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Sekiz yıldır süren bir gelenek... 

Arıköy’de  
Bayram Buluşması... 

ŞEKER BAYRAMI 
Kültürümüzün vazgeçilmezleri arasındaki bayramlaşma geleneği Arıköy’de yaşatılıyor. 

Her bayramın ikinci günü yapılan bayramlaşma buluşması, geçtiğimiz Şeker Bayra-

mı’nda da yaşatıldı. Arıköy Spor Kulübü’nde güzel sohbetler eşliğinde yapılan toplantı-

da, gelen misafirler için hazırlanan bayram tatlısı ve Türk kahvesi ikramları eşliğinde dost-

luklar pekiştirildi. 

 

 

 

 
30 AĞUSTOS  

ZAFER BAYRAMI  

 

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 

86. yıldönümü, Arıköy Toplu 

Yapı Yönetimi ve Arıköy Spor 

Kulübü işbirliği ile düzenlenen 

bir toplantı ile kutlandı. Site 

sakinlerinin katılımıyla Kuş 

Cenneti’nde, canlı müzik eş-

liğinde yapılan mangal par-

tisi beğeni ile karşılandı. 
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Arıtepe’de arızalı durum-

daki ana soğutma grubu 

için Alarko Firması çağrıldı 

ve arızalı parçanın yurt dı-

şından en erken 60 günde 

temin edileceğinin öğrenil-

mesi üzerine restoran bölü-

müne Alarko marka salon 

tipi klima temin edildi. Arı-

tepe’nin soğutma proble-

mi çözülünce bu klima 

Arısu’ya monte edilecek. 

Arıtepe’deki diğer hava-

landırma santrallerinin ta-

mir işlemleri ise Alarko Fir-

masınca devam ettiriliyor.  

 

Arıtepe’nin mutfağının 

gerçek yerine alınması ile 

ilgili çalışmalar başladı. Do-

ğalgaz ve sıhhi tesisat tadi-

latları için alınan teklifler 

değerlendiriliyor.  

Arısu’daki çalışmaların 

bitiminde, Arıtepe’nin kalo-

rifer sisteminin tamirine baş-

lanacağı öğrenildi. 

Arızalı durumda bulunan 

iki adet iki adet sondaj ku-

yusunun motoru tamir 

edildi, tamir edilemeye-

cek durumdaki bir adet 

sondaj kuyu-

sunun moto-

ru yenilendi. 

Çamur dol-

muş olan 

sondaj kuyu-

sunun temiz-

lik işlemleri 

yaptırıldı. Ku-

yular aktif hale getirildi bu-

nun için Alarko servisine 

≈14.000,00 TL ödendi. 

Kuyulardan toplanan su-

yu tepedeki  1150 tonluk 

depoya aktaran 150 ton-

luk 

terfi deposunda birikmiş 

olan yaklaşık 30 ton kum 

ve mil tahliye edilerek de-

ponun dezenfekte işlemi 

yapıldı. Bu depoda bulu-

nan 3 adet 

terfi pom-

pasının üçü 

de arızalı  

olduğun-

dan bakım 

ve onarım-

ları yapıldı 

ve kuyular, 

depolar aktif hale getirildi. 

Bu sayede Ağustos ayın-

da İSKİ’nin 18 saatlik su ke-

sintisinden hiçbir site saki-

ninin haberi bile olmadı. 

Tamir için ≈6.000,00 TL 

ödendi. 

Arıköy’de Bakım 

628 ve 629 parsellerin avlularında, koridor ve merdiven-

lerdeki kırık seramikler yenilendi, seramiklerin aralarındaki 

boşluklar temizlenip dolduruldu, dilatasyon arızaları gi-

derildi. Bu çalışmalar için ≈7.500,00 TL ödeme yapıldı. 

Çarşı Alanı Yenilendi 

Sondaj Kuyuları ve Su Depolarının 
 Onarımı Sürüyor 

               Arıtepe 

ü S r ü y o r 

haberler… haberler… haberler… haberler… haberler… haberler… haberler… haberler… haberler… haberler… haberler… haberler... 
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Arıköy’de Bakım 
Servis Hizmetlerine Engelleme! 

haberler… haberler… haberler… haberler… haberler… haberler… haberler… haberler… haberler… haberler… haberler… haberler... 

Sarıyer’e 14 kilometre, 

Maslak’a 23 kilometre me-

safede bulunan Arıköy’de 

toplu ulaşım; dol-

muş ve İETT oto-

büslerinin dışında 

2006 yılından be-

ri taşeron firma 

ile yapılan akitle-

re bağlı olarak, 

özel taşımacılık 

şirketlerinin mini-

büsleri ile sağla-

nıyordu.   

