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Yeni Yapr Tadilat Projesine ait ilave Yapr Ruhsatr; gayretli bir takip ve sr.ireg neticesinde resmi
kurumlardan projelerimiz onaylanarak ahnmrgtrr. Tadilat Ruhsatr ahnmasr ile birlikte; eski yonetim
doneminde yaprlmrg ve ykm kararlart olan dri$rin salonu; oto yrkama vb. yerler de megruiyete
kavugmug, tescil lenmigtir.
Gegmig ylllarda online borg sorgulama sistemi l<urarak Uyelere www.kuyumcukent.com.tr web sitesi
tlzerinden aidat borg sorgulama, ekstre gdrrintrlleme, uye bilgileri revize etme gibi olanaklar
sa$lanmaslnln yanlna 2018 yrhnda bir yenisini claha eklenerek, bu online iglemler menrisUnden aidat
6deme imkanr da sallanmrgUr.
Her aytn belirli grinlerinde aidat borglannt zamarrrnda odemeyen Uyelere dUzenli olarak borg bakiyesini
bildiren SMS atrlmaktadrr.

Kira gibi duzenli alacaklar igin her ay, di$er alacaklar iginde yrl igerisinde aramalar gergeklegtirilerek
tiyeler ile bire bir iletigim sa$lanmrg ve alacaklann tahsili igin olugturulan sistematik yapr drizenini
korumugtur.
icra takipleri aidat, kira vb. borglar Uzerinden agrlmaya devam etmekte olup gegmig 2 yrlda artan
alacaklanmrzrn tahsili 2018 yrlrnda da devam etmigtir.
Revize edilen kira bedelleri ve atrl durumdaki alanlann da kiralanmaya baglamasryla birlikte 2Ot7
yrlrna oranla kira gelirlerinde o/ot7'lik artrg sa$lanmrgilr.
Kuyumcukent'in tanlttml ve reklam harcamalan igin 01 Temmuz2OL5 tarihide mz bagrna 3 TL (KDV
dahil) olarak toplanmaya baglanan"AVM igletrne Katkr Payr (Reklam-Tanrtrm Ortak Gideri)', 2O1g
Genel Kurul Kararr gere$ince 01 Temmuz 2018 tarihinden itibaren mz bagrna 1,5 TL (KDV dahil)
olarak gUncellenmigtir.

Aftan doluluk oranlart ve tesisimize girig grkrg yapan arag saytst son yrllarda oldukga aftmrg,
mtjgterilerimizin park yeri bulmakta gtig[ik gekmeye baglamaslyla birlikte yeni bir otopark alanr
olugturma ihtiyacr dolmugtur. Trlm bu nedenler goz onUne ahnarak AVM blo$u onrlndeki yaklagrk
2000 m2 alan otopark olarak yrl igerisinde hizmr:te sunulmugtur.
Tesisimizin yangln sisteminde bulunan yangrn pompasr ve kontrol panosunda olugan yangtn
sonucunda, binamtztn yangtn riski gdz dnrinde bulundurularak UL/FM onayfi EATON marka yeni pano
temin edilmig ve bu stiregte dizel yangtn pompast anlrk takip edilerek sistemin aksamadan galgmasr
sa!lanmrgtrr.

Yaz aylannda binamlztn tist katlarrnda yaganan su kesintilerini gidermek amactyla ana su deposuna
yeni bir hidrofor kurulmug, yaklagrk 350 m boru lhattr ddgenerek hem atolye hem de ma$aza so$utma
kuleleri su besleme hattr aynlmrgtlr.
Kuyumcukent stntrlarr igerisinde kullanrlmakta olian ana yollar, gerek a$rr tonajh vingler gerekse ya$an
ya$rglar sonrast zeminde gdkmeler yagan

2019 yhnda da devam etmesi plan
Yrl igerisinde yollara iligkin drizenlemeler yaprlarak



Tesis bahgesinde Kuyumcukent sakinlerinin dinlendikleri oturma bankalanna ek olarak 5 adet
kamelya ahnmrgtrr.

Atolye blo$undaki aftan doluluk orant ile birlikte de$erlendirme sonucunda yeni bir solutma kulesi
satln altnmtg, 2.kat platform alanrna yaprlan gelik gase Uzerine kurulumu sallanarak sistemi
gUglendirilmigtir. Yaz aylarrnda daha konforlu bir gahgma ortamr saglanmasr planl
Yll igerisinde olugan yangtn, dolu vb. durumlardan dolayr hasar goren plaza so$u
(CHILLER) serpantinleri ve yanan efa santralinin deligimi gergeklegmigtir.
Kuyumcukent galtganlartnrn daha temiz, daha sa$hkh ve dolayrsryla daha g oftamlarda

jet-cap (jet
daha uza$a

temiz hava

galt5malartnt sa$lamak amactyla, tesis terasrndaki proses bacalannrn briytik bir
Sapka) montajr yaprlmrgtrr. Bu uygulamayla birlikte, proses bacalarrndan grkan atrk
(gokytizt]ne) frrlatrlarak, bunlarrn etrafa da$rlmasr engellenmig, dolaytsryla k6trl
kanallartndan mahallere sirayet etmesi engellenerek olasr olumsuzluklann 6nU gegilmig,
olugabi lecek problemler mini mize edi I migti r.
D6ktim atdlyelerinde kullanrlan algrlarrn sorumsuzca gider hatlarrna verilmesinden kayna r srkhkla algr
tagmalan ve hat tkanmalan yaganmtg, kanal agma cihazlan ile mudahale edilmigtir. Ci
kaldtlt yerlerde b6lgeler kaztlarak mekanik mtidahale ile sorun gdzrllmrigtrir.

