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“Hedefimiz,
Türkiye’nin

en güzel Sitesine
layık yönetimi 

gerçekleştirmektir.”

MAHMUT KÜÇÜKDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Site yönetim seçiminde sizlerin tev-
di ettiğiniz Site Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı görevine başlamış bulun-
maktayım. Daha önce de belirttiğim 
gibi birlik ve beraberlik içinde si-
temizi daha iyi yerlere taşımak için 
yola çıktım. Başta siteye giriş-çıkış 
güvenlik kontrolleri olmak üzere 
yapılması gereken birçok eksiklik-
lerin farkındayım. Yeni bir anlayışla, 
site sakinlerimizin problemlerini en 
hızlı şekilde çözmenin gayreti için-
de olacağım. 

Görevimiz ve hedefimiz Türkiye’nin 
en güzel Sitesine layık bir yönetimi 
gerçekleştirmek, siz Site sakinleri-
mizin bizden beklediği hizmeti en 
hızlı şekilde yerine getirmek ola-
caktır. Sizlerle birlikte, Sitemizin 
gıpta edilen bir huzur diyarı olması-
nın devamını sağlamak, daimi önce-
liğimizdir. Yapılan mutat hizmetleri 
“en iyi nasıl yapabiliriz?” arayışında 
olacağız. Yeni bir anlayış, yeni bir 
heyecanla göreve başladık. Sitemi-
zin ve burada yaşayan komşularımı-
zın iyiliğine olacak her türlü teklife, 
desteğe açığız. Yapıcı tenkitleriniz 
bizim için teşfik olacaktır.

Öncelikle bu güzel Siteyi inşa eden 
İhlas Holding’e, bu eserin ortaya 
çıkmasında büyük emeği geçen ve 
aynı zamanda komşumuz olan Zeki 
Celep beye şükranlarımızı iletmeyi 
vefa adına bir borç biliriz. Sitemizi 
bugünlere getiren, yönetimde eme-
ği geçen herkese de teşekkür ede-
riz. Aldığımız hizmet bayrağını ifti-
harla taşıyacak, gönülden inanarak 
söylediğimiz “Türkiye’nin en güzel 
sitesi” sözünü herkese kabul ettir-
mek sevdamız olacaktır.

Gösterdiğimiz iyi niyetin kötüye 
kullanılmasına ve hizmetin aksa-

masına razı olmayacağız. Kötü ni-
yetlilerin, kavgadan başka bir şey 
bilmeyenlerin oyununa gelmeye-
cek, Sitemizin huzurunun bozulma-
sına fırsat vermeyeceğiz. Kimseyle 
geçmişe dönük hesaplaşma içinde 
olmayacağız, bakışımız hep ileri 
doğru olacaktır. Site yönetiminde 
görev yapan bütün personel ken-
disini herkesin abisi, küçüklerin 
amcası, yaşlıların hizmetkâr evlat-
ları olarak görecek ve bu anlayışla 
hizmet verecektir. Personelimizin 
çalışma verimi ilmi kriterlerle de-
ğerlendirilecektir. 40 yılı aşan ticari 
ve idari tecrübelerim de benim bu 
hizmetlerin yürütülmesinde önümü 
aydınlatacaktır.

Bundan sonraki bültenlerde o ay 
içinde yaptığımız ve yapılmasına 
vesile olduğumuz icraatları ve ele 
alıp üzerinde çalıştıklarımızı okuya-
caksınız. Göreve başlayınca hazırla-
dığımız yapılacaklar listesi yüzlerce 
maddeye ulaştı. Öncelikleri tespit 
edip süratle hepsini yapmanın gay-
retindeyiz. 

Şimdilik şu kadarını söyleyelim ki, 
bu listedeki yapılacaklar içinde 
site yönetiminden beklenebilecek 
hizmetleri de aşan sosyal projeler, 
gönüllere dokunan hayırlı hizmet-
ler de olacaktır. Bu sitede yaşıyor 
olmaktan iftihar edecek, bu hayırlı 
işlerin ortağı olmak isteyeceksiniz.
Sitemizde bütün hizmetleri tekrar 
ele alacağız, hep en iyiyi arayacağız. 
Kalite standartlarını ileri taşıyaca-
ğız. Sizlerin desteği ve duası ile 
Sitemizi, güzelliği ile birlikte yöne-
tim hizmetlerinden memnuniyet ile 
de konuşulan bir site yapacağız. 
Başkan olmam için verdiğiniz katkı-
lardan dolayı teşekkür eder, destek 
ve dualarınızın devamını beklerim.

