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         yarışmamız 
şenliğe dönüştü
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şarı insanı mutlu eder. Sizi başarıya ulaştıran 
ise hayallerinizdir. Eee insan bu alemde hayal 
ettiği müddetçe yaşar. Hayaliniz yoksa mutlu-
luk da yok… Fakat başarı her zaman mutluluk 
getirmez. Hepimiz hayatta mutluluğu aramı-
yor muyuz? Demişler ki ihtiyacımızdan fazla 
olan her şey zehirdir. Zenginlik, sevgi, hırs artık 
daha ne sayarsanız… 

İhtiyaç nedir sorusunun cevabını ekonomist-
lerden ve psikologlardan almanın mümkün 
olmadığını bir tarafa kaydedelim.

Bir yerde okumuştum; demir tava gelir kömür 
biter, akıl başa gelir ömür biter… Burada aklı 
da tarif gerekir. Akıl; işin sonunu düşünmektir, 
zekadan farklıdır. İşin sonu ölüm değil mi?
Hayallerinin ve ideallerinin peşinden gidenler 
biraz iz bırakıyorlar…

Doğduğumuzda sağ kulağa ezan, sol kulağa 
kâmet okunur, namazımız da ölünce kılınır. 
Malum cenaze namazının ezanı ve kâmeti 
yoktur çünkü önceden zaten okunmuştur.

Dünyada mükemmellik arayışı beyhude bir 
çaba… İki iyilik bir arada olmaz derler… Yap-
tıklarımızın ve yapmadıklarımızın bir karşılığı 
hayattayken tam görülmeyebilir. Ahretin bu 
açıdan mutlaka olması lazım mantıken… Tam 
adaletin dünyada tahakkuku yoksa ki yok; ol-
ması gereken yer vardır. Cennet cehennem bu 
dünyadadır diyenlere boş verin. Binlerce insa-
na zulüm edenlerin bunun karşılığını görme-
den ansızın ölmeleri de ayrıca ahiret hayatına 
inanmayı zaruri kılmaz mı?

Bazılarına göreyse HAYAT; kısa gelen bir yor-
gan gibidir, yukarıya çekersin ayakların açıkta 
kalır üşür, aşağıya çekersin omuzların donar!
Hayatı; iki direğe veya ağaca bağlı salıncağa 

Tefekkür hakikati arama faaliyetidir. En büyük 
tefekkür de ölümün hakikati ile yüzleşmektir. 
Çünkü dünyada ölümden başkası yalan. Me-
zarlıkları cami bahçelerinden ve şehir içle-
rinden çıkarttıktan sonra ölümü unutan bir 
hayatı yaşıyoruz. Eskiden ölenlerimizle birlik-
teydik şimdi ise ölecek gibi yaşadığımız bir ha-
yatımız kalmadı…  

Öyle meşgulüz ki ölmeye zamanımız yok…
Kimimiz hayallerimizin peşinden kimimiz de 
geçici zevklerimizin peşinden… Mutluluk ve 
başarı arayışıdır bizi koşuşturan… 

Paranın peşinde öyle hızlı koşuyoruz ki bazı 
şeyler hep arkada kalıyor. Ahlak, sabır, insaf, 
kanaat bunların bazıları…

İnsan zengin olunca, ahiret hesabı da yoksa 
her şeye kolayca ulaşabildiği için hayattan 
zevk alamazmış. Bir çaba sonucu ulaşılan ba-

MAHMUT KÜÇÜKDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Site Sakinlerimiz,

Başkan’dan
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benzetenler de vardır. Onlara göre HAYAT; bir 
ucunda gözyaşı ve hüzün, diğer ucunda huzur 
ve saadet… Bu iki uç arasında sallanır durur…
İstediğimiz kadar rahat olsun ya da tersi; ade-
ta gurbette yaşıyor gibiyiz.  Ölünce esas mem-
lekete varmış oluruz. İnsan evinde rahat eder.
Bugüne kadar yaşadığımız hayat bir göz açıp 
kapayıncaya kadar geçtiyse bundan sonraki 
yaşayacağımız hayatta bir göz açıp kapa-
yıncaya kadar geçecektir. Esasında iki nefes 
arası bir zaman… Aldığımız nefesi veremezsek 
ölürüz verdiğimizi alamazsak yine ölürüz.

