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KUYUMCUKENT ISLETME ANONiM SIRKETI2olS YILI FAALiYET RAPoRU

1. GENEL BiLGILER

A-) Raporun ilgiliOtAugu Hesap D6nemi :

01 01.2018 - 31 12.2018

B-)$irketin:

Ticaret Unvanr : KUyUMCUKENT i$LETME A.$.

Ticaret Sicil Numarasr : 528494

VergiDairesi/Numarasr : Yenibosna/6010370817

lnternet Sitesi Adresi : www.Kuvumcukent.com.tr

Merkez Adresi . Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. No: 4-1005 Bahgelievler/lstanbul

Merkez Telefon Numarasr : 212 603 00 00

Merkez Fax Numarasr '. 212 603 00 15

Merkez E-Posta Adresi : info@kias com.tr

C-) $irketin organizasyon, sermaye ve ortaktrk yaprlan ile bunlara iligkin hesap d6nemi
igerisindeki de!igiklikler:

ORGANIZASYON; Yonetim Kurulu

NEVZAT SUDA9 YONETIM KURULU BA$KANI
AHMET KARBEYAZ YONETIM KURULU BA$KAN VEKIL|
ABDULLAH DENIZ YONETIM KURULU BA$KAN VEKIL|
FAT|H M KURTULMU$ YONET|M KURULU BA$KAN VEKIL|

MERVE KOgylGlT yoNETlM KURULU uyEsl
NAIL AKYUZ YONETIM KURULU UYESI
OSMAN KARAGUNEY YONETIM KURULU UYESI
HUSAMETTIN INCE YONETIM KURULU UYESI
HAKAN ACAR YONET|M KURULU UYESI

Mali ve ldari lgler MUdUTU : Y.EMRE SAQAR

$iRKET|N ORGANIZASYON, SERMAYE VE ORTAKLTK YAPIST

1,

Yenibosna Meilez Mh. Ladin Sk. No:4 / 1005 Bahgelievler-iSTAt{BUl . Tel t 102121603 00 00 . Faks: (0212) 603 00 l5 . info@kias.com.tr . www.kuyumcukent.com.tr



A.$.

a) Sermayesi : 7.500.000,00

b) Ortaklrk Yaprsr : Qok Ortaklr

PAY SAH i Bi N i IrI RoI,SoYADI

/UNVANI

iraurrcnH ADRESi HisSE ADEDi

SERMAYE TUTART (

TL)

1-0zcAN HALAC
KUYUMCUKENT KOMPLEKS| FABR|KA :7

YENiBOSNA BAHCELiEVLER iSTANBUL L42.346,0005 142.346

2-CETA$ KUY.iM L.iH R.irn.VE
DAHiLi TiC.LTD.STi.

KUYUMCUKENT KOMPLEKSI FABRIKA :6

YENiBOSNA BAHCELiEVLER iSTANBUL 99.291,3417 99.297,34

3-KUYUMCUKENT

GAYRTM ENKUL YAT|RtM A.5.

ViZYoNPARK MERKEZ PLAZA c-1
BL. KUYU MCU LAR SK.4/325-326 K:1.1

YENiBOSNA |STRNgUT
98.233,7742 98.233,17

4-RESAT CALTSKAN

VIZYONPARK MERKEZ PLAZA C-1

BL. KUYU MCU LAR SK.4/3 25-326 K:!t
YENiBOSNA |STRNSUI-

85.627,8694 85.627.87

5-Di(5ER ORTAKLAR 7 .074.501,,61,42 7.074.501,62

Q-) Varsa imtiyazlr paylara ve paylarrn oy haklanna iligkin agrklamalar:

Yoktur.

D-) Ydnetim organr, tist diizey yoneticileri ve personelsayrsr ile ilgili bilgiler:

31.12.2018 tarihinde; 9 kigiYOnetim Kurulu Uyesi,50 kigiYdneticive personeltoplamda 59 kigi.

E-) $irket genel kurulunca verilen izin gergevesinde yrSnetim organr [iyelerinin girketle kendisi
veya bagkasr adrna yaptr$r iglemler ile rekabet yasa$r kapsamrndaki faaliyetleri hakklnda bilgiler:

Yoktur.
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A-) Sa$lanan huzur hakkt, ticret, prim, ikramiye, kdr payt gibi mali menfaatlerin toplam tutarlarr:

Huzur Hakkr brUt Ucret tutarr '. 521 025,29 fL

B-) Verilen 6denekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkinlar,
sigortalar ve benzeri teminatlarrn toplam tutarlarrna iligkin bilgiler:

Yonetici mali mesuliyet sigortast 22224,13TL

Mesleki sorumluluk sigortasr 3.666,00 TL

3- $IRKETiN ARA$TIRMA vE GELi$TiRME 9ALI9MALART

$irketimizde 2018 ytltnda herhangi bir arragtrrma - geligtirme faaliyeti ve maliyeti olmamrgtrr.

4- giRKETiN FAALiyETLERi vE FAALIvETLERE iLi$KiN 6ruervlli cELigMELER

A-)$irketin ilgili hesap dtineminde yapmrg oldu$u yatrnmlara iligkin bilgiler

$irketimizde 2018 yrlrnda herhangi bir yatrrrm faaliyeti olmamrgtrr

B-) $irketin ig kontrol sistemi ve ig denetim faaliyetleri hakkrnda bilgiler ile y6netim organrnrn
bu konudaki gdrUgU

27 Mar12013 tarihinde gOreve baglayan yeni YOnetim Kurulunun kararr ile lg Denetim ve Risk Kontrol
Birimitegkil edilmig, talimatlandrnlmrg ve Y0netim Kuruluna, toplantrlarrnda raporlar sunmaktadrr.

C-)Sirketin dogrudan veya dolayh igtiraklerive pay oranlarrna iliqkin bilgiler

$irketin do$rudan ve dolaylr igtirakleri bulunmamaktadrr.

Q-) $irketin iktisap ettifi kendi paylanna iligkin bilgiler

20'18 hesap donemiiginde girkettarafrndan iktisap edilen kendipayr bulunmamaktadtr.