. Ofis plazalartntn tehlike arz eden koridor camlanna makas montajr yaprlarak hem i9 grivenli!i
sa$lanmrg oldu hem de binanrn rsr kayrplarrnrn 6nune gegirmigtir.

. DtS mekdnda bulunan ve zamanla gtiruyUp deforme olan yangrn dolaplanmtz ye
iglerindeki yangrn tuplerinin periyodik muayeneleri yaprrmrgtrr.

. Tesis Atolye otopark grkrgrnda kazalan minimize etmek adrna kaldlrrm sokrilerek
arahklan genigletil migtir.

mig, dolap

. Kullantm suyu depomuz altr ayda bir kere olmak uzere, yrlda iki kez briyrikgehir beledi nden onaylr
yetkin seruis tarafrndan dezenfekte edilmigtir.

. Tesisimizde bulunan kazanlanmtztn baktm ve onarrrnlarr yaptrnlarak, cihazlarrn verimlili$i arthrrlmrghr.
Ayrtca kullanlm dmrrintl tamamlayrp deforme olan alev borularr s6kr.jlerek yenileri ile de$igtirilmig,
brulOr yanma ayarlan yaprlarak yakt tasarrufu ongdrulmektedir.

. 2005 ytltndan beri kullanrlmakta olan 6n odemelli sayaglarrn kalibrasyon sUresi dolmug, yaprlan
g6rtigmeler ve firmantn seruis hizmet a$rnrn darlrijr geri donriglerindeki uzun zaman kayrpla n 96z
6ntlnde bulundurularak marka de$igikligine karar verrilmigtir. Titizlikle surdrirullen inceleme sonucunda
MANAS markast ile anlagma sa$lanmrg ve su sayaglarrnrn deligimine baglanmrgtrr.
Bu deligim ile birlikte mesai saatleri sonrasrnda Uyelerimizin kontdr yUklemeleri igin bu sayaglara
uygun KIOSK cihazt altnarak odeme noktasr girig b0lgesinde hizmete sunulmugtur.
Kuyumcukent, Vizyonpark ve Merkezplaza sakinlerinin yrllardrr Cuma namazlarrnr krldl$r alan
Vizyonpark iginde yaprlan yeni mescid sonrasr bUyrik gelmeye baglamrg, yapllan saymlar ve gozlemler
sonrastnda ktigultulerek bogta kalan alan otoparkr olarak sakinlerimizin kullantmtna sunulmugtur.
Aynca mescid alanlna yeni agtlan 3 kanal ve menfezlerle taze hava sirkulasyonu aftrrlmlgtrr.
Asitli ve siyanUrlU kimyasal gider hatlarrnda olugan tepkimeler sonucu agr$a grkan koku ve gazlarrn,
mahallere sirayet etmesini engellemek amacryla, bu hatlara gekvalf takrlmrgtrr. Bu gekvalflerin bakrm
ve kontrolleri dtizenli olarak yaprlmrg, ig gorrip-gormedikleri srlrekli test edilmigtir. i9 g6rmedi$i tespit
edilen gek valfler yenileri ile de$igtirilmigtir.

. Tesisimizde bulunan 700'U agkrn yangtn sondrlrme tupUnrin periyodik bakmlan yaprlmrgtrr. Yaprlan

cihazlarrnrn

nn yetersiz

bariyer

kontroller sonucunda miadrnr doldurdu$u i.len tUpler yenileri ile de$igtirilmigtir.



Tesisimizde faaliyet gosteren, kimyasal tedarik etmeye yetkili 6 adet firmanrn; barrndrrdrklarr kimyasal
miktarlan, depolama ve istifleme gaftlartntn uygun olup olmadrll ydnUnden denetimleridUzenli olarak
yaprlmrgtr.

Duman alarmlanntn stkhkla alrndr$r dokrimhanelerde bulunan filtrelerin, karbon monoksit (CO)
emisyon de$erleri; yeterli donantma sahip cihazlarta olgUlmUgtUr. Azami limit deleri agtrgr tespit
edilen filtrelere sahip firmalar konu hakklnda bilgilendirilmig ve bu firmalarrn filtreleri revize
ettirilmigtir, Bu revizeler sonucunda da olast zehirlenmelerin onrine gegilmig, yangtn riski de minimize
edilmigtir.

Kuyumcukent tesisi ig ve drg alanlarda yer alan aydrnlatma armatrirlerinin LED'e donUgrim 9a19masr
devam etmektedir. Boylelikle gUnUmuz teknolojisine ayak uydurmakla beraber, daha az enerji ile
daha geniS aydrnlatma imkinr elde edilerek, daha modern ve g6rsel gekicilik sa$lanmrgtrr.

Tesis havalandtrma cihazlartna ait motorlan kontrol etmek igin kullanrlan invert6r sUrricUter
yenilenmeye baglanmrg olup, grjnr.imUz teknolojisine uygun cihazlar segilerek sistemimize
enteg rasyonu sa!lanmrgh r.

