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“Yapılan hizmetler, 
gerçekleştirilmeye 

çalışılan eserler, ye-
niliği lisan-ı hal ile 

site sakinlerimize 
hissettirecektir. Ayrı-
ca değişikliğin sade-

ce şahısların isminde 
değil, vizyon ve yö-

netim anlayışında da 
olduğunu vurgula-
maktır esas olan.“

MAHMUT KÜÇÜKDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

2021 senesinin Ocak ayı da geride kaldı. Zaman 
su gibi akıyor, ömür geçiyor. Geçen zaman göz 
açıp kapayıncaya kadar kısa. Gelecek zaman da 
aynen öyle olacak; göz açıp kapayıncaya kadar…

Her geçen gün azalan zamanımızda malımızı, 
mülkümüzü, servetimizi artırmaya çalışıyoruz. 
Dünyada hepimizin eşit olduğu tek alan ölüm-
lü oluşumuz. Önemli ve değerli olan öldükten 
sonra da faydası olan işler, niyetler. Yoksa ‘dün-
yada ölümden başkası yalan’.

Sonbahardan sonra gelen kışla beraber sararan, 
solan, kuruyan ağaçlar, otlar ilkbaharla beraber 
yeniden canlanmaya başlar. Bu sene sitemizde 
tabiatın yeniden uyanmaya başladığını daha 
çok fark edeceğimiz bir gayretin içindeyiz. Şa-
şıracak, sevinecek ve mutlu olacaksınız inşallah. 
Bunun için küçük detayları da büyük bir hassa-
siyetle gözetmeye çalışıyoruz. 
Bu siteyi yönetmenin onuru ve sorumluluğudur 
bu husus.

Sitemizde yönetimdeki yeniliği sizlere kafi mik-
tarda duyurmaya çalıştık. Artık bunu daha da 
vurgulamaya gerek duymuyoruz. Bu yenilenme 
sadece isimler bazında değil anlayış ve yakla-
şım tarzları itibarı ile de söz konusu olmaktadır. 
Zaten yapılan hizmetler, gerçekleştirilmeye ça-
lışılan eserler bu yeniliği lisan-ı hal ile site sa-
kinlerimize hissettirecektir. Ayrıca değişikliğin 
sadece şahısların isminde değil, vizyon ve yö-
netim anlayışında da olduğunu vurgulamaktır 
esas olan. Site yönetiminin değiştiğini bundan 
sonra yaptığı hizmetlerden, eserlerden göre-
ceksiniz.

Değerli Site Sakinlerimiz,

Başkan’dan
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Mükemmelin bir tarifi zor. Sitemizde gü-
zellikleri çoğaltmak, yaygınlaştırmak için 
hepimize düşen gayretleri, sorumlulukları 
hatırlatmaya gerek yok. Site sakinlerimiz-
den bazılarının yeni kurduğumuz İHLAS 
MARMARA TV isimli youtube kanalında 
yaptığı söyleşileri yayınlamaya başladık. 
Kendileri kadar, söylediklerinin de önem-
li olduğunu düşünüyoruz. Youtube’daki 
kanalımızın takipçilerinin aynı zamanda 
ortak yaşamımızın getirdiklerini, güzellik-
lerini de işlerine, sözlerine yansıtmaları en 
büyük dileğimizdir. Bu konudaki zorluklar 
sabrımızı da artırmamızı gerektirir. Ancak 
hepimiz insanız ve nefis taşıyoruz.
 
Sitemiz gençleri ve kendini genç hisse-
denler için yaptığımız fotoğraf ve kompo-
zisyon yarışmaları sonuçlandı. Sitemizin 
güzelliklerinin resimle ve anlatımla ortaya 
çıkmasına vesile oldu. Gençlerimizin bi-
rer hazine olduğunu gördük. Sahip oldu-
ğumuz karamsarlık bulutları bu vesileyle 
epey dağıldı. Bize gelecekle ilgili umut-
larımızı yeşerttikleri için hepsine teşekkür 
ederiz. Salgın ortamı kalktığında yapmayı 
düşündüğümüz projeler için bize güç ver-
diler.

Şehirlerde kaldırımlar halkın ortak malı ol-
duğu gibi bloklarda ortak alanlar da blok 
sakinlerinin hakkı olan alanlardır. Buraları 
kullanmak vicdanen izin almayı gerektirir, 
yoksa kul hakkıdır. Bisikletliklerin yeter-
sizliği ve korunaksız oluşu mazeret olarak 
karşımıza çıkıyordu. Bunun için bisikletlik-
leri elden geçirdik. Yetersiz olanları yenile-

yerek, etrafı kapatılarak muhafazalı BİSİK-
LET GARAJI haline getirilmeye başlandı. 
Bisiklet kullanımının sağlığımızla da ilgili 
olduğunu, bunu mümkün olduğunca teş-
vik etmeye çalışacağımızı söylemeye ge-
rek yok. Çalışma devam ediyor.

Blok giriş kapılarının yenilenmesine baş-
landı, sırayla bütün hepsi değiştirilecek.

Rögar konusunu her yönüyle ele alarak 
yaptığımız çalışmaları bülten içinde oku-
yacaksınız. Rögar probleminin asıl ana kay-
nağı içine atılan yabancı maddeler. Bunun 
sebebi de eriyeceği zannedilerek atılan tu-
valet kağıtları ve bir litresi bir milyon litre 
suyu kirleten yemek yağının katılaşmasıyla 
oluşan atıkları. İkisi birleşince topaklanıp 
rögarları tıkıyor. Site sakinlerimizin perso-
nelimize ve özellikle alt kat komşulara sı-
kıntı veren bu konuda gereken hassasiyeti 
gözetmelerini bekliyoruz.

