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7 kategoride 5-60 yaş 
arası site sakinlerimizle 

ZAFERE KOŞTUK
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önemli olan, işin kolayına kaçıp iğneyi ba-
tırmak değil, usulüne uygun olarak, balonu 
patlatmadan havasını indirmektir. Derler 
ya ‘’tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.’’ Sami-
mi bir ilgi, tatlı bir tebessüm insanları sa-
kinleştirmeye, gönüllerini kazanmaya kâfi... 
Yaptığımız her şeye canlılık ve neşe kata-
lım! İnsanlara pozitif enerji ile yaklaşalım. 
Kötü haberden değil iyi haberden başla-
yalım. Bardağın dolu tarafını anlatalım. 
Ne kaybederiz ki… Onları memnun edecek 
birkaç kelime söylemekte fayda var. “Tanış-
tığımıza memnun oldum, değerli bir dost 
kazanmış oldum” gibi sözlerle gönül ka-
zanmak ne güzel. Hiç görüşmemek, ilgisiz 

“Allahü teâlânın rızasına giden bütün yol-
ları inceledim, en kestirme yolun, insanları 
sevindirmek olduğunu gördüm.”
 
Bu söz insanlara doğru yolu gösteren bü-
yük veli Ubeydullah-ı Ahrar hazretlerine ait. 
Hayat şartlarının zorlaştığı, stres, sıkıntı ve 
gerginliklerin arttığı şu günümüz dünya-
sında, ‘insanları sevindirmek’ ne kadar de-
ğerli bir amel.
 
Patlamaya hazır bir balon gibi son haddine 
kadar şişirilmiş insanları tersleyip havasını 
almak, tıpkı bir balona iğne batırılmış gibi 
patlatıp söndürmek bir yol; fakat, burada 

MAHMUT KÜÇÜKDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Mutlu olmak istiyorsanız

insanları sevindirin

Başkan’dan
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bir tavırla sıradan bir görüşme yapmaktan 
daha iyidir. Çünkü görüşmemekle çok bir 
şey kaybetmezsiniz belki fakat, görüştüğü-
nüz kişiye ilgisiz bir tavır sergilemeniz onu 
derinden üzecektir. Size olan görüşü deği-
şecektir.

Gözlerdeki samimi gülümseyiş asla yap-
macık olamaz. Görüşürken gözlerinin içi 
gülüyorsa bir insanın, karşısındaki kişiyle 
çoktan gönül bağı kurmuş demektir.  Hiç 
kimse yapmacık, sırıtık içten olmayan bir 
gülümsemeden hoşlanmaz. Samimi ol-
mayan her hareket karşınızdakini rahatsız 
eder.

İnsanlar, söylediklerine inanan samimi ki-
şilerle arkadaşlık yapar. Sadece duymak is-
tediklerinizi söyleyip tribünlere oynayanlar 
sizi idare eden yanlış insanlardır. Yanlış in-
sanlar bu hakikatin fırsatçılığını çok yapar-
lar ve sonuç da alırlar... 

Söylediklerinizi canlı enerjik, içten söyleyin! 
Konuşmalarınızda canlılık şart... Sözler si-
hir, büyü gibidir. İnsanlar kıyafetleri ile ağır-
lanır, sözleri ile uğurlanırlar. Malum; söz ola 
kese savaşı, söz ola kestire başı... Üslup ba-
zen esasın önüne geçer... 
İyi haberler yayalım. Olayların iyi yönlerini 
konuşalım... Biri içeri girip de, “Size iyi ha-
berlerim var” dediğinde, hemen o anda 
bu kişi, herkesin dikkatini üzerine çeker. İyi 
haber, dikkat çekmekten fazlasını yapar; 
insanları memnun eder. İyi haberler coşku 
oluşturur... 

Ailemize, dostlarımıza iyi haberler getire-
lim! Onlara, o gün yaşadığımız iyi bir şey-
den bahsedelim! İyi insanların her gün ya-
şadığı güzel şeyler mutlaka vardır. Yaşanan 
güzel, hoş şeyleri hatırlamalı... Böylece hoş 

