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Ankara Beden 
Eğitimi ve Spor 

Akademisi mezu-
nu eski bir sporcu 

olarak sizinle bu ay 
spor üzerine biraz 

hasbihal etmek 
istiyorum. 

Los Angeles Olimpiyatlarında Mı-
sırlı Judocu Muhammed Ali Raş-
van finale kadar yükselir. Final 
müsabakasındaki rakibi; sağ aya-
ğında kas yırtılması olmuş Japon 
bir sporcudur. Herkes tarafından 
Raşvan için kolay bir final ola-
cağını düşünülür. Gonk sesiyle 
rakibi sağ ayağını sürüyerek kar-
şısına çıkar. 

Raşvan müsabaka sırasında ne 
antrenörünün ne de seyircilerin: 
“Sağ bacağına oyna!” İkazlarını 
sanki duymaz. Rakibin yaralı aya-
ğına hamle yapmaz ve müsabaka, 
Japon judocunun galibiyeti ile 
son bulur. 

Müsabakadan sonra etrafını sa-
ran gazetecilerin sorusu aynıdır. 
“Neden yapmadın?” Raşvan ise 
ibret verici bir cevap verir: “Be-

nim dinim insana zarar vermeyi, 
yaralıya vurmayı ve bir kişinin 
zaaflarından yararlanmayı men 
etmiştir. Eğer yarasına vursay-
dım, ömür boyu sakat kalabilirdi. 
Bir madalya için bunu ona yapa-
mazdım!” 

M. Ali Raşvan’ın bu sözleri ayak-
ta alkışlanır. Uluslararası Fairp-
lay Komitesi onu “1984 Fairplay 
Ödülü”ne layık görür. Çünkü spo-
run özünde centilmenlik vardır. 
Fakat maalesef spor adında baş-
ka şeyler de yapılıyor.
Tabiatta hayvanlar arasında bes-
lenme ve hayatta kalma mücade-
lelerini doğal ortamında görüyo-
ruz, belgesellerde vs... izliyoruz. 
Ama insan eliyle yapılan bir or-
ganizasyon sonucu bir boğayı sa-
atlerce kılıç  darbeleriyle kanlar 
içinde acılar çekerken öldürmek, 

Değerli Komşularım,

Başkan’dan

MAHMUT
KÜÇÜKDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı
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Bültenliyorum

seyrederek zevk almak spor ve eğ-
lence kavramına uygun mudur?

Bir yanda kedi, köpek hatta yaba-
ni hayvanlar için yapılan kurtarma, 
tedavi gayretlerini medyada görü-
yoruz. Diğer taraftan; ülkemizdeki 
deve güreşleri, horoz, köpek dö-
ğüşleri adı altında hayvanların bir-
birlerini kan revan içinde bırakan 
sözüm ona yarışmaları da bir spor 
ve eğlence olarak görmek nasıl bir 
şeydir? Esas problem bazı insanla-
rın bu tür ‘spor’ ve ‘yarışmaları’ içi 
sızlamadan hatta zevk olarak sey-
redebilmesi nasıl bir şeydir? Raki-
binin kaşını, gözünü yararak, çene-
sini dişlerini kırarak, kaburgalarını 
ezerek yapılan boks müsabakaları-
nın bir spor olduğunu düşünebilir 
miyiz? Spor sadece başkalarına za-
rar vermekten ibaret aktivitelerden 
ibaret değil... İnsanın kendisine de 

zarar verecek şekilde spor yapması 
da spor olamaz...

Sumo güreşçilerinin genelde 40 
yaşına varmadan öldüklerini bili-
yor muyuz? Son yüzyılda spor spor 
olmaktan adeta çıkarıldı ve maale-
sef bir biyonik insan yetiştirmeye 
yönelik ticari bir alana dönüştü. 
Halbuki yarışmak, azmetmek, gay-
ret etmek, başarmak... Sağlıklı bir 
hayat sürmek... Hepsi çok güzel.
Çocuklarımızın, gençlerimizin öz-
güven sahibi olmaları, sosyalleş-
meleri, sağlıklı olmaları için site 
yönetimi olarak biz de yarışmalar 
düzenliyoruz, bundan sonra da dü-
zenleyeceğiz. 

Ailelerin çocuklarını teşvik etmele-
rini de takdirle karşılıyoruz. Yalnız 
burada da bir hassas nokta var. Ço-
cuklar yarış atı değil. Girdikleri her 

yarışta mutlaka dereceye girmek 
zorunda da değiller. Bazı ailelerin 
işi abarttıklarını, çocukların psiko-
lojisini bozma bahasına onları aşırı 
nodulladıklarını üzülerek görüyo-
ruz.
 
