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Gıyabınızda bile dost olan dostlar...
Yaranıza merhem, kalbinize sürur olan in-
sanlar...

İyi insanlarla beraber olun...
Fukaralıkta da yanınızda olan, sizi sizden 
çok düşünen, candan arkadaş olan, yüzünü-
ze gülerken arkanızdan konuşmayan.

İyi insanlarla olun...
Hata yaptığında özür dileyen, egoist, bencil 
değil, diğergam olan. Size yaptığı iyiliği unu-
tan; kendisine yaptığınız iyiliği asla unutma-
yan...

İyi insanlarla olun...
Bir gün yollarınız ayrıldığında, sırrınızı na-
musu bilen...
Kuyunuzu kazanlara karşı sizi ikaz edebilen. 
Yolunuza pusula olan insanlar...

İyi insanlar biriktirin etrafınızda...
Kaybolduğunuzda size yol gösteren, dosdoğ-
ru doğrularla doğrulup eğri yola düştüğü-
nüzde size istikamet olan. Size hakkı, haki-
kati ve sabrı tavsiye eden...

İyi insanlar seçin...
Faydalı kitap okuyan. Konuşunca can kula-
ğıyla dinleyen.  Çiçek yetiştiren, elleri fesle-
ğen kokan. İnce, naif insanlar...

İyi insanlar biriktirin...
Kibirsiz, riyasız, samimi, içten...
Tarihini, dinini, diyanetini dosdoğru bilen, 
Kelam-ı kadimi ezbere okuyan. Ve ağlamayı 
bilen insanlar...

İyi insanlarla olun;
Paranın, mevkiinin, makamın, rütbe ve eti-
ketin kölesi olmayan. Doğru bildikleri için 

Başkanı olmaktan iftihar ettiğim İhlas     
Marmara Evleri 1 sitesinin güzel insanlarının 
benim gönlüme verdiği güzel hislerle bu ayki 
yazımı şekillendiriyorum.

Annemin bir duası vardı. “Allah her zaman 
iyilerle karşılaştırsın” derdi. Bu sitede yaşa-
yanların iyilerle karşılaşma ihtimalinin çok 
yüksek olduğu duygusu ile sözlerime başlı-
yorum.

İyi insanlarla olun.
Sizi siz olduğu için kabul eden.
Yanlış yaptığınızda sizi kırmadan düzelten, 
elinizden tutan...
Düştüğünüzde yerden kaldıran saf, tertemiz 
insanlar...

İyi insanları dost edenin...
Arkanızdan dedikodu etmeyen, ettirmeyen, 
yine de konuşanlara hadlerini bildiren.

MAHMUT KÜÇÜKDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Site Sakinlerimiz,

Başkan’dan
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bunlardan vazgeçmeyi bilen. İnsanları renk, 
dil, soy-sop, ırk, fakir-zengin diye ayırmayan. 
İnsana insanca bakan insanlar...

İyi insanlarla beraber olun...
Yağmurda ıslanmayı seven.
Canlı ve cansız bütün mahlûkata merha-
metle bakan. Yıldızları, kâinatı seyredip ha-
yal kuran. Düşküne, mağdura, mazluma el 
uzatan. Koca yürekli insanlar...

İyi insanlar seçin,
Zorlukları içine çekmeyi bilen;
Ve sabahın seherinde uyanmayı bilen.

Ve yetime, kimsesize gülümseyebilen. Derin 
düşünceli insanlar...

İyi insanlarla olun...
Papatyaları, karanfil, gül, ıhlamur bütün ne-
batatı okşayabilen. Sıcak ekmek kokusunu 
seven. Gecenin bir vakti sırf sesinizi duymak 
için arayan. Güzel insanlar biriktirin etrafı-
nızda..

İyi bilin ki; EN BÜYÜK KAZANÇ BU...

İŞİN ÖZÜ; ANNEMİN DUASI: 
“ALLAH HEP İYİLERLE KARŞILAŞTIRSIN.”

Bültenliyorum
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QR kodunu okutup 
videoyu izleyerek 

aşkımıza şahit 
olabilirsiniz.