Bazılarına göre hayat, iki yüzlüdür; bazen ar-
kandan çelme takacak kadar nankör, bazen 
elinden tutup kaldıracak kadar bonkör…
Bir başkalarına göreyse hayat, toz pembedir; 

kimi tozunu yutarken, kimi pembe hayallerini 
yaşar.

Alimlerimize göre hakiki manada HAYAT; iki 
sualin arasında yaşanan ÖMÜRDÜR.
Musallaya gelen tabuttaki için nasıl bilirdiniz 
sorusu ne kadar gereklidir bilmem ama kötü 
bilirdik cevabına hiç denk gelmedik değil mi?
İster bey ol, ister paşa,
İster fakir, ister poşa...
İmanın sağlamsa eğer,
Ömrün geçmemiştir boşa…
Ve…
Hayat dediğin bilmece,
Altı üstü, iki hece.
Çözene aydınlık gündüz,
Çözmeyene koyu gece…

Bültenliyorum
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Bisiklet yarışmamız 
şenliğe dönüştü
Türkiye’nin en güzel sitesi olan 
İhlas Marmara Evleri 1 sitemizde 
7 ayrı yaş kategorisinde toplam 
120 yarışmacının yarıştığı bisik-
let yarışması 3 Temmuz 2021 
Cumartesi günü yapıldı. Çok sayı-
da site sakininin de seyirci olarak 
katıldığı etkinliğimiz bir şölen ha-
vasında geçti. 

Hava çok güzeldi. Yarışmacılar ve aileleri he-
yecanlı idi. Site sakinlerimizin salgın tedbir-
lerinden bunalmış olması ve uzun bir zaman-
dır böyle bir etkinlik yapılamamış olması da 
ilgiyi artırmıştı.
 
Yarışma öncesi Site Başkanımız Mahmut 
Küçükdoğan yaptığı konuşmada salgının et-
kilerinin azalması ile ertelenen, bekletilen 
bütün etkinlikleri peş peşe yapacaklarını, 
bunda amaçlarının hem salgının getirdi-
ği sosyal problemleri gidermek ve hem de 
özellikle gençlerin istikbaline olumlu katkı-
lar yapacak sportif, kültürel kazanımlar kat-
mak olduğunu söyledi. 

Yarışmaların en neşeli, en heyecanlı bölümü 3-4 yaş miniklerin pedalsız denge bisikletleri ile 
yaptıkları yarış idi. Hayat yarışının onlar için belki de ilk hatıra fotoğrafı o gün çekilmiş oldu. 
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Gençleri yeni kurulan Marmara Evleri Bisiklet 
Kulübüne katılmaya davet eden Küçükdoğan, 
Bisiklet Federasyonunun düzenlediği yarışlara 
katılacak lisanslı bisiklet sporcuları yetiştirme-

yi amaçladıklarını ve bundan sonraki ilk hedef-
lerinin Okçuluk Kulübü kurmak ve site gençleri 
arasında okçuluk yarışma etkinliği yapmak ol-
duğunu bildirdi. 

Bisiklet yarışması ile 
ilgili videoyu İHLAS MARMARA 

TV’den izleyebilirsiniz.
Yarışmada dereceye giren yarışmacılar ödüllerini Site Başkanımız 
Mahmut Küçükdoğan’ın elinden aldılar.

Sitemizde yapılan etkinliğin İHA tarafından servis edilmesinden sonra Türkiye çapında birçok gazete 
ve internet sitesinin bunu haber olarak değerlendirmesi de sitemiz adına kazanç oldu.



6 sitemiz

 Sitemizde unutulmayacak 

Bayram şenliği
Bayram sonu sitemizde her 
yaştan site sakinimiz için unu-
tulmayacak bir bayram şenliği 
yaşandı. Eğlencelerin birçoğu 
yoğun katılım sebebiyle birkaç 
kez tekrar edildi. Başkanımız 
Mahmut Küçükdoğan bu tür et-
kinlikleri sık sık tekrarlayacakla-
rını, sırada 21 Ağustos’taki koşu 
yarışması olduğunu söyledi