Site giriş kapıları yenilendiğinde devreye 
girecek olan site girişinde güvenlik perso-
nelinin gelen misafire onay almak için ara-
dığı daire sahibi ile görüntülü görüşmesini 
sağlayan intercom sistemini, tek giriş-çıkışı 
olan ada kısmında test etmeye başladık. 
İnşallah dış kapılar yenilendiğinde bütün 
sitemizin tamamında intercom sistemi 
devreye girecek. Bundan sonra sitemize 
izinsiz, kontrolsüz kimse giremeyecek.

Huzurlu, sağlıklı, dertsiz, borçsuz güzel 
günler dileğiyle…

Bültenliyorum
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Yeni Yönetime  Teşekkür

Yeni başkan çok güzel başladı
Biliyorsunuz ki yakın bir zamanda seçim yapıldı. Bu seçim-
de Mahmut Küçükdoğan kardeşimizi başkanlığa getirdik. 
Kendisi ilk günden itibaren güzel bir çalışma uygulamaya 
başladı. Programlı, her şey programlı. Önce yeşilliklerimi-
zin güzelleşmesi, kesilmesi, ağaçların fazlalıklarından baş-
landı. Bu esnada da temizliğe çok önem verildi. 

Aidatları zamanında ödeyelim
En önemlisi tasarruftu. Maddi ve manevi tasarruf. Maddi ta-
sarrufu aidatlarımıza hiç zam yapmadan 2021 yılına zam-
sız girdik, Elhamdülillah. Biz aidatlarımızı gününde, ayında 
ödememiz lazım. Bu hizmetlerin devamı için bunlar mutla-
ka olmalıdır. 

Dayanışma içinde olmalıyız
Bundan sonra yapılacak şeylerin en önemlisi dayanışmadır.  
Birbirimizle dayanışma halinde olmamız lazım. Bölgemizin 
en güzel sitelerinden birisi burası. Burayı temiz tutmamız 
lazım. Temizliğe riayet etmemiz lazım. Temizliğe riayet et-

mezsek burası berbat olur. Yalnız yönetim değil, kendimiz 
de temiz olacağız. Bakıyorum ki apartmanlarda olsun, yol-
larda olsun insanlar çöplerini ıvır zıvırlarını dışarıya atıyor. 
Bunlar yanlış bir şeydir. 

Komşularımızı, garipleri unutmayalım
Benim acizane söyleyeceğim bazı hususlar vardır; Hususla-
rın başında, komşuluk ilişkilerimizi güçlendirmemiz lazım. 
Önemli olan, burada fakir fukara var. Fakir fukara garip gu-
raba var. Bilhassa maddi destek vermemiz lazım. Zekatları-
mız var. Zekatlarımızı yönetime gelip isim olarak yazdırırız, 
onlarda nereye verildiğini nerede kullandığını takip eder-
ler, biz de takip ederiz. 

Kurban etlerimizi paylaşalım
Benim şöyle bir önerim var. Kurban keselim, şükür kurba-
nı keselim evlatlarımız dünyaya geliyor, onlar için keselim, 
huzurumuz için kurban keselim. Bunlar için yönetim fakir-
lere her hafta, her hafta olmasa da onbeş günde bir et gö-
türsün. Bunları verirsek hiç olmazsa sitenin, sitede oturdu-
ğumuzun kıymetini bilelim. 

Fitne fesadı kapatalım
Ben acizane yetim bir kardeşinizim, 7 evlattan birisiyim. 
Biz fakirdik, genç yaşta babamızı kaybettik, annemiz 7 
tane yavrusunu kanatları altında büyüttü. Ama bize yardım 
edenler vardı. Verirsek biz mutlu oluruz, huzurlu oluruz. 
Birlik beraberlik içinde olalım, fitne fesatı kapatalım. 

Benim desteğim tam
Yönetime destek verelim, istediklerimizi gelelim yazılı 
veya sözlü bildirelim. Dışarıdan, gelmeden sormadan ah-
kam kesmeyelim. Şu andaki başkana benim desteğim tam, 
yönetime desteğim tam. Sizlerin de destek olacağını ümit 
eder hepinize saygılar sunarım.

Site sakinlerimiz, aidata zam 
yapılmamasına rağmen, baş-
ta peyzaj ve temizlik olmak 
üzere yeni Yönetim tarafın-
dan yapılan hizmetlere te-
şekkür ettiler.

İrfan Bozkurt: 
Başkanımız çok 
güzel başladı, 
aidatları zama-
nında yatırarak 
destek verelim.

Daha güzel, daha huzurlu bir site için site 
sakinleri neler yapmalı diye site sakinle-
rimize mikrofon uzattık. Güzel sitemizin, 
güzel insanları, güzelliklere kapı araladılar. 
Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı-
lar. Panjurlara çamaşır asılması gibi çirkin-
liklerin yapılmamasını istediler.

