
KİAŞ YÖNETİM KURULU KARARLARI 

25.12.2014 Tarihli Kararlar 

Şirket alacak durumu listesi Yönetim Kurulunca incelenmiş, listedeki borçluların telefon ile 
aranmasına karar verilmiştir. 

Kuyumcukentte çıraklık Eğitim Merkezi açılması konusundaki son gelişmeler hakkında Yönetim 
Kurulu bilgilendirilmiştir. 

Tesis de Kuyumculuk Müzesi açılması konusunda yapılan çalışmalar hakkında Genel Müdür 
Selami Tütüncüoğlu Kurulu bilgilendirmiş, müzeye konulacak materyallerin kuyumculardan 
temini için Yönetim Kurulu üyelerinin çaba göstermesine ve KİAŞ Görevlisi Mehmet Narlan'a 
bilgi verilmesine karar verilmiştir. 

Kuyumcukent Ana Giriş, AVM Giriş ve Otomasyon Odası inşaatlarının tamamlanmasını müteakip 
Açılış Töreni icra edilmesine, sektör basın mensuplarının ve Kuyumcukentlilerin davet 
edilmesine karar verilmiştir. 

Yatırım Bütçesi iptal davası açan bazı maliklerin davalarını Yargıtay'da kaybettikleri konusunda 
Yönetim Kurulu bilgilendirilmiştir. 

AVM'deki ATM'lerin yerlerinin değişikliği için çalışma yapılmasına ve AVM’de boş olan 
işyerlerinde asılı bulunan KİRALIK/SATILIK levhalarının, AVM içinde kötü görüntü vermesi 
sebebiyle toplatılmasına karar verilmiştir. 

21.05.2014 Tarihli Kararlar 

AVM Ana Girişinin modern hale getirilmesi projesi kapsamında alınan teklifler, Yönetim 
Kuruluna sunulmuş, projelerin artırılarak Blok Kat Malikleri Yönetim Kuruluna sunulmasına 
karar verilmiştir. 

Plaza Girişlerinin modernizasyonu projesi kapsamında alınan teklifler, Yönetim Kuruluna 
sunulmuş, projelerin artırılarak Blok Kat Malikleri Yönetim Kuruluna sunulmasına karar 
verilmiştir. 

üye İlişkileri Elemanı Şükriye Akaryıldız, Sitede şu ana kadar 600 üye ziyareti 
gerçekleştirdiğini,şikayet/öneri topladığını ve bunların % 90’nın çözüme kavuşturulduğunu 
Yönetim Kuruluna rapor ederek, şikayet ve öneriler üzerinde müzakere edilmiştir. 

Yönetim Kurulu Stratejik İş Planı gözden geçirilmiş ve plan güncelleştirilmiştir. 

Yönetim Kurulunun her hafta Salı ve Cuma günleri saat 15.00-17.00 saatleri arasında toplu 
biçimde üye ziyaretleri yapmasına karar verilmiştir. Şirket alacak durumu gözden geçirilmiştir. 

 

 

 

 



 

21.05.2014 Tarihli Kararlar 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile buna ilişkin mevzuatda Site Yöneticilerine verilen 
sorumlulukların detayları konusunda Av. Merve Koçyiğit Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir. 
Buna göre sitedeki her iş yerinin yetkili bir OSGB’ne kayıt olması ve Risk Analizi yaptırması, 
kayıt yaptırdığı OSGB’yi ve Risk Analiz Raporunun bir kopyasını KİAŞ’a göndermesi gerektiği, bu 
kurala riayet etmeyenlerin çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikayet sorumluluğunun Site 
Yöneticisine ait olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Site için Büyük Endüstriyel Kazaları önleme Raporu, 
Büyük Kaza önleme Politikası, Güvenlik Raporu ve Dahili Acil Durum Planını hazırlayarak ilgili 
makamlara onaylatması gerekmektedir. Söz konusu uygulamanın tüm işyeri sahipleri ve 
maliklere bilgilendirme yazıları vasıtasıyla iadeli taahhütlü olarak gönderilmesine ve 
uygulamanın takibine, ayrıca diğer tüm duyuru imk&acirc;nlarının kullanılarak sitede 
bilgilendirme yapılmasına karar verilmiştir. 