olmayan şeylerin unutulup yok olmasını 
hızlandırmış oluruz. Güzel haberler yayın! 
Zira, kötü haberlerin, dedikodunun hiçbir 
yararı yoktur. Olumsuz şeyler, kötü haber-
ler zihinleri ifsat eder. Ne hikmetse, de-
dikodu yapmak insanlara çok zevkli gelir. 
Dedikodu yapanlar birbirine daha yakındır 
ama bu yakınlığın meyvesi acıdır. Zira de-
dikodudan ya iftira çıkar ya gıybet. Bu da 
kırgınlıklara, mutsuzluklara sebep olur. O 
sebeple bazıları Allahü Teala kişiyi kuru if-
tiradan korusun denir. İftiranın kurusu, yaşı 
mı olur?  Yaşı da kurusu da insanları huzur-
suz eder. 
Çalıştığınız yerdeki kişilere de iyi haberler 
yayın! Onları neşelendirin, her fırsatta on-
ları övün! Onlara iş yerinizin yaptığı iyi şey-
lerden bahsedin. Problemlerini dinleyin. 
Yardımcı olun. İnsanlara cesaret, güven 
verirseniz, onların desteğini alırsınız. Ma-
rifet iltifata tabidir derler. Yaptıkları işten 
dolayı onları tebrik edin. Onlara ümit verin. 
Onlara inandığınızı, başarabileceklerinden 
emin olduğunuzu bilmelerini sağlayın. En-
dişe duyanların endişelerini azaltın! Korku 
ve endişe yayarak ulaşılmaz biri olmayın. 
Bir kişi yanınızdan ayrılırken kendinize, 
“Benimle konuştuğu için, acaba rahatlamış 
mıdır?” diye sorun... Gönül bir sırça saray gi-
bidir, kırılınca dağılır gider. Bir daha topar-
lanması zordur.

Unutmayın! Gök kubbe altında her şeyin 
kaydı ve karşılığı vardır; zerre miskal de 
olsa... Bütün bunları; bir insanı sevindirmek, 
onun duasını almak için yaparsak mutlu 
olmanın yolunu bulmuşuz demektir. İster-
seniz deneyin, görün...
 
“Allahü teâlânın rızasına giden bütün yol-
ları inceledim, en kestirme yolun, insanla-
rı sevindirmek olduğunu gördüm.”

Bültenliyorum
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Zafere koştuk
Ağustos ayı, Türk Milleti’nin zafer-
ler ayı olduğu için etkinliğe “Za-
fer Koşusu” dedik. Bize bu cennet 
vatanı emanet eden mübarek ec-
dadımızı yâd etmek ve aziz hatı-
ralarını canlandırmak için yarış 
kategorilerine; Ulubatlı Hasan, 
Genç Osman, Alparslan, Osman 
Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz 
Sultan Selim isimlerini verdik.

Zafer koşusu 
videosunun 
QR kodunu cep 
telefonunuzun 
kamerasına 
okutup bu 
etkinliğin vide-
osunu seyrede-
bilirsiniz.

Her yaştan çok sayıda site sakinimiz 
Zafer Koşusu etkinliğinde yarıştı.

5 yaştan 60 yaşa kadar her yaştan site saki-
nimiz 7 ayrı kategoride yarıştı. Katılım çok 
yüksekti. Özellikle 8-9 yaş ve 10-12 yaşların 
olduğu kategorilerin kayıt işlemleri dakikalar-
ca sürdü. Yoğunluktan dolayı ilave tedbirler 
almak zorunda kaldık. Türk milletinin zaferler 
ayı olan Ağustos ayında yapılıyor olmasından 
dolayı etkinliğimize ZAFER KOŞUSU demiştik. 
Bize bu cennet vatanı emanet eden mübarek 
ecdadımızı yad etmek ve aziz hatıralarını can-
landırmak için yarış kategorilerine Ulubatlı Ha-
san, Genç Osman, Alparslan, Osman Gazi, Fatih 
S. Mehmet, Yavuz S. Selim isimlerini vermiştik. 
Sporun her yaş için önemli olduğu mesajı ve-
rilmiş oldu. 

Site sakinlerimiz 5-60 yaş arası 7 kategoride yarıştı.  Özellikle 8-9 
ve 10-12 yaşların olduğu kategorilerin kayıt işlemleri dakikalarca 
sürdü.