Centilmence yarışmak, kendisini 
de, arkadaşlarını da yıpratmadan 
üzmeden elinden geleni yapmak. 
Kaybetse de, kazananı gönülden 
tebrik etmek, onun sevincine ortak 
olmak. Bizim kültürümüzde bu var. 
Azim var, hırs yok. Gıpta etmek var, 
imrenmek var, kıskançlık, haset 
yok. Kalenderlik var, şatafat yok. 
Yani güzel yaşamak, güzelliği yay-
mak var. Mutlu olmak, mutluluğu 
yaymak var. 

Bu güzel sitenin güzel insanlarına, 
mutlu, huzurlu, güzel günler dile-
rim.
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HERŞEY

SİZİN İÇİN

İHLAS

Sonbahar
şenliği
heyecanı
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13 Kasım 2021 Cumartesi günü Da-
rende caddesinde yapılacak etkinlik 
için Meteoroloji Bölge Müdürlüğün-
den bilgi aldık. Geçmiş yılların is-
tatistiklerine göre bu tarihte yağış 
olmamış. (Meteoroloji son bir hafta 
kala tahmin raporu yayınladığında 
yoğun yağış olursa etkinliği ertele-
yebiliriz.) 

Dolu dolu bir etkinlik 
programı 
Sonbahar şenliği etkinlik progra-
mında çocuklara özel pazar yeri, bü-
yükler için açık pazar ve Kızılay kan 
bağış standı olacak. Ayrıca çocuklar 
için şişme oyun parkı ve trambolin-
lerin kurulacağı bu etkinlikler 13 Ka-
sım Cumartesi saat 10:00 ile 18:00 
arasında olacak. Yarışmalar ise saat 
13:30 dan sonra başlayacak.

Çocuklara özel pazar yeri
Gelişmiş ülkelerde çocukların ile-
tişim kabiliyetlerinin artmasına ve 
sosyalleşmesine vesile olduğu için 
desteklenen bu aktiviteyi Kurban 
bayramı şenliğinde yapmıştık ve 
site sakinlerimiz çok beğenmişlerdi. 
Geleceğin büyük müteşebbislerine 
ücretsiz verilecek bu hizmet için Ye-
şil Masa’dan (kontenjan dolmadan) 
rezervasyon yaptırmak yeterli.

Büyükler için açık pazar
Sadece site sakinlerimizin katılımcı 
olabileceği açık pazarda site sakin-
lerimiz el emeği, göz nuru ürünleri 
ve yöresel lezzetleri tanıtabilecekler. 
Ücretsiz bu hizmet için Yeşil Masa’dan 
rezervasyon yaptırmak gerekiyor.
 
Kızılay kan bağışı standı 
Sitemize her geldiğinde Kızılay’a kan 
bağışında duyarlı ve cömert davra-
nan sitemize tekrar gelme isteğini 
bildiren Kızılay Bölge Müdürlüğünü 
Sonbahar Şenliğimize davet ettik. 
Kan bağışında sitemizin kendi rekor-
larını egale edeceğine inanıyoruz. 

Eğlenceli yarışmalar ve 
çeşitli etkinlikler 
Sonbahar şenliğinde hem çocuklar 
ve hem de yetişkinlerin çok eğlene-
cekleri yarışmalar yapılacak. Şişme 
oyun parkı ve trambolinler kurulacak. 

Ücretsiz süt dağıtımı, 
herkese bedava pamuk 
şeker ve patlamış mısır
Sponsorumuz Sitra süt ücretsiz orga-
nik süt dağıtacak ve bedava pamuk 
şeker dağıtımını finanse edecek. 
Etkinliğimize renk ve güç katacak 
sponsorluk tekliflerini almaya de-
vam ediyoruz.

İhlas Marmara 
Evleri-1 sitemizin 

yepyeni bir etkin-
liğinin hazırlığı ve 

heyecanı içindeyiz. 
Daha önce yaptığı-

mız kompozisyon ve 
fotoğraf yarışması, 

bisiklet yarışı, za-
fer koşusu, bayram 

şenliği ve boğaz turu 
etkinliklerinin tec-

rübe birikimi ile sıkı 
hazırlanıyoruz. 

HERŞEY

SİZİN İÇİN

İHLAS

13 Kasım
Cumartesi

Dârende
Caddesi’nde
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Bugün 74 yıllık ömründe verdiği unu-
tulmaz eserlerle sesini duyan herkese 
ben bu sesi tanıyorum dedirten Hayri 
Küçükdeniz abimizi sayfamıza konuk 
ediyoruz. Hayri Küçükdeniz’i görüp tanı-
masa bile, yumuşak ve insana huzur ve-
ren sesini özellikle büyük alimlerin ha-
yatlarının anlatıldığı filimlerden, 90’lı 
yılların meşhur Buram Buram Anadolu 
belgeselinden, yerli ve yabancı bir çok 
filmin başrol oyuncularının dublajın-
dan, reklam ve çizgi filim seslendirme-
lerinden herkes mutlaka hatırlayacaktır. 
Site bültenimiz için Hayri Küçükdeniz’le 
yaptığımız ropörtajda anlattıklarını 
kendi ağzından dinleyelim:

