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“Her metrekarenin 
ticari hesaba katıl-

dığı şehrimizdeki di-
ğer sitelerden farklı 

olarak, olabildiğince 
köyümüzü, kasabamı-

zı hatırlatacak izleri, 
işaretleri çoğaltmak 
istiyoruz. Daha çok 

kuş sesi, daha çok su 
sesi, dingin bir ortam, 

orman banyosu...”

MAHMUT KÜÇÜKDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Geçmiş zamanda senenin her gününde ne olacağı-
nı bilirlermiş. Cemreleri, sitte-i sevr soğuklarını, Zem-
heri’nin, Hamsin’in ne zaman başlayıp ne zaman 
bittiğini, Hızır günlerini, eski Mayıs’ı, orak zamanını 
takip edip ona göre hazırlık yapar, tedbir alırlarmış. 
O yıllarda küresel ısınma, iklim değişikliği gibi laflar 
hiç edilmezmiş. Yılların getirdiği tecrübeler, havanın 
seyrini gözlemleyerek olabilecekleri görür, en azın-
dan hazırlıksız yakalanmazlarmış. Coğrafyanın, tabi-
atın, havanın dilinden konuşan anlayanlar daha çok 
olduğu için dere yataklarına, bataklıklara ev yap-
maz, çukur yerlerden olabildiğince uzak durup has-
tanelerin göğüs hastalıkları bölümünü fazla meşgul 
etmezlermiş. 

Sonradan meteoroloji raporları çıktı. Bu raporlarda 
eskiler hatırlar, kötü hava şartları diye başlayan ifa-
deler vardı. Şimdi devam ediyor mu bilmiyorum. Fa-
kat yıldan yıla iklim şartlarının değiştiğini, su sıkın-
tısının her geçen gün artarak had safhaya çıktığını 
izliyorum.

Bu yıl, İstanbul’da su kaynakları doluluk oranı yüzde 
18’lere kadar düştü. Eski meteoroloji raporlarındaki 
kötü hava şartlarına o kadar çok muhtaç olduk ki… 
Eskilerdeki karlı, yağmurlu, sisli günlere adeta hasret 
kaldık. Mesele sadece barajların, göllerin kuruması 
değil. Bizi donduran soğuğun tabiata başka türlü 
can verdiği, karlı havanın, yağmurun ülke genelinde 
hasretle beklendiği nadir bir zaman dilimine girdik 
diye düşünüyorum. Fakat bu yıl yağışlar çok az oldu, 
su kaynakları azaldı derken nihayet hasretle bekle-
nen yağışlar geldi. Barajlar dolmaya başladı. Kar ya-
ğışı bütün bereketi ile yurdu sardı. 

Sitemizin çeşitli köşelerinden kar manzaraları çekip 
‘İhlas Marmara TV’ youtube kanalımıza yükledik. Bir 
kez daha gördük ki, sitemizin gerçekten kışı bir baş-
ka güzel, yazı bir başka güzel. Baharına ise doyum 
olmuyor. 

Ne var ki her geçen yıl susuzluk problemi artıyor. 
Geçen yıl sularımız yetmediği için çimenlerimiz ku-

Değerli Site Sakinlerimiz,

Başkan’dan
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rumaya başladı. Bu sebeple ileriki yıllarda su 
sıkıntısı yaşamamak için su kuyularının sayısı-
larını artırmak istiyoruz. Depolarımızı dolu tu-
tacağız. Sulama sistemini yeniden elden geçi-
receğiz. Otomatik sulama ile yeşil alanlarımızı 
daima yeşil tutacağız. Daha uzun ömürlü ol-
masını sağlayacağız.

İstanbul’da; köye, kırsal hayata en yakın yaşa-
maya müsait yeşilliğe, yeni tabirle habitata sa-
hip sitemizde olabildiğince doğallığı görmek 
her sakinimizin hakkıdır. Her metrekarenin 
ticari hesaba katıldığı şehrimizdeki diğer site-
lerden farklı olarak, olabildiğince köyümüzü, 
kasabamızı hatırlatacak izleri, işaretleri çoğalt-
mak istiyoruz. Daha çok kuş sesi, daha çok su 
sesi, dingin bir ortam, orman banyosu, tabii ki 
kucaklaşamasak da tokalaşamasak da birbirini 
görünce ferahlayacak insanların mevcut oldu-
ğu sosyal ortam. Bu sebeple sitemizin güzel-
liğine güzellik katma çalışmalarımız park ve 
bahçeler başta olmak üzere her yerde devam 
ediyor. Ada kısmındaki havuzun yenilenmesi 
ve aydınlatma çalışmaları bitti, özel ışıklandır-
ma sistemi ile geceleri çok hoş bir manzara 
ortaya çıktı. Çevresindeki peyzaj çalışmaları 
devam ediyor. Şimdi sırada ördekli park havu-
zumuz var. Mart ayı başında yapımı tamam-
lanıp görsel güzellikleri ile site sakinlerimizin 
hizmetine sunulmuş olacak. Bahar aylarında 
sitemiz park ve bahçeleri ile konuşulan bir site 
olacak, bu sitede yaşamaktan gurur duyacağız. 

Söz yapılan çalışmalara gelmişken, site sakin-
lerinin hayatını etkileyecek yeni hizmetlerden 
kısaca bahsetmek istiyorum. Site yönetimin-
deki ilk günümüzden itibaren ilk önceliğimiz 
güvenlik oldu. Güvenlik denilince de izinsiz, 
kontrolsüz giriş çıkış olmaması, giren çıkanın 
belli olması akla geliyor. Bu da bize site giriş 
kapılarının yenilenmesini mecbur kıldı. Ancak 
bu iş bugünden yarına ha deyince hemen ya-
pılacak bir şey değildi. Çok yoğun çalışmamıza 
rağmen hazırlık safhası aylarca sürdü. Nihayet 
bu ay içinde tek giriş ve çıkışı olan ada kapı-
sının yenilenmesi çalışmasına başladık. Ardın-
dan Fatih ve Kolej kapıları da yenilenecek. 
Bittiğinde hem sitemizin prestijini, hem de 

güvenliğini artıracak. Yani artık sitemize giren 
çıkan belli olacak. 

