ÇAĞDAŞ LEVENT Derneği
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Değerli Üyemiz,

2 0 12 hepim ize m utluluk

ve huzur getirsin

Bir yılı daha tamamlamak üzereyiz. Mahallemizde tüm çabalarımıza rağmen çoğunlukla
olumsuz gelişmeler olduğunu görüyor ve üzülüyoruz. Tek tesellimiz şu sorunun
yanıtında gizli: Acaba mücadele vermeseydik ne olurdu? Mahallemiz çoktan bir Etiler
veya Esentepe Gazeteciler sitesi olmuştu herhalde...
27 Kasımda gerçekleştirilen Genel Kurulumuzda sunduğumuz faaliyet raporumuzu yıl
sonu olması itibarıyla sizlerle paylaşmak istedik.
1. Levent Kentsel Sit kararı çerçevesinde hazırlanacak Koruma Planı için
çalışmalar
Bu yıl sonuna kadar İBB tarafından hazırlanması planlanan Levent Koruma Planının
hazırlanması sürecinde ilgili STK’ların da görüşleri alınacağından Mimarlar Odası ve
Şehir Plancıları odasını ziyaret ettik. Bizim tezimizi destekleyecekleri yönünde güvence verdiler. Bunun dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde planla ilgili
çalışmalar yürüten Planlama Dairesi’ne birkaç defa ziyarette bulunularak “Koruma”dan beklentilerimiz anlatılmıştır. Temmuz ve Ekim aylarında gerçekleştirilen
toplantılarda danışmanlarımızla katılım sağlanmıştır. Yazılı görüşümüz, Levent sakinlerinden alınan imzalarla birlikte İBB’ye iletildi.
2. Hukuksal Mücadele
Levent’teki işyerlerinin tahliyesi için 2009 yılında Belediye’nin işyerlerine yaptığı
yazılı tebligata karşı 25 işyeri bu işlemin durdurulması yönünde Belediye’ye karşı
davalar açmıştı. Avukatımız vasıtasıyla bu dava dosyaları incelenmiş ve 6 tanesine
müdahil olmamız yönünde girişim başlatılmıştır. Şu ana kadar bu davalardan bir
kısmına yanıt gelmiş ve müdahil olmamız kabul edilmiştir. Mimarlar Odası da ziyaret edilerek bu davalara müdahil olmaları istenmiştir. Ancak mahkemenin, Mimarlar
Odası’nın müdahil olma isteğine olumsuz yanıt verdiği öğrenilmiştir. Müdahil olduğumuz bazı davalarda işyerlerinin lehine karar alındığı için tarafımızdan temyiz işlemi başlatılmıştır.
3. Konut alanını tehdit eden oluşumların engellenmesi
İşyerine dönüşme, binaların tadil edilerek işyerine hazırlanması gibi konularda Beşiktaş Belediye Başkanlığı nezdinde çok sayıda şikayet dilekçesi gönderildi. Bunlardan bir kısmına tahliye kararı alınırken bir kısmında yıkımlar yapıldı. Ancak homeofis kisfesi altında çok sayıda işyerinin açılmakta olduğu gözlenmektedir. Bu konuda da Başkan’a “home-ofis” tanımına uygun denetimler yapılması konusunda dilekçe gönderilmiştir.
Merkez Bankasının Büyükdere caddesi-Gültepe sapağı kısmındaki arazisine bir yönetim binası yapmaması konusunda dilekçe gönderilmiş ancak olumsuz yanıt
alınmıştır.
4. Trafik sorunları:
İmza toplayarak Trafik İlçe Emniyet Müdürlüğü nezdinde servis minibüslerinin
kaldırılması, park edilmez işaretlerine uymayan araçların çekilmesi ve kaldırımların
park yeri olarak kullanılmaması yönünde şikayetlerimiz olmuştur.

Ayrıca servis hizmetinden yararlanan şirketlerin (YKB, İş Bankası, vs) tepe yönetimlerine şikayetimizi dile getiren yazılar göndererek servis araçları için başka bir
yer tahsis etmeleri istenmiştir. Ancak hiçbir yanıt alınamamıştır.
52 numaralı otobüsün eskiden olduğu gibi dönüş güzergahının tekrar Levent Caddesini içine alacak şekilde düzenlenmesi konusunda IETT’ye başvuruda bulunulmuştur.
5. Üye ilişkileri:
a. Mayıs 2010’da Latife Restoran’da akşam yemeği organize edildi. Ataköylüler,
Arnavutköylüler, Hisar Üstü ve Bebek derneklerinin de katılımıyla hoş bir birliktelik gerçekleştirildi.
b. Nisan 2011’de Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Tesislerinde brunch organize
edildi. Üye katılımının yüksek olduğu bu organizasyonda üyelere Kentsel Sit
süreci anlatıldı.
c.

Mayıs 2010 ve Temmuz 2011’de Bülten çıkarıldı.

d. 5 yeni üye aramıza katıldı.
6. Diğer:
a) Şubat 2010’da Kanal B’de Oktay Ekinci’nin hazırlayıp sunduğu İmar Dosyası
programında Levent konu edildi. Zehra Eliçin ve Kentsel Sit Kararı’nın çıktığı dönemde Anıtlar Kurulu 3.Bölge Başkanı olan Prof.Can Binan konuk konuşmacı
olarak katıldı.
b) Ziraat Bankası’nın 4.Levent’te bulunan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na ait mozaikleri
tahrip eden klimalarının söktürülerek mozaiğin korunması yönünde 2010
yılındaki girişimlerimiz olumlu sonuçlanmış ve pano korumaya alınmıştır.
c) 7 Ekim 2011’de Mimarlar Odası tarafından düzenlenen Modern Şehircilik Sempozyumu’nda Levent konulu panelde Zehra Eliçin konuşmacı olarak katıldı.
27 Kasım’da gerçekleştirilen Genel Kurul toplantımızda yapılan seçimle yeni yönetim
ve denetim kurulları belirlendi. Bu dönem yönetime yeni üyelerimizden katılım olması
çok sevindiriciydi.
Yönetim Asıl
1-Hacer Oray: Başkan
2-Zehra Eliçin: Başkan Yardımcısı
3-Figen Ersavaş: Sayman
4-Osman Erzene: Genel Sekreter
5-Ahmet Balioğlu
6-Nuray Küçükçalı
7-Sevgi Güvenç

Yönetim Yedek
1-Murat Tunç
2. Abidin Bozkaya
3-Erşan Aksu
4-Banu Karabey
5-Haksever Sunar
6-Faruk Çam
7-Sema Erdoğmuş

Denetim Kurulu Asıl

Denetim Kurulu Yedek

1-Pervin Demirhindi
2-Esin Aksu
3-Selma Tunç

1-Yaşar Genç
2-Belma Demirel
3-Nurşen Yıldız

Genel Kurul’a katılan üyelerimizin dilek ve temennileri, yeni dönem çalışmalarımıza ışık
tutmuş olup, çalışmalarımıza bu doğrultuda devam etmekteyiz.
Dilek ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızı bekler saygılar sunarız.
Dernek Yönetim Kurulu
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