Soma’da yaşanan elim kaza sonucu 300’ün üzerinde hayatını kaybedenler dikkate alınarak 
sitenin yangına ve acil durumlara hazırlık durumu gözden geçirilerek, bu riskin azaltılmasına 
yönelik KİAŞ Teknik Md.lüğü ile Destek Birimleri ve Güvenlik Md.lüğünün tespitleri konusunda 
Yönetim Kurulu bilgilendirilmiştir. Yangın Yönetmeliğinde; sitede döküm fırını bulunan 
işyerlerine periyodik bakım yaptırma ve filtre çıkışlarına yangın damperi koydurma zorunluluğu 
getirilmesine, filtre montesi için yetki verilen firmalara, periyodik bakım yaptırmayan ve 
damper taktırmayan işyerlerini KİAŞ’a rapor etmesinin teminine; özel işyerleri içinde kalan ve 
koruması bulunmayan mekanik şaftlara, özel mahallere kilitli kapak taktırma zorunluluğu 
getirilmesine; özel mahallerde eksik yada arızalı olan yangın algılama dedektörlerinin işyerleri 
sahiplerince kontrol edilerek eksiklerin maliklere tamamlatılmasına; sitede manyetik kilitlerle 
kapatılmış olan yangın tahliye kapılarının açılmasına, ancak buralara kamera, sensör ve sesli 
siren sistemleri kurularak güvenlik zafiyeti yaratılmamasına karar verilmiştir. Alınan kararların 
ve acil durumlarda alınacak tedbirlerin, belirlenecek bir günde Konferans Salonunda tüm işyeri 
sahipleri ve maliklere eğitim verilerek izah edilmesine, ayrıca bilgilendirme yazıları hazırlanarak 
bu Karar ile birlikte iadeli taahhütlü olarak gönderilmesine ve uygulamanın takibine, ayrıca 
diğer tüm duyuru imk&acirc;nlarının kullanılarak sitede bilgilendirme yapılmasına karar 
verilmiştir. 

24.04.2014 Tarihli Kararlar 

Şirket 2014 Ocak-Mart ayı Faaliyet Dönemi Denetim Raporu Yönetim Kurulunca incelenmiş ve 
onaylanmasına karar verilmiştir. 

Site sakinlerine KİAŞ’ın sıcak elini uzatmak için başlatılan kampanya kapsamında, işyeri 
sahiplerinin ayağına giderek yapılan günlük ziyaret sonuçları ile ilgili üye İlişkileri Elemanı 
Şükriye Akaryıldız Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir. 

Yönetim Kurulu Stratejik İş Planı gözden geçirilmiştir. 

 

 

 



 

18.04.2014 Tarihli Kararlar 

2013 Yılı Olağan Genel Kurulunun 13 Mayıs 2014 tarihinde yapılmasına ve gündeminin 
aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir. o Açılışo Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve 
Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesio 2013 Yılı 
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşmeye açılması ve onaylanmasıo Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından belirtilen Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelere uygun olarak Türkiye 
Muhasebe ve Denetim Standartlarına göre ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre 
hazırlanan 2013 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ve Bağımsız Denetim raporunun okunması, 
görüşmeye açılması ve onaylanmasıo Yönetim Kurulu’nun ibrasıo Yıl içinde istifa eden Yönetim 
Kurulu üyesi Lut Karabay yerine geçici olarak atanan Ahmet Karbeyaz’ın üyeliğinin görüşülmesi 
ve onaylanmasıo 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399 uncu maddesi gereğince, Yönetim 
Kurulunca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurulun onayına sunulması ve 
onaylanmasıo Dilek, temenniler ve kapanış 

