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Prof. Dr. Ayhan TORAMAN

Bir hayaldi gerçek oldu…
Yıllar önce, seksen sekiz yılının bir bahar akşamı iki dostumun ısrarları ile ARIKÖY konut
yapı kooperatifine ortak oldum.
Dün gibi anımsıyorum. Tanrının özel kıldığı, baştan başa
kumla örtülü araziyi, biraz heyecan, biraz kaygı biraz da hüzün ile bugün Sosyal Tesis’in kurulmuş olduğu tepeden seyrettim.
Tüm çöl filmlerine platform
olmuş, sevgili Fatma Girik ve
Cüneyt Arkın gibi starların at
koşturduğu, develer sürdüğü
bir yerdi burası.

Bu doğa harikası yerde sevgi, dostluk ve mutluluk ocağı
olmasını dilediğimiz konutlar
yapacak, yaşam boyu bu güzel beldede birlikte olacaktık.
Bahçelerimizde kahveler
içip dinlenecek, gençlerin spor
tesislerinde yarışmalarını, konserler vermelerini izleyecektik.
Sorunları vardı Kooperatifin.
Bin dokuz yüz yetmiş dört yılında kurulmuş, seksen dokuza
kadar Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nden toplu konut yapılmak üzere arsası alınmış ve bu
arsa üzerinde hiçbir şey yapılmamış, 1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 Uygulama İmar Planı
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da onaylanmamış, tarla konumunda bir yer.
Ruhsatı alınmadan temeli
atılmış üç adet konut ile altyapısı oluşturulmadan boydan
boya uzanan patika yollar…
İçler acısı bir durumda yönetilip doksanlı yıllara gelinmiş.
Bol oksijen, iyot, temiz hava,
sağlıklı ve sakin bir yaşam sunan, sadece bugünü değil,
yarını da yaşamak isteyenlere
Tanrının bir lütfu olarak sunulan
bu güzel beldeyi sahipsiz bırakmaya gönlüm razı olmadı.
Bu doğa harikası yeri yaşanır
kılmak, orman ve denizi ya-
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şamla birleştirmek, yeşil alanları, geniş yolları, her türlü spor ve
sosyal tesisleri ile İstanbul’umuzun en iddialı yerleşim yeri olarak düzenlemek için kolları sıvamak, onlarca yıl bu olanakları
heba edenlerden görevi devralmak gerektiğini düşündüm.
Öyle de oldu. Doksan yılında Kooperatif’in yönetimini büyük bir çaba sarf ederek bir
kısım arkadaşla birlikte devraldık. Yapılacak işlerin özelliği gereği iki inşaat profesörü, iki mimar profesör ve finansman konusunda deneyimli arkadaşlarımla birlikte göreve başladık.
Tam yirmi üç yıl gece gündüz
demeden çalıştık.
9 Haziran 1993 yılında ilk harcını döktüğümüz 1070 konutu
beş buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. 21 Eylül
1998’de kur’a çekerek konutları gerçek sahiplerine teslim ettik.
Bu dönem içinde tüm ortaklarımızın içten destek, işbirliği ve
katkılarını aldık.
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Mükemmel bir altyapı kurduk. Biyolojik arıtma tesisi, gezi
alanları, oyun bahçeleri, spor
tesisleri, alışveriş merkezi, açık
ve kapalı yüzme havuzlarıyla
doğayı kucaklayan sosyal tesisi
ile gerçekten güzel bir yaşam
beldesi kurduk.
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Zaman zaman yürüyüş yapan emekli hocalarımızı, spor
yapan, havuzlarda yüzen
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genç yavrularımızı, bacası tüten konutları, ışıl ışıl yanan sokakları gördükçe emeğin değerini düşünüyor, ne denli gerçekçi rüyalar gördüğümü algılıyorum.
Bende rüya bitmiyor ki;
Şimdi de alışveriş merkezinin
altında bowling salonu yapmayı, küçük bir golf sahası düzenlemeyi, çocuklar için kidsroom
oluşturmayı hayal ediyorum.
Bir hayalim de, çocuklarımız
ve torunlarımız ile birlikte, ama
onlara yük olmadan yaşayabileceğimiz bir tesisi kurmak:
Küçük bir kafeteryası, lokantası ve çamaşırhanesi olan, bakım üniteleri ile yaşlılara, yani
bizlere hizmet verecek, stüdyo
tipi odalarda barındıracak bir
tesis. Olur mu, olmaz mı diye
düşünüyorum.
Tüm bunlara ekleyeceğim
cami de rüyalarıma girip girip
duruyor. O anlarda acaba
“Beni çağıran mı var, ben de
mi gideceğim?” diye düşünüyorum. Sizlerden neden saklayayım. Uskumruköy’de sonsuza
dek dinleneceğim, uzaktan da
olsa torunlarımızı izleyeceğim
bir yer de almayı düşünüyorum.
Değerli dostlar… Bizler yönetime, bir dostun dediği gibi “bu
işe meraklı olduğumuz veya
daha az meşgul olduğumuz
veya insanlarla didişmek istediğimiz için” gelmedik. Sorumlu
ve çağdaş insanların refleksi ile
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yönetimi kabul ettik. Benim yerimde bir başkası beni düşünsün, yapsın ve rüyalarımı gerçek kılsın diyemeyiz. Bu güzel
beldenin yeni rüyaları olan,
çağdaş düzenlemeler isteyen
onurlu liderlere ihtiyacı var.
Gelin hep birlikte yeniden
ve yepyeni rüyaları gerçek kılalım.
Bir an için emek verip kurduğumuz, özgün yönetim şekliyle
örnek olan ANAFARTALAR İlköğretim Okulu’nu düşünün.
Cıvıl cıvıl tam 670 öğrenci. Sorumlu ve dikkatli 38 öğretmen
ve iki okul öncesi sınıf. Bir kerecik uğrayın ve o güzel çocukların gözlerindeki pırıltıyı görün.
Bunlar sizin eseriniz. Sizin emeğinizin ürünü. Bu okuldan yarının
yöneticileri yetişecek.
Böylesine sevgi yumağı bir
oluşum rüyalarımızı zorlamayacak mı? Uyuduğumda çocukları rüyamda görüp “Bize liseyi
ne zaman yapacaksın?” dediklerini duyuyorum.
Gelin bize katılın. Birlikte yaşamın zevkini tadın. Yıllar süren
bir rüyaya yeni rüyalar ekleyip,
birlikte gerçekleştirelim.
Bu üçüncü bültenimizin, vazgeçemeyeceğimiz tutku, görüş
ve düşüncelerimizi dostlarımıza
ve komşularımıza ileteceğimiz
özgün bir araç olması dileği ile
hoşçakalın.
Saygılar sunuyorum.
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İşyeri Hekimliği Sağlık Kabini

