
www.ihlasmarmara1.com / Kasım 2020 /  Sayı 259

YENİLENİYOR
Katılımcı yönetim anlayışı ileKatılımcı yönetim anlayışı ile

BLOK TEMSİLCİLERİ DAHA AKTİF OLACAKBLOK TEMSİLCİLERİ DAHA AKTİF OLACAK

Site içinde en büyük problemdi

Tadilat yaparken hukuka uyalım

Daha huzurlu bir site için

KEDİ BARINAKLARI YAPILDI

KUL HAKKINA DİKKAT EDELİM

sitemiz

MAKİNALARLA HİZMET GÜCÜMÜZ ARTTI
Daha yeşil daha güzel çevre için

ÖNCE GÜVENLİK



2. Sayfa

ları gördük. Her iki kesimin duygularına saygı duyduğumuz gibi, bu 
konuda ortaya çıkan bir problemle ciddi olarak ilgilenmeye başladık. 

Sitemizde kedi barınaklarının inşasına başladık. Kedilere karşı duy-
duğumuz sevginin istemeyerek komşuluk ilişkilerini zedeleyecek tarz-
da başıboş hayvan beslenmesine dönüşmesine izin vermeyeceğiz.

Bu bültenimizde yapılan, yapılmak üzere ele alınan, planlanan birçok 
şeyi okuyacaksınız. Blok temsilcilerimizle yapılan toplantılarda al-
dığımız kararlardan biri her bloğun bitişik blokla birlikte bina olarak 
eksiklerini, ihtiyaçlarını tespit etmek, fotoğraflamak ve dosyalayıp, 
programa alınmasını sağlamak idi. Teknik ekip yetkililerimiz bu çalış-
mayı başlattı. 

Güvenlik, temizlik, peyzaj, teknik servis ve yönetim personelimizin 
tamamı site sakinlerimizin ihtiyaçlarının, taleplerinin karşılanması, 
sitemizde mutluluk ve huzurun temini için canla başla çalışıyor. Bunun 
somut örneklerine ortam gerektirdikçe, zamanla şahit olacaksınız      
inşallah…

Bunlar tabii ki çok önemli ama en az onlar kadar önem verdiğimiz 
bir başka husus da komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi. Ev sahibi ve 
kiracılar olarak hem ev hem de komşu aldık. Şimdi bu komşuluğun 
güzelliklerini salgın ortamının gerektirdiği hassasiyetleri gözeterek 
dolu dolu yaşamak ve sorumluluğunu geliştirmek istiyoruz. 

İstanbul’da günümüz şartlarına uygunlukta mahalle kavramını, irfanı 
ile beraber yeniden inşa etmek en büyük emelimizdir. Çünkü komşu-
luk mahalle kültürü içinde yaşatılabilecek bir olgudur.

Kurduğumuz  YEŞİL MASA bir proje idi. Kısa sürede filiz verdi, hizmetleri 
görülmeye başladı. Site sakinlerimizin gönüllü desteği ile kısa bir süre 
sonra model olacağına, örnek alınacağına inanıyoruz. 

Bizler hakikaten çok şanslı insanlarız. Türkiye’nin sadece yeşilliği, 
tasarımı, lokasyonu açısından değil, sakinlerinin elit yapısı itibarı ile 
de en güzel sitesinde yaşamak herkese nasip olmayacak çok büyük 
bir nimet. Bunun ne olduğunu ancak bu ortamdan ayrılmak zorunda 
olanlar daha iyi idrak etmektedirler.

İyiliği, güzelliği, hayırlı işleri çoğaltmak, korumak ve sahiplenmek ha-
yatımızın anlamı olmalı. İyilik vebadan da, koronadan da daha fazla 
bulaşıcıdır. Elbette tersi de maalesef böyledir.
Güzel günler, sağlıklı, huzurlu, borçsuz, dertsiz hayırlı işler  dileriz. 

Yönetim Kurulu Başkanı
 Mahmut Küçükdoğan

Sitemizin ve komşularımızın hizmetinde ikinci ayımızı da tamamladık. 

