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BLOK Xer uelixuni KURULU OUr6ln ropLANTr rurlnncr

gegmesi temennisinde bulundu ve sozr-l Ahmet

Ahmet Rrfat Kaya sciz aldr; 'Depo olarak kullanrlan afik alanlar revize edilmigtir. Avm a/6verig
merkezi olarak ses getiren proleler ile tantrm yaprlmryilr (satrang tLtrnuvast, sigara brrakmaprogramlar4 v'b). Ttlm Kuyumcukentlilerin ve allelerinin faydalanabileceji kurumsal anlagmalar
yapilarak kolayhk sailanm?ilr. Kuyumcukenti dtlnya markasr yapma yolunda katkr sajlayan bagta
siz maliklerimize tegekktir ederiz,
Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Ycinetimi olarak kuyum sektcirtine adrnr btiytlk harflerle yazdrran
Oftadofiu'nun en btiytik entegre altrn, gtimtig ve mricevher tiretim ve ticaret merkezi Kuyumcukent
ydnetimine segiligimizin 5. Yrfi tamamladrk. Bugtin geldilimiz noktaya bakillmzda ycinetimde
bulundulumuz beg yl gibi bir st)rede fevkalade bir degigim gergeklegtirdilimizi gciniyoruz. girket
uyguladfir tahsilatpolitika/an ile birlikte tahsilatoranrnda 2016 yr/r gcire o/ot1lik arflg gcistermgtir.
Kira bedelleri revize edilmig ve bog alanlann kiralamalarrna yofiunluk verilmigtir. Bdylelikte 2016
yrlrna oranla kira gelirlerinde %201ik arflg safilanmqtr. Bu stlreg igerisinde cizetlikle AVM doluluk
orann 0/040'lardan o/oB5 oranlanna ulagmq olup hem kiralarda hem de defierlerde ciddi ar7glar
meydana gelm$tir. Atcilye bciltimtintin doluluk oranr ise o/o100 oranna ulagm, olup, devirler
gerefiye bedelleri ile yaprlmaya baglanm?trr. AVM 'de kiralama/ar aidat kargrlrfir defiil, beliili bir
bedel ile kiralanmaya baglanmqilr. Atc)lye blortu kira bedelleri m2 bagrna 2 dolardan 4.000 dolar
clvartna ytikselmigtir. Atc)lye blolunda bulunan yan hizmet malazalannda imalat tiretimi yapan
arkadaglanmz imalat alanlanna gekmek istiyoruz ve zamanla sajlayaca!2. Arflk Kuyumcukent
sektr)rel bazda sadece Tirkiyehin delil Dtinyanrn yrldrzr haline gelmigtir. Yaptrjmz ciddigat,malar
neticesinde Kuyumcukentb ulagm kolaylagtrrmak konusunda cinemli agamalar kaydettik; Metro
durairm Kuyumcukent'in igine getirnek igin devletimiz ve Btiyt)kgehir Belediyesi ile
gergeklegtirdifiimiz gc)rtlgmeler olumlu sonuglandl gok yakrnda metro durajnrn da h2mete gireceli
mtiidesini vermek isteriz. Ttlrkiye ekonomisinin cinem/i ihracat ayaklanndan birini olugturan
Kuyumcukent Kompleksinin hem ig pazarda hem d6 pazar/arda temsil gtlctinti arttrncr reklam,
organizasyon, tantrmlar yaparak medyada ve devlet kurumlarrndaki biliniilifiini ytikselttrk. Onemli
devlet bagkanlannr tesisimizde ajrrlayarak birebir tesis hakkrndaki konulan aktardrk. Sektcjrtjn
geligimi igin eiitim faaliyetlerine cinctiltik etmeyi kendimize gorev edinerek elitim alanrnda da pek
gok faaliyet gergeklegtirdik. Kuyumcukentte agillmz Kuyumculuk Mesleki Egitim Merkezi ve
yabancr dil kurslan, sektcirtin geligimine katkrda bulunmak adrna gergeklegtirdifiimiz faaliyetlerin en
cinemlilerindendir. Bunlann yail sra engellidirencilere staj imkdnr tanrnarak, c)zelgocuklanmz igin
birgok 9al6malar yapfllg yapmaya da devam edecejiz.