Bu yapılan çalışmalarda küçük ada kısmını 
da unutmadık. Küçük ada giriş çıkışını daha 
güvenli hale getirmek için sadece küçük ada 
kısmında oturanlara özel otomatik giriş çıkış 
imkânı veren raylı kapılar yapmak için çalışma 
başlattık.

A3 blok önünden, Selvi Sokaktan Hürriyet Bul-
varına çıkış imkânı veren yaya kapısı, giriş kar-
tı olmayanların da girmesi sebebiyle güvenlik 
zafiyetine sebep oluyordu. Her yaya kapısına 3 
vardiya güvenlik personeli konulması da site-
mize yüklü bir maliyet getiriyordu. Bu sebeple 
döner turnikeli kapı yapılmasına karar verdik 
ve çok hızlı bir şekilde yapımını gerçekleştir-
dik. Aynısı büyük ada ve küçük ada yaya kapısı 
olarak da yapılacak. 

Küplüce caddesindeki İSKİ’nin yağmur suyu 
tahliyesi için yaptığı kazı çalışması bitti. Bu se-
beple liman yoluna açılan kapıyı yeniden ya-
parak, sitemize yabancı araç ve yaya girişine 
mani olduk. 

Bir başka çalışmamız ise bina dış kapılarının 
yenilenmesi... C19 ve D19 bloklarda numunesi 
yaptırılan çelik kapıların, bütün site için yapıl-
ması çalışmalarına başlandı, kısa sürede bitiri-
lecek. Bina giriş kapıları gerek kullanımı, gerek 
estetiği ile ve gece aydınlatması ile sitemizin 
güzelliğine güzellik katacak. Ayrıca kapılarla 
birlikte giriş sahanlığındaki mermerler ve giriş 
merdivenlerinin rıhları da yenileniyor. 

Yönetim olarak, her türlü hava şartlarına ha-
zırlıklı olarak sakinlerimizin kardan, kıştan, so-
ğuktan olumsuz etkilenmeyeceği tedbirleri al-
maya çalışıyoruz. Güzel sitemizi daha yaşanılır 
bir site haline getirmek için, yoğun bir gayretle 
çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaların sitemizin 
değerine değer katacağı kanaatindeyiz. Mari-
fet iltifata tabidir derler. Sizlerin çalışmalarımı-
za verdiği olumlu görüş desteği bizi daha da 
gayretlendirmektedir. Yarınlarımızın daha gü-
zel olması dileği ile.

Bültenliyorum
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Gülsuyu kokan temiz, loş ve dar bir avludan geçer-
ken çok heyecanlıydım. İçimdeki ruh hâlimden olsa 
gerek; yürüdükçe uzuyor gibiydi koridor. Ben, yü-
rüyorum, o tükenmiyor… Adımlarımı tutan mı vardı 
ne? Sanki hepten bitip yıkılacakmışım hissi içindey-
dim. Tıpkı kalbim gibi apartman da bir daralıyor, bir 
genişliyor ama asla kısalmıyordu. Pek sıkıntılıydım 
anlayacağınız.

İlk defa göreceğim kızcağızı düşünerek girdiğim 
odanın tavanı yüksek, içerisi ferah olmasına rağ-
men, sıcaklık, buhar olup yüzüme vuruyordu ki, evin 
tıfılı girdi aceleyle, açık kapı ve pencereleri kapatı-
verdi bir çırpıda. “Bir bu eksikti!” dedim, saniyelerin 
seneler gibi geçeceği odayı incelemeye başladım. 
İki küçük pencereyi; eşyalarla uyumlu kadife per-
deler süslüyordu. Bir köşede, çok iyi tanıdığım Ehl-i 
sünnet âlimlerin yazdığı kitapların dizildiği, zarif bir 
kitaplık vardı. El emeği, göz nuru dantel ve kanaviçe 
işlemelerin mahir bir elden çıktığı belliydi. En yakın 
koltuğun kenarına, hemen kaçacakmışım gibi ilişi-
verdim.

Büyüklerimizin tavsiyesiyle; yuva kurmak için ilk 
defa bir kızla yüz yüze gelecek, soracaklarımı sora-
cak, alacağım cevaplara göre de “olur” veya “olmaz” 
diyecektim. Mutlaka o da aynı his ve heyecanla, 
ayakları titreyerek içeri girecek, beni gördüğünde 
şok olacaktı. Belki de “tam istediğim tip” deyip ra-
hatlayacaktı, diye enva-i çeşit düşünceler içindey-
dim ki, tepeden tırnağa pembeler içinde hanım ha-
nımcık biri, kelebek hassasiyetiyle içeri süzülüverdi. 
Tepsiyi uzatırken, derin derin soluduğunu duyuyor-
dum. Başımı eğdim. “Ah! Biraz sakinleşsem, kahveyi 
bu güzelim halılara dökmeden bir alabilsem!” diye-
rek, titreyen elimi fincana uzattım. Terden sırılsık-
lam olmuştum. 

Bu seremoni, evleneceklerin en mühim merasim-
lerinden ilkiydi. Keşke askeri birlikler gibi önceden 
tatbikatını yapabilseydik. Neyse! O da benden aşağı 

değildi ki hızla uzaklaştı, karşımadaki sandalyeye 
kuruluverdi. Gözleri önde, gelin gibi süzülüyordu. 
İkimizin de başı eğik, sadece dizlerimize bakıyorduk.
 