Kuyumcukent tesisinde daha 6nce bilgisayar ile kontrolU sa$lanamayan kompresor gruplarr, hidrofor
gruplan vb. sistemlerin haberlegme alt yaprsr ve cihazlarr kurularak aktif hale getirilmigtir.
Tesis genelinde yangln grkmast durumunda devreye girerek yangtnt sondUrmek igin kullanrlan
elektrikli yangln pompaslnln panosu gahgma 6mn-inri doldurdu$undan dolay, yangtn yonetmeligi
standaftlanna gdre yenisi temin edilerek degigimi sa$lanmrgtrr.
Tesis genelinde bulunan 14 adet elektrik enerjisi trafolannrn periyodik olan bakm ve alza giderme
gahgmalarr yaprlmrgtlr.

Tesis genelinde bulunan 14 adet jeneratorUn periyodik olan bakrm ve alza giderme galgmalarr
yaptlmtgUr, B6ylelikle elektrik enerjisi kesintisi srrasrnda cihazlarrn anza verme olasrh$r minimize
edilmigtir. 2018 yrh igerisinde 54 kez elektrik kesintisi ve gerilim dalgalanmast yaganmrg olup cihazlar
problemsiz olarak tesise elektrik enerjisi sa!lamrgtrr.
Ma$aza blo$unda bulunan 22 adet yrirUyen merdivenden 2018 yrh igerisinde gahgma Omrrlnrl
dolduran 12 adet el bandr de$igimi yaprlmrgtrr. Aynca tesis genelinde bulunan 37 adet asansdrde
bulunan butonlardan Kuyumcukent sakinleri tarafrndan krrrlan veya eskiyen 250 adet buton de$igimi
yaprlmrgUr.

Tesis genelinde yer alan 37 adet asansdrUn ve 22 adet yr.irr.iyen merdivenin her ay dUzenli olarak,
bakm ve anza giderme gahgmalarr yaprlmtgilr.

Tesis genelinde mevcut bulunan 37 adet asansdrun yonetmelik gere$i, her yrl yaprlmasr zorunlu olan
fenni muayeneleri yaprlmrgtrr. Bu fenni muayene sonucunda grkan eksiklikler tamamlanarak yegil ve
mavi etiket ahmr sa$lanmrgtrr.
Tesis genelinde yer alan havalandrrma cihazlarr, kompresdrler, yangtn sondUrme v.b sistemleri izleme
ve kontrol edebilmek igin kullanrlan BMS otomasyon sistemi revizyon ve program gUncellemeleri
yapr larak gUnrimUz gartlarrna uygun entegrasyonu yaprlmrgt r.

Tesis genelinde mobil sinyal zayrflr$r kaynakhlrndan dolayr Ttlrk Telekom, Vodafone ve Turkcell
firmalanna kapasite arttrtm gahgmalarr yaptnlarak sinyal zaylflr$r problemleri minimize edilmigtir.
Tesiste bulunan Turk Telekom santral odasrndaki alt yapl eski oldu$undan dolayr, kablolu telefon ve
internet problemleri yaganmaktaydr. Y dolayr alt yaprnrn gUnUmUz gaftlanna
g6re revizyonu yaprlarak sisteme
edilerek, mrjgteri memnuniyeti salla

h I mrgtr r. Boyleli kle yaganan problemler mi ni mize



Tesis aydtnlatma otomasyon alt yaprsr gr.inUmUz gaftlarrna gore revize edilerek, sisteme entegrasyonu
sa$lanmt$fir. Yeni taklan IP kontrol cihazt ile birlikte kontrolti sallanamayan bolgelerin kontrolti
sa$lanmtg olup, gece karanltk kalan bolgelerin aydrnlatrtmast optimal seviyede saglanmrgtrr.
Tesis genelinde bulunan 1100 adet elektrikli asenkron motor bakmlan haftahk, aylrk ve 6 aylrk olacak
gekilde yaprlarak tesiste olasr arrzalarrn onUne geEilmigtir.
Tesis genelinde yer alan 16 adet mUgteri asansor zeminleri, kullanrma baglr olarak yrprandrgr igin
zemin kaplamalan yenilenmig ve daha modern bir hale donUgtUrUlmrigtrir.
Tesis ma$aza kapah otoparkta bulunan Cuma Mescidi aydrnlatmalan grinrjmriz garlalna uygun
olarak LED'e donUgtUrUlmUgtUr.

2018 ytltnda 1700 adet mahallin rutin , 24OO adet mahallin ise ola$an drgr elektriksel kontrolleri
yaptlmtgUr. Kontroller kapsamtnda ydnetmeliklere uygunluklarrn sa$lanmasr igin galgrlmrgtrr. Di$er
yandan kagak elektrik kullanan 4 adet mahal yakalanarak, Kuyumcukent Ceza Ydnetmeli$i gere$ince
cezai iglemler yaprlmrgtrr.

Tesiste mevcut bulunan elektrik trafolarrntn yuklenmesi arttr$rndan dolayr tstnmaya sebep olmaktaydr.
Istntn trafolarda artza olugturmastnr dnlemek igin trafo odalanna inveftor klima taklarak, sorun
ortadan kaldrnlmrgtr.
Tesis genelinde yer alan ortak ve ozel mahallerin yangtn y6netmeli$i gere$ince duman dedekt6rri
eksikliklerinin tamamlanmast igin gahgmalara baglanmrg olup 2018 yrh igerisinde 350 adet duman
dedektdrri takrlarak sisteme entegrasyonu tamamlanmrgtr.
2018 ytlt igerisinde 140 adet balrmsrz boltimden gelen dekorasyon projelerinin tetkikleri yaprlarak,
uygun olanlar onaylanmtgUr. Onaylanan projeler yerlerinde kontrol edilerek, yonetmeliklere
uygunlu$u sa$lanmrgtrr.