“Bir aşk hikayesi”“Bir aşk hikayesi”“Bir aşk hikayesi”
Bizimkisi
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Bizimkisi bir aşk hikâyesi 
Ferhat ile Şirin gibi biraz 
Herkesin elbet var bir sitesi 
Bizimkisi cennet gibi biraz 
Cennet gibi 

Bizimkisi bir siteden ötesi 
Masalsı bir şehir gibi biraz 
Herkesin elbet vardır yeşili 
Bizimkisi orman gibi biraz 

Bu güller sizin için 
Bu site hepimizin 
Daha yeni başladık
Yeter ki gül daima

Bu hizmet sizin için 
Bu güzellik hepimizin 
Hiç üzülme ağlama 
Sen gülümse daima 

Bizimkisi bir aşk hikâyesi
Leyla ile Mecnun gibi biraz
Güle hasret çeken bülbül gibi
Bizimkisi destan gibi biraz

Bizimkisi bir siteden ötesi
Huzur ve güvenin tam adresi
Herkesin olsa da bir hanesi
Bizimkisi yuva gibi biraz

Bu parklar sizin için
Bu site hepimizin
Hiç üzülme ağlama
Sen gülümse daima

Bu peyzaj sizin için
Bu yollar hepimizin
Bir ömür mutlu yaşa
Sen gülümse daima…

Sen gülümse daima….

Sen gülümse daima….

Site yönetim hizmetlerini yürü-
türken her gün o kadar çok “site-
mize olan aşkımızı ve yaptığı işi 
aşkla yapmayı” konuşuyoruz ki, 
“bizimkisi bir aşk hikayesi” der-
ken iş bunu şarkı sözüne uyarla-
maya, bu sözlerle şarkı yapmaya 
ve bu şarkı ile de klip çekmeye 
kadar uzandı.

Bu klibi site yönetim personeli 
olarak site sakinlerimize hediye 
ettik. Belki de ilk defa bir sitenin 
şarkısı ve klibi olmuş oldu.

Biz klip işinin yabancısıydık, bi-

zimki tamamen amatör bir ça-
lışma idi. Fakat site sakinlerimiz 
çalışmayı çok beğendiler. Gerek 
sözler ve gerekse görüntüler ve 
bunların ifade edilişi bizim sami-
mi duygularımızı yansıttığı için 
belki de böyle bir sonuç ortaya 
çıkmıştı. 

Eğer hala izlemedi iseniz İhlas 
Marmara TV Youtube kanalımızı 
ziyaret edip videoyu izleyerek 
aşkımıza şahit olabilirsiniz. Veya 
cep telefonunuzun kamerasını 
açıp, bu QR kodunu okutarak di-
rekt klibe ulaşabilirsiniz.

Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi

“Bir aşk hikayesi”“Bir aşk hikayesi”“Bir aşk hikayesi”
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www.ihlasmarmaraevleri1.com

Sitemizi güzelleştirme, yenileme ve bakım hizmet-
lerinin yoğun bir şekilde devam ettiği bu günlerde; 
bir değişiklik de web sayfamızda yaptık. Daha doğ-
rusu www.ihlasmarmaraevleri1.com web sitemizi 
komple yeniledik. 

Başkanımızın dinamik, enerjik, proaktif yönetim 
anlayışının izlerini web sayfamızı incelediğinizde 
de göreceksiniz. Site yönetim hizmetleri, birimleri 
hakkında bilgi sahibi olmak; duyuruları, haberle-
ri öğrenmek için web sayfasını inceleyebilirsiniz. 
Yayınlanmış dergilerin muhteviyatını görüp, aidat 

ödemesini yine web sayfası üzerinden yapabilir-
siniz. Bölgemizdeki önemli telefon numaraları, 
otobüs saatleri, hava durumu, döviz kurları, önemli 
kamu kurumları ve bazı gazetelerin linkleri de say-
famızda var.

Her konuda olduğu gibi web sayfamız hakkında da 
kıymetli görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Özellik-
le bu konuda tecrübeli site sakinlerimizden katkı-
larını rica ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizle, sev-
gi ve muhabbetimizle, Türkiye’nin en güzel sitesini 
daha da güzel yapma yolunda birlikte yürüyelim.

Web sitemizi
yeniledik



7sitemiz

Gönül Vermek: 
Bir şeyi severek, isteyerek yapmak.

Gönüllü Olmak: 
Hiçbir karşılık beklemeden çevresine, yaşadığı 
mekana ve insanlara faydalı işler yapmak, kişile-
re ve topluma değer katmak.

