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Değerli Üyemiz,
2015 yılının hepimiz, mahallemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.
2014 yılına üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz tarihi İstanbul gezisiyle girerken, yerel seçimler sonrasında mahallemizin
sorunlarına duyarlı bir yönetimin göreve
gelmesini ümit ediyorduk.
Ancak bu böyle olmadı ve “gelen gideni aratır” deyişine uygun olarak bizleri muhatap
dahi almayan bir yönetim göreve geldi. Levent’teki olumsuz gelişmeler, 2014 yılının
ortalarından itibaren üçüncü katların da çıkmaya başlaması, aynı binada 2-3 işyerinin faaliyete geçmesiyle ivme kazanmış oldu.
Yaptığımız tüm şikayetlere rağmen Belediyenin, kanuna aykırı uygulamalara müdahale etmediği gibi, Levent için İBB’de hazırlanmakta olan
Koruma Planında Levent’in kaybolmakta olan konut özelliğini daha da bozacak ve işyerlerini rahatlatacak düzenlemelerin eklenmesi için Büyükşehir Belediyesine öneriler götürdüğü yönünde duyumlar almaya başladık.
Dernek yönetimi olarak 2015’e girerken radikal kararlar almak gerektiğini dikkate alarak 14 Aralık
2014’te üyelerimizin katılımıyla bir strateji toplantısı organize ettik. Dayanışma ruhuyla gerçekleşen
bu toplantıda Belediye yönetiminin duyarsızlığına daha fazla şahit olmak yerine bir yandan medyanın dikkatini çekerken, bir yandan da savcılığa yapılacak suç duyurularıyla daha etkin bir mücadele yoluna gidilmesinin en uygun yol olacağına karar verildi.
Ancak böyle bir hukuksal mücadele için derneğimizin finansal gücünün ötesinde bir bütçe gerekmektedir. Bu da hem üyelerimizin aidatlarını ödeme konusunda daha duyarlı olmasını, hem de
Derneğimizi bağışlarla desteklemesini gerektirmektedir. Nitekim 14 Aralık toplantısına katılan üyelerimiz bu konuda ellerinden geleni yapacaklarına dair bizleri yüreklendirdiğinden, tüm aktif üyelerimizin de buna katkı yapacağına inanarak konuyu bilgilerinize sunmak istedik.
Aidatlarınızı ve bağışlarınızı aşağıdaki dernek hesabına yatırabilir ya da Sayman Üyemiz Figen Ersavaş’la (0532.292 44 08) temas kurabilirsiniz.
İş Bankası Levent şubesi 1035 0763781 numaralı Çağdaş Levent Derneği hesabı
IBAN:TR25 0006 4000 0011 0350 7637 81
Not: Aidat veya bağışlarınızı bir başka kişi aracılığıyla yatırdığınız takdirde Açıklama kısmına mutlaka isminizin eklenmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Göstereceğiniz duyarlılık için şimdiden teşekkür eder saygılar sunarız.
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