D-) Hesap d6nemi igerisinde yaprlan {izel denetime ve kamu denetimine iligkin agrklamalar

AVRASYA BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.$.2018 yrlr Ba$rmsrz denetimini yapmrgtrr. Ayrrca
Yeminli Mali MUgavir tarafrndan tam tasdik/vergi denetimi yaprlmaktadrr Bagka bir kamu ve 6zel
denetime tabi tutulmamrgtrr

E-)$irket aleyhine agrlan ve girketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki
davalar ve olasr sonuglan hakkrnda bilgiler
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KIAS..,
2018 Bagrmsrz Denetim raporunda orrl'jllt'Hl,tJlH:ilrkit srkrer konusunda eorrrsu
belirtilmigtir.

alrnarak

F-) Mevzuat htiktimlerine aykrrr uygulamalar nedeniyle girket ve ycinetim organl tiyeleri hakkrnda
uygulanan idari veya adli yaptrrrmlara iligkin aglklamalar

DOnem iginde mevzuat hUkUmlerine aykrrr uygulamalar nedeniyle girket ve yOnetim organt Uyeleri
hakkrnda uygulanarr herhangi bir idari veya adli yaptrrrm yoktur.

G-) Gegmig ddnemlerde belirlenen hedeflere ulagrhp ulagrlamadr$r, genel kurul kararlanntn
yerine getirilip getirilmedi$i, hedeflere ulagrlamamrgsa veya kararlar yerine getirilmemigse
gerekeelerine iliEkin bilgiler ve de{erlendirmeler

Hedeflere ulagrlmrg, Genel Kurul Kararlan yerine getirilmiqtir
VUK gdre; Mali ydnden ,2017 Bilango DOneminde, 1.585.489,65 TL Ozel Maliyet Amortismant aytrmrg
ve 2.934.594,96 TL $Upheli Alacak Gideri ayrrmrg

kapatan girket, 2018 Bilango D0neminde, 1.58
3.352.014,12 TL $upheli Alacak Gideri ayrrmrg

kapatmrgtrr.

TMS gOre; Mali yonden,2017 Bilango D6neminde, 137.'158 TL Ozel Maliyet Amortismanr 19 ve
2.206.721.- TL $Upheli Alacak Gideri ayrrmrg olmasrna ra$men 92.800 TL Kar ile yrlr girket,

2018 Bilango DOneminde, 137.158 TL Ozel Maliyet Amortismanr ayrrmrg ve 1.491.538-'
Alacak Gideri ayrrmrg olmasrna ra$men 2.004.637.-fL Kar ile yrh kapatmrgtrr.

$irpheli

G-1 Vrt igerisinde olaganUstti
alrnan kararlar ve buna iliskin
iligkin bilgiler

genel kurul toplantrsr yaprlmrgsa, toplantrnrn tarihi, ntrda
yaprlan iglemler de dihil olmak iizere ola$aniistil kurula

Yrl igerisinde ola$anUstU genel kurul toplantrsr yaprlmamrg olup herhangi bir bilgi bulunmama

H-) $irketin yrl iginde yapmrg oldugu balrg ve yardrmlar ile sosya! sorumluluk
gerqevesinde yaprlan harcamalara iligkin bilgiler

$irketin yrl iginde bagrg ve yardrmlar ile sosyal sorumluluk projeleri Eergevesinde yaprlan ha

bulunmamaktadrr

l-) $irketler toplulu$una balh bir $irketse; hikim girketle, hdkim girkete ba$lr bir hikim
girketin yonlendirmesiyle onun ya da ona ba$lr bir girketin yaranna yapttgr hukuki ve
geqmig faaliyet yrlrnda hikim girketin ya da ona ba{lr bir girketin yarartna alt
alrnmasrndan kaqrnllan tiim diger 6nlemler

veya

$irket, girketler toplulu$una bagh bir girket de$ildir

i-; 1t1 fenainde bahsedilen hukuki iglemin yaprldrgr veya onlemin alrndr$r veyahut alr srndan
kagrnrldrgr anda kendilerince bilinen hal ve gartlara gtire, her bir hukuki iglemde uygun kargr

edim sa$lanrp sa$lanmadrgl ve alrnan veya alrnmasrndan kagrnrlan onlemin girketi

ugratmadrgr, girket zarcta ugramrgsa bunun denklegtirilip denklegtirilmedigi

Yenibosna Me*ez Mh. tadin Sk. 1{o:4/ 1005 Bahgelievler-iSTAilBU[.Tel :(02121 603 00 00. Faks: (0212) 603 00 15. info@kias.com.tr

u$ratrp



AS

TMS ye g0re BORQLANMA ORANI : 1,72

C-) $irketin sermayesinin kargrllksrz kallp kalmadlgrna veya borca
tespit ve yiinetim organt de$erlendirmeleri

I Bendinde belirtildi$iUzere girket, girketlertopluluguna baglr birgirketolmadr!rndan, hukukiiglem veya
Onlem altnmamtg olup, dolayrsryla herhangi bir kargr edim sa$lanma durumu olmamrg ve alrnmasrndan
kagtntlan b0yle bir 0nlem bulunmamasr nedeniyle girketin zarata u$ratrlmasr s6z konusu olma;-nrgtrr

5- FiNANSAL DURUM

A-) Finansal duruma ve faaliyet sonuglanna iligkin ycinetim organlnrn analizi ve degerlendirmesi,
planlanan faaliyetlerin gergeklegme derecesi, belirlenen stratejik hedefler kargrslnda girketin
durumu

VUK gore; 2015 ytt itibariyle artr yonde ivme kazanarak kara gegen girket, 2016 ve 2017 yrlrpl da kar
ile kapatmtg, gegen yllda ongorUldU$U Uzere 2018 yrlr bagarrlr gegerek donemi kar ile kapatmrgtrr. 2019
yrltnda da artt yonde olmasr OngorUlmektedir.

TMS gdre; 2017 ytr karr 92.800 TL iken, 2018 yrhnda kar 2.004.637 TL olmugtur. Yaptlacak glan gelir
gider planlanmalartyla birlikte 2019 yrh d0nem karrnrn daha iyiolmasr ongOrUlmektedir.