Site Gönüllüsü: 
Sitemizde site gönüllüsü ismi kullanılmadan 
önce de site gönüllüsü olan çok sayıda yüce gö-
nüllü insan vardı. Sitede yaşam kurallarına has-
sasiyetle uyan, uymayanları kibarca ikaz eden, 
zararlı kişileri site yönetimine bildiren, sitemizin 
iyiliği için gözlemlerini, tekliflerini paylaşan her 
yaştan site gönüllüleri hep vardı. 

Yere çöp atan birini gördüğünde “hanımefendi 
çöpünüzü yere düşürdünüz” diyerek bilgece ikaz 
eden emekli öğretmen ablamız. Parklarda çekir-
dek yiyen gençlere kabuklarını içine atmaları 
için poşet veren ve bu sebeple cebinde hep po-
şet taşıyan muhterem dedemiz. Sayıları o kadar 
çok ki. Fakat hepsi kendi halinde, müstakil. 

Türkiye’nin en güzel sitesinin güzelliğinin korun-
ması, gelişip daha da güzel olması sadece site 
yönetiminin gayretleriyle olacak bir şey değil. 
Bu sebeple sitemizde zaten örnekleri bulunan 
SİTE GÖNÜLLÜSÜ olma kavramına dikkat çekme-
ye, özellikle genç nesile bunu hatırlatmaya site 

yönetimi olarak karar verdik. 

Adını SİTE GÖNÜLLÜSÜ olarak koyduk ve simge-
sel bir logo hazırladık. İnanıyoruz ki, bu sitedeki 
her site sakini bir site gönüllüsüdür. Egoist, ma-
teryalist medeniyetlere karşı, topluma, çevresi-
ne ve insanlara faydalı olma anlayışıyla yüksek 
bir medeniyet kuran büyük insanların torunları 
olarak gönüllü olmayı bir yaşam tarzı haline ge-
tirmeliyiz. Burada öncelikler en yakından uzağa 
doğru olmalıdır. Daha açık bir ifade ile söylemek 
gerekirse: yaşadığı yere (siteye) ve oradaki in-
sanlara faydalı olmayan birisinin memleketine 
ve milletine faydası olabilir mi? Milletine faydalı 
olmayanın insanlığa faydası olabilir mi? 

Fert fert neler yapabiliriz? Bir araya gelerek ne-
ler yapabiliriz? Site gönüllülerimizle her Cumar-
tesi günü saat 2 de site yönetiminde bir araya 
gelmek, istişare etmek, birlikte bir site turu ata-
rak yerinde tespitlerde bulunmak istiyoruz. Yan-
lışları, hataları, eksikleri görmek çok büyük bir 
meziyet değil. Bunları gidermek, düzeltmek için 
biz ne yapıyoruz, birlikte neler yapabiliriz? 

Site sakinlerimizle SİTE GÖNÜLLÜSÜ olmanın 
hem kavramsal, hem de fonksiyon olarak içe-
riğini birlikte dolduracağız. Blok temsilciliğini 
gönüllü olarak yürüten site sakinlerimiz başta 
olmak üzere bütün gönlü geniş site sakinlerimizi 
bekliyoruz. 

“Site Gönüllüsü”
Bu Sitede Her Site Sakini Bir

 Parklarda çekirdek yiyen genç-
lere kabuklarını içine atmaları 
için poşet veren ve bu sebeple 
cebinde hep poşet taşıyan muh-
terem dedemiz. Sayıları o kadar 
çok ki. Fakat hepsi kendi halin-
de, müstakil. 
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Gerek bizim paylaşımımıza ve gerekse çağrımıza uyan 
site sakinlerimize teşekkür eden çarşı esnafımız bize 
çarşı yönetimi aracılığı ile bir mektup gönderdi.