Değerli Site Sakinlerimiz,

Başkan’dan
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Sevgili Site Sakinleri;

Korona virüsün hayatımızın merkezine  yerleş-
tiği bir yaz geçirdik, hem korona virüsten hem 
de sıcaklardan terledik, başta korona olmak 
üzere hep şikayet ettik.

Halimizi şöyle bir düşünürsek hep şikayet üze-
re olduğumuzu görürüz. Eşimizden, çocukları-
mızdan, arkadaşlarımızdan, komşularımızdan 
hatta, havadan-sudan, taştan, topraktan şikayet 
ederiz.  Yalnızca bir şeyden şikayet etmeyiz, 
kendimizden. Biz hep haklıyızdır!

Asıl şikayet etmemiz gereken kendimizdir. Çün-
kü başkalarına nasıl muamele edersek başkala-
rından da o şekilde muamele görürüz. Bu kaide 
insanlarla olan ilişkilerimizde geçerli olduğu 
gibi, hayvanlarla, bitkilerle hatta cansız dedi-
ğimiz varlıklara olan muamelelerimizde de ge-
çerlidir. Atalarımız ne güzel ifade etmiş “Eden 
kendine eder”, “Ne ekersen onu biçersin” diye...

Mısır yetiştiren bir çiftçi, her yıl en kaliteli mısır 
ödülünü alır, ödül aldığı mısırların tohumlarını 
da ekmeleri için komşularına dağıtırmış. Niçin 
böyle yaptığı sual edilmiş. Çiftçi,  “Yoksa bil-
miyor musun? Rüzgar, olgunlaşan mısırlardan 
polenleri alır ve tarla tarla dağıtır. Eğer komşu-
larım kalitesiz mısır yetiştirirse çapraz tozlaşma 
sonucu her geçen yıl ürettiğim mısırın kalitesi 
düşer. Eğer kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam, 
komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için 
yardım etmeliyim.” cevabını vermiş.

Hayatımız da böyle değil midir? Hayatımızı an-
lamlı ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak, 
çevremizdekilerin ve komşularımızın hayatla-
rını da güzelleştirmekten başka çare var mı? 
Mutlu olmak isteyenlerin, çevresindekilerin de 

mutluluğa ulaşmasına yardım etmeli değil mi? 
Birimizin refaha ulaşması, herkesin refaha ulaş-
masına bağlıdır.
Kin eken kin, nefret eken nefret, yalan eken ya-
lan, iftira eken iftira,  iyilik eken hep iyilik biç-
mez mi?
Çevremizde ters hareket gördüğümüzde, şaşı-
rırız. Şaşırmamak lazım. Çevremiz, aldığını bize 
veriyor. Ters bir şeyle karşılaşınca hemen “Ben 
ne verdim, ne yanlış yaptım ki bunu aldım?” 
diye düşünmelidir.
Bir adam ve oğlu bir vadide yürüyüş yaparlar-
ken,çocuk bir taşa takılıp düşer. Canı yandığın-
dan “Pis taş” diye bağırır. Vadinin içinden “Pis 
taş” diye bir ses duyar ve çocuk şaşırır. 
“Sen kimsin?” diye bağırır. Cevap “Sen kimsin?” 
olur. Aldığı cevaba kızıp “Sen bir korkaksın” 
diye tepki verir. Vadiden gelen ses de” Sen bir 
korkaksın” der.
Çocuk babasına dönüp “Baba ne oluyor böyle?” 
diye sorar. “Oğlum” der adam, “dinle ve öğren!” 
Sonra dağa dönüp “Sana hayranım” diye bağırır. 
Gelen cevap da “Sana hayranım” olur. Baba tek-
rar bağırır “Sen muhteşemsin!” diye.. Gelen ce-
vap da “Sen muhteşemsin!” şeklindedir. Çocuk 
çok şaşırır, ama hâlâ ne olduğunu anlamamıştır. 
Babası “İnsanlar buna ‘aksiseda/yankı’ derler, 
ama aslında bu hayattır. Hayat, çevre daima 
sana senin verdiklerini geri verir. Hayat, yaptı-
ğımız davranışların aynasıdır. Daha fazla sevgi 
istediğin zaman daha çok sev! Daha fazla şefkat 
istediğinde, daha şefkatli ol! Hürmet görmek 
istiyorsan insanlara daha çok muhabbet besle, 
hürmetli ol. İnsanların sabırlı olmasını istiyor-
san sen de daha sabırlı olmayı öğren.” der.