Bunun yanrnda bakrm, onanm, gtivenlilg temizlik, teknik (jeneratc)r, chiller, yangnt otomasyon,
yb.) ve tesisin yaprsal dinamikligini devam ettirecek btittin gahgmahr, siz dejeili maliklerimizin ttim
haklan gc)zetilerek yaptmaktadrr. plaza bloklart gatr Tesis genelinde ylhk trafo



istasyon/annrn kapasite
kaynaklanan ve geri dcin

ib i fa rkh sektcirlerden fi rma rarra kuru msa r an ragmarart hizmetlerde indirimlerden faydalanabi-lmeniz

J!!7. tllrnda yapfifimz, bagardfimz ttim igt
brlgi/erine sunar; Kuyumcukent,i bir dtinya ma,
dolayr bagta krymetli maliklerimiz olmak
paydaglanmza tegekktirti borg biliriz"diyerek konugmasr nr tamamladr.

Giindem Madde 2: Kuyumcukent Toplu Yapr Yonetim Planrn 58 ve 61. maddeleri uyarrnca Divan
Heyetinin segimi igin Fatih Kurtulmug, Osman Karagriney, Selahattin Uyanrk, Ahmet Karbeyaz
taraftndan tek onerge verildi. Buna gore Divan Bagkanlrllna Fatih Kurtulmug, Divan uyeliklerine ise
Nail Akytjz ve Rahmi Gayret'in getirilmesi igin teklifte bulunuldu. Divan Heyeti,nin kabul edilip
edilmedi!i ve Divan Heyeti'nin toplantr tutana!rnr imzalama yetkisi oya sunuldu ve oy birligi ile
kabul edildi.

Divan Bagkant, cinerge olup olmadrlrnr sordu, haziruna sunmak rlzere onergeleri kabul etti,

Selahattin Uyantk, Ahmet Karbeyaz, Osman KaragrJney, Fatih Kurtulmug tarafrndan verilen 6nerge
Nail Akytjz tarafrnda okundu, "Kuyumcukent -Ioplu 

Yapr Ydnetim planlnrn 96. maddesi gere!i,
Ydnetim Planrnda adl gegen tUm parsellere igletme hizmeti sunma konusunda tekel olan
Kuyumcukent igletme A.$. ile Kuyumcukent 13 parsel igletmeciligi igin hizmet s6zlegmesi
yenilenmesi / yaprlmast, hizmet tlcreti belirlenmesi ve ddenmesi, ayrrca ibralagrlmasr konularrnda
Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yonetim Kuruluna yetki ve icazet verilmesi" hususundaki
onergemizdir. 6nerge, haziruna sunuldu oybirligi ile kabul edilerek grlndemin 10. Maddesi olarak
eklenmesine tek tarafsrz oya kargrlrk oybirlili ile karar verilmigtir.

Selahattin Uyantk, Ahmet Karbeyaz, Osman Karagriney, Fatih Kuftulmug tarafrndan verilen onerge
Nail Akyriz tarafrndan okundu, "Grinden grine hrzla artan nrlfus ve arag sayrsr, mevcut otopark
alantntn yetersiz kalmast ve bu sebeplerden dolayr gelen gikayet ve talepler sebebiyle Kuyumcukent
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Tesisi AVM girig bcilgesinde yer alan otopark alanr yaprlabilmesi ve igletilmesi igin Kyumcukent BlokKat Malikleri Ydnetim Kurulu'na yetki verilmesi hususundaki onergemizdir,,. Onerge hazirunasunuldu oybirlili ile kabul edilerek grindemin 11. Maddesi olarak eklenmesine karar verilmigtir.onergeler haziruna sunuldu. sadece Mustafa Aycanln olumsuz oyuna kar5rhk oy gokluluyla
dnergeler kabul edilmigtir.

Gi'indem Madde 3: Kat Mr-ilkiyeti Kanunu ve Kuyumcukent Toplu yapr ydnetim planr madde 5guyarrnca "1' Toplantrda gifte go!unluk sallanamaz ise z. toplantr katrlanlar ile toplanrr,, kuralr
uyannca katrlanlar ile toplantr agllmrgtrr.