B-) Geqmig ytllarla kargrlagttrmalr olarak girketin yrl iqindekisatrglan, verimliligi, gelir ol(rgturma
kapasitesi, kirlth[t ve bo19/62 kaynak oranr ile girket faaliyetlerinin sonuglan hakkrrlrda fikir
verecek diger hususlara iligkin bilgiler ve ileriye donrik beklentiler

V.U.K na gore CARI ORAN (D6nen Varhklar/Krsa Vadeti Borglar) 0,94

V.U.K na gOre BORQLANMA ORANI (Borglar/Ozsermaye): 1,21

(2017 Yrh: 1,10)

QU7 Ynt.1,29)

TMS ye gdre CARI ORAN : 0,69

$irketiir Faaliyetlerini sermaye yaprsr ile s[rrdUreb

dOnenide iyilegtirme gahgmalarrna ydnelik gelir
faaliye[ konularr ile beraber girketin verimliliginin

Q-) Vfrsa girketin finansal yaptsrnr iyilegtirmek

$irket alacaklarrnrn tahsili igin gerekli tedbirlere (

Bunun drgrnda ;

$irketiir finansal yaprsrnt iyilegtirme amactna y6neli

a) Kiralanan yerlerle ilgili ortalam a %15 llk
895.000.-TL'drr.

b) $Upheli Alacak olarak Bilango Bakiyesin
bulunan tutardan 2019 yrlrnda planlanan ta

c) Aidat Gelirlerindeo/o12'lik bir artrg ile yrlhk 1.
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D-) K6r payt dagrtlm politikasrna iliskin bilgiler ve kir da!ttrmr yaprlmayacaksa gerekgesi ile
da$rtrlmayan kirrn nasrl kullanrlaca$rna iligkin 6neri

Tiirk Ticaret Kanunu ve Ana sOzlegme hUkUmleri uygulanmrg olup $irketin dOnem igindeki karr

da$ rtrlmayacaktrr.

6. RiSKLER VE YONETiM oRGANININ DEGERLENDiRMESi

A-) Varsa girketin 6ngorUlen risklere kargr uygulayacaflr risk y6netimi politikastna iligkin bilgiler

lg Denetim ve Risk Kontrol birimi kurulmug ve faaliyetlerine baglamrgtrr. Ayrrca Avrasya Ba$rmsrz

Denetlm ve YMM A.$. firmasr tarafrndan, TDS standartlarrnda denetim yaprlmaya baglanmrgtrr.

B-) Olugturulmugsa riskin erken saptanmasr ve y6netimi komitesinin galrgmalanna ve
raporlanna iligkin bilgiler

Olugturulmugsa riskin erken saptanmasl ve yonetimi komitesinin galrgmalartna raporlartna iligkin bilgiler

Riskin belirlenmesi, tanrmlanmasr, srnrflanmasr ve 0lgUlebilir hale getirilerek kontrol edilmesi ve

onleminin alrnmasr, dolayrsryla bu risklerden kagrnmayr gergeklegtirmek amacryla, bUnyemizde lg

Denetim ve Risk Kontrol Birimi bulunmaktadrr. Birim, bahsedilen sUreglerle ilgili girketin risklerini
yakalayabilmek ve fonksiyonel bir problemi gOrebilmek igin, uygulamalardaki ve igleyiglerdeki hatalart

gOrebilmek igin YOnetim Kurulu'na yrl iginde yaprlan toplantrlar ile bilgi aktarmaktadtr,

G-) Satrglar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kirhhk, borq/62 kaynak oranl ve benzeri

konularda ileriye d6niik riskler

girketin satrglannrn ana kalemleri aidat ve kira gelirlerinden olugmaktadtr. Aidat igin tam kapasite verim

alrnmakta olup tahsil edilemeyen krsrmlar igin icra iglemi baglattlmaktadtr. Kira gelirleri ile ilgili olarak da

kiraya verilebilecek alanlarrn tamamrna yakrnr kiralanmrgttr. Satrglar ve geltrler, altnan teminatlarla ve

yaprlan sOzlegmelerle kanuni gUvence altrna altnarak ileriye donUk riskler en az seviyededir

7- DIGER MALi HUSUSLAR

A-) Faaliyet ylh sona ermesinden (Bilango Tarihinden) sonra girkette meydana gelen ve

ortaklann, alacaklllarrn ve diger ilgili kisive kuruluglann haklannr etkileyebilecek nitelikteki6zel
tinem tagryan olaylar

2018 yrlr sona ermesinden (Bilango Tarihinden) sonra, girkette meydana gelen ve ortaklartn alacakltlartn

ve dlger ilgili kigi ve kuruluglarrn haklarrnr etkileyebilecek nitelikte 6zel 0nem tagtyan olay

bulunmamaktadrr.

B-)Y6netmelik hiikUmlerine aykrn olmayan, ydnetim organrntn uygun gdrdti$ii ilave bilgiler

$IRKETIN BiLANQO VE GELIR TABLOLARI EKTEDIR

BAGIMSIZ DENETiM RAPORU EKTEDIR.
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Yeni Yapr Tadilat Projesine ait ilave Yapr Ruhsatr; gayretli bir takip ve sureg neticesinde resmi
kurumlardan projelerimrz onaylanarak alrnmrgtrr Tadilat Ruhsatr alrnmasr ile birlikte; eski YOnetim
doneminde yaptlmtg ve yrkrm kararlarr olan dU$Un salonu; oto yrkama vb yerler de megruiyete
kavugmug, tescillen migtir.

. GeQmig ytllarda online borg sorgulama sistemi kurarak Uyelere www.kuyumcukent.com.tr web sitesi
Uzerinden aidat borg sorgulama, ekstre g6rtlntUleme, Uye bilgileri revize etme gibi olanaklar
sa$lanmastntn yanrna 2018 yrlrnda bir yenisini daha eklenerek, bu online iglemler menirsiinden aidat
Odeme imkanr da sa$lanmrgtrr.