Her 
yaştan 

katılımcı
vardı
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60 yaşındaki gençlerin start alıştan varış çizgi-
sine kadar ki mücadelesi hem heyecan verici ve 
hem de daha da gençlere örnek niteliğindeydi. 
Geleceğin Gençleri Grubu yarışların yıldızı idi.
Yarışların 8 yaştan başlayacağını ilan etmiş ol-
mamıza rağmen 7,6,5 ve hatta 4 yaşında oldu-
ğu halde heyecanla yarışmak isteyen sportmen 
gençlerimiz oldu. Bisiklet yarışmasından tecrü-
beli olarak buna hazırlıklı idik ve hemen “ge-
leceğin gençleri” kategori yarışını hazırladık. 
Onlar da, seyreden herkes de çok eğlendi. Gay-
retleri karşısında hiçbirini ikinci, üçüncü ilan et-
meye kıyamadık ve katılan hepsini birinci ilan 
ettik. Hayat yarışının onlar için tatlı bir hatırası 
olmuş oldu. 

Etkinlikler Sürecek
Site Yönetimi olarak bir taraftan mutat hizmet-
leri yürütürken, bir diğer taraftan site sakinleri-
mize müjdeleyerek yapımına başladığımız yeni 
işlerin süratle tamamlanmasına çalışıyoruz. 
Bunca yoğun işlerimize ilave olarak çok sayıda 
etkinlik yapmamızın sebebi gençlerimize olan 
sevgimizdir. Geleceğin Türkiyesi’nin mimarları 
olacak gençlerimizin ders başarısı kadar; spor, 
kültür, sanat, edebiyat ve ahlaki meziyetleri ile 
de mükemmel yetişmeleri gerekir. Site yöneti-
mi olarak bu konuda ne kadar katkımız olursa, 
kendimizi o kadar bahtiyar sayarız.

Gençlerimiz için imkanlarımızı seferber etme-
ye hazırız. Gelecek her türlü teklife, katkıya da 
açığız. 

Sponsorlarımıza Teşekkür Ediyoruz.
Koşu yarışmamıza İhlas Ev Aletleri, Happy Cen-
ter, Abat Cerrahi Tıp Merkezi, İhlas Koleji, Sit-
ra süt ve organik, Hayat Su ve Çobanpınar Su 
sponsor oldular. Hepsine çok teşekkür ediyo-
ruz. Sponsorluklar hem maddi ve hem de ma-
nevi olarak bize güç veriyor ve hem de oluştur-
duğu sinerji ile ufkumuzu açıyor. Bundan sonra 
yapılacak etkinliklere sponsorluk desteği için 
bütün site sakinlerimizin- site gönüllülerimizin 
desteğini bekliyoruz.  

Her 
yaştan 

katılımcı
vardı
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Boğaz turuna çıktık
Vapurla boğaz gezimiz, otobüslerle Avcılar iskelesine vardıktan 
sonra buradan başladı. Site sakinlerimiz dünyanın en güzel bo-
ğazını gezerken hem görsel hem de yemek ziyafetiyle unutama-
yacakları bir gün yaşadılar. 

15 Ağustos Pazar günü site sakinlerimizle birlikte 
boğaz turuna çıktık. Hepimiz Türkiye’nin en güzel 
sitesinde yaşıyoruz, bunun her daim mutluluğunu 
yaşıyoruz ama Türkiye’nin (ve hatta dünyanın) en gü-
zel Boğazını gezmeye günlük hayatın koşturmasında 
imkan bulamıyoruz. Bu birçoğumuz için geçerlidir. 
Site yönetimi olarak komşularımıza unutulmayacak 
bir hatıra yaşatmak için kolları sıvadık ve bu konuda 
hazırlık yaptık. Şehir hatları vapuru ile de Boğaz turu 
yapabilirdik ama biz bunun için Turizm ruhsatlı özel 
bir gemiyi tercih ettik.

İlk hedefimiz Avcılar iskelesi, sonra Boğaz idi
Sitemizden otobüslerle Avcılar iskelesine gittik. 3 
katlı geminin orta ve üst katına yerleştik. Hava şart-

ları o gün çok güzeldi. Site sakinimiz Ziya Burcuoğ-
lu bey İstanbul’un ve Boğazın tarihi turistik yerleri 
hakkında yol boyunca bizlere mihmandarlık yaptı. 
Kendisi daha önce “Boğaziçi’nden Hatıralar” kitabını 
yazmış, bu konudaki en yetkin isimlerden birisi idi. 
Onun varlığı özellikle gençler için çok büyük bir ka-
zanç oldu. 

Eminiz ki, boğaz havası geziye katılanlara çok iyi gel-
di. Çocuklar koşuşturdu, gençler sohbet etti. Aileler 
tanıştı. Komşuluk ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. 
Boğazın dönüş noktasından itibaren en alt kattaki 
yemek salonuna indik. Bir taraftan boğazı seyreder-
ken diğer taraftan zengin ziyafet menüsünün tadına 
baktık. 