09.04.2014 Tarihli Kararlar 

Kuyumcukentteki bazı işyeri sahiplerinin 3. Şahıs Mali Sorumluluk sigortası 
yaptırmadığı/yenilemediği, Toplu Yapı Yönetim Planında yaptırmayanlar hakkında KİAŞ’a işyeri 
kapatması da dahil ciddi sorumluluklar yüklendiği, ancak bu konuda bir takip sistemi olmadığı 
hususları Teknik Müdür Suat Demirağ ve Hukuk Müşaviri Merve Koçyiğit tarafından Yönetim 
Kuruluna sunuldu. Yapılan/yenilenen sigorta poliçelerinin KİAŞ’a teslim etmelerini talep eden, 
eğer kurallara uymazlarsa Yönetim Planındaki müeyyedilerin uygulanacağını bildiren, uyarıcı 
mahiyette bir yazı hazırlanmasına ve tüm işyerlerine gönderilmesine karar verilmiştir. 

21.03.2014 Tarihli Kararlar 

Yönetim Kurulu, 2013 Yılına ait Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları (Bilanço) ve Kapsamlı Gelir 
Tablosunu onaylamış, Genel Kurul’ a sunulmasına karar verilmiştir. Bağımsız Denetçi 
Raporunun olumlu görüş bildirimi konusunda Genel Müdür Selami Tütüncoğlu Yönetim 
Kurulunu bilgilendirmiştir. 

Türkiye de 800 mağazası olan Yağmur Mobilya Firmasının AVM 1.katta mağaza açmasına ve 
Showroom ilavesine istediği 500 m2 dükkan için destek verilmesine karar verilmiştir. 

12.03.2014 Tarihli Kararlar 

Şirket alacaklarının tahsili için; geçen hafta içerisinde Ynt. Krl. Bşk.nın görevlendirdiği Ynt. Krl. 
üyeleri marifetiyle, borcu olanların tek tek arandığı ve uyarıldığı bilgisi Ynt. Krl. Bşk. tarafından 
verilmiştir. Mali ve İdari İşler Md. Beyhan Bay; ödemelerde farklılık olduğunu belirterek, bugün 
itibariyle şirkete 3 bin TL ve üzeri borcu olanların listesini Yönetim Kurulu üyelerine liste 
halinde sunmuştur. Listede yer alan borçluların Ynt. Krl. Bşk.’nın alacağı tedbire göre Ynt. Krl. 
üyelerince tekrar aranmasına, 01 Nisan 2014’e kadar borçlarını ödememeleri halinde listesinin 
yeniden değerlendirilerek, ödemeyenler için icra işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. 

 

 



Kuyumcukent Toplu Yapı Yönetim Planına ek olarak hazırlanan; Reklam Alanları Kiralama ve 
Uygulama Yönetmeliği uygun bulunarak Kuyumcukent Yönetim Kurulunun onayına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

AVM’deki 75 iş yeri sahibinin tehdit dolu dilekçesi Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş, 
dilekçede imzası bulunan işyeri sahiplerinin Ynt. Krl. Bşk.ca KİAŞ’a davet edilerek görüşme 
yapmasına karar verilmiştir. 

Yönetim Kurulu Stratejik İş Planı gözden geçirilmiştir. 

26.02.2014 Tarihli Kararlar 

2013 Yılı Olağan Genel Kurulunun 14 Nisan 2014 tarihinde yapılmasına ve gündeminin 
aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.o Açılışo Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve 
Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesio 2013 Yılı 
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşmeye açılması ve onaylanmasıo Yasal 
Mevzuat ve SPK tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile Bağımsız 
Denetim raporunun okunması, görüşmeye açılması ve onaylanmasıo Yönetim Kurulu’nun 
ibrasıo Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Lut Karabay yerine geçici olarak atanan 
Ahmet Karbeyaz’ın üyeliğinin görüşülmesi ve onaylanmasıo SPK mevzuatı uyarınca Yönetim 
Kurulunca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurulun onayına sunulması ve 
onaylanmasıo Dilek, temenniler ve kapanış 