Geçen ayki bültenimizde site sakinlerimize “Es-
nafımıza sahip çıkalım, kapıları açık kalsın” diye 
seslenmiştik. Salgın döneminde aylarca kapalı 
kalan, açıldıktan sonra da günlerce siftahsız dük-
kan kapatan esnafımıza moral oldu. Gerek bizim 
paylaşımımıza ve gerekse çağrımıza uyan site 
sakinlerimize teşekkür eden çarşı esnafımız bize 
çarşı yönetimi aracılığı ile bir mektup gönderdi. 
Mektupta “esnafımızın bu zor döneminde yayın-
lamış olduğunuz bu destek yazınız bizleri duy-
gulandırmış, ayrıca büyük bir moral kaynağı 
olmuştur. Site yönetimini yanımızda görmekten 

çok mutlu olduğumuzu bilmenizi isteriz.
İnsanın mutlu günlerinde çevresinde çok kişi 
olur. Ancak gerçek dost, insanın üzüntülü, sıkın-
tılı günlerinde yanında olur. Onun üzüntüsünü 
paylaşır, sıkıntısını gidermek için çalışır. 
Biz sizlerin gerçek dost olduğunuzu bilmekten 
onur duyduk. ALLAH sizlerden razı olsun. Selam 
ve hürmetlerimizle“ denilmekte idi.
Biz vazifemizi yaptık, samimi kanaatimizi belirt-
tik. Memnuniyete sebep olmasına biz de sevin-
dik. Bu sayımızda çarşı esnafımızın telefonlarını 
yayınlıyoruz.

Çarşı esnafımız
teşekkür etti
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NO  FİRMA İSMİ  TELEFON

CAFE PASTANE  LOKANTA  
36 SAFF CAFE 0505 6694561
45 ÇİÇEK FIRIN CAFE 8751322
84 MİSAFİR ÇAYHANE 0532 2349925
70 HANIMELİ EV YEMEKLERİ 0539 6501551
09 REŞEDA BAKLAVA 0542 6093659
27 TUBA MANTI 0535 7451151
74 MARMARA KEBAP 8757723-24-25
55 BELEŞ OCAKBAŞI 8756464
     
GIDA VE ŞARKUTERİ KASAP  
44 HAPPY MARKET 8766606
39 HARUN ŞARKUTERİ 8755604
47 SGM GIDA 0549 7886060
56 DOĞALİSTAN 8759580
51 KILIÇ KURUYEMİŞ 0544 5323962
38 HAYDAR KASAP 05388685396
    
ECZANE   
43 SÖNMEZ ECZANE 8755593
57 MARMARA ECZANE 8751810
    
BAY BAYAN GİYİM  
79 SULTAN TESETTÜR 0505 7402172
07 CAN ÇOCUK GİYİM 0535 5441079
22 BUTİK EBRU 0537 2568771
12 MODA ALMİNA  0530 7703214
01  DİZE GİYİM 0537 5039354
53 MİNES GİYİM 0505 5172306
48 AYNARS BAYAN GİYİM 0537 7442626
42 TUANAY MODA 0535 5879690
66 BESMELE EŞARP 0537 4827537
  
ÇEYİZ TUHAFIYE VE MEFRUŞAT  
82 GÜL MEFRUŞAT 0535 8418399
19 GALERİ TEKİN 8757243
72 MÜJDE CEYİZ 0542 2565834
02 HK.ÇEYİZ 0542 6121827
     
BAY BAYAN TERZİ  
03 GÖNÜL MODA TASARIM 0531 2900377
90 MİMOZA TERZİ 0544 5536574
11 HUZUR TERZİ 0537 3565998
73 BAHA TERZİ 0538 6116728
  
BAYAN KUAFÖR  
85 ARZUM HAİR  0536 6478009
05 İLKNUR KUAFÖR 0532 3006290
20 JOLİ KUAFÖR 0542 2658384
76 NUNA SAÇ TASARIM 0545 4287880
80 KUAFÖR SEMA 0541 066290
83 KUAFÖR GÜL 8767144
72 CLEOPATRA GÜZELLİK SAL.  0530 3254804

NO  FİRMA İSMİ  TELEFON

BAY KUAFÖR  
04 UZBAY KUAFÖR 0535 6159373
10 PAŞA KUAFÖR 0554 5791000
13 ÖZEL ERKEK KUAFÖRÜ 0532 2714990
61 BARIŞ KUAFÖR 0532 7850101
64 KUAFÖR BURHAN 0532 5431929

EMLAK  
88 GARANTİ EMLAK 0532 5753533
52 AKTİF EMALK 0532 3589819
46 REHA MEDİN EMLAK 0533 3952290
60 MEDO EMLAK 8750700
59 KOZA EMLAK 0505 4549758
62 OSÖZ GAYRİMENKUL 0532 2023905
65 GÜLBENDİ GAYRİMENKUL 0505 5728948
24 ZİRVE EMLAK 0533 2539545
67 MAT İNVESTMANT 0551 9656722
     