Bayram sonu sitemizde her yaştan site sakinimiz için unu-
tulmayacak bir bayram şenliği yaşandı. Çuval yarışı, top 
sektirme, sandalye kapmaca, kasa yürüyüşü, kaşıkla yu-
murta taşıma, yoğurt yeme, yürüyen yol, yakar top, bayrak 
yarışı, mendil kapmaca, garson, halat çekme gibi eğlen-
celerin birçoğu yoğun katılım sebebiyle birkaç kez tekrar 
edildi. 
Başkanımız Mahmut Küçükdoğan bu tür etkinlikleri bun-
dan sonra sık sık tekrarlayacaklarını, sırada 21 Ağustos’ta 
yapılacak koşu yarışması olduğunu söyledi ve İstanbul içi 
ve dışında tarihi, turistik yerlere geziler de yapılacağını 
müjdeledi.
Etkinlikte pamuk şeker ve patlamış mısır bütün ziyaretçi-
lere ücretsiz dağıtıldı. Bisiklet akrobasi takımının gösterisi 
büyük alkış aldı. Diyetisyen Nurefşan Çaldıran sağlıklı bes-

Birçok çocuğumuz böyle bir etkinliği kendi mahallelerinde ilk defa yaşadı. Başkanımız Mahmut 
Küçükdoğan bundan sonraki ilk etkinliğin 21 Ağustos’ta olacağını, ayrıca tarihimizi çocuklarımıza 
iyi öğretebilmek için de şehir içi ve şehir dışı geziler düzenleyeceklerini bildirdi. 
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lenme konusunda çok faydalı bir konuşma 
yaptı.
Bu etkinlikte dikkat çeken bir diğer şey ise 
site gönüllüsü gençlerin yanlışlıkla yere 
atılmış çöpleri yengeç çöp toplama aparat-
ları ile toplaması idi. Yoğun kalabalıkların 
olduğu etkinlikler bitince temizlik görev-
lilerine büyük iş düşer. Bizim bayram şen-
liğimizin sonunda etkinlik alanı gerek site 
sakinlerimizin duyarlılığı ve gerekse site 
gönüllüsü gençlerimizin örnek çabaları 

ile tertemizdi. Bayram şenliğimizin bir di-
ğer aktivitesi ise çocuklara özel pazar yeri 
idi. Gelişmiş ülkelerde çocukların iletişim 
kabiliyetlerinin artmasına ve sosyalleşme-
sine vesile olduğu için çokça desteklenen 
bu etkinlik ülkemizde maalesef henüz çok 
yeni. Sitemizde açılan çocuklara özel pazar 
yeri ile sitemiz bunun öncülerinden oldu. 
Çocuklar bu pazarda kendi eserlerini ve 
ürünlerini, kitaplarını, oyuncaklarını satma 
veya takas etme imkanı buldular. 

Yumurta
taşıma

Çocuklara 
özel pazar 

yeri

Ücretsiz
potlamış 

mısır

Ücretsiz
pamuk 
şeker

Çocuklar 
ikinci 

bayramı 
yaşadı

Garsonlar 
yarışıyor

Çuval 
yarışı

Sırada 
21 Ağustos 
koşu yarışı 

var.
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Çok sayıda site sakinimiz bir an önce sitede yaşa-
manın kurallarının ihlali halinde yaptırım uygulan-
masını talep ettiler. Sitenin huzuru ve güzelliğinin 
devamı için bu konuda ısrarcı oldular. 
Site yönetimi olarak sitede yaşamanın kurallarını 
site sakinlerimize bütün iletişim kanallarını kul-
lanarak hatırlatmaya çalıştık. Sabırla, iyi niyetle 
sonuç almaya gayret ettik. Kuralların herkes tara-
fından içselleştirilmiş olması, farkındalık şuuru-
nun oluşması, iyi örneklerin yaygınlaşması, eğitim 
ve zaman istiyordu. Yirmi bin kişinin yaşadığı bir 
yerde çok küçük bir azınlığın kural tanımazlığını 
ancak kuralların ihlali halinde uygulanacak yaptı-
rımlar olması ile önlenebileceğini biliyorduk ama 
acele etmedik. Çok sayıda site sakinimiz bir an 
önce sitede yaşamanın kurallarının ihlali halinde 
yaptırım uygulanmasını talep ettiler. Sitenin hu-
zuru ve güzelliğinin devamı için bu konuda ısrarcı 
oldular. Sitede yaşamanın mecburi karşılığı olan 
aidat ödemeyi her istediğini yapabilme özgürlü-
ğü sanan az sayıdaki site sakininin zaman zaman 
haddi aşan pervasızlıkları ile sitenin huzurunu boz-
masına daha fazla bizim de tahammül etme imka-
nımız yoktu. Yönetimin alacağı bir kararla hemen 
uygulamaya koyabileceği ve site sakinlerimizin bü-
yük çoğunluğunun gönülden destekleyeceği yaptı-
rımları ilan etmeden önce son bir kez daha sitede 
yapıldığında ceza gerektiren durumları tespit edip 
yayınlamak istedik. Bu konuyla ilgili eksik kalmış 
hususlar var ise site sakinlerimizin hatırlatmasını 
rica ederiz.