Alışveriş merkezinde hazırlanan sağlık kabini kısa bir süre önce hizmet vermeye başlamıştır. Sağlık kuruluşlarına
oldukça uzak olan bir bölgede yaşamakta olan Arıköylülerin ihtiyaç duyduğu temel sağlık hizmetlerini alabilecekleri sağlık kabini, alışveriş merkezi
629/6 numarada hizmete girmiştir.

suman gibi sağlık kabini ve hemşirenin
yetkisine giren konulardaki sağlık hizmetleri, arzu edildiği takdirde evlerde
de sunulabilecektir.

İşyeri hekiminin gözetiminde hizmet
veren hemşirenin çalışma saatlerinin,
Uskumruköy Aile Sağlığı Merkezi’nin
hizmet verdiği saatlerin dışında olmasına özen gösterilmektedir.
İğne yaptırma, serum bağlatma,
tansiyon ölçme, şeker ölçme ve pan-
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Yönetimden Size Doğru Olan Bilgi
Akışını Almak Şu An Sizin Elinizde
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında iletişimin önemi
hepimiz için yadsınamaz.
Yönetimden sizlere doğru
olan bilgi akışı için de sizlerin
e-posta adreslerinizi, GSM
telefon numaralarınızı ve ev
telefon numaralarınızı bilme
ihtiyacı nedeniyle bültenin
bu sayısında sizlere “İletişim
Formu” gönderiyoruz. Lütfen
formu doldurup Yönetim
Sekreterliği’ne veya girişteki
güvenliğe bırakınız.