Ancak yasal bazı 

sorunlar nede-

niyle bu taşıma-

cılık zaman za-

man kesintiye 

uğruyor. 

Resmi kurumlarla 

yapılan görüşme-

lerde bu kesintilerin nedeni 

olarak servisler konusunda 

kendilerine  

iletilen yazılı şikâyetlerin 

olduğu öğrenildi. 

Toplu Yapı Yöneticileri,   

yaşanan durum 

karşısında şu de-

ğ e r l e n d i r m e y i 

yaptılar: “Site sa-

kinlerimizin bü-

yük çoğunluğu-

nun servis hizmet-

lerinin sayısız ya-

rarlarının yanı sı-

ra, sitemizin de-

ğerini arttırıcı 

özelliğinin de far-

kında olmaları 

mutluluk vericidir. 

Birkaç kişi olduk-

ları düşünülen şi-

kayet sahiplerinin 

yaptığı bilinçsiz 

müracaat la r ı n , 

çoğumuzu üzen sonuçları-

nı beraberce yaşamakta-

yız.”  

 

Yapılan 

çalışmalar 

sonucu, servis 

taşımacılığı 

bu kez Aksoy 

firması ile 

yeniden 

başlıyor.  

 

 
Arıköy Toplu Yapı 

Yönetimi, yaptığı 

başvuru ve 

çalışmalarla 59RK 

hattına Arıköy’ü de 

ekletti. 

 

Arıköy’e ulaşım için  

kullanabileceğiniz 

toplu taşıma hatları 

şöyledir: 

 

152 

Hacıosman-

Kısırkaya 

 

 

59RK 

Rumelihisarüstü 

Boğaziçi Üniversitesi 

Kampusu-Sarıtepe 

Kampusu-Arıköy 

 
59RK Hareket Saatleri,  

6. sayfada 

 

Çöp Toplama Hizmeti: 

Evlerin önündeki yeşil renk-

li, kapaklı çöp kutularına 

bırakılan evsel atıklar; salı, 

perşembe ve cumar-

tesi günleri beledi-

yenin temizlik aracı 

tarafından evlerin 

önünden toplanı-

yor. 
 

 

Gece Yol Aydınlatması: 

Site içerisindeki 28 kilo-

metrelik yollar, geceleri 

belediye tarafından ay-

dınlatılıyor. 
 

 

 

Geri Dönüşüm Atıkları 

Toplama Hizmeti: 

Site içerisinde genellikle 

anayollar güzergâhı üze-

rinde ve site girişindeki 

ATM cihazlarının ar-

ka tarafındaki alan-

da bulunan mavi 

renkli, plastik geri 

dönüşüm kontey-

nırlarına atılan geri 

dönüşüm atıkları, bele-

diyenin taşeronu firmanın 

geri dönüşüm atıklarını 

toplama aracı tarafından 

pazartesi, çarşamba ve 

cuma günleri toplanarak 

değerlendiriliyor. 

 
 

 

Geri  Dönüşüm  
Konteynırlarına cam, plastik, kağıt 

dışında 
evsel atıklar  
atmayınız! 

Sarıyer Belediyesi’nden Alınan Hizmetler  Kitap Okuma Grubu 

Buluşuyor 

Arıköylü kitapseverler,   

21 Eylül saat 17:00’de Arı-

tepe tesisinde buluşuyor. 
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Yeni güvenlik cihazı ağustos ayı başında 

hizmete girdi. Site genelinde on dört kont-

rol noktasına gece ve gündüz çeşitli saat-

lerde uğranarak cihaz okutturuluyor, her 

sabah veri aktarımı yapılarak güvenlik ele-

manlarının yaptığı devriye  görevlerinin 

dökümü alınıyor. 

İstanbul’un en huzurlu semtlerin-

den biri olan Arıköy’de, kendinizi 

güvende hissetmeniz için bir sebep 

daha oldu. 

Güvenlik Tur  
Kontrol Sistemi 

 

 

ASK Veteranlar Basketbol Takımı, hem 

spor yapıp hem de hoşça vakit geçir-

mek için basketbol sahalarında bulu-

şuyor. 

Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki telefonlar-

dan ulaşılabilir. 

 

Hasan Zeki Şahin: 0532 337 06 20  

ASK Ofis.203 07 96 

ASK Veteranlar 
Basketbol Takımı 

Sahalarda 

59 RK HATTI HAREKET SAATLERİ 

BOĞAZİÇİ ÜNİ. KAM. Kalkış Sa.  