Site sakinlerimizle yani komşularımızla istişarelerimiz, yeni yöne-
tim olarak tanışmalarımız, fikir ve bilgi alışverişimiz devam edi-
yor. Akıl akıldan üstündür deyip, akıllı yöneticiler olduğumuz 
iddiasında değiliz. Akıllı yöneticiler, yönetici aklı beraber hayata geçir-                  
meye çalışırlar. Gelecekte bizim de eksikliklerimizin, kusurlarımızın 
olduğunu göreceğiz muhakkak… Eskiden beri yapılan hizmetleri, 
gayretleri göz ardı etmeden, heba etmeden üstüne bir şeyler katarak 
devamına, geliştirilmesi gerekliliğine inanıyoruz. 

Geçen kısa sürede birçok konuyu ele aldık. Herkese kapımız açık, her 
site sakinimizin fikrine saygımız var.

Bu anlayışla blok temsilcilerimizle küçük gruplar halinde toplantılar 
yaptık. Gönül köprülerimizi daha da sağlam temeller üzerine kurmaya 
çalıştık. Her şey zamanla eskir, yıpranır… Bu doğal bir süreçtir. Biz 
yenileşerek, tazelenerek devamlılığımızı sağlamaya gayret ediyoruz. 

Yapılması gerekenler listesini çeşitlendirdik, öncelikleri tekrar belirle-
dik. Çok ciddi, çok anlamlı konuları konuşurken bir kedi meselesinin 
sitenin en önemli problemleri arasına girmiş olduğunu hayretle 
gördük. Kediyi çok sevenler kadar, fazla sayıda kediden rahatsız olan-
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İnsanlarla iyi geçinmek vâcibtir. Allahü teâlânın emridir.  İnsan-

lara karşı güzel ahlâklı olmak, iyilik ve adalet üzere olup, hep ken-

dini düşünmemek lâzımdır. Peygamber efendimize güzel ahlâk                      

sorulduğunda buyurdu ki: (Sana vermeyene vermen, sana            

gelmeyene gitmen ve sana zulmedeni affetmendir.) 

Hazret-i Alînin oğlu Muhammed bin Hanefîyye “radıyallahü anh” şöyle 

bildirdi: “İnsanlarla iyi geçinmeyen akıllı değildir.” 

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, (Bir müslümana ikram eden, 

Allahü teâlâya ikram etmiş gibidir.) 

İslâm âlimlerinden Yusuf bin 

Esbat’a,  “Tevâzu göstermenin, 

alçak gönüllü davranmanın 

usulü nedir?” diye sual ettiler.  

“Evden çıktığında, rastladığın 

herkesin kendinden iyi olduğunu 

bilmendir. Din kardeşine güler 

yüzlü, tatlı sözlü, fedakar, sabırlı, 

kibirsiz muamele etmendir. 

Her özrünü kabul etmendir.”              

cevabını verdi. 

Evliyânın büyüklerinden Hasan-ı 

Basrî hazretleri buyurdu ki: 

“Rastladığın kimse yaşça senden 

büyükse, de ki: (Bu zât benden 

büyük olduğu için, dîne daha çok 

hizmet etmiştir.) Eğer yaşça sen-

den küçüğe rastlarsan; (Bu daha 

küçük, ben bundan çok günâh 

işledim, o hâlde bu, benden iyidir.) demelisin. Akranına rastlarsan, 

(Ben kendi kabahatlerimi biliyorum. Bununkini bilmiyorum. O hâlde 

bu, benden iyidir.) şeklinde düşünmelisin!” 

Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: (Müslüman yaşlılara hürmet ve 

ikram, Allahü teâlâya hürmettendir.) 

(Büyüklerimizi saymayan, küçüklerimize acımayan bizden 

değildir.)

Geçim ehli olmaya, komşularımızla gül gibi geçinmeye devam..

Sevgili Site sakinleri, işimiz, sözümüz ebedi saadetimize vesile olsun.

GEÇİM EHLİ OLMAK...

Sevgili Site Sakinleri, 

Yeşil alanı çok geniş, ağaçlar içinde bir Site’de yaşıyoruz. Ancak, 

meskenimiz ,  ailece birlikte yaşadığımız yer, bir daire... Üstümüzde, 

altımızda ve yan tarafımızda yaşayanlar var. Kısacası üst üste ve yan 

yana  gelmiş dairelerden meydana gelen bloklarda (apartmanlarda), 

yaşıyoruz. 

Bu ne demek? Bahçeli                      ev-

lerde yaşayan atalarımıza göre,      

komşularımızla hak-hukuk 

bakımından işimizin çok zor ol-

ması, her sözümüze, her hare-

ketimize  dikkat etmemiz gerek 

demektir. Her an affı olmayan kul 

hakkıyla karşı karşıya kalmamız 

demektir.