Site İçinde
Gündüz
Güvenlik
Devriyesi
Sitenin güvenliğinin
arttırılmasına yönelik gayretler kapsamında, bir
süredir gündüz saatlerinde yaya devriye sistemi
uygulanıyor. Ara sokaklarda yaya olarak dolaşan güvenlik elemanları,
sitede güvenli ve huzurlu
yaşamın sürmesine destek veriyorlar.

GSM telefonlara mesaj
göndermenin bir maliyeti
olması nedeniyle hali hazırda SMS’leri aileden bir kişiye
gönderme hedeflenmektedir. Diğer taraftan, e-posta
gönderiminde taraflara
yansıyan herhangi bir maliyetin söz konusu olmaması
nedeniyle, yakın gelecekte
bilgi akışının e-posta üzerinde yoğunlaşacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ailenizdeki bir kişinin bilgi
alabilmesi yerine ailenin her
ferdinin e-posta adresine
bilgi ulaşabileceğini düşünerek, İletişim Formu’nu doldurup lütfen bize ulaştırın. Yönetimden size doğru olan
bilgi akışını almak şu an sizin
elinizde.

Madenciler Şantiyesi
Yolunu Kontrol Eden
Kule İmal Edildi
Servi Sokak’a şantiye
yollarını bağlayan Madenciler Sitesi’nin şantiyesinden siteye giriş çıkışları
kontrol altında tutacak kule güvenlik noktasının imali
yapıldı. Daha sonra kamera ve projektörle donatılacak kulede 7/24 istihdam
edilecek güvenlik elemanı, Arıköy’ün kuzey sınırının
güvenliğini arttıracaktır.
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Arıköy Yönetimi’nden Kat Maliklerine Aidat Ödeme Kolaylığı

WEB HİZMETİ
Arıköylü kat malikleri, site aidat ödemelerini ve sisteme
kayıtlı diğer bilgilerini Arıköy
resmi internet sayfasından takip edebiliyor.
www.arikoy.gov.tr adresinden “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”
girişi yaparak bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Site Yönetimi’nden alacağınız, sizler için oluşturulmuş kişiye özel “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”yi yazarak giriş yapınız.
“Kullanıcı Adı” ve “Şifre”nizi almak için ekte
bulunan Arıköy Toplu Yapı Yönetimi Üye İletişim
Bilgileri Güncelleme Formu”nuzu doldurarak lütfen yönetime iletiniz.
Formu göndermiş olan üyelerden bilgilerinde
değişiklik olan varsa, güncel formu e-posta veya
faks yoluyla yönetime bildiriniz.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel: 0212 203 04 04
Faks: 0212 203 04 11
E-posta: ileti@arikoy.com.tr

Açılacak sayfadan cari
hesap bilgilerinizi, aylık
borçlarınızı, aylık ödemelerinizi ve hesap özetinizi
öğrenebilirsiniz.
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Arıtma Tesisi İçin
Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
Yaklaşık 100.000 TL masraf yapılarak
yeniden işlevselliği sağlanan arıtma tesisinde saptanan hatalı kullanım nedeniyle tesisimiz tehlike altındadır. Bazı kat
maliklerinin bahçe drenajlarını atık su
hattına bağlamaları nedeni ile bahçelerden gelen kumlar, atık su hatlarını tıkamakta ve arıtma motorlarının yanmasına neden olmaktadır. Bazı kat maliklerinin de evlerinin yağmur oluklarını atık
su hattına bağlamaları nedeni ile sisteme gelen aşırı yağmur suyu, biyolojik
arıtma yapılmasını etkilemekte, bakteri
oluşumunu engelleyerek etrafa pis koku
yayılmasına neden olmaktadır.

Güvenlik Uyarıları
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50 ve 51. maddeleri uyarınca;
yerleşim yeri ve adres değişikliğinin nüfus müdürlüklerine, bağlı bulunulan
muhtarlığa ve site yönetimine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
Bildirilmemesi durumunda 390 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde 782 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ev sahiplerinden en kısa zamanda
kiracılarını, kira kontratı fotokopisi ile birlikte site yönetimine bildirmeleri yasa
gereği olarak rica olunur.