Sitede Yapıldığında Ceza Gerektiren Durumlar:

• Su saati dolaplarına herhangi bir eşya koymak.
• Merdivenlere, sahanlıklara, ortak alanlara her 
türlü özel eşya koymak.
• Kapı önlerine ayakkabı, ayakkabılık, paspas koy-
mak.
• Çöpünü kapı önüne koymak.
• Bina dışından görülecek şekilde panjurlara, bal-
kon demirine veya bahçeye çamaşır asmak.
• Balkon, pencere ve terastan halı silkelemek, su 

dökmek, izmarit, çöp atmak.
• Daire içinde kedi, köpek, tavuk vs. evcil hayvan 
beslemek. 
• Sokak hayvanlarını bina içine almak, beslemek.
• Daire içinde ana yapıya, taşıyıcı duvarlara zarar 
verecek tadilat yapmak. 
• Site yönetimi onayı almadan, tadilat sözleşmesi 
yapmadan tadilat yapmak.
• Asansörle eşya taşımak.
• Asansör ve blok içine tadilat malzemeleri ile za-
rar vermek, kırmak veya kirletmek. 
• Binanın genel görünümü ve güzelliğini bozacak 
şekilde güneşlik, panjur, klima dış ünitesi vs. koymak.
• Otoparklara iki çizgi arası dışında gelişigüzel 
park etmek. 
• Park edilmez işareti bulunan yerlere ve engelli 
park yerlerine park etmek.
• Otoparklarda uzun süre kullanılmayan, hurda 
araç park etmek. 
• Site sakini kayıtlı binek araçları dışındaki her tür-
lü araç ve iş makinesini ticari veya başka maksat-
larla site otoparklarına park etmek.
• Blok içine, çevresine gelişigüzel saksı ve kaplarla 
çiçek bırakmak, peyzaj ekibi bilgisi dışında rasge-
le ağaç ve çiçek dikmek.
• Sitenin ortak mülkü olan park, bahçe, havuz, yol, 
kaldırım vs. her hangi bir şeyi kirletmek.
• Sitenin ortak mülkü olan herhangi bir şeyi kır-
mak, bozmak, zarar vermek.
• Diğer site sakinlerini rahatsız edecek hareketler 
yapmak.
• Site içinde aşırı hız yapmak, araçla gürültü yap-
mak.
• Gece saat 22 den sonra tv, radyo, müzik veya gü-
rültüye sebep olabilecek cihazla komşuları rahat-
sız etmek. 
• Site içinde genel ahlaka, kanuna aykırı her türlü 
harekette bulunmak. 

Sitede yaşarken
yaptırımlar da olacak
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Site kapılarının yenilenmesini müteakip otobüs ve 
minibüslerin içeri girmemesi, haricen gelenlerin 
sorgulanarak alınması site güvenliğini artıracaktır. 
Kapılar yapıldıktan sonra motosiklet kullanımının 
site içinde yasaklanması, site sakinlerimize ve site 
içindeki esnafımızın motosikletlerini kullanımının 
da esasa bağlanması gerekmektedir.  Alınacak ted-
birler sitemizdeki motosiklet sahipleri, motosiklet 
ile paket servisi yapan site esnafımız ve site dışın-
dan gelecek motosikletler için ayrı ayrı olacaktır. 