Şirketin alacaklarını (aidat, yatırım ve diğer borçlar) tahsil için başlatılan icra takibi işlemleri ile 
ilgili rapor Mali ve İdari İşler Müdürü Beyhan Bay Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunmuş, son 
durum hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir. Bundan sonra şirkete 2 ay ve 1.000 TL’nin 
üstünde KİAŞ’a borcu olanların önce Yönetim Kuruluna sunulmasını, Yönetim Kurulu üyelerine 
görev verilerek borçlularla bizzat irtibat kurularak son bilgilendirmenin yapılmasını ve daha 
sonra icra işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. 

Şirketin oluşturduğu Toplam Kalite Yönetimi (TKY) teşkilatı (Personel Memnuniyeti, Müşteri 
Memnuniyeti ve Teknik TKY ile üst Kurul) ve faaliyetleri ile ISO Kalite belgelerinin alınması için 
hazırlıklar hakkında Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirdi. Şirket 
Kalite Yönetim Temsilcisi ve Arıtma Tesisi ve çevre Birimi Md. özlem Kocatüfek İSO Kalite 
Belgelerine müracaatlar konusunda yapılan çalışmaları açıkladı. Yönetim Kurulu öncelikle İSO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi, daha sonra İSO 14001 çevre Yönetim Sistemi ile İSO 18001 İşçi 
Sağlığı ve Güvenlik Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarına başlanmasına karar vermiştir. 

Arıtma Tesisi ve çevre Birimi Md. özlem Kocatüfek Kuyumcukent Endüstriyel Atık Su Arıtma 
Tesisinin kuruluş aşamasından beri ciddi eksiklikleri olduğu, bu nedenle işletme sıkıntıları 
yaşandığı; depolama alanındaki yetersizlikler, binadaki çürümeler, alt yapı inşa sorunları, Atölye 
Bloğundaki doluluk oranının artması dolayısıyla atık su miktarının artışı ve temel proses 
düzensizliği nedeniyle gaz basmaları sonucunda çevre kirliliği ve işçi sağlığını tehdit eden 
durumlarla sıklıkla karşılaşıldığı, şu ana kadar tesisin sorunlarını çözmek için yapılan 
harcamaların sorunları çözmeye kifayet etmediği, Kuyumcukentin gelecekte selameti için Arıtma 
Tesisinin yeniden projelendirilerek depolama alanlarının artırılarak yenilenmesini ve 
mümkünse yeni bir Arıtma Tesisinin ivedilikle inşa edilmesi gerektiğini, bu iş için öngörülen 
maliyetinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu bilgisini vermiş ve Teknik Danışman Lütfullah Altınkum 



Başkanlığındaki Teknik Ekipçe hazırlanmış olan yazılı raporunu Yönetim Kuruluna sunmuştur. 
Konunun Tadil Edilmiş 2014 Yatırım Bütçesi kalemlerinde dikkate alınmasına karar verilmiştir. 

Yönetim Kurulu Stratejik İş Planı gözden geçirilmiştir. 

12.02.2014 Tarihli Kararlar 

Şirket 2013 Ekim - Aralık ayı Faaliyet Dönemi Denetim Raporu Yönetim Kurulunca incelenmiş 
ve onaylanmasına karar verilmiştir. 

29.01.2014 Tarihli Kararlar 

Şirketin 2013 Mali Tablosu konusu ile ilgili çalışmanın sunumu yapılarak, Genel Müdür Selami 
Tütüncüoğlu tarafından şirket mali tablolarının ciddi biçimde gelişme gösterdiği konusunda 
Yönetim Kurulu bilgilendirildi. 

Komplekste son 1 yıl içerisinde alınan Enerji Verimliliği tedbirleri sonucunda yapılan tasarruf 
raporu, Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Buna göre; Sitede Su tasarrufu 410.726,38 TL, Elektrik 
Tasarrufu 147.302,27 TL, Doğalgaz Ortak Alan tasarrufu 251.762,96 TL, Doğal Gaz özel Alan 
tasarrufu 55.675,13 TL, toplam tasarruf tutarının yıllık 865.466,74 TL olduğu konusunda, Genel 
Müdür Selami Tütüncüoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir. 