Arıtma tesisinin mekanik filtresine gelen yoğun miktardaki naylon, ped ve
ıslak mendil türü atıklar sistemin çalışmasını olumsuz olarak etkilemekte, tesisin
mekanik aksamını ve motorları tahrip
etmektedir. Büyük masraf ve emek harcanarak faal hale getirilen arıtma tesisimize gereken özenin gösterilmesi tüm
site sakinlerimize düşen bir görevdir. İleride yasal bir yaptırım ile karşılaşılmaması
için yukarda açıklanan konulara azami
dikkatin gösterilmesini rica ederiz.
Toplu Yapı Yönetimi

Oluşabilecek olayların önüne geçebilmek maksadı ile evinizde istihdam ettiğiniz hizmetli (yatılı veya gündüzlü), şoför, yardımcı vb. kişilerin kimlik bilgilerini
güvenlik müdürlüğüne bildirmeniz güvenlik açısından önemlidir.
Çalışan personelin değişmesi durumunda bilgilerin güncellenmesi rica olunur.
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Arıköy Sakinlerinden Vedat AKMAN’la Canlı Yayın

Gençler Konuşuyor
“Her Salı Akşamı 20:00'de
canlı yayında "Türkiye 2023"
programıyla ilginç konuk ve
konu başlıklarıyla izleyicilerle
buluşuyoruz. Ayrıca yeni yayın hayatına başlayacak ikinci programımız "Gençler Konuşuyor"un ilk bölümüne Arıköy sitemizin yeni üyesi Beykent Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. M. Emin KARAHAN konuk
oldu…”
BEA TV’de moderatörlüğünü Ariköy sakini ve üyemiz Yrd. Doç. Dr. Vedat AKMAN’nın yaptığı 'Gençler Konuşuyor' programı ile gençlere söz hakkı tanınarak, güncel
konular genç bakış açısı ile
ele alınıyor. Program gençlere söz hakkı sunmak ve dünyadaki güncel konular hakkında gençlerin bakış açısını
yansıtmayı amaçlıyor.
Ülkemizde Yüksek Öğretimde Bologna Sürecinin tartışılacağı ilk programda Gençler
sordu, Ariköy sitesi sakini ve
üyesi Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin KARAHAN cevapladı.
Program izleyicileri canlı
yayın esnasında konuklara

Twitter ve Facebook sayfalarından veya doğrudan
turkiye2023@beatv.com.tr
adresinden ulaşarak soru sorabilmektedir.

Basın Bülteninden…

Türkiye'nin 2025'te dünyada genç nüfus oranı en yüksek ülke olması bekleniyor. Bu
projeksiyon Amerika Birleşik
Devletleri Nüfus Ofisi'ne
ait. Türkiye şu anda da Meksika'dan sonra en genç nüfusa sahip ikinci ülke ve gençlerin yüzde 20'si İstanbul'da yaşıyor.
Türkiye genelinde 94'ü
devlet, 45'i vakıf olmak üzere
toplam 139 üniversite bulunuyor ve üç milyona yakın üniversite öğrencisi var. Üniversite çağındaki gençlerin sadece yüzde 24'ü üniversiteye
gidiyor ve her yıl üniversitelerden 350 bin öğrenci mezun
oluyor.
Türkiye'de toplam işsizlik
oranı yüzde 14 iken, genç işsizlik oranı yüzde 20'lere çıkıyor.
İşsizlerin eğitim düzeyi incelendiğinde, genç işsizlerin yüzde18,5'i üniversite mezunu.
Türkiye'de üniversite mezunu
8

işgücü artarken genç işsizlik
oranında yüksek olduğunu
söyleyebiliriz.
Yukarıda saydığımız rakamlar Türkiye’de en çok konuşmak isteyen ve beklentileri
en yüksek grubun gençler
olduğunu gösteriyor.
Yeni yayın döneminde
Türkiye'nin bugünü geleceği
ile buluşuyor... Siyaset, sanat,
spor, ekonomi... Türkiye'nin
geleceği gençler ve önemli
konuklar gündemin en sıcak
konularını, en farklı bakış açısıyla Gençler Konuşuyor da
tartışıyor, konuşuyor, soruyor,
öğreniyor... Vedat Akman’ın
moderatörlüğünde Beykent
Üniversitesi kampüsünde
gençler konuşuyor.
Program süresi : 120 Dk.
Yayın günü : Cumartesi
13:00 – 15:00
Bilgilerinize saygı ile duyurulur.
BEA TV Frekans Bilgileri
Tele Dünya
61.Kanal
D-Smart
245.Kanal
TürkSat Uydu
Uydu Frekans : 11746
Sembol : 27500
Fec : 5/6
Polarizasyon : (H) HORIZONTAL
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Arıköy
Musiki Topluluğu
Arıköy Musiki Topluluğu,
2007 yılında musikiye gönül
veren Arıköy sakinlerinin
oluşturduğu ve yedi yıldır
çalışmalarını sürdürdüğü bir
musiki topluluğudur.
Cumhurbaşkanlığı Klasik
Türk Müziği Korosu sanatçısı
Mithat Özyılmazel tarafından çalıştırılmakta olup,
kültürümüzün en önemli
parçalarından olan musikimizi doğru, titiz ve aslına
uygun olarak icra etmek
en önde gelen amaçlarıdır.
Bugüne kadar verdikleri
konserlerde (makam, yılın
en sevilen şarkıları ve musiki-