1947 yılında İstanbul Samatya’da 
doğdum. 1964 yılında İstanbul Üni-
versitesi İktisat Fakültesine girdim. 
Mezuniyet sonrası, ailecek askerliği 
çok sevdiğimizden bir an önce ye-
dek subaylığımı yapmak istedim. Ben 
komando olmak istiyordum. Kurada 
Çorlu çıktı. O yüzden hayal kırıklığı ya-
şadım. Halbuki biz hakkımızda neyin 
hayırlı olduğunu bilmiyoruz. Allahü 
Teala her şeyi sebeplerle yaratıyor. 
Çorlu orduevinde görevlendirildim 
ve mikrofonla ilk tanışmam buradaki 

görevim gereği oldu.  Askerden sonra 
kısa bir süre maliye memuru olarak ça-
lıştım. Rahmetli annem İstanbul Rad-
yo’sunu dinlerken spiker arandığını 
duymuş. Oğlum senin sesin güzel, git 
bir şansını dene dedi. Ben de o zaman 
ilahiler söylüyorum aile arasında. Ama 
konuşma sesimi bilmiyorum. Annemi 
kırmadım, başvurmaya gittim. Yapılan 
iki sınavı ve Ankara’daki kursu başa-
rıyla tamamlayıp İstanbul radyosunda 
göreve başladım. İstanbul Radyosu-
nun Harbiye’deki yerinde vardiyalı bir 
şekilde uzun süre çalıştım. Yaptığım 
bir kan aranıyor anonsunda gerek-
li kan temin edilemeyip hasta vefat 
edince çok üzüldüm. Keşke daha etkili 
bir anons yapsaydım diye kendimi ye-
dim. Madem ben bu işi yapıyorum ve 
bundan ekmek yiyorum, bunu hakkıy-
la, kadrini kıymetini bilerek yapmam 
gerek diye düşünmeye başladım. 
Kendimi bu alanda geliştirmek için en 
güzel seslendirmeleri yapan insanla-
rın peşine düştüm. Dublaja da böyle 
merak saldım. O dublaj yapan seslen-
dirmenler, tiyatrocular ne kadar güzel 
seslendirme yapıyorlar, ne kadar güzel 
vurgu yapıyorlar, ne kadar güzel dikkat 
çekiyorlar…

İçimizden 
biri

Hayri Küçükdeniz
Türkiye’nin en güzel 

sitesi olan sitemizin bir 
huzur diyarı oluşunda 

burada yaşayan insan-
ların payı çok büyüktür. 

“Mekanların şerefi orada 
oturanlar iledir” sözü 

bunun için söylenmiş-
tir. Sitemizde kimisi çok 

meşhur olmuş, kimisi 
çok bilinmese de iz 

bırakacak eserler vermiş 
ama hepsi birbirinden 

kıymetli çok kıymetli 
komşularımız var. Site 

bültenimizde onlara yer 
vererek tanıtmak, örnek 

hayat hikayelerinden 
ibret alınmasına vesile 

olmak istiyoruz. 
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Bir gün İstanbul televizyonuna bir belge-
sel seslendirmesi için gittim. Seslendirme 
odasına giderken koridorda bir oda gördüm. 
Meğerse orada da bir filmin seslendirmesi 
yapılıyormuş. Merak ettim, şöyle bir kafamı 
uzattım stüdyonun kapısından. Filmdeki ka-
rakter rol gereği ağlıyor. Seslendirmeni din-
ledim gerçekten sesi ağlıyor gibiydi. Sonra 
kumanda odasına dönüp “nerde kaldı benim 
tostum” diye seslendi. Vay canına, bu adam 
daha demin ağlıyor gibiydi. Ne kadar etkile-
yici şekilde seslendirmesini yapıyor dedim 
kendi kendime. Orada Kemal Bilici diye bir 
seslendirme yönetmeniyle tanıştım. Madem 
dublaj yapmayı istiyorsun gel dedi, beni ra-
barba yapılan bir dublaja soktu. Böylece İs-
tanbul Radyosundan arta kalan zamanlarım-
da dublaj yapmaya başladım. İşin ustalarını 
izliyorum, onlardan bir şeyler öğrenmeye 
çalışıyorum. Öğrendiklerimi de uyguluyo-
rum. Sanırım bu çabam dikkatlerini çekti, 
beni çok kısa bir sürede başrol dublajlarını 
vermeye başladılar.