İş Günleri Cumartesi Pazar/Tatil 

10:00 10:00 10:00 

12:30 12:30 12:30 

15:00 15:00 15:00 

17:30 17:30 17:30 

20:00 20:00 20:00 

23:00 23:00 23:00 

SARITEPE KAMPÜSÜ Kalkış Sa. 

İş Günleri Cumartesi Pazar/Tatil 

07:30   

08:45 08:45 08:45 

11:15 11:15 11:15 

13:45 13:45 13:45 

16:15 16:15 16:15 

18:45 18:45 18:45 

21:15 21:15 21:15 

23:45 23:45 23:45 

Altı çizili servisler Özel Halk Otobüsüdür. 
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Arısu Kışa Hazırlanıyor 

Arısu Tesisindeki kırılmış olan  camlar 

yenilendi.  

Tüm tesisin iç dış boyaları yapıldı, 

paslı yerler tamir edildi, çelik konstrük-

siyonun boyaları yenilendi. 

Soyunma dolapları kilitleri yenilendi. 

Erkek ve bayan bölümle-

rindeki mevcut duşlar iptal 

edilip daha geniş duş tek-

neleri ve kabinler monte 

edildi.  
 

 Kazan dairesindeki mev-

cut 6 adet büyük boy 

kombinin arızalı durumda 

bulunan 4 tanesinin tamiri 

için çalışmalar ise sürdürü-

lüyor. 

 

Hamam koridorundaki duşlar 

daha konforlu hale getirildi. 

 

Hamamın ılıklık bölümündeki 

duvara ısı yalıtımı yapılarak küf-

lenmesinin önüne geçildi.  

 

Bu bölüme havalandırma men-

fezi takılarak ağır havanın tahli-

yesi sağlandı. 

Arısu havuzu, içindeki bazı fayansların hijyen 

sorunlarına ve sızıntı riskine neden olacak bi-

çimde kırılmasıyla birlikte, tesisin diğer ünitele-

riyle birlikte restorasyona alındı.   

Tamirat neden yazın yapılıyor? 

 Arısu tamir bakım çalışmaları-

nın kışın yapılması durumunda, 

diğer havuz da kapalı olaca-

ğından mağduriyetin çok da-

ha fazla olacağını düşündükle-

rini ifade eden ASK, bu çalış-

maları yaz döneminde yapa-

rak, üyelerine, yaz döneminde 

diğer açık olan Arıtepe havu-

zunu kullanabilme alternatifi 

sağlıyor.  

 

Havuzun dilatasyonla-

rı yenilenerek temele 

su kaçırması önlendi, 

kırık seramikleri değişti-

rildi.  

 

Arızalı aydınlatma ar-

matürleri değiştirildi. 

Restorasyon ne zaman bite-

cek? 

Tamirat gerektiren mevcut so-

runların boyutlarının çalışma 

başlatılmadan tam olarak an-

laşılamadığını, bu nedenle de 

süre vermekten kaçındıklarını 

belirten yetkililer, çalışmaların 

yaz döneminde tamamlanıp, 

tesisin en kısa sürede kışa hazır 

hale getirilmesine çalıştıklarını 

ifade ettiler. 

Arısu’da yemek seçenekleri 

 Arısu’daki yiyecek içecek ser-

visinin son dönemde yeni bir 

düzenleme yapmak amacıyla 

azaltıldı. Tamir, bakım çalışma-

ları sonucunda tesis yeniden 

açıldığında daha fazla seçe-

neğe sahip olunacak. 
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Haziran ayında Arıköylü çocuklar tarafından site girişinde düzenlenen ker-

meste  elde edilen 1.013,55  TL (bin on üç lira elli beş kuruş) gelir, Lösemili 

Çocuklar Vakfı’na bağışlandı. Projede emeği geçen tüm miniklerimizi ve 

onlara yardımcı olan büyüklerini kutluyoruz. 

Lösev Kermesi 

Arıköy’ün Çocuklarından Gurur Verici Bir  

Sosyal Sorumluluk Örneği 

        02.07.2012  

Sayın Prof. Ayhan Toraman, Arıköy Sitesi 
 

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Lösev, Türkiye genelinde sayıları gün geç-tikçe artan lösemili çocuklarımız ve ailele-rinin her türlü ihtiyaçlarına kalıcı çözüm-ler yaratmaya devam etmektedir.   

Sizler gibi duyarlı kişilerin yanımızda yer aldığını bilmek gücümüze güç katmaktadır.   

Lösemili çocuklarımıza destek olabilmek amacıyla başlattığınız yardım kampanyası ile yüzlerinin gülmesine ortak oldunuz.   