Evet, sevgili Site sakinleri. İki cihanda güzel 
muamele görmek için, güzel muamele göster-
meye devam. En güzel, en huzurlu günler, sizin 
ve sevdiklerinizin olsun.

Bültenliyorum

NASIL MUAMELE EDERSEK
O ŞEKİLDE MUAMELE
GÖRÜRÜZ
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İŞ, 
SPOR, 

SİYASET VE 
GÖNÜL
ADAMI

MAHMUT 
KÜÇÜKDOĞAN 
KİMDİR?

İş, spor, siyaset ve gönül adamı Mahmut Küçükdoğan, 1955 
yılında Tokat, Zile ilçesinde doğdu. 1978 yılında Ankara 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi’nden mezun oldu. 
Küçükdoğan, 1978 yılında dede ve baba mesleği olan kon-
feksiyon ve tekstil imalatının başına geçti.  
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Yeni Yönetim belli oldu
Türkiye’nin en güzel yerleşim yerlerinden olan Site-
mizde, büyük bir olgunluk içinde yapılan blok ve par-
sel seçimlerinden sonra yeni Site Yönetimi belli oldu. 
Parsel yöneticileri iş, siyaset, spor ve gönül adamı 
Mahmut Küçükdoğan’ı Site Yönetim Kurulu Başkanı 
seçtiler.

Denetleme Kurulu da seçildi
Parsel seçimleri sonucu Mahmut Küçükdoğan, Halil 
Önür, Adem Yavuz, Abdurrahman Atlı, M. Cahit Eroğul 
ve Osman Öztürk Yönetim Kuruluna seçildiler. Ufuk 
Bilge, Halil Delice, Nevfel Kaya, İhsan Güçlü, Yüksel 
Verdi ve Ali Eriş de Denetleme Kurulu’na seçildiler.

Başkan maaş almayacak
“Yaşadığım siteye ve komşularıma hizmet etmek, eser 
vermek, hayır dua almak benim için yeterlidir ve her-

şeyden önemlidir” diyen Başkan Mahmut Küçükdoğan,  
görev yaptığı sürede maaş almayacak.

Huzur Hakkı kaldırıldı
Yeni seçilen Site Yönetim Kurulu, yaptığı ilk toplantı-
da Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı 
verilmemesi kararını aldı. Bundan sonra Yönetim Ku-
rulu ve Denetim Kurulu üyeleri ücret almadan hizmet 
verecekler.

Blok temsilcileriyle koordineli çalışma
Yönetim Kurulu toplantısında site hizmetlerinin daha 
verimli yürütülmesi için bundan sonra apartman yöne-
ticileri ile daha koordineli çalışılması kararı da alındı. 
Apartman yöneticileri daha önce olduğu gibi bu hiz-
meti herhangi bir maddi karşılık olmadan gönüllü ola-
rak yapmaya devam edecekler.

MAHMUT 
KÜÇÜKDOĞAN
seçildi

İhlas Marmara Evleri 1 Sitesi

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na işadamı

1994’te yüzde 100 yerli sermaye ile kurduğu Rod-
rigo Jeans ile ülkemize yeni bir marka sundu. Mah-
mut Küçükdoğan, 28 ülkede tescilli ve dünyada 18 
ülkeye ihraç edilen Rodrigo Jeans ile ülkemize sa-
dece bir marka kazandırmakla kalmadı, Türk mü-
teşebbis ruhunun en başarılı örneklerinden birini 
de sergilemiş oldu.

2002’de Chochili markası ile üretimine başladığı 
tek kullanımlık ürünlerle ülke çapında 7000’den 
fazla otel ve hastane’nin tedarikçisi oldu.
2005 yılında teknoloji alanındaki yatırımı ile TGAR 
markasını ülkemize kazandırdı.
2011 yılında Dr. Salt Sıvı Tuz markasını Türk halkı-

nın beğenisine sundu ve doğal kaynağından, sağ-
lıklı tuz üretimini gerçekleştirerek bu alanda bir 
ilk olmayı başardı.
İş yaşamına en alt seviyeden başlayarak, her tür-
lü sıkıntı ve zorluklarla mücadele eden, inancı, 
gayreti ve emeği kendine rehber edinen Mahmut 
Küçükdoğan, bu ilkeleri sayesinde yükselen bir 
grafik çizdi, işadamı, sanayici ve yatırımcı olarak 
bu ülkeye hizmet etti.
Mahmut Küçükdoğan; sanayi, ticari, sportif meslek 
kuruluşlarında ve siyasetin çeşitli kademelerinde 
görev yaptı, yapmaya devam ediyor.
Mahmut Küçükdoğan, evli ve 4 çocuk babası olup, 
İngilizce bilmektedir.