Bir sürü ünlü kişiyi bu sayede seslendir-
dim. Bunlar arasında Cüneyt Arkın da var. 
Normalde Cüneyt Arkın’ı Toron Karacaoğlu 
seslendirir. TGRT’nin o zaman reklamları var. 
Kia reklamı. Cüneyt Arkın oynuyor reklamda. 
Toron abi rahatsız olduğu için seslendireme-
miş. Hayri yapar demiş. Gece gittim, sabaha 
kadar çekilen tüm Cüneyt Arkın’lı Kia rek-
lamlarını seslendirdim. Rahmetli Enver Abi, 
Allah rahmet eylesin, kul hakkını son derece 
önemserdi. Kaşesi neyse hepsini tam verin 
demiş. Sağ olsun bir gecede iyi para kazan-
dım. TGRT ile ilk tanışmamız böyle oldu. 

Fatih Gökçe diye bir arkadaş var. Bir gün 
geldi, “Hayri abi, Enver abi için Tam İlmihal, 
Saadet-i Ebediyye’yi seslendirme gibi bir 
düşüncem var. Bunu sen seslendir isterim” 
dedi. Ama dedim ki bu bin sayfadan fazla, 
sonra takıldığım yerler olacak nasıl yaparız 
dedim. Olsun abi, danışırız dedi. Benim bo-
yumu aşar ama, olur dedim. Allah nasip etti, 
bu güzel eseri seslendirebildik. Enver Abi 
dinlemiş. Bu eseri seslendirenle bir tanışa-
lım demiş. Fatih Kökçe’nin İhlas Marmara 
Evlerindeki evinde bir yemek tertip edilmiş. 
Enver Abi de gelmiş. Ben de utanıyorum, 
kapı kenarına oturayım kaçmam kolay olsun 
dedim. Enver Abi “gel gel yanıma, bu yemeği 
senin için tertip ettik” dedi. Yemeğimizi ye-
dik, sonra İlmihal ’in seslendirmesinden bir 
yer açıldı. Huşu ve sakinlik ile dinledik. Son-
ra Enver Abi “Bizim başka kitaplarımız da var. 
Onları da seslendirelim böyle, faideli olur.” 

Bir de ekledi “ ben seni dinledim çok rahat-
ladım, bütün yorgunluğum gitti. Sen gelip 
bana konuşur musun” dedi. “Aman efendim, 
ben aciz bir kulum ne konuşayım” dedim. 
“Sen konuş, bir seans gibi, terapi gibi konuş 
sen yalnız” dedi. 

Enver Abi ile serencam böyle başladı. TGRT 
Radyosu için seslendirmelerim de böyle 
başladı. Ama radyoya gitmek başka işlerimi 
aksattığı için eve bir sistem kurduk. Seslen-
dirmeleri evde yapıp hard diske yükleyip 
biriktiriyordum. Biraz biriktikten sonra götü-
rüp teslim ediyorum. Bu şekilde yıllar geçti.

Ben bu siteye Fatih Kökçe’nin daveti vesi-
lesiyle gelmiştim, buranın güzelliğini, hoş 
sakin ortamını, camisini çok sevmiştim. Bu-
radan bir ev almak bu şekilde nasip oldu. 
TGRT’de birçok filmin dublajını gerçekleş-
tirdim. Daha sonraları kulağıma bu filmler-
den feyzlenip namaza başlayan insanların 
duyumları geldi. Sırf bu yüzden tekrar tekrar 
Enver Abi’ye ne kadar dua etsem azdır. Belki 
de o filmden başka filme koşarak ömrümü 
geçirecektim ama Enver Abi sayesinde en 
azından bu seslendirme becerimi faideli 
işlerde kullanabildim. Senelerce çalıştım; 
filmler, belgeseller, reklamlar, kitaplar ses-
lendirdim, radyoda spikerlik yaptım. Artık 
sesim, nefesim tükendi. Genç arkadaşlara 
görevimi devrettim. Böyle bir ömür geldi, 
geçiyor. 

Büyüklerim adımı Hayri koymuşlar, yani ha-
yırlı olan. Kısa hayat hikayemin başında “biz 
hakkımızda neyin hayırlı olduğunu bileme-
yiz, Rabbim işlerimizi hayırlı eylesin,  hayırlı 
insanlarla karşılaştırsın” demiştim. Anne ve 
babamın duasıyla çok şükür hep hayırlı in-
sanlarla karşılaştım. Bu siteyi çok seviyorum. 
Buranın insanlarını, güzel komşuluk ilişkile-
rini, küçüklerin büyüklere saygısını çok se-
viyorum. 

Hayri Küçükdeniz ismini 
yazdığınızda internette 

çok sayıda seslendirdiği 
esere ulaşabilirsiniz. 

Bültenimize bunlardan 
birinin linkini ve QR 

kodunu ekliyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=c9Mhep93iwU
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Bazen sadece bir veya birkaç blok-
ta veya bölgede geçerli olan bir 
sorunun çözümüne site yönetimi 
olarak bizim müdahale etmemiz 
site sakinlerimizin memnuniyeti-
ne ve duasına vesile oluyor. Bu tür 
problemlerin varlığının bilgileri 
bazen site sakinlerimizden ve blok 
temsilcilerimizden geliyor, bazen 
devamlı bölgede hizmet veren 
site yönetim personelimizden ge-
liyor. Yönetim kademesinin kararı 
ile hangi konu ile ilgili ise onunla 
görevli personelimiz çalışma ya-
pıp, çözüm üretiyor. Gerektiğinde 
mimarlarımız tasarım çiziyor, ilgili 
personel piyasa araştırması yapıyor.