İyi ki varsınız. 
Saygılarımızla, 

               Zuhal ÖN      İstanbul Koordinatörü 
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Başarılı Personel Plaketle Ödüllendirildi 

     Sayın …, 

    Ortaklarımızdan Sayın Ayhan 

ARAT  ve    Genel Müdürümüz  

Süleyman PARMAKSIZ    yöneti-

minde, neredeyse  tüm fonksiyonla-

rını yitiren Biyolojik Arıtma Tesisi-

mizi  özverili çalışmalarınızla yeni-

den siteye kazandırmanızdan ötürü 

sizleri içtenlikle kutlarım.  

   Yönetim Kurulumuz sizleri içten-

likle takdir etmiştir. Şahsınızda 

yıllarca birlikte çok önemli proje-

lere katkı koyan tüm arkadaşlarımı 

tebrik eder, gözlerinizden öperim.  

           Prof. Dr. Ayhan TORAMAN      

 Yönetim Kurulu Başkanı  

(Soldan sağa üst sıra: Ramadan HALİL, Baki ÖZ-

KURT, Yusuf DÜZENLİ, Fevzi GÜLDAL, Ayhan 

TORAMAN, Süleyman PARMAKSIZ, Tevfik YIL-

MAZ, Şafak YILDIZ, soldan sağa alt sıra: Cemal 

ÜLGER, Murat ULUTUNÇEL, Ayhan ARAT) 

Arıköy Biyolojik Arıtma Tesisi’nin faal 

hale getirilmesi için üstün performans 

gösteren özverili site çalışanları, Toplu 

Yapı Yönetimi tarafından plaketle 

ödüllendirildi.  

Toplu Yapı Yönetimi Üyeleri, ödüllendirilen 

personel ile birlikte… 
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1998  yılından beri sahip olunan ve 

kura çekiminden itibaren iki yıl için-

de tamamlanması taahhüt edildiği 

halde aradan geçen yaklaşık on yıl-

lık zaman süreci içinde hiçbir bakım 

ve onarımı yapılmadığı için harap 

durumda olan evlerin malikleri uya-

rılıyor. 

Arıköy Toplu Yapı Yönetimi’nden  

tadilatını tamamlamayan kat maliklerine  

İhtarname 

Bakımsız evler böcek yuvası 

Söz konusu maliklerin, mülki-

yet sahibi oldukları binanın 

tamamlanması için gerekli 

çalışmaları yapmamaları, 

tamirat, bakım ve onarımla-

rını tüm uyarılara rağmen 

bu güne kadar yerine getir-

memelerinden dolayı bina-

larından etrafa koku, toz, 

böcek yayılıyor, ayrıca gö-

rüntü kirliliği oluşturarak kom-

şularını rahatsız ediyor.  

 
Komşuya su baskını  

Bakımsızlık nedeniyle kapı 

penceresi kırılmış, her tarafı 

açık olan binalar, fare ve 

haşerelere ev sahipliği yap-

tığı gibi gibi,   sorunlar bu-

nunla da bitmiyor.  

 

Bu türdeki evlerin gerekli su 

bağlantıları ve yalıtımları da 

yapılmamış, kurangezleri ta-

mamlanmamış olduğundan 

bitişik komşulara zaman za-

man su sızıyor ya da en iyi 

ihtimalle rutubet kaynağı 

oluyor. 

Hırsıza çağrı 

Tamir ve bakımı yapılma-

yan,  camları, kapısı kırık 

olan binaların, kötü niyetli 

kişilerce kullanılması ya da 

hırsızların girmesine olanak 

hazırlaması   ihtimalleri, site 

sakinlerinde güvenlik endi-

şesi yaratıyor. 
 
Altyapı hizmetlerine engel  

Oturulmaya müsait olma-

yan konutlarda muhatap 

kimselere ulaşma güçlüğü 

de yaşandığından, altyapı 

hizmetlerinin yeterli kapasi-

te ile çalışması mümkün 

olamıyor. 

 
Arıköy inşaat alanı mı? 

Harap durumdaki konutlar, 

parsellerde sürekli inşaat 

yapılacağı izlenimi veriyor, 

böylece sitedeki mevcut 

evlerin değerinin düşmesi-

ne sebep oluyor.  

 

Arıköy Toplu Yapı Yönetimi, 

ilgili kişilere gönderdiği ih-

tarnamelerde de açıkladı-

ğı bu gerekçelerden  

hareketle, Türk Medeni Ka-

nunu’nun 661inci ve 737/1 

ve 2 maddelerini ihlal ettikle-

rini belirterek, Arıköy Site Yö-

netimi Planı’nın 35,36 ve 37. 

maddeleri ile Kat Mülkiyeti 

Kanunu’nun 18. ve 19. mad-

deleri gereğince, mülk sahi-

bi oldukları binaları derhal 

yaptırarak kullanılır hale ge-

tirmeleri konusunda uyarıyor. 