SİTE SAKİNLERİMİZ, SİTEMİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADILAR

İrfan Bozkurt, yeni yönetimi çok başarılı bulduğunu, 
destek vermenin şart olduğunu söyledi

Güzel insanlardan güzel teklifler
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Yeni Yönetime  Teşekkür

Türkiye’nin en güzel sitesi
Değişik meslekten, meşrepten insanlar arasında uzun yıllar 
çalıştıktan sonra emekli oldum ve buraya yerleştim. Şimdi, 
site başkanımız Mahmut Küçükdoğan bey, ”bu site Türki-
ye’nin en güzel sitesidir” diyor ya, çok da yanlış söylemiyor, 
mübalağa etmiyor. 

Bütün güzellikler birarada
Gelin şöyle bir düşünelim. Bir insan bir yerde yerleşmek ev 
almak isteyince neleri arzu eder? Neler olsun ister? Hadi bi-
nası sağlam olsun, çevresi temiz olsun, alt yapısı bol olsun, 
okul olsun, çarşı olsun, sağlık hizmetleri olsun, temiz olsun, 
güzel olsun, güvenli olsun, ulaşım yerlerine yakın olsun, ça-
buk erişebilelim, deriz.

En geniş yeşil alan
Oturduğumuz yer, büyük şehrin nimetlerinden istifade 
edelim ama gürültü kalabalık trafik gibi zorluklarından da 
uzak olalım isteriz.  Şöyle düşününce, bizim Sitemiz bütün 

bunların hepsini sağlıyor, üstelik 750 dekar üzerinde kuru-
lu bir site, bunun yaklaşık üçte biri, 200 dekarı bina geri ka-
lanı yol, otopark ve tamamen yeşil alanlarla kaplı. 

Yönetime yardımcı olmamız lazım
Yönetime yardım etmemiz, onlarla beraber hareket etme-
miz, komşularımızla el birliği içerisinde bu sitenin nimet-
lerini korumamız ve geliştirmemiz lazım. Temizlik bakımın-
dan, ortak mekanların korunması, gereksiz işgal edilmemesi 
bakımından üstümüze düşen görevleri yapmaya çalışalım. 

Ortak alanları hor kullanmayalım
Çok değil, site yönetimi bizden ne istiyor? Ki, kendilerinin 
mecbur olduğu bir site yönetim planı var, buna uyuyorlar. 
Biz de ona uygun olarak, kendi dairemizin dışındaki ortak 
mekanları kullanmada, dışarıda otoparkı veya yeşil alanları, 
müşterek mekanlarımızı kullanmada tedbirli ve temiz ol-
maya gayret ederiz. 

Panjurlara çamaşır asmayalım
Halı çırparak, komşularımızı rahatsız etmemeye çalışmalı-
yız. Veya çamaşırlarımızı panjur kollarına asarak çirkinlik-
lerimizi teşhir etmemeliyiz. Bunlara dikkat edersek zaten 
başkaca da bir problemimiz yok. İnşallah şu koronalı günler 
de geçer de sonra daha yakın hep birlikte, birlikte yardım-
laşarak yaşamaya devam ederiz.
 
Yeşil Masa çok hayırlı oldu
Bu itibarla yeni kurulan, ihdas edilen yeşil masa çok ha-
yırlı bir teşebbüs oldu. Komşularımızı komşularla yardım-
laşmaya, site içerisinde yardımlaşmaya iyi bir vesile oldu. 
İnşallah, Cenab-ı Hak bu nimetlerin kıymetini bilmemizi ve 
artmasını nasip eylesin. 

Hepinize sağlık ve afiyetler dilerim, huzur ve saadetler di-
lerim sevgili komşularım. Allaha ısmarladık.

Muhsin Abay: 
Daha güzel site 
için birlikte ya-
şam kurallarına 
uyalım.

SİTE SAKİNLERİMİZ, SİTEMİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADILAR

Herşey, 
Türkiye’nin      

En Güzel 
Sitesi için...

Site sakinimiz Muhsin Abay, birlikte yaşama kurallarına 
uyalım, dedi.

Site sakinimiz Mehmet Emin Küçük, Site’ye sahip çıkmada, 
gençlerin kazanılması gerektiğini söylüyor.

Değerli komşularımız ben-
deniz 20 yıldır bu sitede 
oturuyorum, ismim Muhsin 
Abay’dır.

Mehmet Emin Küçük: 
Yeşil Masa, çok başarılı hizmet veriyor.
Saygıdeğer site sakinleri. Öncelikle merhabalar, kendimi tanıtayım. Ben Mehmet Emin 
Küçük. Seslendirme sanatçısıyım. Bunun yanında resim öğretmeniyim. 
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Bu Sitede oturmaktan çok mutluyum
Bu sitede oturmaktan şahsım adına çok mutluyum. Çünkü 
bu kadar yeşilliği bol olan bir Sitemiz var. Parklarımızda 
özgürce, çocuklarımızın güvenlik içerisinde oynayabildik-
leri bir alan ve bayanların kendi içlerinde o kadar rahatlık-
la parklarında oturabildikleri, çocukları oynarken sohbet 
edebildikleri çok güzel alanlarımız var. 

Camdan çamaşır sarkıtmayalım
Ben bu siteye geldiğime çok memnunum. Ve bundan son-
ra da daha iyi olabilmesi için hep birlikte bazı püf nok-
talara dikkat edelim. En başta, bu güzelim sitemizi ve 
görselliği bozmamak adına çamaşırlarımızı camdan sar-
kıtmayalım. Ben de evimin içinde kurutuyorum. Veya hiç 
olmadı, balkonumun camlarını açıyorum ve içeride çama-
şırımı kurutuyorum. Bunları yapmak çok zor değil. 