. Her aytn belirli gUnlerinde aidat borglannr zamanrnda 0demeyen Uyelere dlrzenli olarak borg
bakiyesini bildiren SMS atrlmaktadrr.

Kira gibi dUzenli alacaklar igin her ay, di$er alacaklar iEinde yrl igerisinde aramalar gergeklegtirilerek
Uyeler ile bire bir iletigim sa$lanmrg ve alacaklarrn tahsili igin olugturulan sistematik yapr duzenini
korumugtur.

lcra takipleri aidat, kira vb borglar uzerinden agrlmaya devam etmekte olup gegmig 2 yrlda artan
alacaklarrmrzrn tahsili 2018 yrlrnda da devam etmigtir.
Revize edilen kira bedelleri ve atrl durumdaki alanlarrn da kiralanmaya baglamasryla birlikte 2017
yrlrna oranla kira gelirlerinde ok17'lik artrg saglanmrgtrr.

Kuyumcukent'in tanrtrmr ve reklam harcamalarr igin 01 Temmuz 2015 tarihide m'bagrna 3 TL (KDV

dahil) olarak toplanmaya baglanan"AVM lgletme Katkr Payr (Reklam-Tanrtrm Ortak Gideri)" 2018
Genel Kurul Kararr gere$ince 01 Temmuz 2018 tarihinden itibaren m'bagrna 1,5 TL (KDV dahil)
olarak gUncellenmigtir.

Artan doluluk oranlarr ve tesisimize girig grkrg yapan arag sayrsr son yrllarda oldukga artmrg,
mugterilerimizin park yeri bulmakta gUglUk gekmeye baglamasryla birlikte yeni bir otopark alanr

oluqturma ihtiyacr do$mugtur TUm bu nedenler gdz 6nune alrnarak AVM blo$u Ontindeki yaklagrk

2000 m'alan otopark olarak yrl igerisinde hizmete sunulmugtur.

Tesisimizin yangrn sisteminde bulunan yangrn pompasr ve kontrol panosunda olugan yangrn

sonucunda, binamrzrn yangrn riski g0z OnUnde bulundurularak UL/FM onaylt EATON marka yeni

pano temin edilmig ve bu sUregte dizel yangrn pompasr anhk takip edilerek sistemin aksamadan
galrgmasr sa$lanmrgtrr.

Yaz aylannda binamrzrn ust katlarrnda yaganan su kesintilerinigidermek amacryla ana su deposuna
yeni bir hidrofor kurulmug yaklagrk 350 m boru hattr d6qenerek hem atOlye hem de malaza so$utma

kuleleri su besleme hattr ayrrlmtgttr

Kuyumcukent srnlrlarr igerisinde kullanrlmakta olan ana yollar, gerek a$rr tonajlt vinEler gerekse

yagan yagrglar sonrast zeminde gokmeler ya$anmrgtrr. Yrl igerisinde yollara iligkin dUzenlemeler
yaprlarak 20'19 yrlrnda da devam etmesi planlanmaktadtr.

Tesis bahgesinde Kuyumcukent sakinlerinin dinlendikleri oturma bankalartna ek olarak 5 adet

kamelya alrnmrgtrr.

Atolye blogundaki artan doluluk oranr ile birlikte de$erlendirme sonucunda yeni bir so$utma kulesi

satrn alrnmrg,2.kat platform alanlna yaprlan gelik gase Uzerine kurulumu sa$lanarak so$utma

sistemi gUElendirilmigtir Yaz aylannda daha konforlu bir qalrgma ortamt sa$lanmast planlanmtgtlr.

. Yrl igerisinde olugan yangtn, dolu vb. durumlardan dolayr hasar gOren plaza so$utma cihazlartntn

(CH I LLER) serpantin leri ve yanan efa santralin in de$igimi gergeklegmigtir.
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Kuyumcukent galtganlartnrn daha temiz, daha sa$lrklr ve dolayrsryla daha g0venli ortamlarda
galtgmalartnt sa$lamak amacryla, tesis terasrndaki proses bacalarrnln bUyUk bir krsmrna jet-cap (jet
gapka) montajt yaprlmrgtrr. Bu uygulamayla birlikte, proses bacalarrndan grkan atrk gazlar daha
uzapa (g6kyuzune) frrlatllarak, bunlartn etrafa da$rlmasr engellenmig, dolayrslyla kotu kokularrn
temiz hava kanallartndan mahallere sirayet etmesi engellenerek olasr olumsuzluklarrn dnUne
gegilmig, olugabilecek problemler minimize editmigtir.

DokUm atOlyelerinde kullanrlan algtlartn sorumsuzca gider hatlanna verilmesinden kaynaklr srklrkla
algt tagmalart ve hat trkanmalarr yaganmrg, kanal agma cihazlarr ile mUdahale edilmigtir. Cihazlarrn
yetersiz kaldt$t yerlerde bOlgeler kazlarak mekanik mudahale ile sorun goztrlmu$tqr.
Ofis plazalartntn tehlike arz eden koridor camlarrna makas montajr yaprlarak hem ig gUvenli$i
sa$lanmrg oldu hem de binanrn rsr kaylplarrntn OnUne gegilmigtir.

Dtg mekanda bulunan ve zamanla gUrUyUp deforme olan yangrn dolaplanmrz yenilenmig, dolap
iglerindeki yangrn tUplerinin periyodik muayeneleri yapllmrgtrr.

Tesis At0lye otopark grkrgrnda kazalal minimize etmek adrna kaldrnm sokulerek yol ve bariyer
arah klarr genigletilmigtir.

Kullantm suyu depomuz altr ayda bir kere olmak Uzere, yrlda iki kez bUyilkgehir belediyesinden
onaylr yetkin servis tarafrndan dezenfekte edilmigtir.
Tesisimizde bulunan kazanlanmtztn bakrm ve onarrmlarr yaptrnlarak, cihazlarrn verimlili$i
artttrtlmtgttr Ayrtca kullanrm dmrunu tamamlayrp deforme olan alev borularr s6kulerek yenileri ile
de!igtirilmi9, brul0r yanma ayarlan yaprlarak yakrt tasarrufu OngOrUlmektedir.