Rota Muhasebe ve Mali Müşavirlik firma sahibi Soner çiçek’den, KİAŞ’ta çalışanlara rahatsızlık 
vermesi ve huzursuzluk yaratmasından dolayı savunması istenmiş, cevaben verdiği ihtarname 
Yönetim Kurulunca incelenmiş, hakaret ettiği ve huzursuzluk çıkarması tanık ifadeleri ve 
kamera kayıtlarında sabit olmasından dolayı 1.000 TL ceza kesilmesine karar verilmiştir. 

KİAŞ’a borcu olup birden çok işyeri olanlardan, tüm işyerlerine ait aidat, kira, elektrik, su, gaz, 
cezai yaptırım, icra takibi vs. ne tür borcu olursa olsun, KİAŞ’a ait borcu 2 ayı geçenlere; 
elektriksugaz kontörü verilmemesine karar verilmiştir. Ayrıca kiracı olup aidatını 
ödemeyenlerin tespit edilerek, kiracılarından dolayı yatırılmayan aidatlardan maliklerin 
sorumlu olduklarını hatırlatan bir yazı gönderilmesine karar verilmiştir. 

AVM’de başlatılan Yılbaşı ve Sevgililer Günü için Araba ve Beyaz Eşya çekilişi kampanyasında 1 
aylık çalışma sonucunda, müşteri sayısında % 5’lik artış sağlandığı, önümüzdeki Sevgililer Günü 
esnasında bu sayıda artış olabileceği bilgisi AVM İşl. Sor. Serdar Dönmez tarafından verilmiştir. 

Tesis de Gaz Arıtma Otomasyon Sistemi ve Döküm Filtresi takılması konusunda tesis deki son 
durum hakkında Yönetim Kurulu bilgilendirildi. KİAŞ tarafından gönderilen ve taahhütname 
istenen yazıya hiçbir reaksiyonda bulunmayan ve konu hakkında taahhütname vermedikleri 
belirlenen firmalara, tekrar bir uyarı yazsısı ile 1 hafta içerisinde savunmalarının istenmesine, 
savunmalarını vermedikleri takdirde cezai müeyyidelerin uygulanmasına, bu konuda şu ana 
kadar gelinen noktanın İl çevre Müdürlüğüne detaylı bir rapor olarak sunulup İl Uygunluk 
Belgesi istenmesine karar verilmiştir. 

Yönetim Kurulu Stratejik İş Planı gözden geçirilmiştir. 

 

 



31.12.2013 Tarihli Kararlar 

01.01.2014 Yılbaşı Tatilinde, Atölye Bloğunda talep eden işyerlerine havalandırma verilmesine, 
AVM’nin saat 12.00’den itibaren açılmasına, tatil süresince hizmetlerde her hangi bir aksaklık 
yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınmasına ve bu kararın Kuyumcukente duyurulmasına 
karar verilmiştir. 

24.01.2014 Tarihli Kararlar 

KİAŞ Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Ertekin’ in, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 
atanmasına karar verilmiştir. 

31.12.2013 Tarihli Kararlar 

01.01.2014 Yılbaşı Tatilinde, Atölye Bloğunda talep eden işyerlerine havalandırma verilmesine, 
AVM’nin saat 12.00’den itibaren açılmasına, tatil süresince hizmetlerde her hangi bir aksaklık 
yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınmasına ve bu kararın Kuyumcukente duyurulmasına 
karar verilmiştir. 