 FOTOĞRAFÇI  
 67 FOTO KAYHAN 0505 2221140
 68 İREM STUDYO 8764645
     
YAPI VE DEKORASYON  
59 ANTET YAPI MİM. KOMBİ 8066374
87 ONUR DEKORASYON 0532 6165734
26 MARMARA ELEKTRİK 0530 8697024
14 BATI ELEKTİRİK 0542 7431214
91 LED GARACE 0531 6063978
93 MARKA LOSTRA  0533 7131708
87 KOMBİ SERVİSİ 0542 5439509
27 AKEL MERMER  0533 6880055

DİĞER
37 TÜRKİYE GAZETESİ 8755500
41 TUĞÇE KIRTASIYE 8763647
54 PLANET BİLİŞİM 0542 6365899
78 JÜPİTER  GLOBAL TRADİNG  0533 0373863
49 ÇELİK İLETİŞİM 0532 4747333
63 ROSA SU ARITMA 8762728
58 TACER EĞİTİM VAKFI 0535 7176467
12 ORGANİK İÇECEK VE BAKIM 0533 3726839
22 DİYETİSYEN NAZLICAN 0553 1546198
29 PLATES SPOR SALONU 0546 4318390

ÇARŞI YÖNETİM 8757266

ÇARŞI ESNAFI
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YEŞİL MASA’nın sitemizdeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaç-
larını karşılama çalışmalarının biri de hayırseverlerin ba-
ğışladığı etleri dağıtma faaliyetidir. Kurban bayramı önce-
sinde de adak, akika, şükür hayvanı kesmek isteyenlerin 
vekaletleri alınacak ve bayramdan hemen önce kesilerek 
etleri sitemizdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. Böy-
lece onların acaba bayramda et gelecek mi beklentisi kal-
madan bayrama girmeleri sağlanacaktır. Adak veya akika 
borcu olmadığı halde sadece sitemizdeki yardımlaşma ve 
dayanışmaya katkı sağlamak için hayrına bağışta bulun-
mak isteyen site sakinlerimizin bu hayır fırsatını kaçırma-
yacaklarına inanıyoruz. 

İnsanoğlu havayı, karayı, denizi kirlettikçe tabiat adeta 
isyan ediyor. Son günlerde değişmez günün manşet ha-
beri olan müsilaj (deniz salyası) aslında bizlere bir ikaz. 
Tabiat bu şekilde sorumsuzca kirletilmeye devam edilir-
se denize girmek ve deniz canlılarını yemek hayal olacak. 
Devlet, belediyeler, sanayi kuruluşları ve çevreyi kirleten 
herkes kendi payına alması gereken tedbiri almalı. İhlas 
Marmara Evleri 1. Kısım olarak başlattığımız ve site sa-
kinlerimizin yoğun katılımla destek verdiği ATIK BİTKİSEL 
YAĞ TOPLAMA çalışmamız sayesinde yaşanan deniz kirli-
liğinde pay sahibi olmayan nadir yerlerden biri olmaktan 
dolayı çok mutluyuz ve vicdanen müsterihiz. 

Bu konuda özellikle ev hanımlarına çok iş düşüyor. Ha-
nımlar hem ATIK BİTKİSEL YAĞLARI lavaboya dökmeyip 
ağzı kapalı şişelerde toplama noktalarına bırakarak ve 
hem de başkalarının da buna hassasiyet göstermesi için 
gayret ederek çok hayırlı bir hizmet yapmış oluyorlar. Bu 
SİTE GÖNÜLLÜSÜ olmanın da ötesinde bir DOĞA GÖNÜL-
LÜSÜ olmaktır.

Atık bitkisel yağ toplama 
çalışmamız sayesinde, 
yaşanan deniz kirliliğin-
de pay sahibi olmayan 
nadir yerlerden biriyiz.