 
İhtara uymayana yaptırım 

Aksi takdirde yasalardan 

kaynaklanan hakların kulla-

nılacağını, söz konusu gayri-

menkullerin “sattırılması” ve 

“komşuluk ilişkilerine son ve-

rilmesi” ne dair dava açıla-

cağını, her türlü talep ve da-

va hakkının saklı tutulduğu-

nu bildiriyor. 

 

Ayrıca proje harici yapılan 

her türlü değişikliğin, tamirat 

ve tenviratın Toplu Yapı Yö-

netimi’nin sorumluluğunda 

olmadığını, maliklerin resmi 

muhatabının belediye ve 

savcılık olduğunu ekliyor. 
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COŞAR BÜFECOŞAR BÜFE 

  
 

ABANT SU SATIŞ FİYATI 7.00 TLABANT SU SATIŞ FİYATI 7.00 TL 

  
 

Arıköy 629 Alışveriş Merkezi No: 12 Uskumruköy, Sarıyer / İstanbulArıköy 629 Alışveriş Merkezi No: 12 Uskumruköy, Sarıyer / İstanbul 
Tel : 203 00 81 Tel : 203 00 81 ––  203 05 00 203 05 00 ––  202 75 91202 75 91 

Cep : 0532 498 17 45Cep : 0532 498 17 45  

 BİRoptik 
 g ö z l ü k & s a a t  

B 

OOOS 

Sarıyer Deresi Sok. No:5/A 

Sarıyer/İstanbul 

Tel:    (0212) 242 76 17 

Faks: (0212) 242 91 75 

BİROL KOLBAY 

       Optisyen 
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Başıboş köpekler 

Civardaki sahipsiz hayvanla-

rın uzun bir süreden beri geli-

şigüzel biçimde Arıköy sokak-

larına bırakılıyor olmasından 

dolayı site sakinleri için gide-

rek artan sorunlar söz konu-

suydu. Hayvansever üyelerin 

iyi niyetlerle evlerinin önün-

deki köpekleri rastgele besle-

mesi ile de sorunlar büyüyor, 

hayvanların sokaklarda çe-

teleşmelerine ve yayalara 

geçit vermemelerine dek 

uzanan sonuçlar yaratıyordu.   

Belediyeye şikayetler 

Çocuklarının ısırılması gibi  

talihsiz durumlar karşısında 

duruma daha fazla sessiz 

kalamayan, çaresiz çözüm 

arayışına giren üyelerce 

yerel yönetimlere  yapılan 

şikayetler sonucunda da 

zaman zaman hayvanlar 

toplatılıyordu. Hayvanse-

verler ise bu toplatmaları 

“sonu belli olmayan yolcu-

luklar” olarak değerlendiri-

yor ve civarda kuşkulu 

ölümler gözlendiğini açıklı-

 

 
Yönetimin çözümü 

Mağdur üyelerin rahatsızlıkları  

karşısında çözüm arayışına 

giden Yönetim, hayvan hak-

larını da göz ardı etmemeye 

çalışarak aradığı çözümü, 

beslenme noktalarını ve barı-

nakları hayata geçirmekte 

buldu.   

 

Çözüm çerçevesinde; 

Yoğun köpek nüfusu olan 

bazı bölgelerdeki saldırgan 

yapılı köpekler barınaklara 

alınarak sokaklardaki başıboş 

köpeklerin sayısı azaltıldı. 

 

635 no’lu parsel bölgesine 

sakinleri rahatsız etmeyecek 

şekilde yeni bir barınak yapıl-

masına, köpek dışkıları için 

uygun yerlere naylon torba-

lar temin edilerek konulması-

na karar verildi. 

 

Mevcut barınaklarda gerek-

li onarımlar yapıldı. 

 

Evlerin önüne gelişigüzel ko-

nan yemek kapları kaldırıla-

rak, kontrollü beslenme nok-

taları oluşturuldu. 

 

Yapılan uygulamaların so-

runların bir kısmını çözmesi 

temenni ediliyor... 

Toplu Yapı Yönetimi; başıboş olarak Arıköy’e 

bırakılmış sokak  köpeklerinin de temel ya-

şam hakları olduğu bilincinden hareketle,  

hem site sakinleri hem de sokak hayvanları 

için ortak çözüm arayışında... 

Beslenme Noktaları 
Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Bir Çözüm: 
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Bahçe Bakımı 
Sonbahar, bahçe işlerinin 

yoğunluk kazandığı en  
önemli ve faal mevsimdir.  