Hazirun cewellerinin tetkik ve incelemesin neticesine g6re: 253 ba$rmsrz b6[imr] temsilen 2L.3L7
vekaleten arsa payl, 40 ballmslz b6h.lmr.l temsilen 3.612 asaleten arsa payt ve toplamd a 293
balrmsrz bo[]mr.l temsilen 24.929 arsa payr oldulu tespit edilmigtir.

Giindem Madde 4: Grlndemin 4. maddesinin gorrjgrllmesine gegildi. 2ol7 yilr yonetim Kurulu
Faaliyet Raporunun, kurumsal internet sitesi www,kuyumcukent.com.tr adresinde yayrnlanmasr ve
ayrlca Kuyumcukent Kompleksindeki ttjm duyuru panolarrnda ilan edilmesi ve agrlrg konugmasrnda
Ahmet Rtfat Kaya'nrn faaliyetlerle ilgili detaylr bilgi aktarmasr sebebiyle Divan Heyetine zaman
kayblnr 6nlemek adrna faaliyet raporunun tamamrnrn okunmamasr hususunda dnerge verildi onerge
oy birlili ile kabut editdi.

Divan Bagkanl Fatih Kurtulmug Haziruna gdruig bildirmek isteyen olup olmadrlrnr sordu. idris Tan
Kamer ve Mustafa Aycan g6rri9 bildirmek istediler,

idris Tan Kamer soz aldl; Yonetim kurulu defalarca aleyhimde sr.irekli mahkemeye veriyor diye
yaygara gtkartmaktadrrlar buna itiraz ediyorum. Ben yaprlanlarrn bana yanlrg gelmesinden dolayt
sdzlti ve yaztlt olarak ydnetimi uyardr$rm halde beni kaile almadrklarr igin mahkemeye verdim.
akredite olmug bir bafrmsrz denetim firmast tarafrndan hesaplarrn denetlenmesini istiyorum. 2016
ve 20L7 btltgesi fotokopi gekilerek aynr gekilde gonderilmigtir. Kigisel goliglerimi divana sunuyorum
ve bunlara yazlh cevap istiyorum dedi,
Mali ve idari igler Mrldrirrl Emre Sagar soz aldr; Blok Kat Malikleri yonetim Kurulunu deneuemek
tizere Genel Kurul tarafrndan Denetim Kurulu segilmektedir. Biz t<iRg olarak BMK ile imzalanan
sozlegme ve de Kuyumcukent Toplu Yapr Ycinetim Planr gere$i tesisi ydnetmekle yrlkrimlriyriz ve
her sene Genel Kurul taraflndan segilen balrmsrz denetim firmasr taraflndan tr.im hesaplar
incelenerek fingtn Genel Kurulunda haziruna sunulmaktadrr. Bu zamana kadar herhangi bir
olumsuz rapor ya da durum sdz konusu olmamrgtrr. Brjtge konusuna gelecek olursak; 2016 yrhnda
haztrlanan iSletme btitgesinde gider kalemlerinin yakrn olmasr sebebiyle 2O\7 yrlrnda da aynr
bUtgeyle devam edilmesi ongorrilmtjgttjr, Zaten hazrrlanan brjtge kesin defil, tahmini brjtgedir.
Ayrtca bahse konu olan gegen yrhn britgesi gegen sene once ki Genel Kurulda da konugulmug ve
gerekli agrklamalar yaprlmrgtrr. Cevap talep ettiliniz sorularrnrza kargrlk zaten verilmekte ve de
konugulanlarrn hepsi toplantr tutanalrna gegirilmekte olup hem de sitemizde hem de duyuru
panolarrnda toplantr tutana$rndan gorebilirsiniz,, dedi.

Hukuk Mrlgaviri soz aldr; bu konugulanlann tamamr tutana$a yaztltyor. Zam yaprlmadrgr igin
memnun olunaca$rnr drjgrinUrken buna dahi muhalefet olunmasr King olarak bizleri gagrrttr.



onergeniz olup olmadr$r defalarca soruldu ve de gundem maddeleri olarak eklendi, ve cinergesureci kapandr' Tutanala gegmesi hususunda dilekge verildigi yazrrve size sonra yazrl cevap verilirgeklinde agrkladr.