SİTEMİZDEKİ MOTOSİKLET SAHİPLERİ

Sitemizde oturup da motosiklet sahibi olanların 
hem motosiklet ruhsatlarını ve hem de kullanıcı 
ehliyetlerini site yönetimine bildirmeleri istene-
cektir. Bu site sakinlerimize yönetime geldiklerin-
de site içinde 20 km den hızlı motor kullanmak, 
eksoz patlatmak, yayalara ayrılan park ve bahçe-
lere motorla girmek ve motorlu konvoy yapmanın 
yasak olduğu, bunları ihlal ettiklerinde ve motoru 
kendilerinden başkası kullanması durumunda site 
içine bir daha motosikletle giremeyecekleri yazı-
lı tebliğ edilecektir. Motosiklet artık onlar için de 
site içinde kullanımdan çok, dışarıda kullandıktan 
sonra evlerine gidene kadar 20 km hızla geçtikleri 
bir vasıtaya dönüşmelidir. 

PAKET SERVİS YAPAN SİTE ESNAFIMIZ

Esnafımıza site içi paket servis için fazla hız yap-
mayan, gürültüye sebep olmayan elektrikli sko-
ter kullanmasını tavsiye ederiz. Site dışına paket 

servis için motosiklet kullanacaklar ise diğer site 
sakinleri gibi siteden çıkana kadar veya gelişte 
kontak kapayana kadar 20 km hızı geçmemeleri ve 
motosiklet sahibi site sakinlerinin uydukları kural-
lara uymaları gerekmektedir. Bu esnafımız da mo-
tosikletlerinin ruhsatları ve kullanıcı personelin 
ehliyetlerini de site yönetimine getirmeli, değişik-
lik olduğunda son durumu bildirmelidir. 

SİTE DIŞINDAN GELECEK MOTOSİKLETLER

SİTE DIŞINDAN hiç bir şekilde MOTOSİKLET 
site içine giremeyecektir. Bunun için girişte 
genişçe motosiklet park alanı yapılacaktır. 

Paket servis için gelen;
• Ya gideceği dairenin onayından sonra yaya olarak 
siteye girmeli,
• Ya müşterisi kapıya gelip siparişi kendisi almalı,
• Ya da motosikletini kapı dışında park edip, site 
içinde elektrikli skoter kullanarak paketini tes-
lim etmelidir. Bu maksatla site içinde kullanmak 
için önceden site içine park edecekleri skoterları 
olabilir, bunun için sitede scoter kiralama firması 
kurulabilir veya sayıları her geçen gün artan Martı, 
Binbin, Palm, Kedi vs. gibi firmalarla işbirliği yapı-
labilir. Biz site yönetimi olarak site dışından gele-
rek sitemize hizmet verenlerin sorunlarına çözüm 
üretilmesine yardımcı olmaya hazırız. Hassasiyeti-
miz sitemizin güvenliği ve huzuru içindir. Bunu an-
layan ve işbirliği ile sorun çözmeye açık olanlara 
elimizi uzatırız.

Site içinde motosiklet 
kullanımı yasaklanıyor
Yaşanan salgın döneminde internet sa-
tışları ve paket servis satışlarının artışı 
motosiklet kullanımını büyük bir oranda 
artırdı. Günde 1000’in üzerinde motosik-
let sitemize girmeye başladı ve sayı her 
geçen gün artırıyor.  Site güvenliğini teh-
dit eden en birinci problem haline gelen 
bu durum site yönetimi olarak bizim ted-
bir almamızı zorunlu hale getirdi. 
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Sitemizdeki adeta ormanı hatırlatan ağaçlık alanın 
içinde çok sayıda da meyve ağacı var. Kiraz, vişne, 
kayısı, erik, dut, yenidünya, ceviz, fındık, badem, 
ıhlamur, elma, armut, ayva, turunç, üzüm, incir, taf-
lan, Trabzon hurması ilk aklımıza gelenler. Bazen 
site sakinlerimiz site yönetimini arayıp “acaba yi-
yebilir miyiz, helal midir?” diye soruyorlar. Bütün 
site sakinlerinin ortak malı olmasından dolayı has-
sasiyet gösteren bu site sakinlerimize verdiğimiz 
cevabı herkes duysun diye burada tekrar ediyoruz. 
Sitemizdeki meyve ağaçları zayi olması için değil, 
bütün site sakinlerimizin istifadesi için dikilmiştir. 
Bütün sitenin ortak malıdır ve site yönetim kurulu 
başkanımız bütün site adına site sakinlerinin isti-
fadesine müsaade etmiştir. Birkaç küçük ayrıntıya 