Sonbahar Döneminde 

 

 

 

Sonbahar yağmur-

ları ile birlikte top-

rak tavını almaya 

başlar, bu durumda toprağın mutlaka 

işlenmesi lazımdır. Sonbaharda dikilecek 

fidanların yerleri hazırlanır, çukurları açılır. 

Ot mücadelesine devam edilir, kaymak-

lanma olursa toprağın hemen çapalan-

masına dikkat edilir. Fakir toprağın iyileş-

tirilmesi için organik gübre serpilip çapa-

lanarak toprağa yedirilir. Tüplü ve kaplı 

fidanlar ile kışlık çiçek fideleri ve ilkba-

harda çiçek açan soğanlı bitkiler dikile-

bilir, büyük ağaçların yer değiştirmesi ya-

pılabilir. Yağmur ve yağışlar yeterli değil-

se sulamaya devam edilir. Dökülmeye 

başlayan yapraklar temizlenir, yeni çim 

alanı yapımına devam edilir. Sonbahar-

kış mevsimi boyunca çimler kısa tutulur 

ve gereksinime göre sulanır.  

Belleme, çapa,   

fidan çukuru açıl-

ması gibi toprak iş-

leme faaliyetleri için en uygun ay ekim ayı-

dır. Toprağı işlerken organik gübre verilme-

lidir. Kaplı-tüplü her türlü fidan dikilebilir. 

Yağışlar yeterli değilse sulamaya devam 

edilir, çünkü bitkilerin topraktan yeterli ne-

me kavuşmadan kışa girmeleri sakıncalıdır. 

Çim alanlarda sulama, sıkıştırma ve biçme 

işlemlerine devam edilir. Hazırlanan yeni 

alanlara çim tohumu ekilir. 

Hava koşullarının elverdiği oranda toprağın işlenmesine 

devam edilir. Kök diplerinin torf, yaprak çürüntüsü, kom-

post ve organik gübrelerle örtülmesi, o ağacın kış koşulları-

na hazırlanması yönünden iyi olur. Toprak işlenirken gübre verilir. Kasım ayı klasik olarak 

tam bir fidan dikme mevsimidir. Tüplü, topraklı, topraksız her türlü fidan dikimi yapılır. Bu-

dama(*) için de en ideal aydır, budanan dal ve sürgünlerin uçları kışın donarsa, bu ölü 

uçlar ilkbaharda yeniden kesilir. Kışların sert geçtiği bölgelerde budama sonrası kışlık ko-

ruyucu yağ uygulaması yapılabilir. Yağışların yetersiz olması durumunda sulamaya de-

vam edilir. Özellikle yeni dikilen fidanlara mutlaka su vermek gerekir. Kış koşullarına karşı 

duyarlı olan bitkilerin dipleri kabartılmalı ve mümkünse uygun malzeme ile sarılmalıdır. 

 

Kasım 

Eylül Ekim 

(*) Meyve ağaçları ile çiçekli çalı formlu bitkilerin ilkbaharda budanmaları tavsi-

ye edilmektedir. Bunun nedeni, budanan bitki uçlarının kışın soğuklardan zarar 

görerek çiçeklenme göstermeleri ve meyve vermelerinin imkânsızlaşmasıdır. Za-

rarlı etmenlere karşı özellikle meyve ağaçlarında bordo bulamacı uygulaması 

yapılmalıdır.  Ö
N

E
M

Lİ
 N

O
T:
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SABAHAT GAYRİMENKUL    
 

SEYHAN ÖZDEMİR 
 

Lafa gerek yok. Önemli olan icraattır. 
Buyurunuz. Buradayız. Farkımızı fark edenlere katılınız. 

SABAHAT EMLAK’TA ARADIĞINIZI BULURSUNUZ. 
En iyi reklam memnuniyetinizdir. 

 
 

Adres   : Arıköy Sitesi Çarşı Blokları 628 Ada No: 9 – 10 Uskumruköy 
Telefaks  : 0212 203 09 80  
Cep   : 0534 979 28 28 

   0546 229 52 20 
E – posta  : sabahatemlak@hotmail.com 

 

FİLİZ AHŞAP 
TASARIM & UYGULAMA  

SİNCE 1967 

 

MUTFAK – KAPI – MERDİVEN – PERGOLE  
  AHŞAP ÇİT – RAY DOLAP – DECK UYGULAMA-

RI VE BAKIMLARI YAPILIR. 
 

AHŞAP BAHÇE ÜRÜNLERİMİZDE EMPREYENLİ AĞAÇ VE HEMEL VERNİKLERİ KULLANILMAKTADIR. 