SİTEMİZDE, BÜYÜK BİR OLGUN-
LUK İÇİNDE YAPILAN BLOK VE 
PARSEL SEÇİMLERİNDEN SONRA 
YENİ SİTE YÖNETİMİ BELLİ OLDU.
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TÜRKİYE’NİN 
EN GÜZEL
SİTESİ

SİTE YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ 
MAHMUT KÜÇÜKDOĞAN, SİTEMİZİN 
TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL SİTESİ 
OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Fotoğraf: İhlas Yapı
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En güzel site olduğunu ispatlamaya 
hazırım
Başkanımız Mahmut Küçükdoğan, Sitemizle ilgi-
li görüşlerini şu şekilde paylaştı: “Sitemiz İhlas 
Marmara 1. Kısım, Türkiye’nin en güzel sitesidir. 
Bu yaşadığımız siteye olan muhabbetimizi ifade 
eden bir övgü sözü değil, gerçekliğine inanarak 
söylediğimiz bir iddiadır. Bu sebeple bundan 
sonra Site bültenimizde bunu devamlı ilan ede-
ceğiz. Yarışmaya hazırız. Rakip çıkacağını san-
mıyoruz ama ola ki, çıkarsa tarafsız hakem heyeti 
huzurunda yarışıp sitemizin ‘Türkiye’nin en 
güzel sitesi’ olduğunu tescil ettirmekten de gu-
rur duyarız. Bu iddiamıza sebep olarak Sitemizin 
belli birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum.

% 90 açık alan, % 10 inşaat alanı
 Sitemizin arsasının sadece yüzde 10’luk kısmı-
na inşaat yapılmış, geri kalan kısım yol, otopark, 
park ve oyun alanlarına ayrılmıştır. Çok yüksek 
binaların yapıldığı yerlerde bile bu oranda bir 
açık alana rastlamak mümkün değildir.

Panoramik deniz manzarası 
İstanbul’da yapılan inşaatlarda çok uzak mesafe-
lerden bile denizi görmek bir ayrıcalık sayılmak-
ta, bir parmak deniz görmek bile denizi görüyor 
deyip reklam edilmektedir. Sitemiz gibi denize 
çok yakın mesafede, önünde bir engel olmadan 
çok geniş panoramik görüntüye sahip site çok 
azdır. Sitemizin arazisinin tatlı meyilli kot farkı 
ve villalar ile az katlı blokların önde olacak şekil-
de inşaatın projelendirilmiş olması da sitemizin 
manzara görüşünü artırmaktadır.

1000 Çeşit Ağaç ve Bitki Türü
Bugün dikey mimariden ve betonlaşmadan bıkan 
büyük şehirlerde yaşayan insanlar, yeşile doğaya 
hasret kalmaktadır. Bu sebeple yeni yapılan pro-
jelerde yeşillik, ağaçlık vurgusu öne çıkmakta, 
orman içi sitelerin reklamı yapılmaktadır. Bizim 
Sitemiz orman içinde değildir ama orman ade-
ta bizim Sitemizin içindedir. Sitemizde 1000 
çeşide yakın ağaç ve bitki türü vardır ki, bunların 
içinde ülkemizde nadir bulunan ağaç ve bitki 
türleri de vardır. 
Yüzlerce kuş türü var
Yıllar önce peyzaj çalışması yapılan sitemizde 
ağaçların büyümesi ile orman görüntüsü ortaya 
çıkmaktadır. Sitemiz bir nevi arboretum, ağaç 
müzesi, botanik bahçesi gibidir. Bu ağaçlık bölge 
içinde yüzlerce çeşit kuş türü barınmakta, özel-
likle sabahın erken saatlerinin sessizliğinde kuş 
seslerini dinlemeye doyum olmamaktadır.

Huzurlu komşuluk
Sitemiz yapılıp oturuma açıldığından beri bir 
huzur diyarı olmuştur. Bunda burada yaşayan 
insanların payı çok büyüktür. (Şerefül mekan 
bil mekin, mekanın şerefi oturan iledir) sözü 
bunun için söylenmiştir. Bizim Sitemizde gerçek 
İstanbul beyefendileri, hanımefendileri güzel 
komşuluk ilişkileri ile yaşamaktadır. Adli kayıt-
ların genelin çok altında olmasının sebebi de, 
komşu hakkı, kul hakkı kavramlarının bilinme-
sidir. Allahü Teala sitemizi ve bütün sakinlerini 
nazar başta olmak üzere her türlü kötülükten ko-
rusun. Bu duyguyla (Türkiye’nin en güzel sitesi) 
iddiamızın yanına nazar boncuğu koyduk. Daim 
olsun İnşallah.”