Divan Baskanr Fatih Kurtulmug ise; bu cinerge ise bunu onaylatmam lazrmdr ama 6nerge srirecigegti, delilse tutanala yaztp cevap veririz dedi.
idris Tan Kamer; dnerge vermiyorum , yazrhcevap istiyorum diye beyan etti.
Emre sagar; bu agrklamalartn trjmrinr.ln tutana$a gegtilini, buda yazrh cevap niteliginde oldulunuekledi.

Mustafa Aycan s6z aldr; Ben istigareden yana biriyim ama ne hikmetse bize kimsenin bir geysordu!u yok' Biz halkrn tarafrndaytz ycineticiler ycinetimin tarafrnda. Hangi yetkiyi istediniz devermedik' Biz size yetki veriyoruz sizler ise sadece evlere cideme tebligatr foluyorsunuz. Bizlerinoluruna sunmadt$tntz harcamalart bizlere yollamayrn, bagrbozuk yonetim halleri sergilemeyin.
stlrekli davalar agrhyor bir kere buyurun gelin diye galrrdrnrz mr? Ne derdiniz var diye sordunuz
mu? Hep adet haline gelmig 1' toplantr da golunluk sallanmryor, 2. toplantrda ise saltgo$unluk ile
kararlar altyorsunuz. Kat Mrilkiyetinin 32.maddesi ne Jiyor bir bakrn. Belediyeye harglar odediniz.
Bunlarl o/o 8-10 arasl oy ile karar aldrnrz ama almanrz gereken o/og0 oy olmalLydr. yuksek katrhm ve
oy ile kararlart alsantz, bu kadar harglar cidemek zorunda kalmazsrnrz, yetki dahi alsan bu konularrgerekli teklifler ile ola$anrjstti genel kurul dtizenleyerek Hazirunun onayrnr almalsrnrz. Ama 6yleyapmlyorsunuz direkt buitgeleri haztrlayarak bizden bu bUtgeye istinaden odeme talep ediyorsunuz.
Bizde hakklmlzl aramak igin dava agryoruz. Kanuni yeterlilikte gogunluk olmadan yetki aldrgrntz ve
bizleri bilgilendirmeden kararlar verdilinizi igin Yonetim Kurulunu ibra etmeyece$ini beyan etti.

Bagkan Vekili Ahmet MRBEY AZ s6z alarak; degerli kat malikleri Mustafa Bey,i dinledim, hepimiz
meslektagrz ve kimseyle bireysel sorunumuz yok. Bizden once idris Tan Kamer;in y.. aldr!r yonetim
sinemalart ytktt ve yerlerine nikah salonlarrnr yaptrlar. Kendi donemlerinde ruhsatsrz bir gekilde
hukuksuz bir gekilde sinemalart yrkarak dugLln salonunu yaptrlar. O zaman gimdiki gibi hergeyi
hukuka uygun yapalrm yeterli onaylarr alahm her igimiz hukuka uygun olsun demediler. Kendi
dtigUncelerine gcire kendi do!rulartna gore hergeyi istedikleri gibi yaptrlar. Ama gimdi noldu,
yonetimden gittikten sonra kendi hukuksuz iglemlerinin hukuka uygun hale getirmek igin yaprlan
bagvuruya kargr hukuksuz diye dava agtrlar. idris bey gimdi bize hukuka uyalm kanuna uyallm
kanunsuz ig yapmayalrm diyor. Peki ben de gimdi kendisine soruyorum idris bey sen yonetimdeyken
bunlart yaparken niye dLigrinmedin hukuku, kanunu. Hatta bizler Ydnetime getdigimizde bu yapllan
yerlere ruhsat almak igin gaba sarf ettik, Buralara isk6n almak igin Yapr denetim sorumlusu Turgut
Toydemir'inde destelini aldlk. Buna kargrlrk bizi dava ettiler. Eski d6nemlerde herkesten elektiik,
su ve gaz sattglarrndan komisyon altntyordu. Biz yonetime geldikten sonra bu komisyon almrnl da
kaldtrdrk. Biz Ydnetime geldigimizde bu konuya da dava agrldr. Yani anlayacafirnrz her gelir kalemi
ile ilgili mahkemeye bagvurdular. Nedeni ise Ydnetim olarak bagarrsrz gostermekten bagka bir 9eydelildir. Biz ycinetimi devraldrktan sonra ttim Kuyumcukentliler gordui gergek yonetimi, y6netimin
nastl olmasr gerekti$ini. Kendi hatalart, kendi basiretsizlikleri oftaya grktr. Bundan dolayr bizim
yonetimimizin bagarrsrnr gekemiyorlar. Engellemek igin ellerinden geleni yapryorlar. Bunlarr brrakrn
da biz gorevimizi yapahm. Bizim kaprmtz herkese agrk. Hanginiz geldi de kaprmrzr agmadrk. Buyurun
gelin drigmanlrlr brrakalrm, Kuyumcukent'i hep birlikte kalkrndrralrm dedi.