Başkanımız Mahmut Küçükdoğan da geziye eşi Samiye Hanımefendiyle birlikte eşlik 
ederken, site sakinlerimiz kendisiyle bol bol sohbet ederek, teşekkürlerini bildirdi-
ler. Bu arada günün sürprizi Başkanımızın ve hanımefendilerinin o gün doğum günü 
olmasıydı. Kendileri burada tebrikleri de kabul ettiler. Yine vapurda bulunan site 
sakinlerimizden Remzi Kartal’ın oğlu Nazif Kartal da yeni yaşına vapurda girmiş oldu.

Güneş
vapur ve
İstanbul
Boğazı

Ogün şahit olduğumuz güzel-
likleri kameraya alıp İHLAS 
MARMARA TV Youtube kanalı-
mızda yayınladık. Her şey çok 
güzeldi ama komşularımızla 
birlikte bunları yaşamış olmak 
çok daha güzeldi. Bu videonun 
hatıralarımızda ayrı bir yeri 
olacak.
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Site Yönetimi
Neler

Yapar?
Neler

Yapmaz?
Site sakinlerimizin çok büyük bir kısmı site yönetimi “neler yapar 
ve neler yapmaz” çok iyi bildikleri halde çok az sayıda da olsa 
bazı site sakinlerimizin bu konuda bilgi eksikliğinin olduğunu 
görüyoruz. Konuyu bu sebeple ele almaya karar verdik.

Site yönetiminin görevlerinin daha iyi anlaşılabil-
mesi için öncelikle sitede yaşamanın kurallarının 
bilinmesi gerekiyor. Bunu bültenimizde ve diğer 
birçok iletişim kanalı ile defalarca yayınladık. Hala 
asansör iç ve dış ilan panolarıyla duyuruyoruz. Site 
yönetimi kat mülkiyeti kanunu ve site yönetim pla-
nına bağlı olarak yıllık işletme projesini hazırlar ve 
buna uygun icraatlar yapar. Bunu dışında kimsenin 
görev tevdi etmesine göre çalışamaz. 

Kat maliklerinin mülkiyetindeki daire ve villaların 
dışındaki ortak kullanım alanlarının bakım ve onarım 
hizmetini site yönetimi yapar veya yaptırır. Daire içi-
nin bakım ve onarımı kat maliklerine aittir.

Site yönetimi sitenin güvenliği için yapılan kamera 
kayıtlarını kimse ile paylaşamaz, bu kanunen suç-
tur. Ancak mahkeme kararı ile ve adli merciler ister-
se verebilir. Site sakinlerinin hiçbir sebeple kamera 
kayıtlarını isteme ve kayıtlar hakkında bilgi sorma 
hakkı yoktur.

Site sakinlerini bilgilendirmek için yapılan whatsapp 
bilgi mesaj gönderimi tek taraflıdır. Site sakinleri ile 
bu kanaldan karşılıklı mesajlaşılamaz. Onbinlerce 
kişinin yaşadığı bir sitede whatsapp mesajları ile ile-
tişim kurulabilmesi ve bunun takibi için çok büyük 
bir kadro gerekir. Beyaz masa zaten her türlü istek 
ve şikayeti yüz yüze, telefonla veya maille kayıt et-
mektedir. 

Site yönetimi devlet kurumları, yerel idareler ve 
kuruluşlara karşı site sakinlerinin haklarını savun-
maya çalışır. Yalnız bu yerlerin hizmetlerinin site 
sakinlerine ulaşmasındaki aksaklıklardan sorumlu 
değildir. En önemli hizmetler olan elektrik, su, do-

ğalgazın planlı bakım kesintilerini buralardan öğ-
renerek site sakinlerine iletir. Plansız kesintilerde, 
arızalarda sebebini ve ne zaman giderileceğini bu-
ralardan öğrenerek site sakinlerine iletmeye çalışır. 
Bilgi almadan bilgi verme imkanı yoktur. Kesinti an-
larında bütün site sakinlerinin santrala yüklenmesi, 
sadece hizmet verilmesini engellemekten öte fayda 
sağlamaz.
 
Site yönetimi olarak biz mümkün olduğunca bü-
tün iletişim kanallarını kullanarak site sakinlerimizi 
bilgilendirmeye çalışıyoruz. Daha önce hiç kulla-
nılmamış ve sadece reklam için kullanılmış iletişim 
mecralarını da bu sebeple kullanıyoruz. Bazı site sa-
kinlerimizin bunu reklam yapmak olarak algılaması 
yanlıştır. Site yönetimi reklam yapmaz, reklama ihti-
yacı yoktur. Site sakinlerine bilgi verir. 