Bayram sevincini 
yaşatalım

Sitemiz vicdanen müsterih

Bayram gelmeden
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Panayır yaptık

Bisiklet yarışması düzenliyoruz

Hayat normale 
dönüyor

Pandemi yasakları sebebiyle tedirgin olduk, çok 
kimse evden çıkamaz oldu. Özellikle çocuklar ve 
gençler bundan çok etkilendi. Daha önce, gençler 
ve yetişkinler için onları biraz da olsa rahatlatmak 
için fotoğraf ve kompozisyon yarışması düzenle-
miştik. Bu etkinlikten oldukça güzel neticeler al-
mıştık. 24-26 Haziran tarihleri arasında ise kermes 

düzenledik. Çarşı binası arkasında kurulan portatif 
çadırlarda yiyecek, giyecek, süs, takı, çeyiz eşyası 
gibi değişik ihtiyaçlara yönelik stantlar kuruldu. 
Özellikle hanımlar için güzel bir aktivite olduğuna 
inanıyoruz. Dergimizin baskı çalışması tamamlan-
dığı için bu sayıya fotoğrafını koyamadık ama bu 
etkinliği zaman zaman tekrarlamak istiyoruz. 

3 Temmuz Cumartesi günü saat 10-12 arasında da site-
miz Darende caddesinde bisiklet yarışması düzenlene-
cek. Şölen havasında yapılacak yarışma öncesi konuk bi-
siklet akrobasi takımı gösteri yapacak. Etkinlik önce 3-4 
yaş arası miniklerin özel yarışı ile başlayacak. Miniklerin 
özel bisiklet ve kasklarını site yönetimi temin edecek. 
Ayrıca bisiklet sporuna meraklı amatör yetişkin bisikletçi 
site sakinlerimiz de etkinliğimize renk katacaklar. 
Her yaştan gençlerimizi ve çocuklarımızı yarışmalara ka-
tılmaya ve bütün site sakinlerimizi bu muhteşem etkinli-
ği izlemeye davet ediyoruz. 

Salgın şartları sebebiyle yapmayı arzu ettiğimiz birçok 
aktiviteyi ertelemek zorunda kaldık. Şimdi mevcut 
şartlara uygun olanları tek tek icra etmeye başlıyoruz. 
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Sitemiz şantiye 
alanı gibi oldu

Site yönetimi birim amirleri ile her hafta başında 
bir toplantı yapıyoruz. Devam eden işler, yeni baş-
layacak olanlar, planlamaya alınacaklar, teklif alı-
nacaklar….Hepsi tek tek görüşülüyor. Madde baş-
lıkları halinde sıralandığında bile sitemizde her bir 
köşede bir iş yapıldığını, sitenin adeta şantiye ala-
nına döndüğünü görüyoruz. Bir kaçını sıralarsak:

Blok Kapılarının Yapımı Devam Ediyor: Blok dış 
kapılarının çelik kapılarla değiştirilmesi ve sonra-
sında zemin granitleri ve merdiven küpeştelerinde 
yapılacak işleri hızlandırdık.

Site Kapılarının İnşası Devam Ediyor: Küçük ada ve 
Büyük ada kapılarının yapımı son safhaya geldi. Bu 
iki yerde kısa sürede intercom görüntülü görüşme 
sistemi de devreye girecek ve tam güvenlik sağla-
nacak. Kolej kapısının yapımına da başladık. Darısı 
ana kapımız Fatih Kapısında.

Duvarlar Boyanıyor: sitemizin dış duvarları ve site 

içinde bazı istinat duvarlarının boyanması devam 
ediyor. 

A 21- 23 Arası Yeni Yaya Kapısı Açıldı: Sitemizden 
İhlas caddesine yeni bir yaya kapısı açtık. Bu ka-
pının önemi özellikle dış kapıların yapımı bitince 
daha da artacak.

Havuzlar Yenilendi: Ördekli Park, Numune Park, 
Büyük ve Küçük Ada havuzları yenilendi. Peyzaj 
düzenlemesi yeniden ele alındı. Bütün bu işlerde 
mimarlarımız Mustafa Bey ve Merve Hanım bütün 
gün yoğun çalışarak sitemize değer katıyorlar. 

Ana Caddeler Çiçekliklerle Donatıldı: Bloklarımı-
zın önündeki beton çiçekliklere birkaç ay önce dik-
tiğimiz çiçeklerin bakımının ve korunmasının çok 
geniş bir alandaki sitemizde çok zor olduğunu gör-
dük ve bunları ana caddelerimize taşıdık. Boyanıp 
çiçeklendirildiğinde sitemizin görüntüsü ve imajı 
bir kat daha artacak.