Sözümüz incitir, hareketimiz, en 

ufak bir tıkırtı, gürültü rahatsız 

eder, gönül kırar. Komşularımızın 

üzülmesi, kırılması, bizi hem 

dünyada hem de ahrette rahatsız 

eder.

Peki çare nedir?

Çareyi, yüce Rabbimiz, iki cihanın 

serveri Peygamber Efendimiz 

sallallahü aleyhi ve sellem ile göstermiş. Çare O’nun ve O’nun izinde 

olan İslam alimlerinin, gönül sultanlarının izinde gitmek, onların söz 

ve davranışlarını rehber eylemektedir.

Allahü teâlânın emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçmak icâp et-

tiği gibi, insanların haklarını ödemek ve onlarla iyi geçinmek de icâp 

eder. 

Peygamber efendimiz bir hadîs-i şerîfinde şöyle buyurdu: (İslâmiyet, 

Allahü teâlânın emirlerini büyük bilmek ve onun yarattıklarına 

acımaktır.) Hadîs-i şerîf, Allah hakkını ve kul hakkını yerine getirmek 

gerektiğini göstermektedir. Bu iki haktan, yalnız birini gözetmek ku-

sur olur. 
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Güvenlik ekibi değişti
Daha güvenli, daha huzurlu bir Site için çalışmalarımız aralıksız de-
vam ediyor. Sitemizin güvenliği için hizmet aldığımız güvenlik şirketini 
aybaşında değiştirdik. Güvenlikte  daha verimli hizmet alabilmek için, 
eleman ve ekipman yenilenmesi sürecek. 

Yeni Site kapıları için çalışma
Daha önce duyurduğumuz Siteye giriş çıkışın kontrol altına alınması 
yönündeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni kapılar 
yapıldığında, site sakinlerimizin girmesine onay verdikleri misafirleri 
haricinde kontrolsüz giriş çıkışlar önlendiğinde Sitemizin güvenliği daha 
da artmış olacaktır. 

Güvenlikçilerin caydırıcı etkisi
Güvenlik personelinin yetkileri polis ve bekçilere göre çok sınırlıdır. 
Varlığı kontrol sağlar, caydırıcı etki yapar. Ülkemizde bir ara kaldırılan 
bekçi teşkilatının yeniden kurulması ve bekçi düdüğünün duyulmaya 
başlanması, asayiş olaylarının azalmasına büyük katkı sağlamıştı. 

Bekçi düdüğü emniyet sesi olacak
Site Yönetimi olarak güvenlik personelimize bekçi düdüğü dağıttık. 
Bundan sonra gece 21:00 den sabaha kadar Sitemizde bekçi düdüğü 
duyacağız. Bu sadece nostaljik bir ses değil, kötü niyetlilerin kalp atışını 
hızlandıracak ve caydıracak bir etki oluşturacak.

Daha güvenli bir Site için, güvenlik ekibini değiştirdik, kimlik sorgula-
masını sağlamak için kapıların genişletilmesi çalışması sürüyor

Daha huzurlu bir site için
ÖNCE GÜVENLİK



Tadilat yapmak hakkımız ama!...
Site sakinlerimizden en fazla gelen şikayetlerden biri 
de daire içlerinde yapılan tadilatlarla ilgilidir. Özel-
likle istirahat saatlerinde yapılan, çok uzun süren 
tadilatlar şikayete sebep olmaktadır. Evinde,  tadilat 
yaptırmak her site sakinimizin en tabii hakkıdır. An-
cak yapılan tadilatların kanun, yönetmelik ve komşu 
haklarına uygun olması gerekmektedir. 

Önceden Yönetime haber verilmeli
Hukuka ve komşu hakkına riayet edebilmek için, ta-
dilat yaptırmak isteyenler önceden Site yönetimine 
bildirmelidir. Sitemizde bu işle Mehmet Şimşek 
Bey görevlidir. Telefonu 05053844423 dür. Bu   bil-
gilendirme hem işleme başlamadan önce yanlış bir 
şey yapılmasına mani olacak, hem de komşuluk 
hukukunun korunmasını sağlayacaktır. 