Söze başlamamız lazımdı. “Ne deseydim acaba? Er-
kekliğe de toz konduramıyordum. “Daha şimdiden 
ilkleri verir, her şeyi ondan beklersem önünü ala-
mam” diye empoze taktikler aklıma geliyor, çeşitli 
nasihatler yankılanıyordu kulaklarımda… Gayr-i ih-
tiyari boğazımı temizledim, başladım:

- İsmim Sedat, ya sizin ki?
- Buraya gelirken, tanışacağım adayın isminin “Se-
dat” olduğunu öğrenmiştim.
 Cevabını alınca ilk cümlede yenileceğimin acı işa-
retiyle karşılaşmış, daha dikkatli olmam lazım geldi-
ğini anlamıştım. Zavallı kalbimin küt küt atışı daha 
bir şiddetlenmişti. Yavuz hırsız misali;
- İsminizi biliyordum aslında…”Söze giriş” cümlesi 
olarak kullanayım dedim.
- Her neyse mühim değil. Ben memleketini, aileni, 
size ait her şeyi biliyorum. 
- O kadarını ben de…
- Öyleyse başka şeylerden konuşalım.
- Memnuniyetle.
- Mesele ben yeşilin her çeşidini, tabiatı çok se-
verim. Anlayacağınız YEŞİLE SEVDALIYIM. Evimin 
etrafını çevreleyen ağaçların altında oturup kitap 
okumak, tefekkür edip yorgunluğumu gidermek is-
terim. Böyle bir ortamda doğdum, büyüdüm. Onla-
rın hasretini çekecek bir durum olsun istemem.
- Korkma, Erzurum’a götürmem!
- Ege, Aydın yeşilden bir cennet sanki.
- Erzurum da çiçekten… Başı bulutlara değen dağla-
rımız lâle, sümbül, çiğdem, karçiçekleri tarlası gibi.
- !!!
İş memleket yarışına girmeden mevzuyu değiştir-
mek istiyordum ama beceremiyordum. Akıllı, mahir, 
aradığım bir çok hususiyetlerin olduğu adayla karşı 
karşıyaydım. Hele Hanım Annemizin; biri şarktan, 
diğeri garptan olan bizleri birbirimize yakıştırması, 

Kompozisyon Yarışması ikincisi SEDAT KARADAYI’nın yazısı

Yeşile sevdalı
A LOVE STORY
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ne büyük bir nimetti. Daha ne istiyordum ki?

Okuduğumuz kitaplardan, sevdiğimiz hayvanlara 
kadar birçok mevzu üzerinde mütalaamızı tamam-
layıp muhabbetle vedalaştık.
 
Onun tabiatı sevdiği aşikârdı. Aklıma yeşilden bir 
okyanus içinde olan “MARMARA BİR” sitesindeki 
evim geldi. Eğer “peki” der, nikâhımız kıyılırsa, ilk 
işim hayatını geçireceği bu yere götürüp endişeleri-
ni gidermek olacaktı. 

Kısa zamanda; karşılıklı beğendiğimizin haberleri 
geldi. Hızla birinci, ikinci rauntlar da tamamlandı. 
“Hayırlı iş geciktirilmez” esası mucibince, aileleri-
miz de işi hızlandırdı. Kısa zamanda nikâhlarımız kı-
yıldı. Acemiliklerimizi atmış, daha bir alışmıştık bir-
birimize. Bir gün; “Sürprizim var! Hadi seni bir yere 
götüreyim.” dedim, arabaya bindiğimiz gibi doğru 
MARMARA BİR evlerine...

Yolda, daha allame görünmek için; havadan sudan 
değil de ilmi meselelere girdim. Müstakbel hayat 
arkadaşım, meraklı gözlerle beni dinliyordu.
- Bak Hanım!
- O kelimeye karşı ne demem lazım?
 - Onu sen daha iyi bilirsin Hanım!
- İyi de ne bu ifadeye, ne de ona verilecek cevaba 
hiç hazır değilim. Pot
 kırarsam kusuruma bakmayın, olur mu?
- Ben de zaten “HANIM” derken hem heyecanlanıyo-
rum, hem de şaşırıyorum. Düşünebiliyor musun? İlk 
defa birine “Hanım” diye hitap ediyorum. 
- Tarihi dönemeçteyiz!
- Bence de...
- Bak sana ne anlatayım Hanım?
- Buyur...
- Kanadalı meşhur doktor William Osler, Montreal 
Tıp Fakültesini kazanmış. Fakat “iyi bir doktor ola-
mayacağını” düşünüp üzülüyormuş.
 - Öyle şey mi olur? Sen en gözde yeri kazan, sonra 
da otur kara kara düşün!
- Oluyor maalesef. İstersen anlatmayayım!
- O manada demedim. Hani sözün gelişi.
- Adamın mizacı öyleymiş belli ki. O düşünceler-
le doktor olmuş. Bu sefer de “İnsanların dertlerine 
deva olamayacağının” endişesi sarmış. Ta ki tarihçi 
Thomas Carlyle’den okuduğu bir cümleye kadar.
- Merak ettim! Neymiş o cümle?
- Onun hayatını değiştiren ve meşhur olmasını sağ-
layan cümle şuymuş: 
“Hayatımızdaki en mühim işimiz; belirsiz, puslar 
içinde ve uzaklarda bulunan şeyleri görmeye çalış-

mak değil; gözümüzün önünde ayan beyan, apaçık 
hâlde duran şey için ne yapacağımıza karar vermek-
tir.”
- Hayal kurmayalım yani.
- Hayal olsun ama hakikatleri de göz ardı etmeye-
lim…

Yeni evli çiftler olarak keyfimize diyecek yoktu… 
Birbirimize güzel cümlelerle anlamaya, tanımaya 
devam ederek yol alırken, bir kebapçıda “cağ ke-
bap” yedik. Eee, Erzurumlu olarak ilk memleket 
lezzetlerini tattırmam lazımdı. Ben de öyle yaptım. 
MARMARA BİR sitesine girince arabamızı bir gölge-
liğe park edip önce öğle namazlarımızı kıldık. Sonra 
hayranlıkla seyrettiği parkları dolaşmaya başladık. 
Burada evimizin olduğunu daha söylememiştim.
  