Her türlü istek ve şikayetin yerine getirilebilme-
si öncelikle site yönetimi tarafından bilinmesi ile 
mümkündür. Bu sebeple takibini de sağlamak için 
müracaatlar Beyaz Masa’da numaralanır ve sonuç-
lanana kadar takip edilir. Problemler tek tek üstüne 
giderek çözülür. “Yönetimden memnun değiliz, te-
mizlikten- güvenlikten- peyzajdan memnun değiliz” 
gibi genel ifadelere hiçbir çözüm üretme imkanımız 
yoktur. Arızaların, şikayetlerin yerini, zamanını ve 
mahiyetini bilmemiz gerekiyor. 

İnsanlar genellikle yeniliklere direnç gösterir, alış-
kanlıklarından kolay vaz geçemez. Bunu bildiğimiz 
için her türlü yeniliği her yeni projeyi sabırla site sa-
kinlerimize anlatmaya çalışıyoruz. Hiçbir eski, bozuk 
arızalı şeye razı değiliz. Daha iyisini, daha güzelini 
Türkiye’nin en güzel sitesi olarak gördüğümüz site-
mize yapmak için hepsini değiştiriyoruz.
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Site sakinlerimizden
büyük destek

Keyfi park eden araçlar
çektirilecek

Geçen ayki bültenimizde duyurduğumuz “sitede yaşarken yaptı-
rımlar da olacak ve site içinde motosiklet kullanımı yasaklana-
cak” şeklindeki haberler sitemizde büyük yankı uyandırdı.

Hazırlıklarını yaptığımız ve muhtemelen 
dış kapıların bitip, ona bağlı yapılacak iş-
ler sonuçlandığında bu konular da artık 
hal olmuş olacak. Gece vakti araçların 
hız yapması, dirift yapması, motosiklet-
lerin gürültüyle dolaşması gibi hadiseler 
artık yaşanmayacak. Site sakinlerimize 
verdikleri destek için teşekkür ediyor ve 
bir an önce yürürlüğe koymaya gayret 
ettiğimizi bilerek az daha sabırlı olmala-
rını rica ediyoruz.

Site içinde trafiği aksatacak, site yönetim hizmet-
lerini zorlaştıracak, site sakinlerini rahatsız edecek 
şekilde aracını park edenlerle zaman zaman karşı-
laşıyoruz. Hurda araçlara rastlıyoruz. Altında otlar 
bitmiş aylarca yerinden hareket etmemiş araçlara 
rastlıyoruz. Hatta sitemize kayıtlı olmayan, dışarıdan 
gelip park edip sitemizi otopark gibi kullanan araç-
lara rastlıyoruz. Bazen de park edilmemesi gereken 
yerlere park edenler oluyor.  Yaşanan tecrübelere 
istinaden mülki ve idari yetkililerle görüşerek buna 
çözüm aradık. Bundan sonra site içindeki bu tür 
araçlar trafik polisi nezaretinde çekici ile yediemin 
parkına çektirilecek. Site kurallarına uymayan araç 
sahipleri ancak çekici parası, otopark parası ve eğer 
trafik ihlali de varsa trafik cezasını ödeyerek araçla-

rını teslim alabilecekler. Site sakinlerimizin mağdur 
olmamaları için bundan sonra daha duyarlı olmaları-
nı rica ederiz.



9sitemiz



10 sitemiz

Sitemizin Küçük Ada, Büyük Ada, Kolej kapılarının 
inşaatından sonra bu ay son olarak da Fatih kapı-
sının inşaasına başlandı. Diğerlerinin ince işlerinin 
yapımına geçildi. Kapıların yapımından sonra araç 
ve personel tanıma sistemleri, kameralar ve güven-
lik merkezi bilgi işlem sistemlerinin kurulumuna 
geçilecek ve yeni sisteme göre giriş ve çıkışlar baş-
layacak. Site sakini olmayanlar sitemize serbestçe 
girip çıkamayacak, misafirler ziyarete geldikleri ye-
rin onayı ile kabul edilecekler. 