mizin değerli bestekarlarından Avni Anıl’ın eserleri) çeKoro Yönetmeni Mithat
şitli eserler konser kapsamın- Özyılmazel, “Musikimize göda musikiseverlere sunulnül veren tüm dostlarımızı
muştur.
aramızda görmek bizleri zi2013 yılının ilk aylarında
yadesiyle memnun eder.
verecekleri konser için çalış- Musiki, insanları birbirine
malarını sürdüren Arıköy Mu- bağlayan en önemli kültür
siki Topluluğu, bu kez de
parçalarından biridir.” diyor.
herkes tarafından sevilen,
saygı duyulan bestekarımız
Münir Nurettin Selçuk konseriyle musikiseverlerin huzurlarında yer alacaklar.
Çalışmalarını her Salı günü 20:00– 22:00 saatleri arasında Arıköy Sosyal Tesisleri
binasında sürdürmektedirler.

Mithat Özyılmazel

BİROL KOLBAY
Optisyen

B BİRoptik
O
S

Sarıyer Deresi Sok. No:5/A

g ö z l ü k & s a a t

Sarıyer/İstanbul
Tel: (0212) 242 76 17
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Site Yönetiminden Portreler

Süleyman Sami PARMAKSIZ
Site Müdürü

1985 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi - Fotogrametri
bölümünden mezun olduktan sonra STFA haritada çalışmaya
başlamış, 1985 – 1997 yılları arasında söz konusu firmada çeşitli
pozisyonlarda görev almıştır.
1997 yılında Arıköy Kooperatifi’nde altyapı kontrol amiri olarak göreve başlamıştır. Atık su yağmur suyu, doğalgaz, elektrik, su, PTT ve yol imalatlarının kontrollüğünü yapmıştır.
2001 yılından itibaren Kooperatif Genel Müdürlüğü görevine devam eden Süleyman Sami Parmaksız, bu görevine ilaveten Mayıs ayından beri sitenin de müdürlüğünü yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bülent Dinler

Metin TÜFEKÇİ

İrfan BAŞPINAR

Muhasebe Müdürü

Güvenlik Müdürü

Park ve Bahçeler Müdürü

1974 İstanbul’da doğan
Dinler, 1997 yılında muhasebe mesleğine başlamış ve 2004 yılında
SMMM belgesi almıştır.
Çeşitli kuruluşlarda Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü pozisyonlarında görev alan Dinler, 2009 Şubat ayından itibaren Yönetimimizde Mali İşler Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

1969 yılında Sivas’ta doğan Tüfekçi, askerlik hizmetini tamamladıktan
sonra 1990 yılında Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başlamıştır. Üç yıl boyunca çeşitli operasyonlarda görev alan Tüfekçi,
teşkilattan istifa ederek,
1994 yılında Etiler’de Ulus
Sitesi’nde iki yıl güvenlik
müdürü olarak, üç yıl site
müdürü olarak görev
yapmıştır. 1999 yılında Arıköy sitesinde işe başlayan
Tüfekçi 13 yıldır sitemizde
Güvenlik Müdürü olarak
hizmet vermektedir. Evli
ve iki çocuk babasıdır.