 

Merkez : Mehmet Akif Mah. Kemalpaşa Cad. No: 50 İkitelli / İST. 

Tel :   0212 495 30 66 
Showroom : Arıköy Sitesi 629 Ada No: 10 Arıköy, Sarıyer / İST. 
Tel :   0212 203 00 91  

Gsm : 0543 692 93 93 (Seçkin Filiz) 



16 

www.ariköy.cöm.tr     ARIKÖ Y     (0212) 203 04 04 
bü lten 

 

Arı-tepe tesisinde Lig TV yayını, ağustos 

ayı itibariyle başladı.  

Futbol heyecanını komşularıyla birlikte 

yaşamak isteyen Arıköylüler, lig maçlarını 

Arı-tepe kafeteryasında ve rezervasyon 

yaptırarak, 

güzel bir ye-

mek eşliğin-

de Arı-tepe 

restoranında 

izleyebiliyor. 

  

Arıköy Spor Kulübü   Sizleri Bekliyor... 
Pilates tutkunları tüm sıcak-

lara rağmen derslerine ara 

vermedi. Yaz aylarında ara 

verenler, Serap Hoca’nın 

dersleri tekrar başlatması ile 

gruba geri döndü.  

 

Seanslarla ilgili bilgi için 

ASK Ofis:       0212 203 07 96 

Spor Koord.: 0532 599 33 20  P
il
a

te
s 

Y
e

n
id

e
n

..
.   ARI-TEPE TESİSİNDE  

 KEYFİ BAŞLADI 

3 EKİM 2012 ÇARŞAMBA
14:00 Paris’te Gece Yarısı Gündüz Seansı

7 EKİM 2012 PAZAR
11:00 Asteriks Çocuk Seansı
16:00 Paris’te Gece Yarısı

10 EKİM 2012 ÇARŞAMBA
14:00 Aşk Tesadüfleri Sever Gündüz Seansı

14 EKİM 2012 PAZAR
11:00 Sihirli Kedi Çocuk Seansı
16:00 Aşk Tesadüfleri Sever

17 EKİM 2012 ÇARŞAMBA
14:00 Rüzgar Gibi Geçti (224 dk.)     Gündüz Seansı

21 EKİM 2012 PAZAR
11:00 Sea Biscuit Çocuk Seansı
15:00 Rüzgar Gibi Geçti (224 dk.)       Nostalji Rüzgarı

24 EKİM 2012 ÇARŞAMBA
14:00 Gelibolu Gündüz Seansı

28 EKİM 2012 PAZAR
11:00 Dersimiz Atatürk
16:00 Gelibolu

31 EKİM 2012 ÇARŞAMBA
14:00 Turist Gündüz Seansı
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 Güzel Bir Yazın Ardından... 

Arıköy Spor Kulübü   Sizleri Bekliyor... 

 

*Minik Arılar bu 

yaz da dostluk ve 

spor için bir ara-

ya geldi. Yaz 

okullarında keyifli 

iki dönem  

geçirildi.  

*ASK üyelerine temmuz, ağustos ayları boyunca Arı-tepe 

açık havuzunda haftada iki gün ücretsiz su jimnastiği dersleri 

düzenledi. 

*Tenis Akademisi, kü-

çük ve büyük üyeler-

den yoğun ilgi gördü. 

Derslere katılmak için 

geç kalmış sayılmazsı-

nız.  *Bireysel yüzme dersleri  

devam ediyor. 

COŞAR BÜFECOŞAR BÜFE 

 

HAYAT SU SATIŞ FİYATI 7.90 TLHAYAT SU SATIŞ FİYATI 7.90 TL 

 

 

Arıköy 629 Alışveriş Merkezi No: 12 Uskumruköy, Sarıyer / İstanbulArıköy 629 Alışveriş Merkezi No: 12 Uskumruköy, Sarıyer / İstanbul 
Tel : 203 00 81 Tel : 203 00 81 ––  203 05 00 203 05 00 ––  202 75 91202 75 91 

Cep : 0532 498 17 45Cep : 0532 498 17 45  
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ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ GÖREV ALANLARI 

GÖREV ALANI 1.DERECE İLGİLİ 
YNT. KURULU ÜYESİ 

2.DERECE İLGİLİ 
YNT. KURULU ÜYESİ 

GÜVENLİK Murat ULUTUNÇEL Oktay AKSU 
Sosyal Tesisler 
(Arıtepe/Arısu) 