Ortak alanlara eşya koymayalım
Ve biz bunları bizler için yapıyoruz. Mesela blok içerisinde 
paspaslar, ayakkabılar, bulunmasa temizlik görevlilerinin 
işi de zorlaşmayacak. Bir tehlike anında diğer komşumu-

zun tehlikeye düşmesini de engellemiş olacağız. Bunları 
uygulamak çok zor olmaması gerek. 

Yönetim istediği şeyler zor değil
Sizlerden, bütün site sakinlerinden yönetimin istediği çok 
zor şeyler değil. Emin olun bunları hep birlikte yapabili-
riz, bunu yapabilecek güçte insanlarız. Ve çevre temizliği 
konusunda, camlarda izmarit atılması, çöp atılması, halı 
silkelenmesi gerçekten hoş olmayan  bir durum. 

Komşu hakkı olduğunu unutmayalım
Kendimiz için değil, komşularımızın da hakkına girmemek 
için. Bu tür şeylere biraz dikkat edersek, daha mutlu ve 
huzurlu olacağımıza emin olabilirsiniz.  Siz silkeliyorsu-
nuz mesela, diğer komşunuz size silkeliyor. Bu bir sirkü-
lasyon halinde devam ediyor. Ama herkes kendisini bilir 
ve yapmazsa o zaman her şey daha güzel olur. 

Ben kendi adıma site sakinlerine çok teşekkür ediyorum. 
Ve, çok mutlu bir yaşam diliyorum. Sağlıkla, güzellikle. 
Hoşça kalın. 

Ayça Onur: Yönetimin yap-
mamızı istedikleri, hepimi-
zin hayrına olan şeylerdir.

Sitemiz Cennet bahçesi gibi
Çocukluğum bu güzel Sitede geçti. 1997 yılında buraya 
taşınmıştık. Çok güzel anılar biriktirdim. Sitemiz o kadar 
güzel bir velinimet ki, adeta bir cennet bahçesi. Her şey 
elimizin altında. Sanki şehrin içinde ayrı bir şehirde yaşı-
yoruz. Çarşısıyla, sağlık ocağıyla, okullarıyla. 

Sitemizi koruma evde başlar
Bozmazsak bozulmaz, kırmazsak kırılmaz, kirletmezsek 
de kirlenmez. Her şey bize ve gençlere bağlı. Aslında, her 
şey evde başlıyor. Çünkü, çocuklarımız sizleri örnek alı-
yor. Bunu bir eğitimci olarak söyleyebilirim. Şayet siz yer-
de bir çöp gördüğünüzde onu alırsanız çocuğunuz da “ha 
demek ki ben bunu almalıyım” diye yaklaşabilir.

Gençlerimiz de Sitemize sahip çıkıyor
Bazen Sitede yürürken, gençlerimizi görüyorum. Selam 
veriyorum. Yanlarına oturuyorum. Yan çardakta bir bakı-

yorum çöpler var. “Gençler ne kadar kötü değil mi” di-
yorum. Sitemizi temiz tutmamıza dair güzel bir konuşma 
yapıyorum. Zaten o gençlerimiz temiz tutuyor. Ama ben 
konuştuktan sonra da koşarcasına hemen gidiyorlar ve et-
rafı toparlıyorlar.  Tabi ki, sitemizin kurallarınıza uymamız 
gerekiyor, her yerin bir kuralı vardır. Kurallar varsa gerçek-
ten etraf temiz, derli toplu olur. 

Yeşil Masa çok başarılı
Bu arada Yeşil Masa kurulmuş. Site sakinlerimize yardımcı 
oluyorlar. Gerek iş bulma konusunda, iş arama konusunda, 
eşya konusunda, bir çok konuda sitemize yardımcı oluyor-
lar ve sitemizin gelişmesi için ellerinden geleni yapıyor-
lar, çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyorlar. 

Eser verelim, biz de büyüklerimiz gibi ardımızda hoş bir 
seda bırakalım. Hepinize huzurlu, mutlu günler diliyorum.  
Çok teşekkür ederim.

Sevgili site sakinleri, 
ben Ayça Onur.  Blok 
temsilcisiyim ve bu site-
ye ilk taşınanlardanım.

Site sakini Ayça Onur, hepimizin mutluluğu için Yönetimin 
istediklerini yerine getirmeliyiz, dedi.

SİTE SAKİNLERİMİZ, SİTEMİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADILAR
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Anlatılan güzel olunca
Sitemiz konulu Fotoğraf ve Kompozisyon Yarışması so-
nuçlandı, ödüller dağıtıldı.Yarışmaya çok yoğun katılım 
oldu. Jüri heyetleri çok güzel eserler arasında  değer-
lendirme yapmakta oldukça zorlandı. Bu sebeple her iki 
yarışmaya da sonradan ikişer mansiyon ödülü konuldu. 
Mansiyonlar dahil dereceye giren bütün yarışmacıların 
ödüllerini sponsorumuz HAPPY CENTER karşıladı. 

Yeşil, huzur, mutluluk
Yarışmalar sitemizin güzelliklerinin resimle ve anlatımla 
bir kez daha ortaya konulmasına vesile oldu. Yeşil, huzur, 
mutluluk hemen bütün eserlerin merkezinde idi. Kom-
pozisyon yarışmasındaki eserlerin başlığı bile Sitemizin, 
mekan ve insanlarıyla yalnızca İstanbul’un değil Türki-
ye’nin incisi olduğunu ortaya koyuyor. 