1982 yılında Sivas’ta doğan Başpınar, 2007 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültes’inin
önlisans programından
mezun olmuştur. 1998 yılından itibaren seracılık,
sebze meyve yetiştiriciliği,
marketlere sebze tedariği, peyzaj, bitki üretimi ve
pazarlama, işletme ve
personel yönetimi, Metro
marketlere sebze üretimi,
Esenyurt Belediyesi Park
ve Bahçeleri’nde Şantiye
Şefliği gibi konularda çalışan Başpınar, bir yıldır sitemizin Park ve Bahçeler
Müdürlüğü’nü yürütmektedir. Bekardır.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Cumhuriyet Bayramı Arıköy’de coşkuyla
kutlandı. Sosyal Tesis’te verilen resepsiyonun
ardından havai fişek gösterisi ve site içerisinde fener alayı düzenlendi.
Fener alayına katılan site sakinleri, yürüyü-

şün ardından Anafartalar İlköğretim Okulu’ndaki Atatürk büstüne çelenk koydu.
Anafartalar İlköğretim Okulu öğrencilerinin düzenlediği Bayram Programı veliler ve
site sakinleri tarafından ilgiyle izlendi.

Arıköy sakinleri, Sosyal Tesis’te düzenlenen
yılbaşı eğlencesi ile yeni yıla merhaba dedi.

2013
MUTLU YILLAR
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Arıköy’ün Zenginlikleri

örümceklerdir. Bu
örümceklerin, Hawaii’de
bulunan örümcekler gibi insan
yüzüne benzer görüntüleri
bulunmaktadır. Resimlerde
görüldüğü gibi, bazıları güler
Arıköy’ün doğası ve bitki
yüzlü bazıları ise ciddi bir yüz
örtüsü Arıköy’de birçok
ifadesine sahiptir.
canlının yaşamasına imkan
Bu tür böcekler, Türkiye'nin
tanımaktadır. Bu canlılar
başka yerlerinde de var mı
arasında kuşlar, böcekler, uğur diye araştırdım. American Muböcekleri, kelebekler, salseum of Natural History’ye
yangozlar, arılar, kertenkeleler, yazdım ve oradan gelen
sincap ve kaplumbağa gibi
cevapta gönderdiğim fotoyakından tanıdığımız birçok
graflardan iki tanesinin
canlı bulunmaktadır. Ancak
örümcek bir tanesinin böcek
Arıköy’de değişik böcekler de olduğu belirtilmekteydi.
bulunmaktadır. Bu böcekler
Örümceklerin -crab spider
şimdiye kadar bildiğimiz
ve thomisidae familyasındanböceklerden çok farklı olan
“yengeç örümcek” olduklarını
insan yüzlü örümceklerdir.
belirttiler.
İnsan yüzlü örümcekler daBu familyadan yola çıkarak
ha çok Hawaii’de bulunmak- yaptığım araştırmada bu
tadır ve bugüne kadar ancak örümceklere geçmişte Türkion değişik türüne rastlanmıştır. ye’de birkaç yerde rastlanılmış
Aşağıda resimlerini
ve insanların dikkatini çekmiş,
gördüğünüz örümcekler, yaz
hatta ilk görüldüklerinde bazı
aylarında Arıköy’ün zengin
televizyon ve gazetelerde habitki örtüsü arasında bulduğum ber konusu olmuşlardır. İlginç

Arıköy’ün
Örümcekleri
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yaratıklar olarak belirtilmişler
ve Latince adlarından başka
Türkçe özel bir adlarına
rastlamadığımdan kendilerine
Arıköy’de bulundukları için birer ad taktım.
1.Gülen yüzlü
Arıköylü yengeç örümceği:
Latince adı Synaema globosum
2. Sarı şapkalı
Arıköylü yengeç örümceği:
Latince adı Thomisidae
onustus
Benim “fıravun” adını taktığım böcek ise “Dut Kımılı”
olarak Türkiye’de çok rastlanan bir böcek. Ancak bu
böceğin salgıladığı kimyasallar
Türkiye’de ve birçok ülkede
üniversitelerde araştırma konusu olarak ele alınmış ve
üzerinde yüksek lisans ve
doktora çalışmaları yapılmıştır.
Feramuz Kaya
Arıköy
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Fotoğraflar: Feramuz KAYA

Sarı Şapkalı Arıköylü – Yengeç Örümceği

Gülen Yüzlü Arıköylü - Yengeç Örümceği
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ARISU
SAUNA-BUHAR BANYOSU-HAMAM GÜNLERİ
Perşembe