04.12.2013 Tarihli Kararlar 

Kuyumcukent Sitesinde Ortak Yayın TV Sistemi sorunları ile bunları gidermek için yapılan 
çalışmalar hakkında IT Birim Sorumlusu Tolga Tozluoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirdi. 
Mevcut Analog sisteme Quam Yapısı eklenerek site ortak yayın sistemi sorunlarının 
giderilmesine, satınalma faaliyetine başlanmasına, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah 
Deniz, üyelerden Halil çakan ve Celil Demirsoy’dan oluşan Satınalma Komisyonunun maliyet 
araştırması ve pazarlık yapmasına, gelişmelerin Blok Kat Malikleri Yönetim Kuruluna da 
sunulmasına karar verilmiştir. 

Yönetim Kurulu üyeleri, Stratejik İş Planı ile ilgili son gelişmeler hakkında Kurulu 
bilgilendirmişlerdir. 

20.11.2013 Tarihli Kararlar 

Hazırlanan AVM İşletme Yönetmeliği, AVM'de Faaliyet Gösterenler için Teknik Şartname ve AVM 
Güvenlik El Kitabı Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. 

AVM işyeri sahiplerinin AVM Meydan da özel günlerde ve Cumartesi günleri Canlı Müzik 
Uygulaması konusunda verdiği dilekçe incelenmiş ve ücretlerini kendileri karşılaması kaydıyla 
uygun bulunmuştur. 

Kuyumcukent durağındaki Minibüs İşletmesinin, Kuyumcukente özel tarife ile Şirinevler'e 1 TL 
ye taşıma yapması konusu AVM İşl.Sor.Serdar Dönmez tarafından Ynt.Krl.na sunuldu. Bu 
konunun Kuyumcukent dergisinde haber yapılmasına ve duyurularla yayınlanmasına karar 
verildi 25.&nbsp; AVM Müşteri Servisi için hazırlanan Tanıtım Broşürlerinin Bakırköy Meydan 
da dağıtımının yapılmasına, gelecekte yeni sponsor temini ile uygulamanın devamına karar 
verildi. 34.&nbsp; 10 Aralık 2013 tarihinde Kuyumcukentte MüTİSAD tarafından düzenlenecek 
"Sektörel Toplantı" için Konferans Salonunun tahsis edilmesine ve faaliyete destek olunmasına 
karar verildi. 

 



Yönetim Kurulu üyeleri, Stratejik İş Planı ile ilgili son gelişmeler hakkında Kurulu 
bilgilendirmişlerdir. 

06.11.2013 Tarihli Kararlar 

AVM’de Cumartesi ve özel günlerde canlı müzik performansı sergilenmesi konusunda AVM 
işyeri sahiplerinin verdiği dilekçe incelenmiş, çevreye gürültü ve rahatsızlık vermemek kaydıyla 
çalışmanın yapılabileceğine, konu hakkında Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Ertekin’nin AVM 
çalışanları ile görüşme yapmasına karar verilmiştir. 

Yönetim Kurulu Stratejik İş Planı ile son ilgili gelişmeler hakkında ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, 
Kurulu bilgilendirmişlerdir. 

23.10.2013 Tarihli Kararlar 

Ortak alandan kaçak elektrik kullandığı tespit edilen firmanın 3.000 TL cezalandırılmasına karar 
verilmiştir. 

02.10.2013 Tarihli Kararlar 

Tesis için de cenazeler için yapılacak anonslardan para alınmamasına, yapılacak anonsların önce 
değerlendirilerek uygun ise yapılmasına karar verilmiştir. 

Tesis de Kompanzasyon Panosu taktırmayan 54 iş yeri için son kez uyarı yazılarının yazılmasına, 
yazıda ceza rakamı olarak 3000 TL nin kesileceğinin belirtilmesine, 31 Ekim 2013 tarihine kadar 
süre verilmesine karar verilmiştir. 

11.09.2013 Tarihli Kararlar 

KİAŞ’a borcu olanlara uygulanacak tedbirler konusunda BKM Ynt.Krl.nun prensip kararı 
incelenmiş, icra takibine başlanacak olan borçlular listesi gözden geçirilip son kez Ynt.Krl. 
üyelerince aranmak üzere bir görev bölümü yapılmıştır. 