Kompozisyon yarışmasındaki bazı eserlerin başlığı şöy-
leydi: “Suriçinden Kaleye, Yeşile Sevdalı, Toprağa Sevgi-
den Başka Tohum Ekmeyenlerin Sitesi, Ihlamur Kokusu, 
Ferah Bir Nefes, Huzur, Küçük Memleketim, Nesilden Yeşi-
le, Penceresi Yeşile, Denize ve Huzura Açılan Sitemiz, Mar-
mara’nın Bir’İncisi, Huzur ve Güven, Dünyadaki Cennet.” 

Sosyal mesafeli ödül töreni
Ödül töreni Sitemiz çarşı binasında sosyal mesafeye dik-

kat edilerek yapıldı. Sitemiz çarşı esnafı ve destek veren 
şirket/kuruluşlar ödül törenine katılanları adeta hediye 
yağmuruna tuttular. Ödül töreninin en ilginç anı ise site-
mizde oturan komşumuz Lisette Lopez Melgar’ın fotoğraf 
yarışmasında mansiyon ödülü alması oldu. “Yarışmamız 
adeta uluslararası mahiyet kazandı” şeklinde espriler ya-
pıldı. 

FOTOĞRAF YARIŞMASINDA DERECEYE 
GİRENLER
 
BİRİNCİ  : AHMET FARUK SARIKOÇ
İKİNCİ  :  MUALLA İMANLI
ÜÇÜNCÜ :  EMRE AMANVERMEZ
MANSİYON  : LİSETTE LOPEZ MELGAR 
MANSİYON  : HÜSNANUR KAZAN 

KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA
DERECEYE GİRENLER
 
BİRİNCİ  : HALE GÜL 
İKİNCİ  : SEDAT KARADAYI 
ÜÇÜNCÜ  : MEHMET ENES TURAN
MANSİYON   : ESRA ERMİŞ 
MANSİYON  : BALIN SILA YILDIRIM 

SİTE SAKİNLERİMİZ, SİTEMİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADILAR

Fotoğraf yarışmasından dereceye giren Ahmet Faruk Sarıkoç ve Lisette Lopez Melgar ödülerini ‘Başkan’ın elinden aldılar.

“Sitemiz” konulu fotoğraf ve kompozisyon yarışmasına ilgi büyük oldu

Ödüllerini
Başkan’dan aldılar
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mansiyon

2.

1.
Birinci
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Üçüncü

mansiyon
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Yarışmalara ilgi duyan, katılım sağlayan biri değilim. 
Yarışmak, ödüller, ya da bir kulvarda kendini dene-
mek hiç ilgimi çekmedi bu zamana kadar. Bu sene 
yani 2021’de ilk kez bir kitap okuma yarışmasına 
kayıt yaptırdım. Sonra da, sitemizin düzenlediği bu 
yarışmanın ilanını gördüm. Yazmakla, 8.kattaki bal-
konumuzdan yine muhteşem bir kare yakalamak 
arasında gel/git yaşadım kısa süreli. Karar mekaniz-
mamın hassas dengesi, elimi telefona götürdü, ya 
kamera ya not’lar açılacaktı. Ve sonuçta kelimeler 
baskın çıktı. Klavyede gezinen parmaklarımdan tam 
olarak ne dökülür kestiremiyorum elbette ama emin 
olduğum tek nokta, kalbimin pazarlıksız düşüncele-
re ait samimi kelimeleri her daim onaylıyor olması...

Ceddim dedem, neslim babam Karadenizli. En sev-
diğim belde… Çok şükür o silsilenin zincirinde bir 
halka olunca ben de otomatikman Karadenizli olu-
yorum. Aşırı seviyorum o deli denizi, paletlere sığ-
dıramadığım tonlarca yeşili. Yaşamak istediğim top-
raklar orası aslında. Ancak çok sevdiğim Karadeniz’e 
rağmen, manevî olarak doyduğum yer İstanbul’du.

1976 yılında İstanbul’da, sur içinde (yani gerçek İs-
tanbul’da) Fatih’te tanıştım dünya ile. İlk 16 yılım 
Fatih’in tepe noktasında, Darüşşafaka caddesi ile 
Fevzipaşa caddesi arasında kalan o güzide mahalle-
de, sokakların en kıymetlisinde geçti. Küçük sokak-
ların, ufacık evlerin içinde çok değerli büyüklere ve 

SUR İÇİNDEN KALE’YE

“Sitemiz” konulu Kompozisyon Yarışmasının 
birincisi Hâle Gül’ün yazısı

Yazının tek satırında mübalağa yoktur. Sur içinde yaşamış, bü-
yümüş biri olarak benim için İhlas Marmara Evleri 1.kısım çok 
ayrı bir konumda. Sevdiğim insanlarla burada yaşamayı emsal-
siz bir duygu ile seviyorum, site bizim, biz de sitenin...
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ailelerine sahip, ellerindeki ile yetinen, duyguyu ve 
sevdiklerini önemseyen aşırı mutlu çocukları oldu-
ğumuza yemin edebilirim...