Mustafa Aycan soz alarak; seni 40 yrldrr tanryorum Ahmet Bey sen bu iglerin pirisin. Ben yonetim
Kurulu kattna gittigimde selam vermeden odasrna kagan yoneticiler var dedi.

Giindem Madde 5: Grindemin 5. maddesinin gdrugulmesine gegildi. 2ot7 ytt Denetim Kurulu
Raporunun, tum maliklere iadeli taahhr.itlti poita 

-ile 
gonderilmesi, kurumsal internet sitesiwww'kuyumcukent.com.tr adresinde yaytnlanmast ve aynca Kuyumcukent Kompleksindeki duyurupanolartnda ilan edildigi hatrrlatrldr. Denetim Kurulu Raporu Dnt.Krl.Bgk. Ahmet Rrfat Kayatarafrndan okundu.

Giindem Madde 6: Gtlndemin 6. maddesi uyarrnca Ydnetim Kurulu'nun ibrasrna gegildi. DivanBa5kanr taraflndan yaprlan oylama sonucunda grlndemin 6. maddesi uya.nca y6netim KuruluMustafa Aycan ve idris Tan Kamer'in ret oyuna kargrhk, oy goklulu ile ibra edilmigtir.

Giindem Madde 7: Gtindemin 7. maddesi uyarrnca Denetim Kurulu'nun ibrasrna gegildi. Divan
bagkanr taraflndan yaprlan oylama sonucunda grindemin 7. maddesi uyarrnca Denetim Kurulu,
idris Tan Kamer'in ret oyuna kargrlrk, oy goklu!u ile ibra edilmigtir.

Giindem Madde 8: AVM Reklam Katkr Payr uygulamasrnrn talep olmasr halinde tamamen
kaldrrtlmasr veya Reklam Katkr bedelinin metrekare bagrna 3 TL'yi agmamak rlzere ihtiyaglar
dolrultusunda azaltma ya da sonrastnda arttrrma hususlarrnda Kuyumcukent Blok Kat Malikleri
Ydnetim Kurulu'na yetki verirmesi, giindeminin gcirr.igrllmesine gegildi.

idris Tan Kamer sdz aldr; Blok Kat Maliklerinden 4/5 gogunlukla bu kararrn alnmasr gerekir. Ayrrca
igletme projesine gdre trim kompreksten alrnmasr gerekmektedir dedi.
Mustafa Aycan sdz alarak; Biz Kat Mtjlkiyeti Kanunu ve Yonetim planrna g6re yonetiliyoruz.
Arkadaglar bizim sesimizi krsmaya gahgryorlar. Ydnetim Planrnr inceledim. AVM Reklam Katkr payr
diye bir ibare yoktur. Yonetim Planlntn 66. maddesinin 5. frkraslnda trim bloklarr kapsayan reklamlar
igin kalem bulunmaktadtr. Kemal Merim 'in bagkan oldugu Yonetimin doneminde bu AVM Reklam
Katk Payl uygulamasr baglatrldr. Siz Ydnetim Planrnda olmayan bir geyi dayatamazsrnlz. Ben bilerek
yaptldt$rnr drjgrinmtlyorum, bilmeden yaprlmrgtrr diyorum ama do$rusunu yapalrm. Genel kurul
onama makamtdtr, slz burada kafantza gdre oylama yaptp karar alamazstntz. Sadece AVM bloluna
mrlnhasrr krlamazslnrz diyerek tamamladr.