dikkat etmek şartıyla gönül rahatlığı ile yenebilir. 
• Meyve toplarken ağaçlara zarar verilmemelidir.
• Olgunlaşmadan meyveler koparılmamalıdır. 
• Toplanan meyveler ticari olarak kullanılmamalıdır.
• Bütün sitenin ortak malı olduğu ve üzerinde baş-
kalarının da hakkı olduğu düşünülerek meyve top-
lamada aşırıya gidilmemelidir.
Dalından taze taze meyve yemek çok büyük bir ni-
mettir. 20 bin kişinin yaşadığı büyük bir sitede bu 
nimetten adil bir şekilde faydalanmak ise oradaki 
site sakinlerinin ne derece medeni insanlar olduk-
larının göstergesidir. Büyükşehirlerde bu imkan-
dan mahrum milyonlarca insan için millet bahçele-
ri içinde yeni yeni meyve bahçeleri açılıyor. Bizim 
sitemiz yıllardır bu nimeti yaşıyor. 

Sitemizin 
meyveleri site
sakinlerine 
helaldir
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Güle güle git 
Ahmet

Abi

Ahmet Köroğlu.
Çorum- İskilip’li bir Anadolu çocuğu idi. Firma 
sahibi olarak sadece emreden, yöneten olmakla 
kalmaz her işte personeliyle birlikte çalışırdı. Site-
mizin her karışında hemen her çiçekte, her ağaçta 
emeği vardı. Yaptığı işi aşkla yapan birine örnek 
vermek gerekirse ilk akla gelen olurdu. Sabırlı idi, 
gayretli idi, cömertti. “İskilip’in meşhur İskilip Dol-
masını yememiş insan Allahü Tealanın verdiği dün-
ya nimetlerinin en güzelini tatmamış sayılır” derdi. 
Bir hayali vardı. Camii otoparkında 10-15 adet dev 
kazanlarda İskilip Dolması hazırlayıp bütün site sa-
kinlerini bu nimetle tanıştırmak istiyordu. Bu haya-
lini gerçekleştirmek ona nasip olmadı, ama diktiği 
çiçekler açtığında gül koridorları rengarenk güller-
le donandığında her baktığımızda biz onu hatırla-
yacağız. Hele de Necip Fazıl Kısakürek rahmetlinin 
BİZİM ŞARKIMIZ şiirini her okuduğumuzda Ahmet 

Sitemizin Peyzaj ve 
Çevre Temizlik işlerini 

yapan firma sahibi 
Ahmet Köroğlu

vefat etti. 

Dünyadaki cennetten hakiki cennete
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abimizi yad edecek, ruhuna Fatihalar göndereceğiz. 
Site yönetiminin kadrolu veya hizmet aldığımız söz-
leşmeli-taşeron firmalarının personeli olarak yoğun 
iş temposunda bir aile sıcaklığında çalışırız. Ahmet 
abinin aramızdaki yeri hakikaten çok farklı idi. İyi 
yere tohum attı, vefalı insanlar onu unutmayacak. 
Güle güle Ahmet abi. Yerin cennet bahçeleri olur in-
şaallah.

Bizim Şarkımız
Kırılır da bir gün, tüm dişliler
Döner şanlı, şanlı çarkımız bizim
Gökten bir el yaşlı gözleri siler
Şenlenir evimiz, barkımız bizim

Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze
Kavuşuruz sonu gelmez gündüze
Sapan taşların yanında füze
Başka alemlerle farkımız bizim

Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman
Görürler nasılmış, neymiş kahraman
Yer ve gök su vermem dediği zaman
Her tarlayı sular, arkımız bizim

Gideriz nur yolu izde gideriz
Taş bağırda, sular dizde gideriz
Bir gün akşam olur, biz de gideriz
Kalır dudaklarda ŞARKIMIZ bizim...