16’dan sonra, kısmet oldu, Fevzipaşa’daki kiracı ol-
duğumuz evden, bu kez ev sahibi olarak Vatan cad-
desine taşınsak da, yine Sur içinde kalmış olmaktan 
mutluyduk. Fatih’in yukarı sokaklarındaki evlerine 
inat kocaman bir evdi, yeri muhteşem, her yönü ile 
hayalimizin ötesinde bir evimiz olmuştu. O sıralarda 
Marmara Evleri 1.Kısım başladı, lakin öyle uzak öyle 
uzak ki Fatih’e, neredeyse sefer mesafesi geliyor 
bize o zamanlar. Hatta birine gitsen tedarikli gidip 
yatıya kalmaya hakkın var, o derece başka bir şehir 
hükmünde.

Eyüp... Hakkında benim gibiler tarafından ne yazıl-
sa yersiz bence. Eyüp denince kimin aklına, kalbine 
ne düşüyorsa Eyüp öyledir... Sonra Eminönü, çok 
davetkârdır kendisi ile savaşmayı bilmeyene, oraya 
her gün gitse doymaz bağımlısı. Karaköy’den sıyrı-
labilirsen Beyoğlu’nun içinde mest olursun, Galata 
göz kırpar nazikçe, Zeyreği, Süleymaniye’si, hop atla 
vapura Üsküdar’dasın, can ister Kadıköy’de, bir aya-
ğın Beykoz’da, Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan, 
Sarıyer... Maneviyata da manzaraya da ulaşmak çok 
kolaydı, evimiz dünyanın tam ortası idi bizim için... 
Çünkü bizim dünyamız İstanbul’du… O sebeple Fa-
tihli isen hepsi senin komşun, her yere mesafen 
aynı. Evin güzel, çevren orda. Kısacası yaşam vadi-
miz orasıydı, oradan vazgeçmek için önce niyetimiz 
sonra çok çok güçlü bir sebebe ihtiyacımız olmalıydı.

97 senesinde anne yarımız, ablamız, “gelin olmuş 
gidiyorsun, bana veda ediyorsun” modu ile hem 
aramızdan hem de Fatih’ten ayrılarak Erenköy’e uç-
muştu. Akabinde 99 depremi oldu ve ablamlar kısa 
süre sonra Erenköy’den direk Marmara evlerine ta-
şındılar. İşte İhlas Marmara Evlerinin havasını solu-
ma, aklımızı çelme turları o dönem başlamıştı...

Zaman çabuk ilerledi, kardeşlerim de ablamın ardın-
dan, birer birer yüksek yüksek tepelere ev kurdular. 
Biri Fatih’in Kıztaşı’na diğeri Kadıköy’ün Boğa’sına 
yerleşmişti. Ben burçlardaki son Ulubatlı olarak, 
sürekli yüksek tepelere ev kurmaya direniyordum. 
Bu direnç esnasında, bana aitmiş gibi hissettiğim 4 
ayrı evim oluşmuştu onlar sayesinde. Keyfim ağada 
paşada yoktu. Bir evin bir kızını geçtim 4 evin bir kı-
zıydım. Artık adım karabataktı. Hangi semtte, hangi 
evde olduğumu bilmek, uzmanlık sınavına eşdeğerdi.

Zaman daha da çabuk ilerledi, hayat surlardan sızıp 

yedi tepeli İstanbul’un yüksek tepelerine konan 3 
kız kardeşi İhlas Marmara evleri ve civarında top-
ladı çok şükür. Sur içindeki gelişen hayatlar, Bey-
likdüzü’nde devama başlamıştı. O evlere gel-gitler 
uzun süre Fatih’ten devam etti benim için, araçsız 
kaldığımda bazen 145 bazen 76, olmadı 458’le 
Fatih-Beylikdüzü arasında mekik dokudum. Siyah 
tekerlekler, sevdiğim iki kıymetli mekân arasında 
birkaç sene daha getirip götürdü... Hiç zırlamadan 
gidip geliyordum. Ne mesafeden ne otobüslerden, 
ne de metrodan şikayetçiydim... Âhir zamandan mı, 
sevdiklerim arasında gelip gitmemden midir bilin-
mez, yollar artık pek kısaydı. Şunun şurası 60 km. 
neydi ki... Sonuç kesinlikle bu çabaya değiyordu...

Site kapısından giren araçtan her inişimde beni sa-
ran inanılmaz huzur duygusu… Kelimelere dökmek-
te zorlanılacak sahiplenme ve aidiyet hissi. Başka 
yaşam alanlarında olmayan, insanı sarıp sarmala-
yan, gözle görünmez bir koruma kalkanı… Eksiksiz, 
abartısız, bu sitenin bir ruhu olduğuna inanıyorum. 
Sur içindeki hayatı sadece buraya feda edebileceği-
mizi biliyordum artık. Taşınma fikrine ayak direten 
babamı, bunu çok isteyen annem ve bütün kardeşle-
rimi yanıma alarak çabaladığım ikna turları.