2005 ytltndan beri kullanrlmakta olan 0n 0demeli sayaglarrn kalibrasyon sUresi dolmug, yaprlan
gorUgmeler ve firmanrn servis hizmet a$rnrn darlr$r geri d6nUglerindeki uzun zaman kayrplarr g0z
0nUnde bulundurularak marka de$igikli$ine karar verilmigtir. Titizlikle surdtrrUlen inceleme
sonucunda MANAS markasr ile anlagma sa$lanmrg ve su sayaglarrnrn de$igimine baglanmrgtrr.
Bu de$igim ile birlikte mesai saatleri sonrasrnda Uyelerimizin kontOr yuklemeleri igin bu sayaglara
uygun KIOSK cihazr alrnarak Odeme noktasr girig bolgesinde hizmete sunulmugtur.
Kuyumcukent, Vizyonpark ve Merkezplaza sakinlerinin yrllardrr Cuma namazlarrnr krldl$r alan
Vizyonpark iginde yaprlan yeni mescid sonrasr buyUk gelmeye baglamlg, yaprlan sayrmlar ve
gozlemler sonrasrnda kUgUltUlerek bogta kalan alan otopark olarak saklnlerimizin kullanlmrna
sunulmugtur. Ayrrca mescid alanrna yeni agrlan 3 kanal ve menfezlerle taze hava sirkUlasyonu
artrrrlmrgtrr.

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 duzenli olarak yaprlmrg, ig gorUp-gormedikleri sUrekli test edilmigtir lq g0rmedi$i tespit
edilen gek valfler yenileri ile de$igtirilmigtir

Tesisimizde bulunan 700'0 agkrn yangrn s6ndUrme tUpUnUn periyodik bakrmlarr yaprlmrgtrr. Yaprlan

kontroller sonucunda miadrnr doldurdu$u tespit edilen tUpler yenileri ile de$igtirilmigtir.

Tesisrmizde faaliyet gOsteren, kimyasal tedarik etmeye yetkili 6 adet firmanrn; barrndrrdtklarr

kimyasal miktarlan, depolama ve istifleme gartlarrnrn uygun olup olmadt$t yonunden denetimleri
dUzenli olarak yaprlmrgtrr

Duman alarmlarrnrn srklrkla alrndr!r dOkUmhanelerde bulunan filtrelerin, karbon monoksit (CO)

emisyon de$erleri; yeterli donanrma sahip cihazlarla OlgUlmUgtUr Azami limit deleri agtt$t tespit
edilen filtrelere sahip frrmalar konu hakkrnda bilgilendirilmig ve bu firmalartn filtreleri revize

ettirilmigtir. Bu revizeler sonucunda da olasr zehirlenmelerin 6niine gegilmig, yangrn riski de

minimize edilmigtir.
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l(uyumcuke e A.$.. Kuyumcukent tesisi ig ve drg alanlarda yer alan aydrnlatma armatOrlerinin LED'e d6ntigUm galrgmasr

devam etmektedir. Bdylelikle gunUmuz teknolojisine ayak uydurmakla beraber, daha az enerji ile
daha genig aydtnlatma imkint elde edilerek, daha modern ve gdrsel gekicilik saglanmrgtrr.

. Tesis havalandlrma cihazlartna ait motorlarr kontrol etmek igin kullanrlan invertOr sUrUcUler
yenilenmeye baglanmtg olup, gUnUmUz teknolojisine uygun cihazlar segilerek sistemimize
entegrasyonu sa!lanm r gtt r.

. Kuyumcukent tesisinde daha 0nce bilgisayar ile kontrolU sa$lanamayan kompres0r gruplarr, hidrofor
gruplart vb. sistemlerin haberlegme alt yaprsr ve cihazlarr kurularak aktif hale getirilmigtir

o Tesis genelinde yangtn grkmasr durumunda devreye girerek yangrnr sOndUrmek igin kullanrlan
elektrikli yangtn pompasrnrn panosu gahgma 6mrunu doldurdu$undan dolayl, yangtn yOnetmeli$i
standartlarr na gOre yen isi temin edilerek de$igimi sa$lanmr gtr r.

. Tesis genelinde bulunan 14 adet elektrik enerjisitrafolarrnrn periyodik olan bakrm ve ailza giderme
galrgmalarr yaprlmrgtrr.

. Tesis genelinde bulunan 14 adet jeneratdrUn periyodik olan bakrm ve ailza giderme galrgmalarr
yaptlmtgttr. Boylelikle elektrik enerjisi kesintisi srrasrnda cihazlarrn anza verme olasrlr$r minimize
edilmiqtir. 2018 ytlt igerisinde 54 kez elektrik kesintisi ve gerilim dalgalanmasr yaganmrg olup cihazlar
problemsiz olarak tesise elektrik enerjisi sa$lamtgtrr.

. Ma0aza blopunda bulunan 22 adel yuruyen merdivenden 2018 yrlr igerisinde galrgma 0mrirnu
dolduran 12 adet el bandr de$igimi yaprlmrgtrr Ayrrca tesis genelinde bulunan 37 adet asansOrde

bulunan butonlardan Kuyumcukent sakinleri tarafrndan krrrlan veya eskiyen 250 adet buton de$igimi
yaprlmrgtrr.

r Tesis genelinde yer alan 37 adet asans6rUn ve 22 adel yUrilyen merdivenin her ay dOzenli olarak,
baktm ve arEa giderme galrgmalarr yaprlmrgtrr.

. Tesis genelinde mevcut bulunan 37 adet asans6r0n yonetmelik gere$i her yrl yaprlmasr zorunlu
olan fenni muayeneleri yaprlmrgtrr. Bu fenni muayene sonucunda grkan eksiklikler tamamlanarak
yegil ve mavi etiket alrmr sa$lanmrgtrr.