Rahatsızlıklar önlenecek
Yapılacak işin mevzuata uygunluğu, çıkacak moloz- 
ların ve sesin oluşturacağı rahatsızlığın giderilmesi 
tedbirleri ve güvenlikle ilgili problemlerin ortadan 
kaldırılması bu müracaat neticesinde gerçekleşmiş 
olacaktır. Site sakinlerimizin gerekli özeni göstere-
ceğine, tadilata başlamadan önce Site Yönetimine 
haber vereceğine inanıyoruz. 
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“Tadilat” yaparken hukuka uyalım

KUL HAKKINA DİKKAT EDELİM



Büyük katılım oldu
Münferit sanılan bazı şikayetleri herkesin dillendirmesi öncelikle 
ele alınması kararını almamıza sebep oldu. Yanlış bilinen doğruların 
ortaya çıkması, yanlış anlamaların ortadan kalkması diyalog or-
tamında mümkün oldu. Blok temsilcilerimizin büyük çoğunluğu ile 
görüştüğümüz halde bazıları hastalık vs. gibi mazeretleri sebebiyle 
toplantıya katılamadı. 

Villa sahipleriyle de  toplantı
Şimdi de villa sahipleri ile toplantılar yapmaya başlayacağız.                   
Toplantılar herkesle görüşene kadar devam edecek. Bu davetli top- 
lantıların haricinde bütün Site sakinlerimize olduğu gibi blok yöneti-
cilerimize de zaten kapımız her zaman açık. Site Yönetimi, 24 saat Site 
sakinlerimizin yanındadır, bir telefon kadar yakındır.

Daha huzurlu bir Site için
Gayesi ve hedefi; bu Siteye ve komşularına hizmet etmek olanların bir 
araya gelmesinin hayırlı neticelerini inşallah hep birlikte göreceğiz. 
Yönetim olarak, bütün gayretimiz, daha huzurlu, daha güvenli ve 
daha güzel bir sitedir. Bu konuda her türlü teklife açığız. 
Site sakinlerimiz her zaman tekliflerini bizimle paylaşabilirler.

Blok temsilcilerinden destek
Yeni Site yönetimi olarak blok temsilcilerimizle tanışma istişare top- 
lantıları yaptık.  Toplantılarda blok temsilcilerimizin fikirlerini, istek ve 
şikayetlerini dinleyip not aldık. Yapılanları ve yapılması planlananları 
anlattık. Bizim tespitlerimizin blok temsilcilerimizce de teyit edilmesi 
şevkimizi artırdı. 

Site Yönetimi, blok temsilcileriyle bir araya ge-
lerek arzu ve isteklerini dinledi, tekliflerini aldı

Katılımcı yönetim anlayışı ile 

BLOK TEMSİLCİLERİ
DAHA AKTİF OLACAK

6. Sayfa



Hem kedilerin hem de Site sakinlerinin mağdur olmaması, isteyenlerin 
kedilere yardım etmesi için sitemiz içinde kedi barınakları yapıldı.

Kediler, Sitemizin her tarafını sarmış vaziyette. En çok sevdikleri yerlerden biri de otomobil üstleri

Site sakinlerimiz arasında büyük sıkıntıya sebep olan kedi mese-
lesine çözüm bulmak için kedi barınakları yapılmaya başlandı

Kediler, Sitemizin en önemli meselesi
Blok temsilcileri toplantılarında apartman içinde ve bahçelerinde kedi 
beslenmesinin Sitemizin en önemli problemlerinden biri olduğunu 
hayretle gördük. Bu konu adeta toplantılara damgasını vurdu. Bütün 
site genelinin muzdarip olduğu kedi meselesine acilen çözüm bul-
mamız gerekiyordu. 

Komşuluk ilişlerini zedeliyor
Hayvanların blok içine alınması ile merdiven ve sahanlıklarda kedi pis-
likleri olmasına, kokuya ve hayvan sesinden rahatsızlığa sebep oluyor-
du. Bizim insanımız çok büyük bir ekseriyetle hayvan sever ama, usulü 
çerçevesinde olmayınca kediler komşuluk ilişkilerini zedeleyecek dere-
cede sıkıntı oluyor. 

Kedi barınakları inşa ediliyor
Kediler konusunda, alerjisi olan, fobisi olan sakinlerimiz var. Artan kedi 
sayısı sebebiyle villasının bahçesinde kahvaltı yapamamaktan şikâyetçi 
olanlar var.  Bu sebeple sitemizin uygun yerlerinde kedi barınakları inşa

etmeye başladık. Bu konuda sponsorlardan başka belediye ile de iş 
birliği yapılacaktır. 
Arzu edenler yardımcı olabilecekler
Site sakinleri bundan sonra evlerinde besledikleri evcil kedilerin 
dışında blokların içinde ve çevresinde sokak kedilerine yiyecek ver-
meyecek. Arzu ederlerse kedi barınaklarındaki hayvanların beslenme 
ve bakımını site yönetimine başvurarak üstlenebileceklerdir. 