Necip Fazıl Kısakürek

(Allah’ın rahmeti üzerine olsun. 
Huzur içinde yat Ahmet abi)
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      bilgi@ihlasmarmaraevleri1.com

HAYAT YOLUNDA

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

Sitemiz sakinlerinden;
AHMET KÖROĞLU

HATİCE AYGÖR 
vefat etmişlerdir. Kendilerine

Yüce Mevla’dan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

ARAMIZDAN 
AYRILANLAR

AHMET KÖROĞLU HATİCE AYGÖR

Çarşı Durağından Kalkış 09:00 
Hastaneden Dönüş 14:45

SALI - PERŞEMBE Günleri

TÜRKİYE HASTANESİ 
Ücretsiz Servis Saatleri

EVLENENLER
YAREN SAY IN & 

MUHAMMED EMIN DERE
evlenmişlerdir. Yeni evlilere bir ömür boyu 

saadet ve huzur içinde yaşamalarını 
temenni ederiz.
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İnsanın en yakını, en sevdiği öldü-
ğünde unutma süresi 18 ay sürermiş.
Yani 18 ay sonra acısı diner, bu süre-
den sonra tatlı bir hatıra olarak ha-
tırlarlarmış. 
Düşününce içim acıdı bir an.
Değer verdiklerimin,
Çok sevdiklerimin,
“Onlar olmadan asla olmaz” dedik-
lerimin beni 18 ay sonra unutacak 
olması... 

İyi bir iş, geniş bir ev, bir araba, 
emeklilik hayalleri, “Hele şu da olsun 
rahatlayacağım” derken bir bakıyor-
sun hayatın sonuna gelmişsin. 
Lakin bizim yaratılış sebebimiz ara-
ba, ev, bağ, bahçe değil ki...
Hiçbir değer üretmeden, iz bırak-
madan yaşanan bir hayat 80 yıl de-
ğil de 800 yıl olsa ne yazar ki? 
18 ayda unutulduktan sonra... 

Yazık oluyor bize. Çok ucuza gidiyo-
ruz. Eğer unutulacak şekilde yaşa-
dıysak; neyin ne kıymeti olur ki?

-İnsanın yetiştirdiği öğrencileri ol-

malı, öğretmen olmasa bile...

-Yazdığı bir kitabı olmalı en azından, 
ya da yazmaya azmettiği...

-Tanımadığı, adını bile bilmediği in-
sanlarda iz bırakmışlığı olmalı...

-Birileri çevirmeli yolunu “Siz beni 
tanımazsınız ama ben sizi tanıyo-
rum, siz benim hayatımı değiştirdi-
niz” demeli yıllar sonra...

-İnsanlara selam vermekten kork-
mak şöyle dursun, tanımadığı on-
larca insanın yüreğine dokunmalı, 
sohbet etmeli, dertleşmeli, arkadaş 
olmalı...

Velhasıl kelam, eşyaya ve kula kul ol-
mak değil de, faydalı, verimli bir in-
san olarak sadece Allah’a kul olun-
malı...

Ah bu çok fazla dünya telaşesine 
dalmışlığımız yok mu?.. 
Mezardakiler de aynısını yapmıştı...
İstisnalar kaideyi bozmaz tabii ki…

Bültenliyorum

En geç 
18 ay sonra 

unutulurmuş 
acılar
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Youtube kanalımıza

ABONE OLMANIZ ÖNEMLİ!

Nasıl abone olabilirsiniz?

Sitemizdeki iletişim kanallarımızın en yenisi olan İHLAS MARMARA TV Youtube kanalımız 
çağımızın görsel ve işitsel imkanlarını en iyi yansıtan bir mecra. Site yönetimi hizmetlerinin 
ve sitemizin tanıtımı, karşılaştığımız zorluklar ve site sakinlerimize ricalarımızı iletme imkanı 
bulduğumuz bu kanalın abone sayısının artışı bizim için çok önemli. Kanala aboneliğin 
maddi herhangi bir külfeti de yok. 20 bin kişiye yakın insanın yaşadığı sitemizde akıllı tele-
fon kullanan potansiyel olarak kanalımıza abone olabilecek kişi sayısı herhalde en az yarısı 
olabilir. Şu anda maalesef çok gerilerdeyiz ve başta gençler olmak üzere bütün site sakinle-
rimizden bu konuda yardım bekliyoruz. Abone olma işlemi oldukça basit. Bilmeyen olabilir 
diye burada tekrar etmek istiyoruz. 

İnternet bağlantısı olan 
cep telefonu ya da 
bilgisayarınızdan 

www.ihlasmarmara1.com 
adresine gidin. 

HEMEN 
ABONE 
OLUN! 

Butonuna 
tıklayın

ABONE 
OL

Butonuna 
tıklayın

ABONE 
OLUNDU

işleminiz 
tamamlandı

2’nci Aşama

4’ncü Aşama

1’nci Aşama

3’ncü Aşama