Fotoğraf: İhlas Yapı
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SİTE YÖNETİMİ
YÖNETİM PLANINA GÖRE 
GÖREV YAPAR
SİTE YÖNETİMİ, YÖNETİMİN GÖREVLERİYLE İLGİLİ 
BİR AÇIKLAMA YAPARAK “YÖNETİM, SİTE YÖNETİM 
PLANINA GÖRE ÇALIŞIR” DEDİ

YÖNETİM PLANI HERKESİ BAĞLAR
Yeni seçilen Site Yönetimi, Yönetimin görevleriyle ilgili açıklama yaparak; 
“Toplu yapı kapsamındaki bu Sitenin, tamamını kapsayan bir tek Yöne-
tim Planı vardır.Yönetim Planı, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım kapsamında-
ki bütün kat maliklerini, kat irtifakı sahiplerini, bunların mirasçılarını ve 
bağımsız bölümü veya kat irtifaklarının bağlı bulunduğu arsa payının, 
satış, bağış vs. bir yolla iktisap edecek bütün şahıslar bağlar.  Herkes, 
yönetim planının bütün hükümlerine uymak zorundadır.” dedi.

Site Yönetiminin görevleri, Site Yönetim Planında yazılı olan maddelere 
göre belirlenir, Yönetim bunları yapmaktan sorumludur. Bunları aşağıda 
maddeler halinde sıralayabiliriz.



9 sitemiz  

Seçimlerin yapılmasını sağlamak
Her iki yılda bir, (mücbir sebepler olmadıkça) Mayıs 
ayının ilk Pazar gününden başlamak üzere Blok Tem-
silcisi seçimlerini ve Parsel Temsilcisi seçimlerini or-
ganize eder. Seçimlerin yer ve saatlerini belirler.

Seçim için vekaletleri onaylar
Site yönetimi seçim zamanlarında görevlendirdiği bir 
kişi ile seçime katılamayacak maliklerin vekaletlerini 
noter gibi onaylar ve imzalar.

Olağanüstü Toplantı için çağrı yapabilir
Olağanüstü toplantılar için Parsel Yönetim Kurulu,B-
lok Kat Malikleri Kurulunu, toplantı tarihinden en az 
15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılan bir 
belge veya taahhütlü mektupla toplantıya çağırabilir.
Ortak yerlerin kullanımı ve korunması için tedbir alır
-Sitedeki ortak yer ve tesislerin amacına uygun ola-
rak kullanılması, korunması bakımı için gerekli olağan 
tedbirleri alır. Bu tedbirlerin icap ettiği sözleşmeleri 
(temizlik, peyzaj, elektrik, tesisat, inşaat, güvenlik v.b) 
yapar. Böyle elemanların ve diğer görevlilerin çalış-
malarını düzenler ve denetler.

Binaların bakım ve onarımını sağlar
Site yönetimi içinde yer alan tüm binaların koruyucu 
bakım ve onarımı için periyodik kontrollerin yapılma-
sı, kısa ve uzun vadeli bakım ve onarım planlarının 
yapılması, işlerin teknik hizmetlerin yürütülmesini 
sağlar.

İşletme Projesini hazırlar
Site Yönetim Kurulu her yıl bütün parselleri kapsayan, 
bir yıl boyunca yapılması gereken işlerin planlandığı 
İşletme Projesini hazırlar.

Ortak harcamalar için avans ve aidat 
toplar
Bloklardaki maliklerden, bahçeli konut veya villa 
maliklerinden ve diğer müstakil nitelikteki bağımsız 
bölüm maliklerinden ortak gider paylarını ve bu gi-

derlere ilişkin avansı toplar.

Sitenin hukuki işlerini takip eder
Başkan, Kat Mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülük-
lerini yerine getirmeyen kat maliklerine ve yapmaya 
yetkili olduğu işler nedeniyle üçüncü şahıslara karşı 
kat maliklerini temsilen dava açar, icra takibinde bu-
lunur. Dava ve takiplere ilişkin olarak görevlendirilen 
avukatlara verilecek ücretler ve yargılama giderleri 
ortak giderlerden karşılanır.