Bu işe ilk başladığımız günden bu güne kadar kar-
şılaştığımız birçok engeli aşarak bugüne geldik. 
İnşaatın çok daha hızlı ilerlemesini herkesten çok 
istediğimiz halde bugüne kadar hiç ağzımızı açıp 
şikayetçi olmadık. Engelleri ve engelleyenleri dil-
lendirmedik. İşimize odaklandık ve sustuk. “inşaat 
niye bu kadar gecikti” diyen komşularımızın gecik-
menin nedenini bilmeden konuştuklarını düşünü-
yoruz. Ama site kapılarımızın inşaatı bittikten sonra 
sitemiz gerçekten çok farklı olacak. Bu sebeple site 
sakinlerimiz gibi biz de heyecanla bekliyoruz. 

Kapıların yapımı 
engelleri aşarak hızla ilerliyor

Kapıların yapımından sonra araç 
ve personel tanıma sistemleri, ka-
meralar ve güvenlik merkezi bilgi 
işlem sistemlerinin kurulumuna 
geçilecek ve yeni sisteme göre gi-
riş ve çıkışlar başlayacak.
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Sitemizin Ördekli park, Numune park, Büyük ada 
ve Küçük adadaki havuzlarının zeminleri yenilendi. 
Motorları değiştirildi. Led aydınlatma ile donatıl-
dı. Gece ve gündüz etrafında oturmak, akan suyu 
seyretmek, günün yorgunluğunu alıp gidermesi 

için site sakinlerimize nezih bir ortam oluşturduk. 
Rengarenk ışıklarla havuzlu parklarımız gündüz 
bir başka güzel, gece bir başka güzel oldu.  Kısa bir 
süre sonra Ördekli parkta site sakinlerimize yeni bir 
sürprizimiz olacak.

Sitemizin park havuzları 
yenilendi
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Sitemizin giriş kapılarının yenilenmesi sitemize ih-
tişamlı, prestijli site girişi görüntüsü kazandıracak. 
Fakat asıl birinci maksat, güvenlik zafiyetinin kal-
dırılması, siteye izinsiz, sorgusuz kimsenin araçla 
veya yaya olarak girmesine mani olmaktır. Kapıların 
yapılması şu anda fiziken mümkün olmayan bu im-
kanı bize sunacaktır. Bütün işler bittiğinde girişteki 
araç ve yaya giriş tanıma sistemleri yeniden aktive 
edilecek. Şu anda site sakinlerinin ellerindeki ku-
mandalar, göstergeçler ve araç tanıma kartları sıfır-
lanıp silinecek, yeni kayıtlara göre yeniden sisteme 
tanıtılacaktır. Bu sebeple;

Formla birlikte ailedeki herkes için ikametgah bel-
gesi, aile sakinlerinin kullandığı araçların ruhsat fo-
tokopisi eklenmesi gerekiyor. İkametgah e-devlet 
üzerinden alınabildiği gibi, muhtarlıktan veya nü-

fus müdürlüğünden de alınabiliyor. Site sakinleri-
mize yardımcı olabilmek için görevli arkadaşlarımız 
Küçük Ada ve Büyük Ada kısımlarında tek tek do-
laşarak formu doldurup yardımcı oluyorlar. Sistem 
zaten bağımsız kapısı olan bu iki yerde hemen ku-
rulmaya başlanacak daha sonra sitenin tamamında 
olacak. 

Formun en altında ise daire veya villanın boşaltıl-
ması halinde site yönetimi tarafından verilecek ta-
şınma onay formu vardır ki, bu onaylı form olmadan 
hiçbir araç eşya taşımak için site içine giremez ve 
çıkamaz.

Bilgi güncellemesi 
devam ediyor

Site sakinleri ve araçlarının

Kapıların yapılması, şu anda fiziken mümkün olmayan izinsiz gi-
rişlere mani olmak imkanını bize sunacaktır. Bütün işler bittiğinde 
mevcut kumandalar, göstergeçler ve araç tanıma kartları sıfırlanıp 
silinecek, yeni kayıtlara göre yeniden sisteme tanıtılacak.

Değerli site sakinlerimiz ileride giriş ve 
çıkışlarda mağdur olmamanız için yeni sis-
teme kayıtlarınızı lütfen yaptırın. Yeni ka-
yıtlarla sitemiz daha güvenli hale gelecek, 

kayıt dışı yaşamaya çalışanlara fırsat ve-
rilmeyecektir. Alınan bütün tedbirler site-
mizin güvenliği, huzuru ve komşularımızın 
mutluluğu içindir.

Site sakinlerimizin ikamet bildi-
rim formunu doldurup, imzalayıp 

ikametgah ilmühaberi ve varsa 
araç ruhsat bilgileri ile birlikte site 

yönetimi BEYAZ MASA’ya teslim 
etmeleri son derece önemlidir. 