Site içinde en büyük problemdi

KEDİLER İÇİN
BARINAK YAPILDI
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Engelliler için merdiven aracı aldık 

BİR ENGELİ DAHA AŞTIK
Engelliler için Merdiven Aracı
Hasta ve engelli site sakinlerimizin blok merdivenlerinden iniş ve çıkış 
problemine çözüm bulmak için engelli merdiveni aracından bir adet site 
yönetimimize demirbaş olarak alındı. 

İhtiyacı olan Site sakinlerimiz Site Yönetimine haber verdiklerinde 
gerekli yardım yapılacaktır. YEŞİL MASA’nın görevi hayırlara aracılık 
etmek, teşvik etmek ve organize etmektir. 

Site Yönetimi

-1

Bir mesaj yazın

5:18 PM

Sayın Site Sakinleri,

Site yönetimimiz bünyesindeki 

YEŞİL MASA kullanılmış ev 

eşyalarının ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılmasına aracılık edecektir. 

Mobilya, beyaz eşya, halı gibi 

kullanılmış eşyalarını 

bağışlamak isteyenler YEŞİL 

MASA’nın  05528581099 

numaralı telefonuna 

bildirebilirler. Eşyaların fotoğrafı 

ve bilgisi ihtiyaç sahiplerine 

gösterilecek, talep edenin 

bağışlayanla irtibat kurmasına 

aracılık edilecektir. Böylece 

bizim artık ihtiyacımız olmayan 

eşyalar, başka insanların hayatını 

kolaylaştıracaktır. Kullandıkları 

sürece de, bize dua etmelerine 

vesile olacaktır. Sitemizde 

yaşayan komşularımızın iletilen 

maddi ve manevi bütün 

sıkıntılarına el birliği ile çözüm 

bulmaya çalışan YEŞİL MASA’yı 

lütfen telefonunuza kaydediniz. 

HAYIRLI, güzel günler dileriz.

Yeni Site Yönetimi

Başkan

Mahmut Küçükdoğan

Yönetimle Site Sakinleri Arasında Bağ Kurduk
WHATSAPP HAYIRLI İŞLERE DE VESİLE OLUYOR

Site sakinlerimize gönderdiğimiz whatsapp bilgi mesajlarının ne kadar faydalı                
olduğunu geçen ay bir örnekle yaşadık. Gönderdiğimiz bir mesajda korona hastası bir 
site sakinimize acil kan ihtiyacı olduğunu haber vermiştik. Kan bağışında bulunacak 
olanın bu hastalığı en az 30 gün, en çok 90 gün önce geçirmiş olması ve kan grubunun 
0 RH+ olması gerekiyordu. Yani bulunma ihtimali azdı ama “20.000 kişilik koca bir si-  
teden   inşallah bulunur, eğer olmazsa da biz vicdanen hasta yakınlarının sıkıntısını pay-
laşmış oluruz” düşüncesiyle mesajı yayınladık. Çok şükür aranan özelliklerde kan birkaç saat 
içinde bulundu. Mesajı alır almaz bir site sakinimiz koşarak kan vermeye gitti ve komşusunun 
imdadına yetişti. Whatsapp mesaj hattını mecburi ve acele haller dışında kullanarak site 
sakinlerimizi meşgul etmek istemiyoruz. Site sakinlerimizin de gelen mesajlara önem verme-
sini ve mümkünse bütün aile bireylerine ulaşmasını sağlamalarını rica ediyoruz. 02128753343 
numarasını SİTE YÖNETİMİ olarak kaydeden ve kendi telefon numarasını da Whatsapp bilgi           
mesajlarının gelmesi için bize bildiren herkese mesajları gönderiyoruz. Birimiz hepimiz, hepimiz 
birimiz için olsun. İnşallah hep güzel haberler vermek dileğiyle.
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Adak, akika gibi kurbanlar
YEŞİL MASA’nın “MOBİL KURBAN KESİM” hizmetini site sakin-            
lerimize müjdeleliyoruz. Artık adak, akika veya hayrına sadaka olsun 
diye kesilecek hayvanları kesmek için Kurban bayramını ve kesim       
yerinin kurulmasını beklemeye gerek yok. YEŞİL MASA bu hizmeti site 
sakinleri namına organize edecek. İsteyen kesime bizzat eşlik edebilir. 