Site sakinlerimizin her türlü prob-
lemini site yönetimi olarak kendi 
problemimiz olarak görüyoruz. Bi-
zim hiçbir personelimiz maalesef 

başka yerlerde çokça görülen “o 
sizin probleminiz” şeklindeki çir-
kin, soğuk, buyurgan sözleri sarf 
edecek anlayışta değil. İmkânları-
mızı zorlayarak gece gündüz site 
sakinlerimize hizmet etmeye çalı-
şıyoruz. Uluslararası bir bankanın 
“global dünyada yerel çözümler” 
başlığı ile hizmet anlayışını tanıt-
masını belki hatırlarsınız. Bölgesel 
butik çözümler kronik sorunları 
bitirerek gönüllere dokunuyor. 

Birkaç örnek vermek gerekirse:
Sitemizde blok girişleri yüksek 
olan yerlerin merdiven kenarla-
rına korkuluklar yapılmış, diğer-
lerine yapılmamış. Zaman zaman 
bu bloklardan yaşlı ve engelli sa-
kinlerimiz için böyle bir korkuluk 
yapılması talebi geldiğinde teknik 
servisimiz gereğini yapıyor.

Site yönetimi olarak 
sitemize hizmet ve-
rirken herkese eşit 

muamelede buluna-
rak adaleti sağlamak 
en temel prensiple-

rimizden biridir. Hep 
göz önünde tuttuğu-
muz bu prensibimize 
rağmen, gerektiğinde 

site sakinlerimizin 
bölgesel sorunlarına 

çözüm üretmekten 
de geri kalmıyoruz.

Sitemizin kurulduğundan beri var 
olan nadir ağaçlardan D-5, D-6 
bloklar önündeki incir ağaçları-
nın toprak kayması ve otopark sı-
kıntısı sebebiyle etrafının beton 
blokla çevrilip peyzaj çalışması 
yapılması gerekiyordu, yılların 
problemi çözümlendi.

Büyük 
ağaçlar artık 

koruma
altında.Bölgesel

ÇÖZÜMLER
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Bir site sakinimizin engelli çocuğu için, 
bir başka site sakinimiz üstü kapalı otur-
ma grubu rica etti. Onun komşusu için 
istediği bu ricasını hemen yerine getirdik.

Kolej üstündeki çıkmaz sokağın peyzaj düzenlemesi yeniden yapıl-
dı. Çöpün yeri değiştirildi, yeni oturma grupları konuldu. Çok özel bir 
aydınlatma ile aydınlatıldı. C-23 blok önünde yaptığımız peyzaj ça-
lışmasına blok sakinleri de destek verdiler, mimarlarımızla koordine 
ederek çiçeklendirmeyi finanse ettiler. 

Sitemizin birçok bölgesinden cep telefonu ile gö-
rüşmekte sıkıntı yaşanıyor. Çözüm için her üç GSM 
operatörü ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç 
alındı. Yapılacak çalışmalar bittiğinde sitemize bi-
zim müjde vermemize gerek kalmadan herkes ile-
tişimde kalite farkını görmüş olacak. 

Telefonlar çekmiyor

Çıkmaz 
sokak 
tabelası

Peyzaj düzenlemesi

Özel ricayı geri
çeviremezdik

Muhtar caddesinin sonun-
daki A-24 ve A-26 blokların 
olduğu aranın çıkmaz sokak 
olduğunu bilmeyenler girip, 
geri dönmek zorunda kalı-
yordu. Yine aynı şekilde Ko-
lej üstündeki B-27 ve B-28 
blokların olduğu arada da 
aynı çıkmaz sokak problemi 
yaşanıyordu. Her ikisine de 
çıkmaz sokak levhaları asıl-
dı ve bu sokakların mukimi, 
sitemizin seçkin sakinlerinin 
soyisimleri Mercan çıkmazı 
ve Güngör çıkmazı olarak ya-
zıldı. 

D27 bloktan Mudanya caddesine 
çıkışta blok sakinleri yolu tam göre-
memekten dolayı kaza yapma riski 
yaşıyorlardı. Köşeye dışbükey ayna 
koyarak problemi çözümledik.