. Tesis genelinde yer alan havalandrrma cihazlarr, kompres0rler, yangrn sOnd0rme v.b sistemleri
izleme ve kontrol edebilmek igin kullanrlan BMS otomasyon sistemi revizyon ve program

giincellemeleri yaprlarak gUnUmUz gartlarrna uygun entegrasyonu yaptlmtgttr.
. Tesis genelinde mobil sinyal zayrflr$r kaynaklr$rndan dolayt T0rk Telekom, Vodafone ve Turkcell

firmalarrna kapasite artrrrm galrgmalarr yaptrrrlarak sinyalzayrflr$r problemleri minimize edilmigtir.
. Tesiste bulunan TUrk Telekom santral odasrndaki alt yapr eski oldu$undan dolayr, kablolu telefon

ve internet problemleri yaganmaktaydr. Yaganan problemlerden dolayt alt yaptntn gUn0muz

gartlanna g0re revizyonu yaprlarak sisteme entegrasyonu yapttrrlmtqttr BOylelikle yaganan

problemler min imize ed ilerek, m0gteri mem nu niyeti saglanmt gtt r.

. Tesis aydrnlatma otomasyon alt yaprsr gunumUz gartlartna gOre revize edilerek, ststeme

entegrasyonu saglanmrgtrr. Yeni takrlan lP kontrol cihazr ile birlikte kontrolU sa$lanamayan

bolgelerin kontrolU saglanmrg olup, gece karanlrk kalan bdlgelerin aydtnlattlmast optimal seviyede

saglanmrgtrr.
. Tesis genelrnde bulunan 1'100 adet elektrikli asenkron motor bakrmlart haftaltk, ayltk ve 6 ayllk

olacak gekilde yaprlarak tesiste olast arrzalann 0nUne gegilmigtir.

. Tesis genelinde yer alan 16 adet mOgteri asans6r zeminleri, kullantma baglt olarak ytprandt$t igin

zemin kaplamalarr yenilenmig ve daha modern bir hale dOnUgturUlmUgtiir.

. Tesis ma$aza kapalr otoparkta bulunan Cuma Mescidi aydrnlatmalan gunumuz gartlanna uygun

olarak LED 'e ddnUgtiirUlmijgtUr.
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2018 yrlrnda 1700 adet mahalin rr,,nl'l'f;o'8*Tl5, r:Hltin ise otagan drer etektrtkset kontroleri
yaptlmtgttr. Kontroller kapsamrnda ydnetmeliklere uygunluklann sa$lanmasr igin galrgrlmlgtrr Di$er
yandan kagak elektrik kullanan 4 adet mahal yakalanarak, Kuyumcukent Ceza Yonetmeli$i
gere$ince cezai iglemler yaprlmrgtlr.

Tesiste mevcut bulunan elektrik trafolarrnrn yUklenmesi arttlgrndan dolayr tstnmaya sebep
olmaktaydt. lstntn trafolarda arza olugturmasrnr 6nlemek igin trafo odalarrna invert6r klima takrlarak,
sorun ortadan kaldrrrlmrgtrr.

Tesis genelinde yer alan ortak ve 6zel mahallenn yangrn ydnetmeli$i geregince duman dedektorU
eksikliklerinin tamamlanmasr iEin galrgmalara baglanmrg olup 2018 yrlr igerisinde 350 adet duman
dedekt6rU takr larak sisteme enteg rasyon u tamamlan m t$tt r.

2018 ytlt igerisinde 140 adet ba$rmsrz bOlumden gelen dekorasyon projelerinin tetkikleri yaprlarak,
uygun olanlar onaylanmrgtrr. Onaylanan projeler yerlerinde kontrol edilerek, y0netmeliklere
uygunlu$u sa$lanmrgtrr.

Kuyumcukent AtOlyeler Blo$u ve Fabrikalar Krsmrnda bulunan mahallerimiz kimyasal uygunluk
yonunden; periyodik bir gekilde 1500 kez, ola$andrgr geligen durumlara gOre 2000 kez, toplamda
ise 3500 kez denetlenmigtir. Tespit edilen olasr olumsuzluklar bertaraf edilmigtir.
Kuyumcukent AtOlyeler Blo!u ve Fabrikalar Krsmrnda; ayar evi, d0kUmhane, ig bogaltma (garnel) ve
yaldtz iglemleri yaprlan at6lyelerde kullanrlan kimyasallarrn; ilgili kanun, y0netmelik, mevzuat ve

tebli$lere uygun bir gekilde ve de tesis gahganlarrmrzrn guvenli$i ile daha temiz bir do$a agrsrndan

uygun kullanrhp kullanrlmadr$r denetlenmig, firmalara bunlarla ilgili tebli$ler yaprlmrgtrr. Arrtmalr
geker ocak bulunmayan atOlyelere, gUvenlik agrsrndan gerekli donanrma sahip arrtmalr geker

ocaklar kurdurulmugtur.
Kuyumcukent'tekiatdlyelerin kullanrmrna sunulmak Uzere tesise getirilen 365.000litre srvr kimyasal,
50 ton katr kimyasal maddenin; uygun etiketlenmesi, ambalajlanmasr, istiflenmesi, tagrma gekli

agrsrndan kontrolleri yaprlmrg ve ancak bu qartlarr sa$lamrg olan maddelerin tesisimize girig izinleri
verilmigtir.

Belediyeden lgyeri Aqma Ruhsatr almak igin bagvuru yapan firmalarrn uygunluk yon[tnden

denetimleri yaprlmrg ve bu firmalarrn ruhsat alma ydnUnden eksiklikleri giderilerek, belediyeye

verilmek Uzere kaleme alrnan uygunluk yazrsr Uzere kendilerine teslim edilmigtir.

Genlegme tanklarr testi ve kontrolleri fenni muayene yetkisi olan Makine MUhendisleri odast
tarafrndan onaylanmrg olup, teknik personellerimiz tarafrndan da periyodik kontrolleriyaptlmaktadtr.

2018 yrlrnda Egzost aspirat6r ve taze hava santrallerinde 1206 adet filtre yenilenerek, 3762 adet

filtrede de temizlik yaprlmrgtrr. Geneltoplamda 4968 filtre de$iqtirilerek igyerlerindeki temiz havantn

kal itesi muhafaza ed i lm igtir

Yrl iqinde 29 adet mahallin Fancoilagrhgr yaprlmrg olup, geneltoplamda 1905 adet mahallerin fancoil

agrlrglarr yaprlmtgtrr.