Ürkek âşıklar gibi hem kendimizi tartıyor, hem çev-
reyi tanıyarak yürüyorduk. Yol boyunca akasyalar, 
manolyalar, zakkumların çit olarak pembeye boya-
dığı setler, muhtelif çap ve ebatta çınarlar, ardıçlar, 
çamlar, meşeler, kestaneler, incirler… envai çeşit 
ağaçlar, bu kocaman yeşil bahçeyi süslüyordu. De-
niz tarafından esen rüzgâr, yanık kalbimize serinlik 
veriyor, ferahlandırıyordu.

İki katlı villaların, beş katlı evlerin, sekiz katlı apart-
manların önlerinden geçtik. Yorgunluk, telaş, geç 
kalma aklımıza gelmiyordu. Sanki zümrütten ağaç-
lar, biz acemi çifte muzipçe göz kırpıp gülümsüyordu.

Çimenler ve kaldırımlar, yağmurlama sulandığından 
olsa gerek ıslaktı. Rüzgârın getirdiği toprak kokusu; 
gül, yasemin, ıhlamur, reçine kokularıyla karışarak 
insanı kendinden geçiriyor, adeta mest ediyordu.
 
Özlem Hanımın bütün bedeni, şiddetli bir ürpertiy-
le sarsıldı. Doğup büyüdüğü evde gördüğü her şey, 
burada fazlasıyla vardı. A bloklarını ikiye bölen çi-
menliklere yaklaşınca hava da çevrede daha ziyade 
güzelleşiyordu.

Buranın dört mevsimini hayal etti, içinden; “Ne ka-
dar güzel…” dedi. Ona göre; her tarafta dokunmuş 
uzman bir el vardı. İzleri rahat görünüyordu. Çimen-
ler, çiçeklikler, şekil verilmiş süs ağaçları yerli yerin-
deydi. Apartmanların içinde kaybolduğu ormanday-
mış gibiydi. Çiçeği burnunda hanım dayanamadı:

- Burası, mesut zamanlardan kalmış bir yalancı cen-
netin hayaline benziyor. Sanki zaman denen fırtına, 
bu asırlık çınar ağaçlarının arasından, rengârenk, 
muntazam binaların sakin çatıları üstünden hiç geç-
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memiş. Duvarları, taç kapıları görmeseydim; orman 
sanacaktım! Tek kelimeyle; “HARİKA…” Çok güzel. 
Tülden gölgeler içinde akşam sefaları… Uyanık rüya 
görüyorum galiba. 
- Çok övündüğün sizin oralarla mukayese ettiğiniz-
de…
- Dedim ya yalancı cennet. Bizim oralar vahşi yeşil-
lik, burası akıl dolu…

İstanbul yanıyordu cayır cayır. Fatih’ten çıktıkları 
yol boyunca gördükleriyle mukayese etmeden du-
ramıyordu Özlem Hanım. Site dışıyla buranın farkı; 
siyahla beyazın, güzelle çirkinin farkı gibiydi. Ta-
mamen zıt dünyalardı. Dışarıda çimenler sararıp 
solmuş, ağaçların yaprakları pörsümüş, kurumuş 
çalılara dönmüştü. İnsanlar, sığınacak serin bir göl-
gelik arıyordu ama yoktu. Şehir âdetâ kavruluyordu 
bu öğlen sıcağında, yalnız yanmayan bir yer vardı; 
MARMARA BİR evleri. Burası çöl ortasında müstesna 
bir vaha gibiydi.

Özlem Hanım, gözlerini çayır çimenden ayıramıyor-
du. MARMARA BİR, taş ve toprak yığınlarından kur-
tulmuş bir zümrütten mücevherdi. Korkarak geldiği 
bu yerde eşsiz güzelliklerle karşılaşmıştı. Pek keyif-
lendi; içi dışı neşe doldu. 

Yakuplu’dan Marmara Denizi’ne doğru hafif bir me-
yille inen tepenin üzerindeki bu yeşil site; hiç şüp-
hesiz bir güzellik abidesiydi. Oldukça estetik, son 
teknolojiyle yapılmış sağlam binaları da örnek gös-
teriliyordu. Küçük farklarla ancak değişebilen; A,B,-
C,D blokları, her biri bir sanat eseri villaları, kolay 
ulaşım sağlayan rahat yolları, camii şerif, ilköğretim 
ve lise kolejleri, her aradığını bir arada kolay bula-
bildiğin çarşısı, bankamatikleri, spor tesisleri, isti-
rahat alanları, çocuk parkları, oyun yerleriyle hayatı 
kolaylaştıran, huzur ve saadeti artıran bir yerdi. Vel-
hasıl hangi gözle ve nasıl bakılırsa bakılsın, kusur 
bulunamıyordu. Bütün renk ve çizgilerin en iyisini 
toplamıştı.
 
Ufuk, hep aynı sükûnetle denizle birleşmiş gibiydi. 
Geniş sağrısını rüzgâra vermeye hazır bir yolcu ge-
misi gibi site; zaman ve hadiselerin denizinde yü-
züyor, ümitlerin kendisinde toplandığı son sığınak 
oluyordu sakinlerine. 