Ayna ile iş 
çözüldü
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İtina ile hazırlanan Site dergi-
mizin Ekim sayısı geldi, emeği 
geçenlere teşekkür ederiz.
Gördük ki, Sitemiz hedeflerine 
doğru inanç ve azimle ilerliyor. 
Bu sitede bu güzelliklerle yaşa-
maktan son derece memnunuz. 
Site yönetimimizin çalışanla-
rından en üstten en alt kade-
mesine kadar hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyoruz. Yemyeşil bir 
site, düzenli bakımlı sokaklar, 
caddeler, balkonlardan, pen-
cerelerden halı ve paspasın sil-
kelenmediği çamaşırların ası-
lıp sarkmadığı, pencerelerden 
güzel çiçeklerin boy gösterdiği, 
tertemiz bir görüntüye sahip 
bir site hepimizin hayali... 
Bir site sakini olarak 20 yıldan 
bu yana yaşadığımız bu güzel 
ortamda, bazı duygu ve dü-
şüncelerimizi de dile getirmek 
isterim; bu sitenin güzel yö-
netilmesi konusunda hepimiz 
hemfikiriz. Buna şüphemiz yok 
olmaz da. 

İlk başta şunu özellikle belir-
teyim ki; tüm çalışanlarınız-
la sürekli bir değişim, siteyi 
güzelleştirme konusunda da 
gelişim içindesiniz. Bunu gör-
memek elde değil. Bunu yaz-
masam siteme, sizlere haksızlık 
etmiş olurdum. Çevremizdeki 
birçok sitede olmayan ve site-
mizde bizim için yapılan yaz 
etkinliklerinden alın da, çevre 
düzenlemesinden, apartman 
giriş kapılarından, ışıklandırıl-
masından, site giriş kapıları-
na kadar yenilendi bunun için 
başkanımıza çok teşekkür ede-
riz. Bir teşekkür de, Yeşil masa-
da görevli arkadaşlara. Çünkü 
yardıma muhtaç olan, bilgi-
lendirme, dert dinleme, çözüm 

üretme bu hattan sağlanıyor. 
Ayrı bir teşekkürü hak ettikle-
rini düşünüyorum.

Değerli Başkanım;
Türkiye’nin her köşesinden ge-
lip bu sitede yaşayan,  tüm site 
sakinlerine herkesin fikirlerini 
ve önerilerini alarak, birlik be-
raberlik içinde hareket etmek 
için elinizden gelen çabayı sarf 
ediyorsunuz. “Günümüz dün-
yası bize, bireysel değil toplu 
hareket etmeyi, örgütlü olmayı 
mecbur kılıyor, bizler bu şekil-
de hareket edersek, çok önemli 
işlere hep beraber imza atabi-
liriz.  Tüm site sakinlerimizi 
sitelerine sahip çıkmalarına 
davet ediyorum. Sitemizde en 
güzel, en huzurlu şekilde ya-
şamak, yaşatmak için birikmiş 
deneyimlerinizden, bilginizden 
ve güzel enerjinizden sonuna 
kadar faydalanmak, sizi des-
teklemek istiyoruz. Zor şartlar 
altında bu kadar insana hizmet 
etmek kolay değil, emeğinize 
yürekten teşekkür ediyorum. 
Bu kadar yoğun çaba ve emek 
isteyen hizmetlerde duygu-
ların yoğun olduğu anlarda, 
bazı istenmeyen durumlar ya-
şanabilir. Önemli olan niyetin 
iyi olması, emeğin, gayretin ve 
çabanın görülmesidir. Çünkü 
sizler hiçbir karşılık bekleme-
den sitemize maddi, manevi 
zaman ve emek harcıyorsunuz.  
Sitemizin zor gününde elinizi 
taşın altına koyarak, hiçbir fe-
dakârlıktan kaçınmamak üzere 
çıkmış olduğunuz bu yolda he-
pinize başarılar dilerim. 
 
Saygılarımla; 
Sedat Karadayı
A-25 Daire: 16

Bir site sakinimizden mektup var.

Kıymetli Başkanımıza ve Ekibine,

Kapısından içeriye 
girdiğiniz andan 
itibaren şehrin tüm 
karmaşasından uzak  
kendinizi adeta tatil 
beldesinde hissede-
ceğiniz, yeşilin her 
tonunu görebilece-
ğiniz, çeşitli çiçek  
kokularını içinize 
çekebileceğiniz, kuş 
seslerinin  eksik 
olmadığı, geniş yol-
ları, ile yeni sistemle  
kale gibi korunan 
şanslı ailelerin ya-
şadığı benim sitem  
“İHLAS 
MARMARA 
EVLERİ”

İHLAS
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Yeni olimpiyat 
şampiyonları 
yetişiyor

Okçuluk, yüzme, voleybol, bos-
ketbol, futbol, futsal, kort tenisi, 
bisiklet, karate ve rüzgar sörfü 
branşlarında uzman antrenör 
kadrosu ile verilen eğitimlerde 
sporculara lisans çıkartılarak 
müsabık sporcu olma imkanı da 
veriliyor. Hafta içi ve hafta sonu 
yapılan antrenmanlarda Gençlik 
ve Spor Bakanlığının pandemide 
spor yönetmeliğine uygun olarak 
tüm branşlarda hizmet veriliyor.