Kuyumcukent Atolyeler Blo$u ve Fabrikalar Ksmrnda bulunan mahallerimiz kimyasal uygunluk
ydntinden; periyodik bir gekilde 1500 kez, olalandrgr geligen durumlara gdre 2000 kez, toplamda ise
3500 kez denetlenmigtir. Tespit edilen olasr olumsuzluklar beftaraf edilmigtir.
Kuyumcukent At6lyeler Blo$u ve Fabrikalar Ksmrnda; ayar evi, ddkumhane, ig bogaltma (garnel) ve
yaldrz iSlemleri yaprlan atolyelerde kullanrlan kimyasallann; ilgili kanun, ydnetmelik, mevzuat ve
tebli$lere uygun bir gekilde ve de tesis gahganlanmrzn gUvenlili ile daha temiz bir do$a agrsrndan
uygun kullantltp kullanrlmadl$r denetlenmig, firmalara bunlarla ilgili tebli!ler yaprlmrgilr. Antmah geker
ocak bulunmayan atdlyelere, gUvenlik agrsrndan gerekli donanlma sahip antmah geker ocaklar
kurdurulmugtur.

Kuyumcukent'teki atolyelerin kullanrmrna sunulmak uzere tesise getirilen 365.000 litre svr kimyasal,
50 ton kail kimyasal maddenin; uygun etiketlenmesi, ambalajlanmast, istiflenmesi, tagrma gekli

agtstndan kontrolleri yaprlmrg ve ancak bu gaftlarr sa$lamtg olan maddelerin tesisimize girig izinleri
verilmigtir.

Belediyeden igyeri Agma RuhsaU almak igin bagvuru yapan firmalarrn uygunluk ydnrinden denetimleri
yaptlmtg ve bu firmalarrn ruhsat alma yontinden eksiklikleri giderilerek, belediyeye verilmek Uzere
kaleme ahnan uygunluk yaztst rizere kendilerine teslim edilmigtir.
Genlegme tanklan testi ve kontrolleri fenni muayene yetkisi olan Makine Mrlhendisleri odasr
taraftndan onaylanmrg olup, teknik personellerimiz tarafrndan da periyodik kontrolleri yaprlmaktadrr.

. 2018 yllrnda Egzost aspiratdr ve taze hava 1206 adet filtre yenilenerek, 3762 adet
filtrede de temizlik yaprlmrgtrr. Genel
kalitesi muhafaza edilmigtir.

filtre de$igtirilerek igyerlerindeki temiz havanrn



Ytl iginde 29 adet mahallin Fancoil agrhgl yaprlmrg olup, genel toplamda 1905 adet mahallerin fancoil
agrhglan y'aprlmrgUr.

Flnnlarda olugan karbonmonoksit gaztntn ve mum parafinlerinin, frnnlarrn ba$lr oldu$u kanala
yaptgarak olugturdulu katmantn yangtn riski olugturmastnt Onlemek amacryla 70 adet igyerlerinin
dokUm ftnnlartna filtre taktlrtlarak dokrimcUnun dokrim filtresi galrgrr duruma getirilmigtir.

2872 sayilt Qevre Kanunu uyannca, 03.07.2009 tarihli Resmi Gazete de yayrmlanan 27277 sayrh
"Sanayi K.aynakh Hava Kirlili$inin Kontro[] Ydnetmeli$i" Madde 14'e istinaden, tesisimiz genelinde
t22 adet proses ve 6 adet kazan bacast olmak r.izere toplamda 128 adet emisyon kayna$rnrn olgUmleri
yaphnlmr:flr.

Tesis genelinde bulunan algr rogarlannda yaganan tagknlann onUne gegilebilmesi amacryla atrksu
antma tesisinde bulunan algt havuzu temizlenmig ve igerisinde birikmig olan kab algrlar grkarrlarak
beftarafa gonderil migtir.
Endtistriyr:l Atrksu Arttma tesisinde ortalama 77,249 nr3/yttasifli atrk su, 2.606 ttts/yttsiyanu4u
attk su, 37,025 nr3/yl algtlr aUk su iglenerek antlhp, ist<i t<anahna degarj edilmigtir.
Yaptlan arttma sonucunda elde edilen 342.760 kg artma gamuru ve 2I4,JOO kg algr gamurunun
ilgili mevzuata uygun olarak lisansh bertaraf tesislerinde bertarafr sa$lanmlgtrr,
igyerlerinden toplana n 720 kgbitkisel atrk ya! mevzuata uygun olarak lisansl flrmalara gonderilerek,
geri donUrgrim tesislerinde geri kazanrmr sa$lanmlgtr.
Atdlyelerdlen altnan 4,610 kgr aseton, etanol, metanol, triklor etilen gibi kimyasallarrn mevzuata
uygun olarak lisansh geri kazanrm tesislerinde beftarafr sallanmrgtrr.
Tesis genelindeki ortak mahallerden altnan 570 kg floresan ah$r mevzuata uygun olarak lisanslr
tesislerde bertarafr sa! lanmrgtlr.

Tesis genelindeki ortak mahallerden altnan 800 kg kontamine atr$rn mevzuata uygun olarak lisansl
tesislerde bertarafr sa$lanm rgtr r.