Sosyal, kültürel faaliyetleri destekler
Site Yönetimi, site için sosyal, kültürel ve sportif faali-
yetleri yönetecek organizasyonların oluşturulması ve 
desteklenmesini sağlar.

Genel hizmetlerin yürütülmesini sağlar
Site için çöp toplama, haberleşme, ulaşım, alışveriş 
gibi genel hizmetlerin yürütülmesini organize eder 
ve denetler. 

Yeşil alanlarla ilgili hizmetleri yürütür
Konut alanı içinde ve dışında kalan yeşil alanların 
içindeki spor alanları, çocuk parkları, bahçeleri ve 
havuzların yapım, bakım, onarım, güvenlik ve işletme 
faaliyetlerini yürütür.

Kamu hizmeti veren kuruluşlara yer 
tahsis eder
Ortak alanlarda sosyal hizmetler ve kamu hizmeti 
veren kuruluşlara (Belediye, İETT, PTT, vs.) yer tahsis 
edilmesine Site Yönetim Kurulu karar verir.

Daire içindeki tamiratlara Yönetim 
karışmaz
Ortak alanlar haricinde; kat mülkiyeti kanunu esasla-
rınca kat içindeki, veya bağımsız bölüm içindeki ta-
mirat, tadilat veya diğer işlemlerin yapılması aşama-
sındaki yapılan masraflar malikin kendine aittir. Site 
yönetimi bu tür masraflara iştirak etmez.

SİTE YÖNETİMİNİN BELLİ BAŞLI GÖREVLERİ
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SİTEMİZDEKİ
İŞVERENLE 
İŞ ARAYANI
BULUŞTURUYORUZ

YENİ SEÇİLEN SİTE YÖNETİMİ, 
SİTEMİZDE OTURAN İŞVERENLE 
İŞ ARAYAN ARASINDA KÖPRÜ 
OLMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

ÖRNEK
HİZMET

En önemli problemin çözümüne aracı
İşsizlik ülkemizin en önemli problemlerinden bir tane-
si. Çok sayıda insan iş ararken, birçok işveren de nite-
likli-kalifiye personel bulmakta zorluk çekiyor. Yeni se-
çilen Site Yönetimi, Site sakinlerimizin bu probleminin 
çözümünde yardımcı olmak için harekete geçti, Site-
mizdeki işverenle iş arayanı buluşturuyor.

İş arayanlar müracaatta bulunabilir
Site Yönetiminden şu açıklama yapıldı. “İş arayanlar: öz 
geçmişlerini site yönetiminde görev vereceğimiz per-
sonele bırakabilirler. Buna ne tür bir iş aradıklarını da 
yazarlarsa daha hızlı bir sonuç alma imkânları olabilir. 
Bu özgeçmiş formları görevli personelimiz tarafından 
erkek ve bayan olarak ayrı ayrı dosyalanacak ve kişisel 

bilgi mahremiyeti korunacaktır.”

İşverenlere gerekli bilgi verilecek
“İşverenler: Personel arayan işverenler iş yerleriyle il-
gili resmi evrakları (vergi levhası, ticaret sicil belgesi 
vs.) ibra etmeleri karşılığında bu dosyalara bakabile-
ceklerdir. İrtibata geçmek istedikleri kişilerin özgeçmiş 
fotokopileri kendilerine verilecektir.”

Taraflar arasında iletişim köprüsü kur-
mak
Site Yönetimimizin maksadı iş arayan ve işveren ara-
sında iletişim köprüsü kurmak, site sakinlerinin duasını 
almaktır. Bundan öte bir maksadı da, sorumluluğu da 
olmayacaktır.
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ZOR GÜNLER GEÇTİ
ŞİMDİ DAHA FAZLA 
HİZMET

Büyük yük olan tazminatlar ödendi
1-Özelleştirme, eleman eksiltilmesi sebebiyle eski ele-
manlarımıza ödenmesi gereken 2 milyon lira tutarında-
ki kıdem tazminatı, ödendi.

Özelleştirme gerçekleştirildi
2-Sitedeki hizmetler özelleştirildi. Güvenlik ve Temiz-
likte daha kaliteli hizmet vermenin, işini yapamayan-
dan hesap sormanın yolu açıldı.

Dış cephe tamiratı için para toplanmadı
3-Başka sitelerin hane başına 9-10 bin TL ödeyerek 
yaptırdıkları dış cephe tadilatları ilâve para toplamadan 
bitirildi.

Beyaz Masa hizmetleri artacak
4-Aidatların zamanında yatırılması ile, Beyaz Masa hiz-
metleri artırılacak. Diğer bir ifade ile, sakinlerimizin ta-
lepleri daha süratli yerine getirilecek. 