Atölyedeki Döküm firmalarının yangına neden olduğu için taktırmak zorunda oldukları filtreler 
konusunda alınacak tedbirlere ilişkin İTü tarafından yapılan teklif Teknik İşletim Müdürü Suat 
DEMİRAĞ tarafından Ynt.Krl.na sunulmuş, yapılacak olan uygulamanın bedeline ilişkin teklifin 
gelmesini müteakip konunun Yönetim Kurulunun gündemine alınmasına karar verilmiştir. 

Bloomberg HT Yorumucusu ve Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu üyesi Ateşan AYBARS’ın 
Kuyumcukentte altın ile ilgili bilgilendirme konferansı düzenlemesi konusundaki teklifi uygun 
bulunmuş, gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir. 

Yönetim Kurulunun Stratejik İş Planı ile ilgili konular hakkındaki gelişmeler gözden geçirilmiştir. 

04.09.2013 Tarihli Kararlar 

Teknik Taşerona ait (Anel) denetim raporu, Teknik Danışman Lütfullah ALTINKUM tarafından 
Yönetim Kuruluna sunularak bilgilendirildi. 

Yemek hizmeti veren taşeron firmaya (ISS Catering) ait denetim raporu, Destek Birimleri ve 
Güvenlik Müdürü Cevat GöĞEZ tarafından Yönetim Kuruluna sunuldu. Konu ile ilgili yapılan 
denetimler sonucunda görülen eksikliklerin yazılı olarak firmaya bildirilmesine ve bildirilen 



eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığı hususlarının periyodik olarak kontrol edilmesine 
karar verilmiştir. 

Atölyede üretim yapan bir işyerinin durumunun Site iş sağlığı, güvenliği ve çevre koşullarına 
uyumsuzluğu tespit edilerek İşyeri Sahibinin bahse konu yerde üretimi durdurması konusunda 
sözlü ve yazılı olarak uyarılmasına, yazılı uyarıda üç iş günü içerisinde üretimi durdurmaz ise 
elektriğinin kesileceğinin bildirilmesine karar verilmiştir. 

Atölyede kaçak olarak içi boş üretim; işlemi yapması neticesinde Site iş sağlığı, güvenliği ve 
çevre koşullarına uyumsuzluğu tespit edilen İşyeri Sahibinin uyarılmasına ve ikazları dikkate 
almaz ise bir hafta içerisinde elektriğinin kesileceğini bildiren bir yazının yazılmasına ve 
faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir. 

Yönetim Kurulunun Stratejik İş Planı ile ilgili konulardan sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri, 
gelişmeler hakkında Kurulu bilgilendirmişlerdir. 

28.08.2013 Tarihli Kararlar 

Sitede damacana su satışı ile ilgili geçmiş dönemde yapılan sözleşmenin son verilmesine ve bu 
maksatla sözleşme yapılan firmaya sözleşmenin sona ereceğini bildiren yazının gönderilmesine 
ve yeniden ihaleye çıkmasına karar verilmiştir. 

AVM'de yapılması düşünülen çadır/Outlet günleri konusunda yapılan çalışmalar hakkında 
Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Ertekin Yönetim Kurulunu bilgilendirdi. çalışmaların devam 
etmesine ve olgunlaşmasını müteakip tekrar sunulmasına karar verilmiştir. 

Kuyumcukent Peyzaj ve Bakım Hizmetleri Denetleme Raporu, Saha Kontrolörü Mehmet Narlan 
tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 

Kadınları Yaşatma Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin el emeği ile yapılmış ürünlerin satışının 
yapılabilmesi için Kuyumcukentte stant açma talebi ile ilgili dilekçesi Yönetim Kurulu tarafından 
değerlendirilmiş, Sosyal Proje kapsamında, ücretsiz stant kurmaları için Genel Müdürlükçe 
belirlenen alan, ölçü ve zaman belirtmek koşuluyla stant açmaları için izin verilmesine karar 
verilmiştir. 

 


