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ÇAĞDAŞ LEVENT DERNEĞİ Bültenidir

Bayramla birlikte yeni yıla da merhaba dedik.
Bayramlaşmamış ya da birbirimizin yeni yılını kutlamamış olabiliriz.
Ama biliyoruz ki kalplerimiz bir... Mahallemizde bir birlik var.

Kapısını hiç çalmadığımız kapılar arkasında biliyoruz ki dostlarımız var...
Her yıl kaydolan yeni üyeler bunun en güzel kanıtı... Sayımız 140’ı buldu.
Aramızdan ayrılanlar, başka mahallelere taşınmış olanlar var…
Onların yerine aramıza yeni katılanlar var. Onlara “hoş geldiniz” diyoruz…
Ve Levent’te ev sahibi olmayı düşünen ama bir türlü karar veremeyen dostlarımız… Artık onlara da
bir müjdemiz var:
Bugüne kadar yürüttüğümüz çeşitli temaslar ve verdiğimiz çabalar sonucu Belediye yetkilileri karar
aldı: Artık Levent’te yeni bir işyeri açılmayacak....
Yeni yıla girerken bu kararlarını afişlere yansıttılar…

Gazetelere de beyanatlar verilmeye başlandı…(bkz. 3 Ocak 2007 tarihli Vatan Gazetesinde
Belediye Başkan Yardımcısı Sn.Koray Bayraktaroğlu’nun beyanatı)

Huzur içinde yeni bir yıl dileğiyle…

2006 yılı çalışmalarımız hakkında:
Tek dayanağımız olan “Levent Mevzi İmar Planı’nın” iptal edilmesinin önüne geçtik
Bu planın iptal edilmesi için Tike Kebapçısı geçtiğimiz yıl bir dava açtı. Mahkeme bu planın
“yürütülmesinin durdurulması” yönünde bir karar aldı. Ancak Derneğimizin örgütlü olması
neticesinde Dernekle birlikte birçok üyenin davaya müdahil olması ve sağlam gerekçeler
sunması sağlandı. Bunun sonucunda bu kararı kaldırtmayı başardık. Bu plan iptal edilmiş
olsaydı, isteyen istediği yerde işyeri açabilecek ve şikayetlerimizin hiçbir dayanağı
olmayacaktı.
Emlak vergilerimizin artmasını engelledik
Geçtiğimiz yıl, Levent’in artık ticari bir alan olduğuna kanaat getirenler vergilerimizi birkaç
kat değil, 10-15 kat artırmaya kalktılar. Yine örgütlü olmamızın neticesinde gereken girişim
sağlandı ve vergiler makul seviyelere indirildi.
İstanbul Metropolitan Plan çerçevesinde Levent’in üzerindeki yükün azaltılması yönünde
fikir geliştirildi
Büyükşehir Belediyesi ile kurduğumuz ilişkilerin neticesinde Levent’in üzerindeki baskının
azaltılması için Gültepe- Çeliktepe-Kağıthane yönüne doğru çekim merkezlerinin
oluşturulması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.
Bazı işyerlerinin konutlarda faaliyet göstermesinin önüne geçildi.

Belediye ile Levent’in tekrar konuta dönüştürülmesi konusunda bir plan üzerinde anlaşmaya
varıldı.

Levent Almanya’da Doktora Tezine konu oldu.
Mahallemizin durumunu bir tez konusu olarak ele alan Alman doktora öğrencisi, geçtiğimiz
günlerde eski Levent’lileri evlerinde ziyaret etti. Eski bültenlerimiz bu vesileyle Almanca’ya
tercüme ediliyor. Bir faydası olur mu dersiniz?
ediliyor. Bir faydası olur mu dersiniz?
Üye olmak veya bir arkadaşınızı üyeliğe yönlendirmek için lütfen web sitemizden bilgi alınız.
Adres:

Konaklar Mahallesi, Akçam sok. 6.Blok, No.6, Da Ç2

e-posta:

cagdaslevent@superonline.com

web sitesi:

www.cagdasleventdernegi.org