Alımı ve dağıtımı Yeşil Masa’dan
Vekalet verilirse, hayvanın alımı, canlı tartılması, usulüne uygun 
kesimi, parçalanması,ihtiyaç sahiblerine dağıtılması elemanlarımız 
tarafından yapılabilir. Bu safhalarının görüntüleri size gönderilebilir. 
Etleri de hayır sahibi namına ihtiyaç sahibi site sakinlerine dağıtılabilir. 
Böylece Kurban bayramından başka zamanlarda da ihtiyaçlar giderile-
bilir. 

İlk uygulama gerçekleştirildi
YEŞİL MASA’nın daha hazırlığını yaptığımız geçen ay bir Site saki-
nimiz bu hayra öncülük etmiş, bağışladığı etler ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmıştı. Şimdi bunun organizasyon yapısını tamamlayarak 
Site sakinlerimize sunuyoruz. 
Yeşil Masanın telefonu 0552 858 10 99’dur. Lütfen kaydediniz. 
Her türlü hayır işlerinde sizlere yardım etmeye hazırız.
Ayrıca YEŞİL MASA GÖNÜLLÜSÜ WHATSAPP HATTI’na üye olmak 
isteyenler, bildirmeleri halinde yeşil masa mesajları bilgi olarak 
gönderilecektir.

Yeşil Masa’nın verdiği hizmetler 
artıyor, bundan sonra Site sakin-
lerimizin adak, akika gibi kur-
ban hizmetlerinin kesilmesine ve 
dağıtılmasına yardımcı olacak
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İhtiyaç sahiplerine et dağıtıyoruz

YEŞİL MASA’DAN
KURBAN HİZMETİ
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Sakinlerimizin hizmetlerden faydalanması için

20 bin nüfuslu İhlas Marmara Evleri Birinci Kısım sitesindeki sakin-

lerimizin her türlü maddi ve manevi sıkıntılarına çözüm bulma 

gayretindeki YEŞİL MASA,  oluşan sinerji ile çok daha fazla gönüle 

dokunmanın, çok daha fazla hayra vesile olmanın çabası içinde. Site 

sakinlerimizin kamu kurumlarının hizmetlerinden, yaptığı yardım ve 

sağladığı kolaylıklardan haberdar olması ve yararlanması için onlara 

bilgi vermek işin başı diye düşündük. 

Mahkumlara yardım için

MAHKUMDER’in  (Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Derneği) 

merkezi Sitemize çok yakın bir konumda. Türkiye genelindeki cezaev-

lerindeki mahkumların ıslahı, eğitimi ve topluma yeniden kazanıl-

ması için gayret eden bir gönüllü hareketi. Gelen binlerce mahkum 

mektubu tek tek okunuyor, ihtiyaçları olan kıyafetler ve kitaplar özel 

olarak koli yapılarak adresine gönderiliyor. 

Sitemizde şube açıyor

MAHKUMDER Sitemizde açtığı şube ile de muhtaçlara yönelik 

kıyafet yardımı hizmetini yürütecek. Kısa bir süre sonra gelen kıyafet 

yardımlarının tasnifi ile YETİM GİYDİRME MAĞAZASI’nı açacak.                                      

MAHKUMDER’in şubesinin Sitemizde olmasının da çok hayırlara vesile 

olacağına ve Site sakinlerimizin nice muhtaçların yardımına koşacağı-

na inanıyoruz.

Kamu Kurumları ve STK’larla İşbirliği

Site Yönetimindeki YEŞİL MASA birimimiz hizmeti çeşitlendirmek, 

yaymak ve koordine etmek için Kaymakamlık, Belediye, Muhtarlık gibi 

kamu kurumlarıyla ve yolu iyilikten, insanlara hizmetten geçen böl-

gemizdeki dernek ve vakıflarla işbirliğine başladı. Site sakinlerimizin 

aşamadığı engellerler ve zorluklara çözüm bulmaya çalışmak da Yeşil 

Masa’nın birinci işidir. 