Ayrtca tesis genelinden kaynaklanan ve geri donrigUmri mUmktin olan (ka$rt-kafton ve ambalaj atrklarr
vb.) 74,5'00 kg attk mevzuat kapsamlnda lisansh tesise g6nderilerek geri kazanrmr sa$lanmrgtlr.
Tesisimizden kaynaklanan attklartn gonderildi$i tesislerin gevre mevzuatl agrsrndan uygunlulunun
belirlenme:si amacryla tesislere denetimler yaprlmrgtrr.

Attksu artllma tesisi ig ortam havalandrrma sistemi ve baca gaz antma (yrkama) rlniteleri revize
edilmigtilve ig sa$h$r ve grivenli$i mevzuatrna uygun hardedir.
Tesisimizdlen kaynaklanan lavabo sulartntn arrtrldrlr tesisin kapasitesini aftrmak ve zaman zaman
ya9anan geri tepmelerin dntine gegebilmek amacryla 30 m3 ilave bir dengeleme havuzu yaprlmrgtrr.
Tesisimiz gevre mevzuatt gere$ince 06.08.2018 tarihinde istanbul Qevre ve gehircilik il MLldLlrligri
Personelinrce Entegre Denetime tabi tutulmugtur. Denetim sonucunda yaprlan galgmalaln gevre
mevzuattna uygun oldu!u tespit edilmigtir.
Attksu arttma tesisinde kimyasal alrm maliyetlerinin dugtirrilmesi amacryla (toptan kimyasal a1m yolu
ile) tesis iqerisine 25 ton kapasiteli kimyasal depo tankr yaprrmrgtrr.

Tesis genelin de kullanrlmakta olan Acil Durum Anons Sistemi grjnUmUz gartlanna uygun ve daha
kullanrgh l'rale getirilmigtir.

GUvenlik clUzeyini artttrmak adtna Palaza L,2 ve tesis gevresi genelinde kamera montajlan yaprlarak
otomasyon sisteminden izlenmesi sa$lanmrgtn
Emniyet Genel Mridrjr[i$Unrin Algverig de zorunlu olarak talep etmig oldu$u Polnet Pts

uygun gekilde montajlan yaprlmrgtrr.(Plaka Tanlma Sistemin) sisteminin ga
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L2 ytdr kullantlmakta olan santralin zaman zaman arrzalanmasl sebebiyle yeni ve daha geligmig bir
santral (ip Tabanh Yaahm Santrali) yaptstna gegilmigtir.

Tesis igerisinde motosiklet, mekanik malzeme vb. hrrsrzhk otaylan GUvenlik Birimi tarafrndan
engellenerek gozUme kavugturulm ugtur,
Tesiste gUvenlik uygulamalart stkga yapllmakta olup grivenlik personelince arag arama vb. gUvenlik
kontrolleri dUzenli olarak yapllmaktadrr.
Atolye blo$unda yangln riski 96z ardr edilmemesi gereken bir konudur. Bu gibi durumlarda oncelikli
olarak gUvenlik birimi taraflndan mahal kontrolleri yaprlmaktadrr. Zaman kaybetmeden mahal
sahipleri ve teknik personelle iletigim kururak durum kontrol aluna almaktadrr. (Duman basmasr, su
basmasr, 'yangrn vb.)
GUvenlik personeli yangln konusunda srlrekli e$itimler ile bilgilendirilmektedir. Bu hususta teorik ve
uygulamal olarak e!itimler almaktadrr.
Tesis genelinde yaganan hastalrk, yaralanmah kaza vb. gibi durumlarda
ekipleriyler koordineli olarak gahgmarara destek vermektedir.
Tesis iginde riskli g6rUlen bolgelere Mobo'lar ahnmrg olup, personel ile desteklenmigtir. Mobolarrn
gerekli teqhizat ve donanrma uygun olmasr sa$lanmrgtrr.
Gtivenlik OTOMASYON odamrzda 8 grivenlik personeli ile7l24 trim tesis izlenmektedir.
Kuyumcul'lent Tesisinde bulunan toplam 2500 ma$aza ve atdlyenin bu noktada flrma bilgileri gUncel
tutularak olast bir acil durumda firma yetkilileriyle temas kurulmaktadtr.
Kuyumcul'lent Ana girig kaprstndan girigler akgam 20:00 itibariyle kimlik kontroll ve teyit alnmak
suretiyle y'aprl maktadrr.

Akgam metsai grkrg saatleri 18:00/19:00 arasrnda grkrg bariyerlerinde bir grivenlik personelimiz kagak
grkglarrn 0nlenmesi noktasrnda vezneye destek vermektedir.
2018 ytltntla ttim grivenlik personelimize 5188 sayrlr 6.G.G yenileme e$itimi, Acil Eylem planr Egitimi,
Yangrn tatbikat simUlasyon elitimi verilmigtir.
Plazalarda dantgma hizmeti veren personellerimizziyaret igin gelen misafirlerimize kargrlama hizmeti
sunmakla beraber teyit ahnmastna mUteakip ilgili yerlere yonlendirme yapmaktadrr.
Ytlbagt ve Bayram gibi onemli grinlerde dzellikle gece vardiyasr agrsrndan personel sayrsr artgnlarak,
Tesiste ekstra grivenlik Onlemleri ahnmaktadrr.

