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Ø Yeni seçilen Yönetim Kurulu ve iş bölümü
Olağan Genel Kurul Toplantımız 17 Kasım 2013’te Spor Yazarları Derneği lokali
Aydın Doğan Eğitim Salonunda gerçekleşti. 22 üyenin katılımıyla gerçekleşen
toplantıda, son iki yıl içinde yapılan faaliyetler aktarıldı ve temenniler paylaşıldı.
Bütün engellere ve yetkililerden beklenen duyarlılığın gösterilmemesine rağmen
Yönetim Kurulu’nun gösterdiği çaba için üyeler Dernek yönetimine teşekkür etti.
Başkanımız Sn.Hacer Oray’ın ailesindeki bazı sağlık sorunları nedeniyle bir
süreliğine yönetimden ayrılmak istemesi üzerine, yedek yönetim üyeliği şeklinde
destek vermeyi kabul etti.
Seçim sonucu eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçildi ve Hacer Oray’dan
boşalan üyelik Av. Ali Arda’nın seçilmesiyle kapatılmış oldu. Yeni yönetimin kendi
arasında gerçekleştirdiği ilk toplantıda iş bölümü aşağıdaki gibi gerçekleşti:
o
o
o
o
o
o
o

Başkan: Zehra Eliçin (End. Yük. Müh)
Başkan Yardımcısı: Nuray Küçükçalı (Avukat)
Genel Sekreter: Osman Erzene (İşletmeci)
Sayman: Figen Ersavaş (İşletmeci)
Üye: Ahmet Balioğlu: (İşletmeci)
Üye: Ali Arda (Avukat)
Üye: Sevgi Güvenç (Yük. Mimar)

Üyelerin ilettiği dilek ve temenniler şunlardı:
a) 50 TL olan üyelik aidatının 75 TL’ye yükseltilmesi önerildi. Özellikle üyelerin
aidatlarını düzenli ödememeleri ve buna karşılık işyerleriyle ilgili birçok
davaya müdahil olmamız dolayısıyla artan giderlerin karşılanabilmesi
açısından bunun gerekli olduğu görüşüldü.
b) Genel Kurul toplantılarının her yıl yapılmasının üye ilişkilerinin canlı tutulması
açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliği sağlandı.
c) Sokak aralarında park eden minibüslerin yarattığı sıkıntı konusunda destek
istendi. Yapılan müracaatlara duyarsız kalan yetkililer üzerinde daha fazla
baskı kurulması gerektiği belirtildi.
d) HacıAdil sokaktaki baz istasyonun sokak sakinlerini rahatsız ettiğini, ancak
imza toplayıp başvuru yaptıkları halde bir sonuç alamadıklarından dernekten
destek beklediklerini dile getirdi. Dilekçelerin Derneğe iletilmesi halinde
gereken başvuruların dernek olarak da yapılacağı belirtildi.
e) Mail yoluyla üyelerin dernekten daha fazla bilgi almaları talebi üzerine eposta adreslerinin derneğe iletilmesi istendi.
f) Eskiden olduğu gibi piknik organizasyonları düzenlemenin üyelik aidiyeti
açısından faydalı olacağı önerildi. Rehberli şehir turları düzenlenmesi
konusunda mutabık kalındı.
g) Etrafımızda gördüğümüz her türlü aksaklıklar için ilgili kurumlar ile irtibata
geçebilmek için Derneğin aranması konusunda hatırlatma yapıldı.
h) Sokakların İSPARK’a kiralanması konusunda duyumlar alındığı iletildi ve bu
konuda hassas olunması gerektiği üzerinde duruldu.

	
  
Ø Yeni Yönetimin 2014 Çalışmaları
2013 yılında Beşiktaş Belediyesi’nin konut alanlarında faaliyet gösteren işyerlerinin
engellenmesi için yasaların Belediye’ye tanıdığı yetkiler konusunda Belediye
Başkanı İsmail Ünal’a rapor verilmiş ve bu konuda harekete geçmesi için Kadıköy
Belediyesinin icraatları örnek gösterilmişti. 6 ay süren çaba sonucunda hiçbir önlem
almadığı dikkate alınarak konuyla ilgili şikayetimiz İstanbul Valiliği’ne iletilmiştir.
Valilik gerekli tetkiklerin yapılması konusunda harekete geçmiştir.
Genel Kurul toplantısındaki dilek ve temennilerde dile getirilen sosyal etkinlik
konusunda 4 Mayıs Pazar günü için İstanbul içinde tarihi bir gezi planı
organize edilmesine karar verilmiş ve çalışmalar başlamıştır. Lütfen şimdiden
takviminize not ediniz. Program netleşince sizlere bildirilecektir.
Toplantıya katılamamış üyelerimizin de dilek ve temennilerini almayı arzu ettiğimiz
için aşağıdaki 4 soruya yanıtınızı bizlere e-posta veya faks yoluyla göndermenizi
bekliyoruz:
1. Derneğin çalışmaları hakkında yeterli bilgi alabiliyor musunuz?
2. Size daha fazla bilgi iletebilmemiz için e-posta adresinizi iletir misiniz?
3. Derneğin hangi konularda daha fazla çalışma yapmasını bekliyorsunuz?
4. Sizin gönüllü olarak katkı verebileceğiniz konu(lar) nelerdir?
Emlak Vergilerine İtiraz
Temmuz ayında Levent Muhtarlığında askıya çıkarılmış olan ve fakat haberdar
edilmediğimiz için yönlendiremediğimiz Muhtarlığın, itiraz süresini kaçırmış
olduğunu (!) üzülerek öğrendiğimiz emlak vergi değerleri üç katına varan artışlara
tabi tutulmuştur.
Hukuk danışmanlarımızla yaptığımız istişare neticesinde bireysel olarak her bir
üyemizin dava açma hakkı bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Mayıs sonuna
kadar vergilerin ödenmesi gerektiği dikkate alınarak vergilerimizi ödemeksizin hızlı
bir şekilde tahakkuk üzerinden dava açma yoluna gitmenin daha uygun olacağı
yönünde görüş vermişlerdir.
Davaların, Beşiktaş Belediyesinden alınacak tahakkuk belgesine istinaden ve o
tarihi takip eden 15 gün içinde açılması; Tahakkuk belgesini aldığımızda dava
haklarımızı saklı tuttuğumuzu belirten İhtirazi Kayıt Dilekçesi vermemiz
gerekmektedir. Gerek İhtirazi Kayıt dilekçesi, gerekse dava dilekçesi örneği hukuk
danışmanlarımız tarafından hazırlanacak ve dava açmak isteyen üyelerimize
verilebilecektir.
Açılacak davaların olabildiğince aynı zamana denk getirilmesinin yararlı olacağı
belirtildiğinden dava açmak isteyen üyelerimizin bizlerle temas etmesini
önermekteyiz. Bu sayede aynı hafta içinde harekete geçmek mümkün olacaktır.

Konaklar	
  Mahallesi,	
  Akçam	
  sok.	
  No.6,	
  Kat	
  2,	
  Da.Ç2,	
  Tel	
  :	
  (212)	
  2699786	
  ,	
  Fax:	
  (212)	
  2694249,	
  cagdaslevend@gmail.com;	
  
www.cagdasleventdernegi.org	
  

	
  