Habib Kocabago{lu s6z aldr; AVM Reklam Katkr Payr uygulamasr Kemal Merim doneminde yaprlmrgtrr
ve gok dogru bir karar olmugtur. Kuyumcukent'in tanrtrmrna gok brjyrik katkr sa$lamrgtrr. Bunu en
iyi gekilde yonetmek ve btitgeye gore reklam yapmak onemli ilke olmalrdrr ve stjreklilik arz etmelidir.
Reklam Katkr Paylnrn kaldrrrlmasr drjgrincesi asla olmamahdrr. Bu parayr nasrl en iyi gekilde
kullanmahyrz diye konugulmahdrr. Kesinlikle Reklam igin toplanan bu bedellerin asla kalkmamasrnrve reklam kalitesinin artmast yonrjnde galrgmalar yaprlmasr gerektilini bildirdi.

Mehmet Nuri Turan sdz aldr; Reklam konusunda fing'rn yeni Genel Mrldr.lr Yardrmcrsrn a bazr bilgiler
aktardrm. idris Bey'in soyledigi gogunlugu bende biliyorum. Ama 415 golunluk ile burada karar
alamayrz. Bu kadar katrlrm sallanamamaktadrr. Salt gogunluk goz 6nrinde bulundurularak karar
altnmahdtr. Burast btjyr.lk bir komplekstir sadece Kat Mr.ilkiyeti Kanunu burayr yonetmeye
yetmemektedir. Ayrrca bir yonetim tasla!r olugturulmahdrr.Nasrl bir reklam olmasr hususunda
maliklerden/esnaftan fikir ve bilgi ahnmasr gerekmektedir. Reklam igin toplanan bedeller devam



brjytjk reklamlar yaprlmahdrr dedi.

Mehmet Erhan Hoghanlr soz aldr; herkesi selamhyorum burada bir nrjansr aktarmak istedim. AVM'de reklam parasl altnmast olumlu bir hadisedir ve devam etmelidir. Bizim trizriltjmrizde trimkomplekse hasrl reklam bLltgemiz var ise buna dayanarak aynca AVM igin reklam ve tanrtrm parasr
toplanmastnda usulsulz[ik oldugu kanaatindeyim. Bunun kayda alrnmasr ve incelenmesini talep
ediyorum' Ayrlca AVM ?en para toplanmasr yanlrgtrr. Ycinetim adil olmak istiyor ise diger trim gider
kalemlerini AVM 'deki giderlerden dr-igsrinler ve reklam parasr fonu olarak denklegtirilsin dedi.

Habib Kocabagollu sciz aldr; atolye 0,10 kurug cidriyor AVM 3 TL odriyor. Hukuk diyorsunuz agrlanhukuki davalar kazanrlmrgtrr dedi.

Suleyman Qag sciz aldt; biz bir bultrlnr.iz, Manken getirdiler onu bunu getirdiler reklam dediler. Banagdre yaptrklarl yanhg. Burada neden atdlye ve ma{aza diye ayrrm-yapryoruzt trim masraf ortak
olarak tahakkuk edilmeli' Br.itr-ln ycinetimler gok gahgtr ama nasrl galgtr muamma. Hala 1 adrm oteyegegemedik' Para almak istiyorsantz aidatlann metrekaresine 50 kurug zam yapsanrz daha gok
herkes istifade eder. para her yere ortak harcanrr dedi.