TACEV Vakfı çocuklarımızın yanında
Bölgemizde çok sayıda hayra hizmet eden dernek ve 

vakıf (kısaca STK) var. TACEV VAKFI’nın merkezi ise 

Sitemizde çarşı binası içinde. Vatanına ve milletine 

bağlı, şuurlu ve başarılı öğrenciler yetiştirmeyi maksat 

edinen bir sivil toplum kuruluşu olan TACEV,  ağırlıklı 

olarak Orta Öğretim yaş grubuna yönelik eğitim        

programları hazırlıyor. 

Vakıf  hizmetleri ücretsiz

Vakıf tüm hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor. Vakıf; çeşitli yaş            

gruplarına yönelik Robotik & Kodlama, Matematik, Fen Bilimleri, 

Türkçe, İngilizce ve Arapça gibi okul derslerinde etütler sunmakta, 

ayrıca öğrencilerin anne, baba ve büyüklerine karşı edepli ve saygılı bi-

reyler olarak yetişmesine büyük önem vermekte. Biz de, bu hizmetleri 

sitemize kazandırmış olmalarından dolayı TACEV Eğitim Vakfı’na çok 

teşekkür ederiz.

Sosyal alanda çalışmalarımız devam ediyor

STK’LARLA GÖNÜL BİRLİĞİ



Yeni makinelerle budama daha hızlı 
Site yönetimi görevini devraldıktan sonra yeni peyzaj ekibi ile süratle 
çalı ve ağaçların ince budama işine girişmiştik. Sitemizin yeşil alan-
larının açıldığını, ağaçların nefes aldığını sizler de fark etmişsinizdir. 
Kasım son haftasından   itibaren de temizlik budamasına ve ağaçlarda 
gençleştirme budamasına geçiyoruz. 

Zaman ve maliyetten tasarruf
Çok büyük bir alanda sürecek bu çalışmayı mümkün olan en kısa süre-
de bitirebilmek için peyzaj ekiplerine çok sayıda kesim ve budama 

makineleri aldık. Ayrıca çim biçme makineleri, yaprak ve çöp toplama 
makineleri ile de peyzaj ve temizlik işini hızlandırdık. Böylece hem 
maliyetten ve hem de zamandan tasarruf ettik. 

Sulama tesisatı yenilenecek
Budama işleminden sonra da otomatik sulama tesisatının tamiri ve 
yenilenmesi yapılacak ve bahara yepyeni bir peyzaj ve çiçeklendirme 
ile gireceğiz. Peyzaj mimarlarının parklarda ve ağaçlık alanlardaki          
yapacağı çalışmalar Sitemize çok değer katacaktır. Sitemiz rengarenk 
ve yemyeşil olacaktır.
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Daha yeşil, daha güzel bir çevre için

MAKİNALARLA HİZMET GÜCÜMÜZ ARTTI
Sitemizin peyzaj alanında daha verimli ve daha hızlı hizmet verebilmek için 
teknik imkanlarımızı yeniledik ve genişlettik



Sitedeki hayatımız Kat Mülkiyeti Kanununa 
tabidir, birlikte yaşamadır, şartları vardır, 
bunlara uymak mecburiyetindeyiz.

Site’de yaşamanın kuralları var

BUNLARA UYMAK ZORUNDAYIZ

Su dolapları kilitli olacak

Su dolapları içindeki ve merdiven sahanlıklarındaki eşyaların 

boşaltılması ikaz edilmesine rağmen yıllardır sitemizin bir prob-

lemi olmaya devam ediyordu. Su dolaplarına kilit takmaya mecbur 

kaldık.

Su dolaplarının boş olması kanuni mecburiyet

Su dolaplarının içinden su saatlerinden başka kameraların, 

asansörlerin, televizyon antenlerinin kabloları da geçiyor. Buraya 

eşya koymak deprem ve yangın yönetmeliğine aykırı, hizmete 

mani, kirlenmeye, böceklenmeye sebep oluyor. İmkan olsa çıkan ve 

toplanan malzemeleri görmüş olsa herkes işin vahametini anlardı. 

İstenildiğinde dolaplar hemen açılacak

Su saatleriyle işi olan site sakinlerimiz haber verdiğinde kısa sürede 

görevli personelimiz gelerek dolabı açacak ve tekrar kilitleyecektir. 

Ayrıca blok yöneticilerine de anahtar dağıtıldı. Yine de dolapların 

kilitli olmasını kendine problem eden olursa, evinin içine suyu açıp 

kapamak için vana taktırarak problemi çözebilir. 