Spor kulüplerine sadece İhlas 
Koleji öğrencilerinin değil, si-
temizden de katılımın yüksek 
olması, pandemi döneminde ço-
cukların spora olan özlemlerini 
ortaya koymaktadır.

Kayıtların devam ettiği spor ku-
lüplerinde okçuluk ve voleybol 
branşlarında bayanlara özel sa-
atler ve bayan antrenör eşliğin-
de de çalışmalar yapılıyor.

İhlas Koleji Spor Kulübü Başka-
nı Sadık Özaydın 2001 yılında 
kurulan İhlas Koleji Spor Kulü-
bünün bugüne kadar basketbol, 
okçuluk, karate ve judo branşla-
rında başarılı takımlar ve spor-
cular çıkartarak birçok derece 
elde ettiğini, bundan sonra da 
tenis ve bisiklet branşlarını da 
ekleyerek kulübün bu alanlarda 
da lisanslı sporcular yetiştirmek 
ve yarışmalara katılmak istedik-
lerini söyledi. 

Olimpiyat şampiyonu 
Mete Gazoz’u yetiş-
tiren İhlas Koleji, bu 

eğitim yılına “spor 
yapmayan öğrenci 
kalmasın” projesi 

kapsamında açtığı 
spor kulüpleri ile 

hem sitemize hem 
de İhlas Koleji öğren-

cilerine, deneyimli 
antrenörler eşliğinde 
birçok spor branşın-

da eğitim veriyor. 

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz (Ortada), Babası Metin 
Gazoz ve İhlas Koleji’nden Beden Eğitimi Öğretmeni Sadık 
Özaydın (Sağda) 
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Anket yapmak, herhangi bir mal ve hizmeti pazarlamak, abone kay-
detmek gibi sebeplerle sitemize girip kapı kapı dolaşanlar tespit 
edildiğinde güvenlik personelimiz tarafından site dışına çıkarılıyor. 
Kapı kapı pazarlamaya sitemizde kesinlikle müsaade etmiyoruz. Site 
sakinlerimizin bu şekilde kapısı çalındığında hemen site yönetimine 
haber vermelerini rica ediyoruz. Kapı kapı gezmenin maksadı görül-
düğünden çok daha farklı ve tehlikeli olabilir. Kendimizin, komşuları-
mızın ve sitemizin güvenliği için lütfen duyarlı olalım.

Sitemizin bültenine ilan vermek isteyenlere tam say-
fa veya yarım sayfa reklam bedelleri yüksek geliyordu. 
Daha önceki yıllarda uygulanan kelime ilanları da belli 
mahsurları görülerek kaldırılmış yani denenmiş bir uygu-
lama idi. Özellikle ek ders vermek isteyen eğitim camiası 
mensupları ve küçük esnaftan gelen talepleri göz önüne 
alarak 1/8 sayfa ebadında yani kartvizit ölçülerinde ilan 
kabul etmeye karar verdik. Site yönetimi muhasebesine 
200 TL yatırıp, ilan metnini yazılı bırakanların kartvizit 
ilanları önümüzdeki sayıdan itibaren yayınlanacaktır. 
(Baskıya hazır kartvizit ebatlı renkli grafik tasarım geti-
ren olursa onu da basabiliriz.)

Kapınıza tanımadığınız 
kimselerin gelip size bir-
şeyler satmaya çalışması 
bunun sonucu olarak da 
işin dolandırıcılağa var-
ması günümüzde sık sık 

karşımıza çıkan bir hadise. 
Bu konuda çok dikkatli ve 

uyanık olunmalı en ufak 
bir şüphede site yönetimi-

ne haber verilmelidir.

Site yönetimi muhasebesine 200 TL yatırıp, ilan metnini yazılı 
bırakanların kartvizit ilanları önümüzdeki sayıdan itibaren yayınla-
nacaktır. 

Sitemizde kapı kapı pazarlama 
yapılamaz

Küçük ilanları yayınlayacağız

Gördüğünüzde site yönetimine haber veriniz.

Ö R N E K  K Ü Ç Ü K  İ L A N

Matematik öğretmeninden, 
ilkokul ve lise öğrencilerine 

birebir özel ders (İlk ders 
ücretsiz) 0533 *** 45 45
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Site giriş kapıları tamamlandı-
ğında Belediye otobüsü, mini-
büs gibi toplu taşıma araçları 
site içine girmeyecek ve İhlas 
caddesi üzerindeki duraklardan 
yolcu alacaklar. 