Frrrnlarda olugan karbonmonoksit gazrnrn ve mum parafinlerinin, ftrtnlartn ba$lt oldu$u kanala

yaprgarak olugturdu$u katmanrn yangtn riski olugturmasrnr 6nlemek amactyla 70 adet igyerlerinin

d6kum frnnlarrna filtre taktrnlarak dokUmcUnUn d0kUm filtresi galrgrr duruma getirilmigtir

. 2872 sayrlr Qevre Kanunu uyannca, 03 07.2009 tarihli Resmi Gazete de yaytmlanan27277 saylt
"sanayi Kaynaklr Hava Kirliliginin Kontrol0 Yonetmeli$i" Madde'14'e istinaden, tesisimizgenelinde

122 adel proses ve 6 adet kazan bacasr olmak Uzere toplamda 128 adet emisyon kayna$tntn

0lgumleri yaptrrr lmtgttr.
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. Tesis genelinde bulunan atgr rogartar r['J'ljl5."n ,rjf,'liunn onune gegitebitmesi amacryta atrksu

arttma tesisinde bulunan algt havuzu temizlenmig ve igerisinde birikmig olan katr algrlar grkarrlarak
bertarafa gonderilmigtir.

. EndUstriyelAttksu Arttma tesisinde ortalama 11.249 m3/yrl asitliatrk su, 2.606 m3/ytlsiyanUrlu atrk
su,31.025 m?/ytl algrlr atrk su iglenerek arrtrhp, lSKl kanalna degarj edilmigtir.

. Yaptlan arttma sonucunda elde edilen 342.760 kg arrtma gamuru ve 214.300 kg alq gamurunun
ilgili mevzuata uygun olarak lisanslr bertaraf tesislerinde bertarafl saglanmrgtrr.

. lgyerlerinden toplanan 120 kg bitkisel atrk yag mevzuata uygun olarak lisanslr firmalara
gdnderilerek, geri donUgUm tesislerinde geri kazanrmr sa$lanmlgtlr.

. Atdlyelerden altnan 4.610 kg aseton, etanol, metanol, triklor etilen gibi kimyasallarrn mevzuata
uygun olarak lisanslr geri kazanrm tesislerinde bertarafr saglanmrgtrr

o Tesis genelindeki ortak mahallerden ahnan 510 kg floresan atr!r mevzuata uygun olarak lisansh
tesislerde bertarafr sa$lanm rgtrr.

. Tesis genelindekiortak mahallerden alrnan 800 kg kontamine atr$rn mevzuata uygun olarak lisanslr
tesislerde bertaraf r sa$lan m rgtr r

. Ayrtca tesis geneltnden kaynaklanan ve geri d0nugUmU mUmkUn olan (kagrt-karton ve ambalaj
attklart vb.) 14.500 kg atrk mevzuat kapsamrnda lisanslr tesise gdnderilerek geri kazanrmr
sa$lanmlgtrr

. Tesisimizden kaynaklanan atrklarrn gonderildi$i tesislerin gevre mevzuatr agrsrndan uygunlu$unun
belirlenmesi amacryla tesislere denetimler yaprlmrgtrr.

. Attksu arttma tesisi lg ortam havalandrrma sistemi ve baca gazr arrtma (yrkama) Uniteleri revize
edilmigtir ve ig sa$lr$r ve gUvenligi mevzuattna uygun haldedir.

. Tesisimizden kaynaklanan lavabo sularrnrn arrtrldr$r tesisin kapasitesini artrrmak ve zaman zaman
yaganan geri tepmelerin Onune geqebilmek amacryla 30 m3 ilave bir dengeleme havuzu yaprlmrgtrr.

. Tesisimiz gevre mevzuatr gere$ince 06.08.2018 tarihinde istanbul Qevre ve $ehircilik lt lvtuOudUgU

Personelince Entegre Denetime tabi tutulmugtur. Denetlm sonucunda yaprlan galrgmalarrn gevre
mevzuatrna uygun oldu$u tespit edilrnigtir.

o Attksu arttma tesisinde kimyasal aIm maliyetlerinin dUgUrUlmesi amacryla (toptan kimyasal alrm yolu

ile) tesis iqerisine 25 ton kapasiteli kimyasal depo tankr yaprlmrgtrr.

. Tesis genelin de kullanrlmakta olan Acil Durum Anons Sistemi gUnumtJz gartlarrna uygun ve daha
kullanrglr hale getirilmiqtir

. GUvenlik dUzeyini arttrrmak adrna Palaza 1 ,2 ve tesis gevresi genelinde kamera montajlarr yaprlarak
otomasyon sisteminden izlenmesi sa$lanmrgtrr.

. Emniyet Genel MUdUrlU$Un0n Alrgverig Merkezlerin de zorunlu olarak talep etmig oldu$u Polnet Pts

(Plaka Tanrma Sistemin) sisteminin gartnameye uygun gekilde montajlarr yaprlmrgtrr.

. 12 yrldrr kullanrlmakta olan santralin zaman zaman arrzalanmasr sebebiyle yeni ve daha geligmig

bir santral (lp Tabanlr Yazrlrm Santrali) yaprsrna gegilmigtir.

. Tesis igerisinde motosiklet, mekanik malzeme vb hrrsrzlrk olaylarr Guvenlik Birimi taraftndan
engellenerek gozUme kavugturulmugtur.