Ortak kullanım alanları işgal edilemez

Ortak alanların kullanımı kimsenin şahsi kararına ve hatta blok 

çoğunluğuna bağlı değil, Site yönetim kurulu kararına tabidir.  

Ortak alanların kullanımını özelleştirenlere karşı site yönetiminin 

hukuki işlem başlatma hakkı vardır.

Panjurlara çamaşır asmayalım

Dairelerin panjurlarına, balkon korkuluklarına çamaşır asmak     

sitemize yakışmayan görüntülerdir. Farklı coğrafyalardan komşu-

larımızın olması sitemizin zenginliğidir. Fakat sitemiz kuralları 

dışında farklı alışkanlıkların yaşatılmaya çalışılması (yün çırpmak, 

pencerelerden çamaşır asmak vb. gibi) uygun olmayan, çevreyi 

rahatsız eden görüntülere sebep olmaktadır. Bu konuda komşu-

larımızı uyarmaya devam edeceğiz.

Sitemiz  sel baskınından 

KURTULUYOR 
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Sitemiz  sel baskınından 

KURTULUYOR 

Sitemiz  sel baskınından 

KURTULUYOR 

Su baskını yaşanmayacak
Çok şiddetli yağmurlarda,  atık su ana tahliye hattındaki sıkıntı se-
bebiyle bazı bloklarımızın bahçe katlarında su baskını yaşanıyordu. 
Artık bu yaşanmayacak. İSKİ ekipleri , yağmur sularının Yakuplu 
bölgesinden tahliyesi için kazı çalışması başlattı, Sitemizde de bunun 
için kazı yapıyorlar. 

Küplüce Caddesinde çalışma var
İSKİ ekipleri,  29 Ekim tarihinden beri Sitemiz villalar bölgesinde-
ki Küplüce Caddesinde çalışıyor. 1,5 metre çapında büyük borular 
döşeniyor. Çalışma şu an için bir miktar rahatsızlık verse de, bittiğinde     
Sitemizin aşırı yağışlarda yaşadığı sıkıntılar da bitmiş olacak...

Sitemizde atık suların tahliyesi için yapılan çalışmayla artık şiddetli 
yağmurlarda su baskını yaşanmayacak

CEPHE ÇALIŞMASINDA SONA GELDİK

Üç yılı aşkın zamandır devam eden 
cephe çalışmaları 1 yıl önce taşeron  
firmaya verilerek hızlandırılmıştı. 
Son 56 blok taşeron firma tarafından              
tamamlandı. Dış cephede çatlıyan, 
sıvası dökülen duvarlarda sıva ve boya 
tamiri yapıldı. Bina tamiratında soğuğa, 
sıcağa, yağmura dayanıklı uzun ömürlü 
malzemeler kullanıldı. Binalarımızın dış 
cepheleri yenilendi, güzelleştirildi. Bina 
değerleri arttı. 

Yeni yıl başlamadan bütün binalarda 
cephe çalışması bitmiş olacak. 
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SİTEMİZİN HER MEVSİMİ BİR BAŞKA GÜZEL
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Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş. 0212 454 35 08
Yönetim Merkezi

İhlas Marmara Evleri 1
Yönetim Binası Yakuplu / Beylikdüzü

Tel: 0212 875 33 43
www.ihlasmarmaraevleri1.com

İhlas Marmara Evleri 1
Site Yönetimi Adına İmtiyaz Sahibi

Site Yönetimi

Yayına Hazırlık Site Yönetimi
0212 875 33 43

Sitemiz sakinlerinden 
Prof. Dr. Burhan Kuzu, 
Kazım Yükseloğlu,
Cevdet Tatar,
Hatice Durmuş, 
Sıdıka Ovalı, 
Nevin Sevdi,
Makbule Korkut
vefat etmişlerdir.  Merhum ve merhumelere Yüce Mevla’dan 

mağfiret, yakınlarına da sabr-ı cemil diliyoruz.

Burhan Kuzu

Cevdet Tatar

Kazım Yükseloğlu

Not: Hayat Yolunda köşemizde; vefat ve evlenme haberleriniz yer alacaktır.
0552 858 10 99 YEŞİL MASA ya bildirilmesini rica ederiz.

Reyhan Yaşaroğlu-Fatih Cümbüş 
evlenmişlerdir. Yeni evlilere bir ömür 
saadet ve huzur içinde yaşamalarını temenni ederiz.

EVLENENLER
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