Site sakinlerimiz şunu bilmelidir ki, 
yapılan işlem hukukidir, mecburidir 

ve ivedidir. İstenen evrakları ver-
meyen site sakinlerinin aile fertleri 
ve araçları site sakini değil de ya-

bancı olarak görülecek ve her sefe-
rinde gelen misafire yapılan işlem 

yapılmak zorunda kalınacaktır.
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Şiir okuma yarışmasının özelikle gençlerimize çok 
şey kazandıracağına inanarak düzenleme kararını 
aldık. Çünkü şiir okuyan insanların hayal güçleri ar-
tar, hafıza eğitimi, gözlem yeteneği, doğru diksiyon 
ve özgüven kazandırır. Kitap okuma alışkanlığının 
yerleşmesi ve belli bir seviyeye gelmesi şiir okuma 
kabiliyetinin artışına vesile olur.

Bu yarışma birçok yönden diğerlerinden farklı ola-
cak. Yarışmacılar şiir okuyup kaydettikleri videoları 
Yeşil Masa’ya teslim edecekler, edebiyat dünyamı-
zın kıymetli temsilcilerinden oluşan ön jüri en güzel 
şiir okuyan 5 adayı belirleyecek ve SİTE HALK JÜRİSİ 
de internet üzerinden ilk 3’ü oylayacak. Bunun için 
performanslar İHLAS MARMARA TV Youtube kana-
lında yayınlanacak ve www.ihlasmarmaraevleri1.
com sitesi üzerinden bütün ziyaretçilerin katılabi-
leceği ve verdiği oyun sonuçlara etkisini açık şeffaf 
olarak göreceği bir oylama olacaktır. Yarışma so-
nuçlarının ilanı İhlas Marmara Evleri TV Youtube ka-
nalından canlı olarak yayınlanacaktır. Gençlerimize 
tavsiyemiz şiir okuma kabiliyetlerini geliştirmeleri 
için bu konuda başarılı tanınmış kişilerin videola-
rını seyretmeleridir. Sitemizde yaşayan ve bugüne 
kadar yaptığımız bütün etkinliklere gönüllü sunu-

culuk yapan Osman Kaplan bey, yaptığımız Boğaz 
turunda Necip Fazıl’ın “Canım İstanbul” şiirini oku-
muştu ve dinleyenler çok beğenmişti. Bunun klibini 
hazırlayıp Youtube kanalımıza koyduk.

QR kodunu cep telefonunuzun kamerasına okutup 
bu videoyu seyredebilirsiniz.

Yarışmada ilk üçe girenlere sponsorlarımızdan kül-
tür ağırlıklı olmak üzere hediyeler verilecektir. Şim-
dilik dereceye girenlere verileceklerden ÇAMLICA 
GEZİSİ ödülünü açıklamış olalım. Bu gezide Çamlıca 
tepesi, kulesi ve camii ziyaretler olduğunu ve ye-
mek ikramı olacağını ve gidişte 15 Temmuz Şehitler 
abidesi ziyareti yapılacağını bildirelim.  

Yarışma 8-14 yaş ve 15 yaş üzeri olmak 
üzere iki kategoride yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 22 Ağustos-13 Eylül
Finalistlerin Açıklanması: 20 Eylül
Site Halk Jürisi Oylaması: 20 Eylül- 4 Ekim
Yarışma Sonuçlarının İlanı: 5 Ekim
(İhlas Marmara Tv Youtube Canlı Yayınında)

C a n ı m  İ s t a n b u l  Ş i i r i
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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

Sitemiz sakinlerinden;

MEHMET YÜKSELOĞLU, YAŞAR BAĞDATLI, YADİGAR ERŞAHİN, SEVDE SAİME NURTEN, 
MÜNEVVER FİLİZ, SULTAN TÜRKOĞLU, NURTEN KORKMAZ, TÜRKAN BAĞDATLI, CANAN ARVAS

vefat etmişlerdir. Merhum ve merhumelere Allahü tealadan rahmet 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

ARAMIZDAN AYRILANLAR

YENİ EVLENEN KARDEŞLERİMİZİ TEBRİK EDERİZ

MAŞAALLAH

BATTAL ERCİYES KADİR GÜNAYERHAN KAYA MEHMET AKGÜL

Nisanur Mete & Ahmet Behlül Turan
Selma Elmelhaovy & Rüçhan Ortayatırmacı 
Fatma Koçak & Sabri Özdemir
Merve Özsümbül & Yunus Yurt