Sonuç olarak bir Şubat günü artık biz de bu şükre-
dilesi sitenin sakinlerinden olabilmiştik. Doyumsuz 
manzaralı sabahlara, deniz üzerinden başlayan gü-
neşin doğuşuna şahit olarak başlamak bambaşkay-
dı. Siyah denizdeki pırıltılı yakamozlar görseline, 
arka fondaki gecenin sükûneti eşlik ediyor, insanı 
uykudan önce dinlendirmeye başlıyordu. Evet şu 
anki yeni mimarilere benzemiyordu içi, dışı. O lüks 
ve ihtişama sahip değildi lakin hepsini gölgede bı-
rakacak bir havası vardı değer bilen için. Site giri-
şinden adım attığın an seni saran görünmez bir zırh. 
Sanki bir kaleye sığınmışçasına, endişeyi tahtından 
kaldırıp yerine kurulan bir güven. Karşı konulmaz 
bir rahatlama. Yürüdükçe, iyi ki buradayım dedirten 
ve yüze vuran bir hoş geldin esintisi…

Yazının tek satırında mübalağa yoktur. Sur içinde 
yaşamış, büyümüş biri olarak benim için İhlas Mar-
mara Evleri 1.kısım çok ayrı bir konumda. Sevdiğim 
insanlarla burada yaşamayı emsalsiz bir duygu ile 
seviyorum, site bizim, biz de sitenin... Aile olarak 
bu güzel sitede bizlere yaşama imkânı sağlayan çok 
değerli büyüklerimizi rahmet, sevgi, minnet ve öz-
lemle yâd ediyor, dualarımızdan eksik etmiyoruz...

Sur içinden Kale’ye... 
Ne değerli bir yolculuk...
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Sitemizde hizmetler durmuyor, yenilikler devam ediyor.

Bisiklet garajları 
yapılıyor

Blok giriş kapıları 
yenileniyor

İntercom 
görüntülü 
konuşma 
sistemi geliyor

Mevcut bisikletliği yetersiz olan blokla-
ra ilave bisikletlik yapılmasına ve bütün 
bisikletliklerin etrafı kapatılarak muhafa-
zalı hale getirilmesine başlandı. Bundan 
sonra blok içlerinde bisiklet bulundur-
manın hiç bir sebebi ve mazereti kalma-
yacak. 

Blok giriş kapıları 23 yıldır çalışıyor, bir 
çoğu oldukça yıpranmış durumda. Bu 
sebeple sitemize yakışır, evlerimizin de-
ğerini artıracağını düşündüğümüz yeni 
bina giriş kapıları yapma kararı aldık. 
Apartman giriş kapılarının estetik ve çok 
kullanışlı yenileri ile değiştirilmesine 
başlandı. Yaz aylarında hepsi bitmiş ola-
cak.

Sitemizin güvenliğini artırma çalışmaları devam 
ediyor. Yeni site giriş düzenlemesi ile birlikte gü-
venlik kulübelerinden evlere doğrudan bağlantı 
kurulabilecek. Site giriş kapılarındaki güvenlik per-
soneli misafiri gelen daire sahibinden onay almak 

için aradığında görüntülü görüşecek, daire sahibi 
de gelen misafiri görebilecek. İntercom sisteminin 
test çalışmasına sitemizin ada kısmında başlandı. 
Bu sistem çalışmaya başladığında siteye mukim ve 
misafir olanlar dışında girilemeyecek. 



13sitemiz

Kavşak ve girişler çiçeklerle donatıldı

Bahçe katta oturanlara MÜJDE!

Rögar taşmasının önüne geçiliyor

Ardıç ağaç kökleri budandı.
Bahara hazırlık olarak peyzaj düzenlemeleri de-
vam ediyor. Yeşil alanlarda bolca bulunan ardıç 
ağaçlarının altları budanarak görünür hale getirildi. 
Buralara fare gibi, kirpi gibi hayvanların gizlenme-
si önlenmiş oldu. Adadaki havuz yeniden yapıldı, 
ışıklandırıldı çalışır hale getirildi. Bahar gelmeden 
çiçek düzenlemesi ve oturma grubu düzenlemesi 
yapılarak ada sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Cami kavşağı yeniden düzenlendi
Cami önündeki ana cadde üzerindeki kavşakta ye-
niden peyzaj düzenlemesi yapıldı. Araçlar geçerken 

yayaları görmüyordu. Görüş alanını engelleyen bit-
kilerin yerleri değiştirildi. Yerlerine çiçeklendirme 
çalışmaları yapılarak kavşağa güzel bir görünüm 
kazandırıldı.

Heryer çiçekle donatılacak
Sitenin Fatih kapısından itibaren kolej kapısına ka-
dar olan refüjde çiçeklendirme çalışmaları yapıldı. 
Sitemizi daha güzel hale getirmek için 10 bin kök 
çuha çiçeği, 2 bin kök kasım patı, 1500 kök süs la-
hanası, bin kök taflan bitkisi alındı. Önümüzdeki 
aylarda bütün peyzaj alanlarında çalışmalarımız 
devam edecek.

Direk bağlantı yapılacak
Yıllardır devam eden rögar tı-
kanmaları için bir çözüm aradık. 
Özellikle en alt katlarda oturan 
site sakinleri rögar tıkanmala-
rında sıkıntı çekmekte idi. Şimdi 
yeni bir uygulama ile daire için-
deki rögarları bypass ederek dı-
şarıdaki ana rögara aktaracağız. 
Böylece bina içine rögar taşma-
sını önlemiş olacağız.  Ayrıca 
her binanın bahçe tarafında yer 
alan 4 rögarın kapağı değiştiri-
lerek daha güzel görünümlü bir 
hale getirilecek. Site sakinleri-

mizden de önemli bir ricamız 
olacak. Bu sözlerimiz üst katlar-
da oturan site sakinlerimizedir. 
Üst kattakilerin attıkları şeyler, 
rögar taşkınlarına sebep oluyor. 
Rögar tıkanmalarının ana sebebi 
kanalizasyona atılan erimeyen 
maddelerdir. Çocuk bezi, kağıt 
peçete ve havlu, tuvalet kağıt-
ları, çamaşır vs. gibi. Bu atıklar 
mutfaktan atılan yağlarla birle-
şince topak oluyor. Bu sebeple 
site sakinlerimizden bu konuda 
anlayış ve hassasiyet bekliyo-
ruz.
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      bilgi@ihlasmarmaraevleri1.com

