24.02.2014 - 29.03.2015 ARASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
─ İzbaş Genel Müdürlüğü alehine açılan koku davasına müdahil olundu.Bir avukat tutuldu ve ayrıca uzman danışmanlık
hizmeti alındı.
─

Dernekler masasından e – şifre alındı.

─

Bankada dernek hesabı açıldı. Ve bankamatik talep edilerek alındı.

─

Hat sanatçısı AYDIN SARI tarafından hat sanatı söyleşi ve uygulaması yapıldı.

─

23 Nisan 2014’de mahallemizdeki çocuklarda uçurtma yapma ve uçurma şenliği yapıldı.

─

3 Mayıs 2014 günü Bayındır çiçek festivaline gezi düzenlendi.

─ Köpeklerin sevk kayışsız gezdirilmemesi dışkılarının toplanması hususlarına dikkat çekmek için uyarıcı afişler
asıldı,broşürler dağıtıldı.
─ İzbaş’a açılan koku davasında dernek adına yardımcı olan gönüllü altı komşuya teşekkür

Plaketi verildi.

─ 08.07.2014 günü kameriyede izbaş davası ile ilgili olarak Av.Arif Ali Cargı nın da katıldığı bilgilendirme toplantısı
komşularla yapıldı.
─ Derneğimizin sanatsal etkinliklerinde kumaş boyama kursunun yıl sonu sergisi 27.28.29 Haziran 2014 günlerinde
yapıldı.
─ 13.08.2014 günü kameriyede seyrek jandarma komutanlığınında katıldığı güvenlik konulu
yapıldı.

Toplantı komşularla

─ 28.08.2014 günü kameriyede güvenlik konulu bir toplantı geniş katılımda yapıldı . Bu toplantıda komşu kollama
programı tanıtıldı ve çalışmaya gönüllü komşular seçildi.
─ Komşu kollama uygulamasının tanıtımı için derneğimizce broşürler bastırıldı ve gönüllü
Tüm villa kente dağıttı. Ayrıca iki kez afişler yapılarak Villakent’ e asıldı.

Komşularımız bu broşürleri

─ Üyelerimiz ile iletişimi sağlamak için bir “GSM”operatörü ile anlaşarak derneğimiz adına Toplu “SMS” paketi alındı.
─ Villakent Mahallesinde ki hizmet eksikliği ve Belediye Başkanı ile olan iletişim sorunu CHP Genel merkezine Yerel
yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısına bir mektup ile Gönderildi.
─ 09.11.2014’te villa kent mahallesinde ağaç dikime şenliği yapıldı.Gönüllü komşularımızla Birlikte 50 adet fıstık çamı ve
diğer muhtelit ağaçlar dikildi.
─ 14.11.2014 tarihinde koku davası ile ilgili olarak mahkeme heyeti ve bilir kişiler ile Organize sanayi bölgesine gidildi.
─ Teraslı parkın imarlı arsa olarak Ege koop tarafından satışa çıkarılması üzerine konuyu görüşmek üzere seyrek eski
belediye başkanı Nurgül Uçar ve Av Deniz hanım ile görüşüldü ve komşularla bilgilendirme toplantısı yapıldı.
─ Ege-koop ve seyrek eski belediye başkanı Nurgul Uçar arasında yapılan villakent Sosyal tesis yapılması sözleşmesi ve
projelerine ulaşıldı konu ilgililer ile görşüldü. Muhatabın Menemen belediyesi olduğu ve zaman aşımına uğradığı bilgileri
edinildi Dosya Menemen belediyesi imar işlerine teslim edildi. Komşularla bilgilendirme toplantısı Yapıldı.
─ Maltepe köyü sınırları içinde kunılması planlanan, ancak mahallemizi de ciddi etkileyebilecek kalker ocağı ile ilgili
olarak Maltepe Köy kahvesinde Maltepe ve Villakent sakınleri bir avukat danışman yardımı ile konu hakkında
bilgilendirildi.
─ Giriş ve çıkışa dört kamera takıla bilmesi için kaymakamlıktan resmi izin alındı.
─ 08.02.2015 günü kalker ocağı teraslı park ve giriş çıkışa dört kamera konulması hususlarını görüşmek üzere kameriyede
bir toplantı yapıldı .

─ 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü kutlamarı için Prof Dr Serpil Salaçin ile kameriyede Bir söyleşi düzenlendi.
─ Villakentte yaşanan köpek sorunlarının çözümü için villa kentte yaşayan konun uzmanı
iki azasında katıldığı bir alt komisyon oluşturuldu.

Komşularımızdan ve muhtar

─ 17.03.2015 doğal gazın villakente gelmesi için yürütülen çalışmalarda nihayi olarak Muhtarımız ve iki komşumuzunda
katıldığı Karayolları ve “DSİ” baş mühendisleri İle görüşmeler yapıldı.