İstekler listeleniyor
5 -”Beyaz Masa Odaklı” çalışma başladı. Sakinlerimiz 

aranarak arzu ve istekleri listeleniyor. Bütçeyi aşmayan 
taleplerin hızla yerine getirilmesi için gece-gündüz hiz-
met veriliyor. 

Bütçeye dayanmayan hemen yapılıyor
6-Bütçeye ihtiyaç duyulmayan budama, kısmi temizlik, 
âcil yardım gibi hizmetler hiç beklenilmeden ânında 
yapılıyor.

Tek merkezde toplanıyor
7-Bütün Beyaz Masa hizmetleri tek merkezde toplandı. 
Talep edilen hizmet bütçe gerektirmiyor ise “ânında” 
yapılıyor. SMS ve WhatsApp hattından geri dönüş ya-
pılıyor. Bütçe gerektiriyor ise haftalık İcra Kurulu Top-
lantısında sıraya konarak, talep sahibine yine dönüş 
yapılıyor. 

Kanuni cezayla birlikte ödeyecekler
8-”Burası mahalle oldu, aidat ödemiyorum” diyenler-
den tahsilatlar, kanuni cezası ile mahkeme yoluyla tah-
sil edilmeye başlandı ve tahsilata devam edilecek.

YENİ SEÇİLEN SİTE YÖNETİMİ’NDEN YAPI-
LAN AÇIKLAMADA, TAZMİNAT ÖDEMELERİ 
VE AİDAT ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE YAŞA-
NAN SIKINTILARIN AŞILDIĞI, YENİ DÖNEMDE 
HİZMETLERİN ŞAHLANACAĞI BELİRTİLDİ.

BEYAZ 
MASA 
hizmetleri
  artacak
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DIŞ CEPHE ÇALIŞMASI
TAMAMLANMAK 
ÜZERE

Kalan bloklar bitmek üzere
Site sakinlerimizden ek bir ücret alınmadan yürütülen 
blok dış cephe tamiratları, aidat ödemelerindeki aksa-
ma sebebiyle yavaşlamış, aidatlar normale dönünce iş 
taşeron firmaya verilmiş ve hızlanmıştı. Ancak 18 bina 
(36 blok) kaldığında Korona virüsü sebebiyle ara ver-
mek zorunda kalınmıştı. Normalleşmeyle birlikte tekrar 
başlamıştı, şu anda yalnızca 5 bina kaldı.

Binalar yeni gibi oluyor
Dış cephe tamiratı, sakinlerimizden ayrıca para top-
lanmadan bugüne kadar devam ettirildi, aynı şekilde 
tamamlanması planlanıyor. Yapılan tamir ve lokal bo-
yamadan sonra, binalarımız tekrar eski haline dönüyor. 
Hem daha sağlam oluyor, hem güzellik kazanıyor, hem 
de binalarımız ile dairelerin  kıymeti artıyor.

Çatı tamiratları da yapılıyor
Blok ortak alanlarındaki çalışma yalnızca dış cephe ta-
miratıyla kalmıyor. Bloklarımızın, ortak alanlarımızın 
daha uzun ömürlü olması, Sitemizin daha güzel görü-
nüm kazanması için, Site Yönetimi olarak çalışmalara 
devam ediliyor. Çatı tamiratında görev yapan ustalar, 
büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Titizlikle çalışılıyor
Dış cephe tamiratında, ustalar sırayla şu işlemi gerçek-
leştiriyorlar: 1- Çatlayan kolonlarda demirlerin etrafı 
açılıyor. 2-Demirlere anti pas sürülüyor. 3- Kalıp kulla-
nılarak sıva maddesiyle demirler kapanarak kolon eski 
haline getiriliyor.4-Kuruyan sıvaların üzerine ve etrafı-
na dış cephe boyası çekiliyor. Bu şekilde çalışma izleri 
kaldırılıyor.

Boyama işlemi gerçekleştiriliyor
Dış cephe tamiratları sırasında, yalnızca kabaran yerler 
elden geçirilmekle kalınmıyor. Ayrıca boyama işleri de 
gerçekleştirilerek bloklara, çok güzel bir görünüm ka-
zandırılıyor. Özellikle de balkonların dış kısımlarının su 
alması önleniyor. Bahçe katların dış cephesi tamamen 
boyanıyor.

DIŞ CEPHE ÇALIŞMASI YAPILMASI GEREKEN 
YALNIZCA BEŞ BİNA KALDI.

