kapsamına göre
ödemlerin inmesi ve burun
şeklinin oturması süreci değişiklik arzeder.
Başarılı burun estetiği nasıl
sonuçlanır?

Başarılı bir burun estetiği
ameliyatı sonrası elde edilen sonuç doğal olmalı ve kişinin
burun
estetiği
ameliyatı geçirdiği fark edilmeyecek şekilde naturel bir
sonuç elde edilmelidir.
Burun kişinin yüzündeki
diğer unsurlarla (kaşlar, gözler, elmacık kemikleri, çene)
uyumlu olmalı; burun kendi
içinde (burun kökü, orta bölümü ve burun ucu) dengeli
olmalıdır.

MAVİ MARKET AÇILDI
ATA-2’LİLERE MÜJDE !

Sabah 07.30 - Gece 01.00 arasında
SERVİSİMİZ VARDIR
ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIĞINIZI DEĞİŞTİRİYORUZ

0216 486 00 72 - 0216 486 02 65 - 0542 486 00 72

ADRES : Yeşil Palmiye Caddesi No:1 / 1A / 1 ATA-2 Sitesi Çengelköy
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