Ytlbagt ve Sevgililer GUnri Ahgverig Festivali dUzenlenmigtir. 15 Arahk 2Ot7 - 18 Subat .2018 tarihleri
arastnda devam eden kampanyantn; W'de yayrnlanan programlannda reklam yaytnt ve sponsorluk,
adveftorial reklam yaytnt, radyo crngrllarr, internet ve dergi reklamlan, AVM drgr ve iginde vinil,
susleme galtgmalart, mUzik dinletisi gibi gegitli etkinlikler ve brogtjr da$ltrmr ile tanrtrmlanr yapllmrgtrr.
01 $ubat - 19 $ubat 2018 tarihleri arasrnda devam eden Sevgililer GUnU Kampanyasr; W'de
yaytnlanart programlarda reklam yayrnr ve sponsorluk, advertorial reklam yaytnt ve alt bant yaylnr,
radyo ctngtllart, internet reklamlan, AVM drgr ve iginde vinil, sUsleme gaftgmala1, mUzik dinletisi gibi
gegitli etkirrliklen ve brogur da$rtrmr ile tanrtrmlarr yaprlmrgtrr.

01-08 Mart 2018 tarihlerinde kutlanan "Kadrnlar GUnu" dolayrsryla kompleks ziyaretgik:ri ve gahgan

bayanlara karanfil hediye edildi. Ayrrca Kadrnlar Grinli vesilesiyle engelli, gehit ailerleri, gazi ve
yaknlanna 6zel olarak yemekli organizasyon h nmrgbr.

o Maft ve Ekim 2018 tarihlerinde CNR' da Kuyumculuk Fuanna kailhm sa$lanmtgtlr.

Kompleksi, Kuyumcukent Dergi ve Gazetesi

gtivenlik personelleri tt2

o

o

Gergeklege:n fuarlar sriresince ziya



hakknda bilgi verilmigtir. Yoneticilerimiz sektor mensuplarr ile yakrndan ilgilenme frrsag bulmugtur.
Kuyumcukent standt yabanct ziyaretgiler tarafrndan bUyUk bir ilgi gormugtrir.
13 Nisan 2018 tarihinde Kuyumcukent, gocuklarrn yeni yeni olrenmeye bagladrlr gok eski bir oyun
olan ManrSala oyununun istanbul Genelinde dUzenlenen turnuvastna ev sahiplili yaptr.
23 Nisan lUlusal Egemenlik ve Qocuk Bayramr kutlamalarr kapsamrnda, T.C. Genglik ve Spor Bakanlrgr,
Ttirkiye satrang Federasyonu ve T.c. Milli Egitim Bakanlr$r ile igbirli$i iginde tg-20-2t-22 Nisan 201g
tarihinde "'istanbul Bahgelievler $ehit Mahir Ayabak Satrang Turnuvasr" yaprlmrgtrr. istanbul genelinde
dUzenlenen turnuvaya ev sahipli$i Kuyumcukent AVM' de yaprlarak AVM'nin tantrmrna katkrda
bulunuldu.

Kuyumculkent AVM agrk otoparkta 15 Nisan 2018 tarihinde Modifiyeli araglann sergilendili araba
paftisi etk:inlikleri gergeklegtirilmigtir. Etkinlikte UnlU garkrcrlardan Ersan Er konser vermiggr.
Kuyumculkent igerisinde ma$aza sayllan hrzla aftan yabancr yatrrrmcrlara hem hog geldiniz demek
hem de yagadrklarl sorunlart, stktntllan azaltmak ve gidermek amacryla AVM Gold Balo Salonun, da
higbir ticetri amag igermeyen yemekli bir toplantr 25 Nisan 2018'de drizenlendi. Toplantrya Arap
yailnmctlar ve onlarln sorunlartna yardtmcr olmak amacryla Ekonomi Bakanlr$r Ekonomik Arag1rmalar
ve De$erlendirme Genel MUdUrlu$u daire bagkanr Murat Eftekin, Grimrrik MU5aviri Hamit Geng, yMM
Mevhibe Ozgrin, Kuyumcukent Yonetimi ve sektOr basrnr katrldr.

Kuyumcul<ent tantttm faaliyetleri kapsamrnda ve yaprlan reklam organizasyonlarrnda da$rtrlmak igin
firma logolu cepli dosya, kalem, blok not, karton ganta, tukenmez ve kurgun kalem yaprlmrgtrr.
2018 Anneler GunU Kampanyast kapsamlnda 1-14 Mayrs 2018 tarihleri arasrnda "Alrgverig Festivali"
dtizenlenrnigtir, Kampanya kapsamrnda gekilen "son Dakika" reklam filmi ve 12 sn'lik reklam, en gok
izlenen ulusal kanallarda yaytnlanan magazin programlarrnda, reytingi yriksek dizilerde, radyo
kanallannda ve sosyal medya mecralannda yayrnlanarak potansiyel ziyaretgilerle ileggime gegilmigtir.
Ayrtca AVI\4'nin gegitli yerlerine kampanya gdrselleri hazrrlanarak asrlmrgtr.
Sosyal sorumluluk projelerine her daim kaprlarrnr agan Kuyumcukent Ydnetimi, duzenli olarak T.C.
Sagltk Balianh$r adtna ve bakanlrk denetiminde "Ulusal Gr.ivenli Kan Temini" Programr gergevesinde
galtgmalartnt surdtiren Turk Ktzrlayt Qapa Kan Merkezi ile 21 Haziran 2018 tarihinde "Kuyumcukent
Ka n Ba$rgr" kampanyastnt n dtlzenlenmesi ne 6ncri[ik etmigtir.
Kuyumcul'lent; ig, ve ekonomi, sanat Drinyasrnrn birbirinden iddialr marka ve sanatgrlarrnrn Altrn
Rehberin :[7 Temmuz20LS tarihinde dtizenlemig oldulu "En iyi Markalar Odril Gecesi"' ne ev sahipli$i
yaptr. Geceye birgok marka ve sanatgr katrldr.