Kuş misali uçuşlara, huzur ve saadetlere, gülen yüz-
lere, dostluğa alışkın bu huzur beldesi, saadet yuva-
sının içinde olmak arzu ve isteğiyle “A 25” blokun 
önüne geldik. Cebimden çıkardığım anahtarla kapı-

yı açınca uyanan Özlem Hanımın yüz çizgileri değiş-
ti. İnsan, bir anda ancak bu kadar değişebilirdi.
 
Yükseklerde rüzgârın, aşağıda denizin çalkalandığı 
ve yeşilliğin bezediği başka neresi vardı? “Yalancı 
cenneti” denilebilecek MARMARA BİR, günün ıslak 
abasını başına çekerek, bir derviş gibi çömelip ka-
yıtsız zikre dalmıştı da ne ses geliyor, ne insanı ra-
hatsız eden hareketler görünüyordu. 
 
Hanımın memnuniyetini görünce, çok keyiflendim. 
Sanki evimiz, tatlı bir tebessümle; “Hoş gelmişsi-
niz. Hayırlı olsun evliliğiniz…” diyordu. Mobilyala-
rın kendine has kokusunu soluyarak ayakkabılarımı 
çıkardım, kanepenin birine oturdum. İçim bir hoştu. 
Kalbim ferahtı artık. 
 
Yan gözlerle hanımımı kontrol ediyorum gayr-i ih-
tiyarı. Yerinde duramıyordu. “MÜKEMMEL” dediğini 
duyunca, defalarca şükrettim, “Elhamdülillah” de-
dim. İki rekât şükür namazı kıldım, başımı secdeye 
koydum, ağladım. Herkes acısından, ben ise huzur 
ve saadetimden, sevinçten... Göğsümün üstünde kat 
kat yükler kalkıyor, boğazımdaki düğümler tek tek 
çözülüyormuş gibi bir hafifleme vardı. Muhabbetle 
parıldayan gözlerden bakışlarımı kaçırıyorum.

Her kurdele bize bayrak, her uçan martı hürriyetin 
işareti, kuş cıvıltıları huzurun çığlığı, her bulut bir 
rahmetin habercisi ve her sağanak yağış, huzur ve 
saadetin başlangıcı gibi görünüyordu. 
- Ne düşünüyorsun bey!
- Aaa! İlk defa bey dedin!
- Bu HUZUR VE SAADET sitesini gezip bu kadar gü-
zellikleri seyrederken ne düşündüğümü sanıyor-
sun? Hep o tılsımlı kelimeyi diyeceğim anı kolladım.
- Çok fenaymışsın!
- Asıl sen, diyeceğim ama şu bir hakikat; Şehir ve 
TABİATLA İÇİÇE yaşamak isteyenlerin yerindeyiz el-
hamdülillah…
- Evimiz de, çevremiz de hayırlı olsun. Seni Erzu-
rum’a götüremedim ama. Bütün Ege’yi, her yönüyle 
Aydın’ı ayağına getirdim. Ne kadar sevildiğini bil.
- Biliyorum! Kalpler ve gözler yalan söylemez!
- !!!
YEŞİLE SEVDALI Özlem Hanım, ilk defa kekeler gibi 
oldu, bir şey diyecekti demedi, yutkundu. Sadece; 
“HUZUR VE SAADETİN ANAHTARI, ŞEHİR VE TABİAT-
LA İÇİÇE…YEŞİLE SEVDALILARIN YERİ.” diye fısıldadı. 
“A  LOVE  STORY…” diye cevapladım sadece.

SON
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En ilginç kompozisyon

İhlas Marmara Evleri 1.Kısım

GÜÇLÜ YÖNLER (Strenghts)

FIRSATLAR (Opportunities)

ZAYIF YÖNLER (Weaknesses)

TEHDİTLER (Threats)

• Bol yeşil alan, bol oksijen ,huzur ve ihlas…
• Her blok için özel ve genel piknik alanları…
• Etkili ,aktif,idealist,vizyoner bir yönetim…
• Yeşil masa çözüm merkezi,sosyal dayanışma…  
• İyi dizayn edilmiş ,farklı fiyat seçenekli evler… 
• Üst gelir grubu için bahçeli villalar...
• Her bloka özel otopark, 7/24 güvenlik hizmeti.. 
• Bloklara özel çocuk parkları..
• Devlet ve özel eğitim kurumları…

• Çocuk yetiştirmek için uygun fiziksel ortam
• Aileler için uygun, yaşanılabilir manevi ortam… 
• Huzur ve ihlasla dolu geçen emeklilik yılları
• Trafik yaşamadan geçen öğrenim yılları
• Şehir içinde tabiata yakın yaşamak
• Değerlerimize uygun yaşayabilme fırsatı
• Evcil hayvanlar ile paylaşılan bir ortam

• İstanbul merkezine biraz uzak oluş… 
• Bazı noktalara ulaşım zorluğu…
• Kapalı otopark olmaması….