EK 
ÜCRET 
ALINMADAN
YAPILIYOR
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İHBAR
HATTI
875 33 43BİRLİKTE YAŞAM KURALLARINA 

UYALIM, UYMAYANLARI 
UYARALIM!

1-Gençlerin ehliyetsiz, süratli ve gürültülü 
araba kullanmalarına asla izin vermeyelim.
2-Otomobillerimizi park yasağı olan yerlere 
park etmeyelim, park yerindeki kırmızı park 
çizgileri arasına park edelim.
3-Bisikletlerin blok içlerine konulmasına asla 
müsaade etmeyelim.
4-Yeşil alanın, çimenlerin çiğnenmesine göz 
yummayalım. Çocukları münasip bir dille uya-
ralım.
5-Peyzaj görevlilerinin çalışmalarına müda-
hale etmeyelim.
6-İnşaat artıklarını dışarıda bırakmayalım, 
derhal kaldırtalım.
7-Çöp poşetlerimizi, çöp bidonlarının içine 
atalım, kenarlarına bırakmayalım.
8-Balkonlarımızı, orijinalliğini bozacak rüküş 
renklerle boyamayalım, orijinal renkte boya 
Site Yönetiminden temin edilebilir.
9-Balkonlardan halı vs. eşyalar sallandırmaya-
lım, panjurlara çamaşır asmayalım.
10-Balkonlarda ve bahçede yün yıkamayalım.
11-Tuvaletlere, kâğıt, bez vs. eşyalar atmaya-
lım. Böylece rogarların tıkanmasına ve birçok 
daireyi lağım basmasına sebep olmayalım.
12-Çöp poşetlerini, atık kâğıt konteynerine 

atmayalım.
13-Komşulara haber vermeden panjur yıka-
mayalım.
14-Su saatlerinin bulunduğu dolaba eşya koy-
mayalım. Konulan eşyalar görevliler tarafın-
dan kaldırılacaktır.
15-Kapı önlerine ayakkabı bırakmayalım.
16-Yukarı katlardan bahçeye izmarit vs. atma-
yalım.
17-Şüphelendiğimiz kişileri, Site Yönetimi’nin 
875 33 43 no.lu telefonuna ihbar edelim.
18-Tanımadığımız kişilere kapıyı açmayalım.
19-Blok içini ve asansörümüzü temiz tutalım.
20-Site güvenliğinin daha tesirli olması ve 
trafiğin rahatlaması için, henüz HGS ve plaka 
tanıtımı yapmamış olanların, Site Yönetimin-
den almaları gerekmektedir.

Yukarıdaki hususlara riayet etmediğimiz tak-
dirde, kanun ve nizamlara aykırı davranılırsa 
hem huzurumuz bozulacak ve hem de 15 bin 
kişinin kul ve komşuluk haklarını üzerimize 
alarak, aynı zamanda günah işlemiş olacağı-
mızı da unutmayalım.

Saygılarımızla.
SİTE YÖNETİMİ 
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HAYAT YOLUNDA

BÜLENT GENÇER Vefat etti.

HAFIZ DEDE Vefat etti.

Sitemiz sakini olup Sitemizin kuruluşunda çok büyük emekleri olan, İhlas Vakfı 
kurucularından, İhlas Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Bülent Gençer Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Bülent Gençer; vefat etti, Eyüp Kâşgari Dergâhı’nda kılı-
nan cenaze namazını müteakip Eyüpsultan Mezarlığı’nda defnedildi. Merhûma 
Allahü teâlâdan mağfiret dileriz.

Gazeteci yazar Ragıp Karadayı’nın muhterem pederi, Sitemiz sakinlerinden Hacı 
Hafız Lütfü Karadayı, 107 yaşında vefat etmiştir. Merhûma Yüce Mevla’dan mağ-
firet yakınlarına da sabr-ı cemil diliyoruz.

Bu köşemizde site sakinlerimizin ölüm ve doğum haberlerini vereceğiz.

      bilgi@ihlasmarmaraevleri1.com
SİZDEN GELENLER

TEŞEKKÜR
Teşekkür ederim kardeşlerim, arkadaşlarım. Otoparkımız aydınlandı. Komşular da memnun. 
Başarılar dilerim. MUHSİN ABAY / D10 Blok Yöneticisi

Sizden Gelenler Köşesinde, sizlerin Sitemizle ilgili yazılarınıza yer verilecektir

MASA
BEYAZ 875 33 43

7Gün / 24Saat
H İ Z M E T İ N İ Z D E Y İ Z
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