HAYAT YOLUNDA

Sitemiz sakinlerinden;

HAYRETTİN KARA
MEHMET TÜRKER
ŞEREF BULUT
HATİCE USTA
SALİHA ADIGÜZEL
MELAHAT PERİHANOĞLU
vefat etmişlerdir. Merhum ve merhumelere 
Yüce Mevla’dan rahmet yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

MEHMET TÜRKERHAYRETTİN KARA

ŞEREF BULUT

ARAMIZDAN AYRILAN KOMŞULARIMIZ

İhlas Marmara Evleri 1
Site Yönetimi Adına İmtiyaz Sahibi 

Site Yönetimi

Yayına Hazırlık Site Yönetimi 

0212 875 33 43

Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş. 0212 454 35 08
Yönetim Merkezi

İhlas Marmara Evleri 1 / Önder Cad. No:6E
Yönetim Binası Yakuplu / Beylikdüzü

Tel: 0212 875 33 43
www.ihlasmarmaraevleri1.com

Lütfen Kaydedin!
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Sahip olmadıklarımıza değil, 
sahip olduklarımıza bakalım 
Sevgili Site Sakinleri;
Sahip olduğumuz nimetleri ve kıymetini ne ya-
zık ki bilmiyoruz. Bunu bir misalle anlatalım.
Yeni yılın başında evin beyi, günlüğüne bir yıl 
içinde başından geçenleri yazdı.
“Geçen yıl cerrahi bir ameliyat geçirdim, aylarca 
yatağa bağlı kaldım. Atmış yaşına girdim otuz 
yıl çalıştığım vazifemi  terk ettim. Geçirdiği 
araba kazası nedeniy-
le,   oğlum fakültede 
sene kaybına   uğradı. 
Ne kötü bir yıldı!” Eşi, 
kocasının   günlüğe 
yazdığını gördü, üzül-
dü. Dışarı   çıkıp, bir 
müddet sonra girdi,   
elindeki kağıdı koca-
sının yazdığı sahifenin 
yanına bıraktı. Bırakı-
lan kağıtta şöyle yazı-
yordu.
“Geçen yıl, uzun süre 
rahatsızlık   veren has-
talıktan kurtuldun. 
Altmış yaşına sıhhat ve afiyetle girdin. Yazmayı 
tasarladığın kitaplar için zaman bulmak mak-
sadıyla, erken emekli oldun. Oğlumuz trafik 
kazasında   ölümden döndü, Allahü teala onu 
bize bağışladı. Allah bize çok ikramda bulun-
du, ne güzel bir yıldı.”
Karı-kocanın anlattıkları aynıydı. Sadece bakış 
açısı farklıydı. Çoğumuz, bizden alınana bakı-
yoruz da, verilene bakmıyoruz, sahip oldukları-
mızı görmüyoruz...
Nice koca; eşim sinirlidir der, nicesi de; elham-
dülillah, eşim sinirli olmasına rağmen çok anla-
yışlı ve geçimlidir, der.
Kimileri; evim küçük ve dardır der, kimisi de; 
hamdolsun, başımı sokacağım bir evim var, der.
Nice kadın; kocam inatçıdır der, nicesi de; el-

hamdülillah, inadına rağmen kocam beni se-
viyor, der.
Kimi kız; babam hürriyetimi kısıtlıyor derken, 
kimi de;   babam beni koruyor ve  kolluyor, der.

Başımıza gelenlerin, gördüklerimizin daima iki 
yüzü vardır, bunu iyi idrak etmeliyiz.
Maaşının yetmediğinden şikayet edenler, bil-

sinler ki, çok kimsenin  
hiç maaşı ve girdisi yok.
İşinden memnun olma-
yanlar,   bilsinler ki, mil-
yonlarca insan işsizdir, iş 
bulamıyor.  Rahat içinde 
evde kalmaktan sıkılan-
lar, bilsinler ki, açlıktan,  
ayrılık hasretinden ölen 
nice insan var. Her şeyi 
istiyoruz, istediğimiz ve-
rildikçe de, ondan fazla-
sını istiyoruz. Sınırsız bir 
tatminsizlik içindeyiz. 
Dünyada bizi ancak “Ka-
naat” doyurur. O doyur-

mazsa, bir avuç TOPRAK...

Bu zikzaklı hayatta kalbimizin   rahat olmasını 
istiyorsak, Allah Resulünün sallallahü aleyhi ve 
sellem şu Hadis-i şeriflerine kulak vermeliyiz. 
“Varlık konusunda, sizden aşağıda olanlara 
bakın, sizden yukarıda olanlara bakmayın. 
Allah’ın üzerinizdeki nimetini inkar etme-
mek için, bu bakış sizin için daha hayırlıdır.” 
(Buhari-Müslim)
“ Biriniz; yaratılışta ve malda kendisinden 
daha iyi durumda olana baktığı zaman, on-
dan daha aşağıda olanı görsün.” (Müslim)
Sevgili Site sakinleri, sevdiklerinizle birlikte ebe-
di saadetinize vesile olacak en güzel günler si-
zin olsun.

Bültenliyorum
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