Dilek Aktaş & Mehmet Ali İpek
Sena Civan & Anıl Tezcan
Zehra Öztoprak & Mücahit Erdoğan
Aybike İpşir & Orhan İmeci

Pakize ve Ahmet Kişel çiftinin oğulları

MUHAMMED KEREM KİŞİSEL
sünnet olmuştur. Tebrik ederiz.
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Adamın biri artık hanımının eskisi kadar iyi duyma-
dığından endişe ediyor ve ona işitme cihazı almayı 
düşünüyormuş.
Bu durumu aile doktoruyla istişare etmiş. Doktor; 
adamın hanımının ne kadar duyduğunu anlayabil-
mesi için basit bir test yapmasını tavsiye etmiş.
- Yapacağın şey sırayla şu olsun.
- Peki.
1) Önce; hanımından çok uzakta dur, normal bir ko-
nuşma tonuyla bir şeyler söyle...
2) Eğer duymazsa biraz daha yaklaş aynı şeyi tekrarla.
3) Yine duymazsa daha da yaklaş, sor...
4) Bu sefer de cevap alamazsan; aynı şeyi daha yakı-
nına gelerek yüksek sesle tekrar et....
5) Sesini duyurana kadar aynı şeye devam et...
- Adam, tamam yaparım, demiş ve evine gelmiş.
O akşam hanımı mutfakta akşam yemeğini hazırlı-
yormuş. Vakit kaybetmeden adam, doktorun tavsi-
yesini tatbik etmeye başlamış.
Evin en uzak köşesinden hanımına normal bir ko-
nuşma tonuyla seslenmiş:
- Hayatım; bu akşam yemekte ne var?
- !!!
Cevap alamamış.
Biraz daha yaklaşmış ve soruyu tekrarlamış:
- Hayatım; bu akşam yemekte ne var?
- !!!
Gene cevap gelmemiş.
Mutfağa biraz daha yaklaşmış, ve tekrar sormuş:
- Hayatım; bu akşam yemekte ne var?
- !!!
Hâlâ cevap alamayınca adam mutfağın kapısına ka-
dar gelmiş, artık mesafe iyice azalmış ve soruyu tek-
rarlamış:
- Hayatım; bu akşam yemekte ne var?

- !!!
Gene cevap yok...
“Bu kadar da olmaz, pes doğrusu” diye söylenerek 
hanımının SAĞIR olduğuna kanaat getirmiş. Getir-
miş ama doktorun tavsiyesine de devam etmiş. Bu 
sefer iyice yaklaşmış ve aynı soruyu tekrar sormuş:
- Hayatım; bu akşam yemekte ne var?
- Canım, hayatım beşinci kez söylüyorum, tavuk, taa-
vuuk, taaavuuuk!...
- !!!
***
Belki de düşündüğümüz gibi problem daima karşı-
mızdaki kişilerde olmayabilir.
PROBLEMİN SEBEBİNİ BİRAZ DA KENDİMİZDE 
ARASAK OLMAZ MI?...
***

“Ne kusursuz insan ara, ne de insanda kusur... Birinci-
sini zaten bulamazsın, ikincisinde ise bulduğun her 
kusur, öğrendiğin her ayıp sahibini değil, seni çirkin-
leştirir. Her ikisi de seni HUZURSUZ ve mutsuz eder.” 
Hazreti Mevlana

“HATA VE KUSURLARI HEP BAŞKALARINDA ARA-
YANLAR SEVİMSİZLEŞİRLER, DOST EDİNEMEZLER... 
BİR İNSAN; HERKESİ HAKLI, KENDİNİ HAKSIZ BUL-
MADIKÇA (MANEVİ OLARAK) OLGUNLAŞMASI ASLA 
MÜMKÜN DEĞİLDİR...” Enver Bin Nazif

“Her Neye Noksan Bakar İsen Kendi Noksanındır Senin 
Gel Kemalinle Nazar Kıl Kendi Kemalindir Senin...” 
Hasan Sezai Gülşeni hazretleri

Bültenliyorum

Kendi 
kusurumuzu 

bir 
görebilsek!
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Kullanılmış kızartmalık 
atık yağları lavaboya, 

çöpe, suya veya toprağa 
dökmeyin, kapınızın 

önündeki mavi 
bidonlara ağzı kapalı 

kaplarla bırakın.