Yönetim olarak her hafta yaptığımız koordinasyon 
toplantısında yapılan ve yapılacak işler konuşulup 
değerlendiriliyor. Şöyle dönüp baktığımızda sitemizin 
her yerinde bir çalışma var, adeta şantiye gibi.
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      bilgi@ihlasmarmaraevleri1.com

HAYAT YOLUNDA

Sitemiz sakinlerinden;

MEHMET FİKRİ ÇULAK  -  ELİF FİLİZ 
ŞAHABETTİN MAHDUM - YAŞAR 
KARASAKAL  - AYŞE YÜKSELOĞLU 
vefat etmişlerdir. 
Merhumlara Yüce Mevla’dan rahmet 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

ARAMIZDAN AYRILANLAR

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

Lütfen Kaydedin!Lütfen kaydedin ve ailenize kayıt ettirin

MEHMET F. ÇULAK ŞAHABETTİN MAHDUM YAŞAR KARASAKAL

Çarşı Durağından Kalkış 09:00 
Hastaneden Dönüş 14:45

SALI - PERŞEMBE Günleri

TÜRKİYE HASTANESİ 
Ücretsiz Servis Saatleri

E V L E N E N L E R

İKÜBRA ÖZTÜRK & 
ABDURRAHMAN ARVAS
evlenmişlerdir. Yeni evlilere bir ömür 

boyu saadet ve huzur içinde yaşamalarını 
temenni ederiz.
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İslâm âlimlerinden biri talebeleriyle Basra 
kıyısında gezinirken, deniz kenarında bir-
birlerine öfke içinde bağıran bir aile gör-
müş. Talebelerine dönüp:

“İnsanlar neden birbirlerine öfke ile bağırır-
lar?” diye sormuş.

Talebelerden biri:
“Çünkü sükûnetimizi kaybederiz” deyince 
mübarek zat:
“Peki, öfkelendiğimiz insan yanı başımız-
dayken neden yüksek sesle konuşuruz? O 
kişiye söylemek istediklerimizi daha düşük 
bir ses tonu ile duyurabilecekken, demek 
istediklerimizi daha nazik bir lisanla akta-
rabilecekken niye avazımız çıktığı kadar 
boğazımızı yırtarak bağırırız?” diye tekrar 
sormuş.

Talebelerden ses çıkmayınca anlatmaya 
başlamış:

“Çünkü İki insan birbirine öfkelendiği za-
man, kalpleri birbirinden uzaklaşır. Bu uzak 
mesafeden birbirlerinin kalplerine seslerini 
duyurabilmek için bağırmak mecburiye-
tinde kalırlar. Ne kadar çok öfkelenirlerse, 
arada açılan mesafeyi kapatabilmek için o 
kadar çok bağırmaları lazım gelir.”

“Peki, iki insan birbirini sevdiğinde ne olur? 

Birbirlerine bağırmak yerine sakince ko-
nuşurlar, çünkü kalpleri birbirine yakındır, 
arada mesafe ya yoktur ya da çok azdır.

Peki, iki insan birbirini daha da fazla sever-
se ne olur? Artık konuşmazlar, sadece fısıl-
daşırlar. Çünkü kalpleri birbirlerine daha 
da yakınlaşmıştır. Artık bir süre sonra ko-
nuşmalarına bile lüzum kalmaz, sadece 
birbirlerine bakmaları yeterli olur. İşte bir-
birini hakiki olarak iki insanın yakınlığı böy-
le bir şeydir.”

Daha sonra talebelerine bakarak şöyle de-
vam etmiş:
“Bu sebeple tartıştığınız zaman kalplerini-
zin arasına mesafe girmesine müsaade et-
meyin, izin vermeyin. Aranıza mesafe koya-
cak sözlerden uzak durun.

Bağırmak kıymetli bir iş olsaydı…
“Zerzevatçı değil, kuyumcu bağırır,
Eskici değil, antikacı bağırırdı….

FİKRİ KIYMETLİ OLAN BAĞIRMAZ. BAĞI-
RAN DÜŞÜNEMEZ, DÜŞÜNEMEYEN KAV-
GA EDER. SESİMİZİ DEĞİL SÖZÜMÜZÜ 
YÜKSELTELİM.

Rabbim bizleri;
“Güzel sözle, hikmetle ve nezaketle“ davra-
nan kullarından eylesin  inşallah.

Bültenliyorum

Sesimizi değil 
sözümüzü 
yükseltelim
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