• Sitede yaşamayı tercih edenlerin çeşitlenmesi 
• Sitenin yasal haklarına karşı başlatılan ataklar
• Sitenin yeşil alanlarının aldığı tehditler
• Yakın çevrede inşa edilen düzensiz yeni siteler

Kompozisyon Yarışmasına katılan DURUL ALİYE GÜMÜŞ’ün ilginç yazısı

Kompozisyon yarışmamıza katılan sitemiz sakini 
Durul Aliye Gümüş’ün çalışması bir hayli ilginçti. 
Sitemizin SWOT ANALİZİ’ni yaparak güçlü ve zayıf 
yönlerini, fırsatlar ve tehditlerini çarpıcı bir şekilde 
ortaya koymuş. Kompozisyon standartları dışında 
olduğu için jüri değerlendirme dışı tuttu ama biz bu 
güzel çalışmayı bültenimizde yayınlayarak kendisi-
ne teşekkür etmek istiyoruz. 
Bu çalışma vesilesiyle sitemizin güzellikleri bir kez 
daha ortaya konulmuş oldu. Öteden beri eksiklik 
olarak söylenenlerin bile zaman içinde çok önemli 
olmadığı anlaşıldı. 
- Mesela kapalı yüzme havuzunun olmaması gibi. 
Havuzlu sitelerde görüldü ki, havuzu kullanan site 
sakini yüzde onu bile geçmiyor. Havuz masrafları 

ise, bütün sitenin aidatlarını ciddi oranda artırıyor. 
Yaşanan salgın ise havuzun salgın hastalıkların bu-
laşmasına en uygun ortam oluşunu bir kez daha ha-
tırlattı. 
- Evet kapalı otopark olmayışı sitemizin bir eksiği. 
Ama kapalı otoparkın getirdiği emniyet, güvenlik 
problemlerinden başka üzerine örtülen yarım metre 
toprakta ancak çiçek, çalı ve bodur süs ağaçlarının 
yetişebilmesi de faydalarını gölgeliyor. Orman için-
de doğal yaşam nimeti, kapalı otopark olmayışının 
eksiğini kapatıyor. 
- Büyük şehrin merkezine olan mesafe de, büyük 
şehrin getirdiği sıkıntılardan azade olabilmek için 
katlanılması gereken zorunlu uzaklık olarak görülü-
yor. 

SWOT ANALİZİ
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Kedi için kesilen 
apartman kapısı

Resim için özür dileriz. 
Hergün çok sayıda kedi 
pisliği şikayeti alıyoruz.
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Kediyi çok seviyoruz ama
nasıl sevmemiz gerektiğini
bilmiyoruz...
İnsanları, hayvanları, nebâtâtı, bütün canlıları sevmek çok gü-
zel. Merhametli, şefkatli olmak çok güzel. Her şeyde olduğu gibi 
ölçüsünü kaçırmadan, usûlü ile, yakışanı ile. 

İhlas Marmara Evleri 1.Kısım sitesi çok mümtaz in-
sanların, yardımsever-hayırsever insanların bir ara-
da yaşadığı eşi bulunmaz bir site. Parkı, bahçesi en 
bol site. İnsanların, hayvanların, kuşların kötülük-
lerden uzak rahatça yaşadıkları bir saklı cennet gibi. 
Yapılan fotoğraf yarışmasına gelen eserlerde bile 
bu açıkça ortaya çıkan bir gerçek. Fakat bunun bir 
de arka yüzü var.

Site Yönetim Planına göre evlerde akvaryum balık-
ları ve kafes kuşları haricinde hayvan beslenemez. 
Maalesef bazı site sakinlerimiz bırakın evleri, ortak 
kullanım alanlarını bile hayvan besleme alanı ola-
rak kullanıyorlar. Bir daire sakinimiz ikamet ettiği 
bloğun etrafına komşularının rahatsız olacağını dü-
şünmeden 29 kedi toplamış. Bu hayvanlar daha da 
çoğalırsa orası ne hale gelir? Hayvan sevmek bu de-
ğil. Yetmezmiş gibi hayvanlar blok içlerine alınıyor, 
her gün çok sayıda kedi pisliği haberi site yöneti-
mine intikal ediyor. Temizlik görevlilerimiz oradan 
oraya koşturuyor. Blok içine çevresine atılan yemler 
ve yemek artıkları koku yapıyor, çevreyi kirletiyor. 

Bu şekilde bilinçsiz hayvanseverlik yüzünden kom-
şuluk ilişkileri bozuluyor. Bir site sakinimiz kedilere 
kapı yapabilmek için kendi başına apartman kapısı-
nı kesecek kadar işi ileri götürdü. 

Site yönetimi olarak bu probleme duyarsız kalma-
dık, sitemizde kediler için kedi barınakları yaptırdık. 
Hayvan severlere çağrı yaptık, “hayvanların buraya 
alışmasına yardımcı olun, sadece buralarda yemle-
me yapın, blok içi ve çevresine, yollara lütfen yem 
bırakmayın” dedik. Hayvan severlerden şu ana ka-
dar maalesef beklediğimiz desteği ve anlayışı gör-
medik. İstenirse çok daha fazla kedi barınağı yapı-
labilir. Kedilerin aşıları yaptırılıp, ilaçları alınabilir. 
Uyuz, mantar hastalıklı hayvanlar çocuklarımız için 
de tehlike oluşturuyor. Kedi severlik sözle değil, on-
ların her türlü ihtiyacını karşılamakla olur. 
Site yönetimi olarak bundan sonra blok içi ve çevre-
lerinde kedi besleme ve barındırılmasına müsaade 
etmeyecek, bilinçsiz göstermelik kedi severlik yeri-
ne hayvanların her ihtiyacını gözeten bakım hizmeti 
verilmesine ön ayak olacak ve teşvik edeceğiz.
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Yönetimle tadilat sözleşmesi 
yapılmadan çalışmalara 
müsaade edilmeyecektir.