09.00 -21.30

Hanımlar

Cuma

09.00 -14.00

Erkekler

14.30 -21.30

Hanımlar

09.00 -14.00

Hanımlar

14.30 -21.30

Erkekler

09.00 -21.30

Karma

Cumartesi

Pazar

HAVUZ GÜNLERİ
Pazartesi

Kapalı

Salı-Çarşamba
Perşembe-Cuma
Cumartesi-Pazar

07.00 - 21.30
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Değerli Yönetim Kurulu Üyemiz
Sayın Prof. Dr. Melike ALTAN’ı
kaybettik

Prof. Dr. Melike ALTAN (Ferhatoğlu)

kontrolü ve İETT Otogar-Bağcılar Raylı Toplu
Taşıma Sistemi güzergâhında bulunan yapıların incelenmesinde çalışmıştır.

1946 Yılında İstanbul’da’ doğdu. İlkokulu
İstanbul Reşat Nuri Güntekin İlkokulu’nda, Orta öğrenimimi Konya Kız Ortaokulu’nda ve
liseyi Erenköy Kız Lisesi’nde tamamladıktan
sonra 1965 yılında girdiği İTÜ İnşaat Fakültesi’ni
1970 yılında bitirdi. 1969 yılında İTÜ İnşat Fakültesi’nde Mekanik ve Genel Mukavemet Kürsüsü’nde yardımcı asistan olarak göreve başladı.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın etkinlikleri
kapsamında İstanbul’da ve diğer illerde Taşıyıcı Sistem Düzenlenmesi, Depreme Dayanıklı
Yapı Tasarımı, Betonarmede Donatı Düzenlenmesi, Betonarme Elemanların Kalıplanmasında Modern Kalıp Teknikleri, Betonarmede
Çubuk Modellerle Hesap gibi konularda meslek içi eğitim seminerleri vermiştir.

1980 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Betonarme
ve Yüksek Mukavemet Dalında Doktor, 1983
yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalında Yardımcı Doçent, 1987 yılında İTÜ İnşaat
Fakültesi Yapı Anabilim Dalında Doçent, 1995
yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalında Profesör oldu.

Evli olup (Prof. Orhan ALTAN) bir kız bir oğlan, iki çocuğu bulunmaktadır.
Değerli hocamız 2002-2010 yılları arasında
kooperatifimizin yönetim kurulunda görev almıştır.
Görevde bulunduğu süre içerisinde başta
ARI-SU tesisimiz olmak üzere tüm imalatlarımızın yapım ve denetim aşamalarına katkı koymuş, kooperatifimizin güvenli ve huzurlu bir
site olması için yoğun çaba göstermiştir.

2004 yılından itibaren 4 yıl süreyle Rektör
Danışmanı, 2006-2010 yılları arasında İnşaat
Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak çalıştı.
1992 Erzincan, 1994 Dinar, 1996 Adana ve
1997 Marmara Depremlerinden sonra yapılarda hasar tespiti çalışmalarına katılmış, birçok
özel ve kamu binasının güçlendirme projesi
hazırlamıştır. Marmaray projesi kapsamında
Yenikapı-Yedikule güzergâhındaki binaların

Hocamızın zamansız şekilde aramızdan ayrılması bizler için büyük bir kayıp olmuştur.
Değerli bilim kadınımız ve arkadaşımız Sayın Prof. Dr. Melike ALTIN’ı saygıyla anıyoruz.
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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

Arıköy Site Yönetimi
Site Müdürü
Süleyman S. PARMAKSIZ
0542 241 82 71
Mali İşler Müdürü
Bülent DİNLER
0530 545 50 94
Güvenlik Müdürü
Metin TÜFEKÇİ

Arıköy Bülten
Yayın Danışmanı:
Sündüs KÖKSAL
Baskı:
Yıldız Matbaacılık Turizm San. ve Tic.
Ltd. Şti.
fahriyildiz@superonline.com

0530 523 33 20

Park ve Bahçeler Müdürü
İrfan BAŞPINAR
0530 547 17 26

İmtiyaz Sahibi:
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
adına

Prof. Dr. Ayhan TORAMAN
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
USKUMRUKÖY
SARIYER
Posta Kodu: 34450