Ring servisimiz hem toplu ta-
şıma için bu duraklara gitmek 
isteyen site sakinlerimize yar-
dımcı olacak ve hem de site 
içinde çarşıya, sağlık merkezi-
ne, okula, camiye, pazara veya 
site içi başka bir adrese gitmek 

isteyenlere kolaylık sağlayacak. 
Ring servisinin servis periyodu 
sabah ve akşam yoğunluğunda 
hiç durmadan, sair zamanlarda 
ise yoğunluğa göre olacaktır. 
Ring servisinin elektrikli-çevreci 
bir araç olması için uzun araştır-
malar yaptık fakat henüz bunun 
için erken olduğu sonucuna var-
dık. Mevcut alternatifler içinde 
klimalı VW Crafter’i bu hizmet 
için uygun bularak ring servisi 
hizmetine başladık. Sitemize ha-
yırlı olsun. 

Sitemizin iki ana kapısı 
olan Fatih ve Kolej kapı-

ları arasında devamlı ring 
servisi yapan araç hizme-

te girdi. Sabah 06:00 ile 
akşam 20:00 saatleri ara-

sında sadece belirlenen 
güzergahta çalışacak olan 

Ring Servisi ücretsiz hiz-
met verecek. 

ÜCRETSİZ RİNG SERVİSİ
sitemize hizmete başladı

Genci yaşlısı, 
sitemizin her 

ferdinin ücretsiz 
istifade edebileceği 

ring servisinin, 
servis periyodu 
yoğunluğa göre 

belirlenecek.
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Çarşı Durağından Kalkış 09:00 
Hastaneden Dönüş 14:45

SALI - PERŞEMBE Günleri

TÜRKİYE HASTANESİ 
Ücretsiz Servis Saatleri

      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;

HATİCE GÜMÜŞ, 
HÜRÜNAZ DAŞTAN, 
NEVRİYE ÇALIŞKAN, 
LEYLA KARAKURT, 

BEHİCE KAPLAN

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

BU AY ARAMIZDAN AYRILANLAR

YENİ EVLENEN 
KARDEŞLERİMİZİ 
TEBRİK EDERİZ

SEYYİD HALİS ARVAS M.EMİN GÜLER

AYŞEGÜL POLAT 
& ABDULAH ÇİÇEKÇİ

İHLAS
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Geçen ay bültenimizin özel sa-
yısında son bir yıl içinde vefat 
eden komşularımızı hatırlayıp, 
yad etmiştik. Arkasında hoş bir 
seda bırakmış bu güzel insan-
lara Fatihalar göndermiştik. 
İyiler ve iyilikler unutulmuyor. 
Sitemizin her bir köşesinde 
onlarla yaşanmış hatıralar var. 

Vefa adına, aramızdan ayrılanları tekrar 
hatırlayıp, bültenimizin sayfalarında yer 
vermemiz site sakinlerimizi duygulandır-
dı. Çok sayıda teşekkür aldık. Yaşadığımız 
sitemizde yeri doldurulmayacak güzide 
insanlar tek tek aramızdan ayrılsa da, hala 
ne güzel insanlar var dedik. (Şerefül me-
kan bil mekin, yani mekanın şerefi oturan 
iledir) sözünü hatırladık. Gerçek İstanbul 
beyefendilerinin, hanımefendilerinin gü-
zel komşuluk ilişkileriyle yaşadıkları site-
mizin kıymetini bir kez daha anladık.
 
Duygular kabardığında insan ifade etmek-
te zorlanıyor. Şairlerin mana içinde mana 
yüklü mısraları böyle zamanlarda duygu-
lara tercüman oluyor. Rahmetli Necip Fa-
zıl Kısakürek’in “ALLAH DOSTU” şiirini bu 
vesile ile yayınlıyoruz. 

ALLAH DOSTU
Allah dostunu gördüm, bundan altı ay evvel,
Bir akşamdı ki, zaman donacak kadar güzel.
Bana, yakan gözlerle, bir kerecik baktınız,
Rûhuma büyük temel çivisini çaktınız.
Otuzüç yıl saatim işlemiş ben durmuşum,
Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum.
Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış,
Mârifet bu, gerisi yalnız çelik-çomakmış.
Zonklayan başım benim, kan hokkası cerahat,
Ona yastıkta değil, secde yerinde rahat.
Yandı kitap dağlarım, ne garip bir hâl oldu,
Sonunda bana kalan, yalnız ilmihâl oldu.
Şu geçeni durdursam, çekip de eteğinden,
Soruversem: “Haberin var mı öleceğinden?”
Büyük randevu. Bilsem nerede, saat kaçta?
Tabutumun tahtası, bilsem hangi ağaçta!
Dostlarım, ev eşyamdı, bir bir gitti diyorum.
Artık boş odalarda, ölümü bekliyorum.
Farkı yok, mantarlaşmış bir kayadan derimin,
Yüzümde çizgi çizgi, imzası kaderimin.
Sultan olmak dilersen, tâcı, sorgucu unut,
Zafer araban senin, gıcırtılı bir tabut.
Son gün olmasın dostum, çelengim, top arabam,
Alıp beni götürsün, tam dört inanmış adam.

NECİP FAZIL KISAKÜREK

Bültenliyorum

VEFA
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