Tadilat yapmadan 
önce yönetimi
bilgilendirin

Su kaynaklarımız artıyor

Artık rögar taşmaları olmayacak

Sitelerde yaşayanlar, oturan herkes için geçerli 
kurallar çerçevesinde belli nizam içinde hareket 
ederler. Bu nizama aykırı hareket etmek, diğer site 
sakinlerinin haklarını ihlal etmek oluyor. Sitemiz 
içinde yapılan bina içi dairelerde ve villalarda ya-
pılan tadilat çalışmalarının belirlenen saatlerde 
ve belirlenen şartlar içinde yapılması gerekmek-
tedir.  İzinsiz olarak yapılan ve uygulama saatleri 
dışında da devam eden bina içi tadilat çalışmaları, 
komşular arasında büyük rahatsızlığa ve şikâyet-
lere sebep olmaktadır. Bu sebeple bundan sonra 
katlarda yapılacak tadilat çalışmalarının yönetime 

müracaat edildikten sonra yapılması kararı alındı. 
Yönetimle tadilat sözleşmesi yapılmadan başla-
nan ve belirlenen saatler dışında yapılan tadilat 
çalışmalarına müsaade edilmeyecektir.  Tadilat 
artığı molozlarınız yönetim tarafından yönlendiri-
len römorklarda toplanacak, bina önlerinde birik-
meden atılacaktır. Tadilat yaptırmak isteyen site 
sakinlerimiz öncelikle yönetime müracaat ederek, 
hangi günlerde hangi çalışmaları yapacağını, mo-
lozları hangi gün atacağını yapılacak sözleşme ile 
kayıt ettirecek tadilat çalışmasına sözleşmede be-
lirlenen şartlar doğrultusunda devam edecektir. 

Son yıllarda susuzluk problemi ülkemizi tehdit et-
meye başladı. Bu yıl ilk defa İstanbul su kaynakla-
rı %18 e kadar düştü. Geçen yıl suların azalması 
sebebi ile yeterli sulama yapamadık. Çimenlerimiz 
kurudu. Bu sebeple yaz ayları gelmeden, su sıkın-

tısı başlamadan sitemiz içinde yeni su kaynakları 
bulmamız elzem oldu. Su kuyularını artırmak için 
çalışmalara başladık. Ayrıca sulama sistemini de 
yenilemek sureti ile daha az su ile, daha fazla alan 
sulayarak tasarruf da sağlamış olacağız. 

Sitemizin en büyük problemlerinden biri 1 ve 20 numaralı da-
ireler içinde bulunan rögarlar. Bu rögarlar maalesef yanlış kul-
lanım sebebi ile üst katlardan atılan kağıtlar, bezler veya çeşitli 
eşyalarla zaman zaman tıkanmakta,  1 ve 20 nolu bahçe katı da-
irelerde sıkıntı oluşturmaktaydı. Bunun için burada oturan sa-
kinlerimize yardımcı olmak üzere araştırma yaptık. Bu rögarlara 
uygulanacak baypass sistemle giderlerin doğrudan dışarıdaki 
ana rögara akmasını sağladık. Bu daireler, hem rögar taşmasın-
dan, hem kokudan kurtulmuş olacak. Ayrıca dış alanda binaların 
arka tarafında bahçede yer alan ana rögarların kapaklarını da 
yenileme çalışması başlatarak bahçedeki çirkin görüntüye son 
veriyoruz. Bu rögarların kapak değişimi sırasında gider borusu-
na çekvalf sistemi takarak, fare, böcek gibi hayvanların girişine 
ve kokunun geriye doğru gitmesine de mani oluyoruz. 
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Site giriş kapıları bittiğinde hem muhteşem görüntü-
sü ile, hem de sorgulama sisteminin uygulanması ile 
sağlanan güvenlik nedeni ile, sitemize ayrı bir değer 
katacak. Binaların değeri artacak.
Kıymetli yerlere, prestijli mekanlara giriş kapıları da 
kendilerine yakışır şekilde olur. Kabe-i Şerif girişin-
de çok sayıda kapı vardır, mesela Bab-üs Selam gibi. 
Topkapı Sarayı’nın muhteşem kapısı vardır, saraya 
girme haşmetini görür görmez size hissettirir; Bab-ı 
Hümayun kapısı. 

Sitemizin dış kapılarının yenilenmesi güvenlik açı-
sından bir mecburiyet idi. Aylarca süren hazırlık 
çalışmaları bitti ve kazmayı vurduk. Nihayet bu ay 
içinde tek giriş ve çıkışı olan ada kapısının yenilen-
mesi çalışmasına başladık. Ada kapısı 2 araç girişli 
bir çıkışlı oluyor. Girişlerden biri misafir girişi ola-
cak. Araç sorgulamasında mukim aracı beklemeden 
diğer kapıdan giriş yapabilecek. Misafir sorgulama-
sında doğrudan intercom sistemi ile video görün-
tülü evlere bağlanacak. Mukim evindeki intercom 

kamerasından gelen misafiri görebilecek. Böylece 
oturanların izni olmadan dışarıdan yabancı kişi site-
ye giremeyecek. Aynı şekilde yayalar içinde 2 adet 
turnike yapılacak. Bu turnikelerden biri Pazar araba-
ları, bebek arabalarının geçişinin rahat olduğu vip 
turnike. Diğeri normal turnike. Bu turnikelerden an-
cak siteye kayıtlı olan Sitede oturan mukimler geçe-
bilecek. Yine kayıtlı olmayan bir misafir geldiğinde 
intercom haberleşme sistemi ile bağlantı kurulacak.
Ada kapısının yapımından sonra Fatih ve Kolej ka-
pıları da yeni mimari çizime göre yapılacak. Site ka-
pıları bittiğinde hem muhteşem görüntüsü ile, hem 
de sorgulama sisteminin uygulanması ile sağlanan 
güvenlik nedeni ile, sitemize ayrı bir değer katacak. 
Binaların değeri artacak. Site sakinlerimizin yıllardır 
dillendirmiş olduğu güvenlik konusu da halledilmiş 
olacak. 
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Yeni kapılar
sitemize yakıştı

Turnikeli girişler

Bina kapılarının yenileceğini daha önce duyurmuş-
tuk. C19 ve D19 bloklarda numunesi yaptırılan çe-
lik kapıların, bütün site için yapılması çalışmalarına 
başlandı, kısa sürede bitirilecek. Bina giriş kapıları 
gerek kullanımı, gerek estetiği ile ve gece aydın-
latması ile sitemizin güzelliğine güzellik katacak. 
İki bloğumuza yaptırılan kapılar site sakinlerimiz 
tarafından memnuniyetle karşılandı. Bina kapıla-
rını yenileyince, giriş sahanlığı mermerlerinin ve 
giriş merdiveni rıhlarının da yenilenmesi gerektiği 
kararını aldık. Yeni kapılar ve yeni giriş sahanlığı 
mermerleri ile binalarımızın değeri artacak. 