Restoran- Kafe 
Mutfak 

M. Oktay AKSU H. Sündüs KÖKSAL   
Havuz- Hamam 

Sauna- Buhar-Banyo 
  Kapalı Spor Tesisleri 
  Açık Spor Tesisleri 

Muhasebe Aziz YETKİN Ayhan TORAMAN 

Çevre Bakım- Temizlik- İlaçlama 
S. Murat ULUTUNÇEL Oya AK 

(İlaçlama konularında  M. Oktay AKSU destekleyecek) 

İdari İşler- Personel Ayhan TORAMAN A. Aziz YETKİN 
İnşaat Takip Cemal ÜLGER M. Oktay AKSU 

Servisler S. Murat ULUTUNÇEL A. Aziz YETKİN 
Arı TV- Web Sayfası Cemal ÜLGER M. Oktay AKSU 

Kat Malikleri- Kiracılar Cemal ÜLGER Oya AK 
Satın Alma A.Aziz YETKİN H. Sündüs KÖKSAL 

Teknik ve Altyapı S. Murat ULUTUNÇEL Ayhan TORAMAN 
Sahipli ve Sahipsiz Hayvanlar M. Oktay AKSU Oya AK 
Kooperatif ve Halkla İlişkiler H. Sündüs KÖKSAL M. Oktay AKSU 

 
 

Gereksinim Duyabileceğiniz 
Bazı Telefon Numaraları: 

Site Santrali                           2030404 
Site Güvenlik                     2030419 
Arıtepe ve ASK Ofis              2030409 
ŞOK Market                           2031011 
Uskumruköy Sağlık Oc.         2025126 
Kilyos Jandarma Karakol       2012556 
Jandarma                               156 
Uskumruköy Muhtarlık           2025178 
BEDAŞ  Sarıyer                     2095428-29 
İSKİ Sarıyer                            3281754 
İGDAŞ Sarıyer                       187 
Sarıyer Belediyesi                  4441722 
 

Arıköy Toplu Yapı Yönetim K. Üyeleri 
Ayhan TORAMAN         0532 296 03 88 
S. Murat ULUTUNÇEL           0530 317 06 88 
A.Aziz YETKİN         0532 462 49 44 
M. Oktay AKSU         0533 313 88 48 
Cemal ÜLGER         0532 452 58 82 
Oya AK          0533 553 18 90 
H. Sündüs KÖKSAL               0532 217 31 36 

 
Arıköy Toplu Yapı Denetim K. Üyeleri: 

M. Haluk ÖZAĞAÇ                0532 374 92 26 
Mehmet GÜVEN                    0533 562 57 54 
Rıfat DENİZ                           0532 232 23 74 
 

ASK Yönetim Kurulu Üyeleri: 
Ayla ŞENEL         0533 213 77 12 
M. Oktay AKSU         0533 313 88 48 
Umut GÜRÜ         0532 227 88 47 
Nurçin AKSOY         0532 246 10 23 
H. Zeki ŞAHİN                0532 337 06 20 
 

 
 

Yayın Danışmanı: 
Sündüs KÖKSAL 

 
 

Baskı: 
Yıldız Matbaacılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 

fahriyildiz@superonline.com 
 

 

 
İmtiyaz Sahibi: 

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ 
adına 

Prof. Dr. Ayhan TORAMAN 
 

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ 
USKUMRUKÖY 

SARIYER 
Posta Kodu: 34450 

 
 

 

 
 
 
 

AKHAN KÖFTE  
(ÖZEL KARIŞIM) 

 

AKHAN KÖY TAVUĞU  
(ÖZEL BESİ; ÇEŞİTLİ GRAMAJLARDA) 

 

AKHAN SUCUK  
(KENDİ İMALATIMIZ)  

 

VE DİĞER  
KASAP ÇEŞİTLERİMİZ… 

 
EVLERE PAKET SERVİSİMİZ VARDIR. 

ETLERİMİZ TAMAMEN YERLİ BESİDİR. 

 

TEL : 0212 203 12 21 
ARIKÖY OTOPARK KARŞISI 

AKHAN KASAP 

mailto:fahriyildiz@superonline.com
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Siparişinizi istediğiniz saatte verebilir, teslimat zamanını keyfinize göre belirleyebilirsiniz.  
(Siparişinizi verdiğiniz gün ve  o günü takip eden üç gün içinde teslimat saatini belirleme imkanı sunulmaktadır. 
Siparişiniz “sipariş teslim zamanı” ekranından seçeceğiniz saat dilimi içinde size teslim edilecektir.) 

Ürün teslimatı, yapacağınız 40  ̈ ve üzeri alışverişlerinizde geçerlidir. 
3 kişilik ve daha kalabalık gruplarınız için  0212 202 94 44  no’lu telefonumuzu arayarak sitenize servis isteyebilir, size özel taşımacılık hizmetimizden yararlanabilirsiniz.. 