istanbul i<;inde ve Anadolu'da bulunan sekt6r mensuplanna ve trim paydaglanmrza da$rtrlan, toplam
5.000 tirajit olan Kuyumcukent Dergisi; Haziran 2013'ten itibaren bugtine kadar yayrnlanmrg 23. saytst
ile sektorlin arantltr yaylml haline getirilmig ve istikrarh bir gekilde yaymlanmaya devam etmektedir.
Aynca (utlumcukent internet adresi rizerinden e-dergi olarak takipgilerine ve okuyucularrna hizmet
verilmekteldir.

Kompleks iginde ve Kapahgargr'da bulunan sektdr mensuplanna ve trim paydaglanmrza da$rtrlan,
toplam 3.000 tirajl olan Kuyumcukent Gazetesi; Kasrm 2016'dan bu yana 16.saysr ile yayrn hayauna
devam etrnektedir.

KIAS, tunr Kuyumcukentlilerin ve ailelerinin de yararlanabilece$i sa$hk, e$itim ve konaklama gibi
farklt sekl:Orlerden firmalarla yaptr$r kurumsal anlagmalar ile Uye ve gahganlann trim alanlarda
avantajh hizmetler almalarr igin

Kuyumcuk:ent Kompleksi igindeki
devam edilmigtir. Yaptlan hizmet anlagmalarr ile

ve gahganlann Dent Aydrn Hastanesi, Nisa Hastanesi,
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Medicalpark Florya Hastanesi, English City Center, Biruni Universite Hastanesi Florya, Avrupa Di9
Bahgelievler gibi kurumlardan alacaklan hizmetlerde indirimlerden faydalanabilmeg sallandr.
Kuyumcukent olarak kullanmrg oldu$umuz "Kuyumcukent, Kuyumcukent AVM, Wedding World,,gibi
markalartmtztn ismini yanlslra "Kuyumkent ve Kuyumkent AVM" marka isimlerinin de marka tescil ve
telif hakk ahndr.
Ytltn belli ddnemlerini kampanyalarla sUsleyen, tUketiciye farkh avantajlar sunan, gergeklegen indirim
oranlanylia altgverig imk6nr sunan Kuyumcukent, dUUUn sezonunda da birgok avantailari bir arada
sunarak "DU$Un Serzonu Ahgverig Festivali" gergeklegtirdi. 27 Temmuz - 12 A$ustos 201g tarihleri
arastnda devam eden kampanyantn; W'de yayrnlanan programlarda reklam yaytnt ve sponsorluk,
adveftorial reklam !/aylnl ve alt bant yayrnt, radyo crngrllarr, internet reklamlal, AVM drgr ve iginde
vinil, stisleme galtgmalart, muzik dinletisi gibi gegitli etkinlikler ve brogUr da$rtrmr ile tanrtrmlal
yapllmtgur. Kampanya kapsamtnda TRT1 Kanalrnda yayrnlanan Selin Qif in sundu$u "Jtyi Fikir,,isimli
programda gekiligle bir talihliye gelinlik hediye edilmigtir.
Kompleksin reklam alanlannrn kiralanmasr, takibi, yenilenmesi, yeni mUgteri temini,
Odemelerlin kontrollerini yapllmasr sa$lanmrgtrr.
310 m2 ebath dev LED ekran projesi tamamlanmr5trr.

sdzlegme ve

Yaptr$rmr:z gahgmalar sonucunda Kuyumcukent drgrndaki firmalara da reklam alanlarrnrn kiralamalarr
gergeklegmektedir.

Kuyumcul<ent ve Kuyumcukent AVM'nin tanttrmt ve bilinirli$inin artunlmasrnr sa$layacak reklamlar,
Ttirkiye'dtlki Ulusal baskrlt ve ticretli satrlan dergiler ile yurt drgrndaki fuarlarda dagtumt yaprlan
dergilerin yanl stra, kuyumculuk sektor dergilerinde de belli periyodlarla yayrnlanmrggr,
Kuyumcul<ent Yonetimi reklam-tanttlm faaliyetlerine alrrhk vererek bir Creative Ajansla sa$lanan
anlagma ile imaj gahgmalarr yo$un bir gekilde devam etmektedir. Kuyumcukent AVM'nin Sosyal Medya
hesaplarrntn yonetimini de Ustlenmig olan ajans, ilgi gekici igerik paylagrmlarr ile sanarl ortamda da
AVM'nin brilinirli$ini her gegen gr.in biraz daha artilrmaktadrr.
Kuyumcul<ent her ge9en gUn ziyaretgi ve mtigteri sayrsr go$alan bir tesis olmasr, firma ve Ealrganlann
saylslnln fazla olmast nedeniyle btjyuk markalann tanrtrmr igin en uygun yer olarak g6rtilmektedir. yrl
igerisinde Borusan Otomotiv, Nisa Hastanesi, Param Pos girketi ve Fiat Otomotiv gibi birgok markanrn
stant agma talepleri kargrlanmrgtrr.
Uye bilgik:ndirmelerimiz igin anons sistemi, web sayfasr, sosyal medya hesaplarr, LCD ekranlar, LED
ekran, e-rnail sistemi, ilan panolarr ve SMS sistemlerimizi etkin bir bigimde kullanmaya ve geffaf bir
yonetim anlaytgt ile altnan Yonetim Kurulu Kararlarr' nrn web sayfalarrmrza eklenrresine devam
edilmigtir.