Küplüce caddesindeki İSKİ’nin yağmur suyu tahli-
yesi için yaptığı kazı çalışması bitti. Çalışma esna-
sında mecburen bu kapımız açık kalmıştı. Devamlı 
güvenlik kontrolünde olmasına rağmen liman ta-
rafından araç girişleri oluyordu. Bu sebeple liman 
yoluna açılan kapıyı yeniden yaparak, sitemize 
yabancı araç ve yaya girişine mani olduk. Bundan 

sonra kapıdan siteye giriş çıkış yapılamayacak. Ay-
rıca küçük ada giriş çıkışını daha güvenli hale ge-
tirmek için, sadece küçük ada kısmında oturanlara 
özel otomatik giriş çıkış imkânı veren raylı kapılar 
yapmak için çalışma başlattık. Ayrıca buraya yapa-
cağımız boy turnike ile yabancı yaya girişi de ön-
lenmiş olacak. 

A3 blok önünden Selvi Sokaktan Hürriyet Bulvarına çıkış 
imkânı veren yaya kapısı, giriş kartı olmayanların da gir-
mesi sebebiyle güvenlik zafiyetine sebep oluyordu. Zaman 
zaman buradan çocuklarımızın bisikletleri de kaçırılıyordu. 
Her yaya kapısına 3 vardiya güvenlik personeli konulması 
da sitemize yüklü bir maliyet getiriyordu. Bu sebeple döner 
turnikeli kapı yapılmasına karar verdik ve çok hızlı bir şekil-
de yapımını gerçekleştirdik. Aynısı büyük ada ve küçük ada 
yaya kapısı olarak da yapılacak. Bütün kapılarımızda geçiş 
sistemleri tamamlandıktan sonra sitemiz daha güvenli hale 
gelecek. 

Öncelik site güvenliği
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      bilgi@ihlasmarmaraevleri1.com

HAYAT YOLUNDA

Sitemiz sakinlerinden;

ALİ DAŞTAN
MUHARREM BAKÇA
NEDİM KÖKER
FATMA PEHLİVANOĞLU
vefat etmişlerdir. Merhum ve merhumelere 
Yüce Mevla’dan rahmet yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

MUHARREM BAKÇAALİ DAŞTAN

NEDİM KÖKER

ARAMIZDAN AYRILAN KOMŞULARIMIZ

Lütfen Kaydedin!

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
www.ihlasmarmaraevleri1.com
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Efsane Wimbledon’un ilk zenci şampiyo-
nu Arthur Ashe kan naklinden kaptığı AI-
DS’den ölüm döşeğindeydi...
Dünyanın her köşesindeki hayranlarından 
mektuplar yağmaktaydı.
Bunlardan bir tanesi şöyle soruyordu:
-Allahü Teala böylesine kötü bir hastalık 
için neden seni seçti?
Arthur Ashe cevap verdi:
-Tüm dünyada 50 milyon çocuk tenis oy-
namaya başlar, 5 milyonu tenis oynamayı 
öğrenir.
500 bini profesyonel tenisçi olur, 50 bini 
yarışmalara girer, 5 bini büyük turnuvala-
ra erişir, 50’si Wimbledon’a kadar gelir, 4’ü 
yarı finale, 2’si finale kalır.
Elimde şampiyonluk kupasını tutarken Al-
lahü Tealaya “Neden ben?” diye hiç sorma-
dım. Şimdi sancı çekerken,  nasıl “Niye ben” 
derim? “
Mutluluk insanı tatlı yapar.
Başarı ışıltılı. 
Zorluklar güçlü.
Hüzün insanı, insan yapar.
Yenilgi mütevazi.
Allahü Teala’ya asla “Neden ben?” diye sor-
mayın. Ne olacaksa zaten olur...

“NEDEN BEN” diye sorulacak bir soru var-
sa, bunun cevabını Necip Fazıl Kısakürek’in 
gençliğe hitabesindeki ruhta aramak la-
zım: 
“Kim var?” diye seslenilince, sağına ve solu-
na bakmadan fert fert “ben varım!” cevabı-
nı verici, her ferdi “benim olmadığım yerde 
kimse yoktur!”  fikrini besleyici bir dâva ah-
lâkını pırıldatıcı bir gençlik... 

Can taşıma liyakatini, canların canı uğrun-
da can vermeyi cana minnet sayacak kadar 
gözü kara ve o nispette strateji ve taktik sa-
hibi bir gençlik... 

Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle, 
zifirî karanlıkta, ak sütün içindeki ak kılı far-
kedecek kadar gözü keskin gençlik...

Alırken değil, verirken “BEN VARIM”, 
Sevindirdiklerinin mutluluğuyla mutlu ol-
maya “BEN VARIM”,

Allahü Tealanın verdiği bütün nimetlere 
şükreden, zorluklara sabreden, her iyilikte 
“BEN VARIM” 
….diyenlerden olmak ümidiyle. 

Bültenliyorum

Benneden
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