Divan Bagkanr Fatih Kurtulmug; Qevre ve $ehircilik Bakanr Mehmet ozhaseki Bey Kuyumcukent,i
ziyarete geldi. ona bu konuda soruldu. Kat MUlkiyeti Kanunu ile ilgili 4/5 malik muvafakatinin aradrlr
kararlarln yanhg oldulunu ve bunun drizeltilmesi gerekti$i talebinde bulunuldu. Devletimiz bununla
ilgili galrgryor ve 415 orant kalkacaktrr. Karar almaktan ote bu katrhmrn toplanmasr imkansrzdrr.
Mevcut Yonetim Kurulu, bunlarlda gdz 6nr,ine alarak Kuyumcukent'i kalkrndtrmantn pegine drigtui
diyerek tamamladr.

Divan Bagkanr taraftndan 8. madde oylamaya sunuldu, oy goklugu ile kabul edildi.

Giindem Madde 9: Kuyumcukent Tesisi Atdlye Blolunda faaliyette bulunan firmalar tarafrndan
bildirilen EahSanlar igin gahsa ozel kimlik kaftr tanrmlanmasr ve ancak tanrmlanan bu kimlik kartr
ibrazlyla tesise girig yaprlabilmesi, misafir giriglerinde ise firma onaytntn aranmast, aksi takdirde
giriglerin engellenmesi ve bu dolrultuda gerekli projelerin (akrlh kart sistemi, kimlik okuma ve
tanlma sistemi, turnike sistemi vb.) geligtirilmesi ve hayata gegirilmesi hususunda Kuyumcukent
Blok Kat Malikleri Yonetim Kurulu'na yetki verilmesi, grlndeminin g6rtlgrjlmesine gegildi.

idris Tan Kamer sdz aldr; bu konuda Yonetim Kurulunu takdir ediyorum, gok dolru bir karar almrg.
Qaltganlarln on bilgilerinin yonetime verilmesi gerekir. Kuyumcukent de$erli bir yerdir. Kim oldulu
bilinmeyen kigilerden dolayr srkrntrrarr dnremek adrna gereklidir.

GUndem maddesi oylamaya sunuldu, oy birligi ire kabul edildi.

Giindem Madde l0:"Kuyumcukent Toplu Yapr Yonetim planrnrn 96. maddesi gere[i, yonetim
Plantnda adr gegen tuim parsellere igletme hizmeti sunma konusunda tekel olan Kuyumcukent
igletme A.$. ile Kuyumcukent 13 parsel igletmeciligi igin hizmet scizlegmesi yenilenmesi / yaprlmasr,
hizmet Ucreti belirlenmesi ve ddenmesi, ayrrca ibralagrlmasr konularrnda Kuyumcukent Blok Kat
Malikleri Yonetim Kuruluna yetki ve icazet verilmesi" hususundakionergeoylamaya sunuldu.



1 tarafsrz oya kargrhk oy birligi ile kabul edildi.

Giindem Madde ll:'Gr-inden grine hrzla artan nrifus ve arag sayrsr, mevcut otopark aranrnrnyetersiz kalmast ve bu sebeplerden dolayr gelen gikSyet ve talepler sebebiyle Kuyumcukent resisi
AVM girig bdlgesinde yer alan otopark kullantmrna uygun gorrilecek bog alanlarda; ek otopark alanryaptlabilmesi ve igletilmesi igin Kuyumcukent Blok ral tqalit<teri y6netim Kuruluna yetki verilmesi,,
hususundaki onergenin gorriguilmesine gegildi.
Muammer Zora sdz aldr; kanunen 3 saat olan srireden agalr olmamahdrr. Bunun drlzeltilmesini ve2 saat sonrastnda ytiksek fiyat ahnmamahdrr. AVM 'nin otopark alanlnrn yetersizdir ve ek otoparkyaprlmasr do$ru bir karar olacaktrr.,,dedi.

Gtindem maddesi oylamaya sunurdu, oy birrigi ire kabur edirdi.

Giindem Madde 12: Dilek ve temennilere gegildi;

Mehmet Adlyeke s6z aldr; burada ytllarca galrgan bir esnaf olarak burada ahnan kararlann herkesin
gciruigri alrnarak faaliyet g6sterilmesi gerektilini bildirdi.

Divan Bagkanr Fatih Kurtulmug; katrlanlara tegekkrlr ederek toplantryr kapattr.

DiVAN Uyesi
Nail AKYUZ

DivAN uyesi
Rahm;i GAYRET