Kuyumcukent her gegen gUn artan onemi ve sektore kattr$r de$er ile siyasi ve kuyumculuk
sekt6rrinun Onemli ve saygtn isimlerini tesiste a$rrlamrgbr.
Kuyumcukent ve istanbul it ttitti E$itim Mridrirlu$U ile birlikte "Bir Dilelim Var" sosyal sorumluluk
projesi Kuyumcukent AVM'de dUzenlendi. Bu proje kapsamrnda 6zel hazrrlanan kartlara engelli
gocuklar r,'e gengler dileKerini yazdrlar ve Kuyumcukent esnafr, ziyaretgisi, galganlarr da bu dilek
kaftlarrnr iahp engelli gocuklara hediyelerini ulagtrrdr.

Kuyumcukent, artan mUgteri
oldu$u gilbi bu yrl da yabancr
yatrrrmcrlarrrn merkez noktasr

saysr ve de$igen profiliyle surekli kendini yenilemekterJir. Gegen yrl
yatrrrmcrlar tarafrndan buyuk ilgi gdren Kuyumcukent, adeta yabancr
haline Tesis iginde ofis agan ya da ziyarete gelen yabancr

mUgterilerin iletigim kurabilmesi, i sorunlarrnr aktarabilmesi igin Arapger ve ingilizce
bfisinde hizmet kalitesi rist seviyede tutulmaKadrr.dillerine hakim personellerden olu



WC'lere, 'yangln ve ytlk asansorlerine agtlan deforme olmug ana koridor kaprlal de$igtirilerek daha
kullanlgh've grk bir hal almrgtrr.

Gegmig yrllarda malaza igerisinde sergirenen Kuyumcukent sanat
agrsrndan ve daha ulagrlabilir bir nokta olan ortak alana tagrnmrg,
egli$inde yeni yerinde sergilenmektedir.
Yaptlan her yeni kiralamada Kuyumcukent'e prestij katacak isimlerin yer almasr saglanmaya
galtgtlmaktadtr. Sahip oldu$u ve gunden gune artan nUfusuyla dzellikle grda sektdrrlnrin dikkatini
gekmeye baglayan Kuyumcuket; Seg Baklavalarr, CoffeMania ve Cilerci Basri gibi markalarrn tesiste
faaliyete r;irmesini sa$lamrgtrr.
Ulusal kanal rYT Trirk strldyosunu Kuyumcukent brinyesinde agmrgtrr.
Mtigterek alanlann daha htzh kiralanmasr igin internette farklr mecralarda ilan sayfalarr
olugturulrnugtur.

o Temizlik personellerine 2018 yrh igerisinde trim intibak elitimleri verilmigtir.
. Atolye ve AVM bloklarrnda, ktrtlmrg, bozulmug gahgmayan WC aparatlanmrz

sa$lanmaktadrr.
tespit edilip de$igimi

Temizlik lbirimine 2018 ylh igerisinde ttim tesise daha htzh ve verimli hizmet vermek amacryla
toplamda 75 adet konteyner ahmr yaprlmlgUr.

Her ytl oldulu gibi plan dahilinde Plazalar ve Atdlye Blo$u trim drg cephe camlan sepetli ving ve
da$crhk yontemiyle silinip temizlenmesi operasyonu tamam lanmrgtr.

. Kuyumcukent dtg mek5n, oftak alan ve kapah gaftlarda hagere ilaglamalarr yaprlarak, hagere olugma
durumu minimize edilmektedir.

. Tesis genrelinde bulunan toplamda 43 adet Lokanta-Brlfe vb. grda igletmelerinin aylk periyodik
ilaglama yaprlmrg ve servis raporlarr toplanmrgtrr.
Tesisteki igletme sahiplerinin hagere ve kemirgen gikayetlerinin de$erlendirilerek gozUme
kavugturulmasr sa$lanmrgtr r.

Ttim tesis geneli bahge bakrm ve igletme,l Bag Bahgrvan 1 Bahgrvan 1 Ziraat mUhendisi kontroltinde,
gim bigmt:, gim kenar dUzeltme, mevsimsel ve rutin budama, gapalama, alag ve sarmagrklann
sartlmast, yabani ot temizli$i ve ig mekan saksr gigeklerin bakrmr vb. igler yaprlmrgilr.
Kuyumculient AVM mrigterileri igin agrk otopark 0-3 Saat Ucretsiz olarak hizmet vermektedir.
otopark girig, grkrg ve iginde deforme olan ikaz tabelalarr yenilenmigtir.

Saygrlanmrzla,

KUYUMCUKENT BLOK KAT MALiTITNi VoNCTiU KURULU

Ahmet

Galerisi, amactna hizmet etmesi
galerideki UrUnler grk bir konsept
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Selahattin UYANIK
Ytinetim Kurulu BagkantY6netim Vekili