. Tesiste gUvenlik uygulamalarr srkga yaprlmakta olup gUvenlik personelince arag atama vb. giivenlik
kontrolleri dUzenli olarak yaprlmaktadrr.

o Atolve blogunda yangrn riski 96z ardr edilmemesi gereken bir konudur. Bu gibi durumlarda Oncelikli

olarak gUvenlik birimi tarafrndan mahal kontrolleri yaprlmaktadr. Zaman kaybetmeden mahal

tt

Yenibosna Merkez Mh. ladin Sk. t{o:4/ 1005 Bahgelievler-iSTAilBU[.Tel :10212) 603 00 00 . Faks: (0212) 603 00 l5 . info@kias.com.tr .www.kuyumcukent.com.tr



a

a

l/rils
tu,

sahipleriveteknik personele itetieim -Jfll3[5tJlJ. rll,$rb,attrna atmaktadrr (Duman basmasr, su
basmasr, yangrn vb )
Guvenlik personeli yangtn konusunda surekli elitimler ile bilgilendirilmektedir. Bu hususta teorik ve
uygulamalr olarak egitimler almaktadrr.
Tesis genelinde yaganan hastaltk, yaralanma[ kaza vb gibi durumlarda guvenlik personelleri 112
ekipleriyle koordineli olarak galrgmalara destek vermektedir.
Tesis iginde riskli gdrUlen b6lgelere Mobo'lar alrnmrg olup, personel ile desteklenmigtir. Mobolarrn
gerekli teEhizat ve donanrma uygun olmasr sa$lanmrgtrr.
GUvenlik OTOMASYON odamlzda I gUvenlik personeli ile7l24 tUm tesis izlenmektedir.
Kuyumcukent Tesisinde bulunan toplam 25OO magaza ve atolyenin bu noktada firma bilgileri guncel
tutularak olasr bir acil durumda firma yetkilileriyle temas kurulmaktadrr.
Kuyumcukent Ana girig kaprsrndan girigler akgam 20:00 itibariyle kimlik kontrolU ve teyit alrnmak
suretiyle yapr lmaktadr r

Akgam mesai gtkrg saatleri 18:00/19:00 arasrnda grkrg bariyerlerinde bir guvenlik personelimiz kagak
grkrglarrn 6nlenmesi noktasrnda vezneye destek vermektedir.
20'18 ytllnda tum gUvenlik personelimize 5188 sayrlr O.G.G yenileme egitimi, Acil Eylem ptanr
E$itimi, Yang r n tatbikatl simUlasyon eg itimi verilmigtir.
Plazalarda dantgma hizmeti veren personellerimiz ziyaret iqin gelen misafirlerimize kargrlama
hizmeti sunmakla beraber teyit altnmasrna mUteakip ilgili yerlere yonlendirme yapmaktadrr.
Ytlbagt ve Bayram gibi onemli gunlerde 6zellikle gece vardiyasr agrsrndan personel sayrsr
arttrn larak, Tesiste ekstra guvenlik dnlemleri al r nmaktadr r.

Yrlbagt ve Sevgililer GUnu Alrgverig FestivalidUzenlenmigtir. 15 Aralrk 2017 - 18 gubat 2018 tarihleri
arastnda devam eden kampanyanrn;TV'de yayrnlanan programlannda reklam yaytntve sponsorluk,
advertorial reklam yaylnt, radyo crngrllan, internet ve dergi reklamlarr, AVM drgr ve iginde vinil,
susleme galtgmalart, mUzik dinletisi gibi gegitli etkinlikler ve brogur dagltrmr ile tanltrmlarr yapllmrgtlr.
01 $ubat - 19 $ubat 2018 tarihleri arasrnda devam eden Sevgililer GUni.r Kampanyasr; TV'de
yaytnlanan programlarda reklam yayrnr ve sponsorluk, advertorial reklam yaylnt ve alt bant yaytnt,
radyo ctngtllarl, internet reklamlart, AVM drgr ve iginde vinil, sUsleme galrgmalan, mtrzik dinletisi gibi

Eegitli etkinlikler ve brogur da$ltrmr ile tanrtrmlarr yaprlmrgtrr.

01-08 Mart 2018 tarihlerinde kutlanan "Kadrnlar GUnU" dolayrslyla kompleks ziyaretgileri ve gallgan
bayanlara karanfil hediye edildi Ayrrca Kadrnlar GUnu vesilesiyle engelli gehit aileleri, gazi ve
yakrnlarrna ozel olarak yemekli organizasyon hazrrlanmrgtrr
Mart ve Ekim 2018 tarihlerinde CNR'da dUzenlenen Kuyumculuk Fuarrna kattlrm saglanmrgtrr.
Gergeklegen fuarlar siiresince ziyaretgilere Kuyumcukent Kompleksi, Kuyumcukent Dergi ve
Gazetesi hakkrnda bilgi verilmigtir. Ydneticilerimiz sektOr mensuplarr ile yakrndan ilgilenme frrsatr
bulmugtur Kuyumcukent standt yabancr ziyaretqiler tarafrndan bUyUk bir ilgi gormUgtUr.

13 Nisan 20'18 tarihinde Kuyumcukent, gocuklann yeniyeniogrenmeye bagladrQr gok eskr biroyun
olan Mangala oyununun istanbul Genelinde duzenlenen turnuvaslna ev sahipli$i yaptr
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Qocuk Bayramr kutlamalarr kapsamrnda, T C. Genglik ve Spor
Bakanlt$t, TUrkiye Satrang Federasyonu ve T.C. Milli E!itim Bakanlrgr ile igbirligi iginde 19-20-21-
22 Nisan 20'18 tarihinde "istanbul Bahgelievler gehit Mahir Ayabak Satrang Turnuvasl" yaprlmlgtrr.
lstanbul genelinde dUzenlenen turnuvaya ev sahipligi Kuyumcukent AVM' de yaprlarak AVM'nin
tanrtrmrna katkrda bulunuldu
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Kuyumcukent AVM agtk otoparkta 15 Nisan 2018 tarihinde Modifiyeli araglarrn sergilendig
partisi etkinlik eri gergeklegtirilmigtir Etkinlikte UnlU garkrcrlardan Ersan Er konser vermigtir.

araba

Kuyumcukent igerisinde ma$aza sayrlarr hzla arlan yabancr yatrrrmcrlara hem hog geldiniz demek
hem de yagadrklarr sorunlarr, srkrntrlan azaltmak ve gidermek amacryla AVM Gold Balo Salonun'
dahigbirticari amagigermeyenyemekli birtoplantr 25Nisan2018'deduzenlendi ToplantryaArap
yattrtmctlar ve onlartn sorunlartna yardrmcr olmak amacryla Ekonomi Bakanlr$r Ekonomik
Aragttrmalar ve Delerlendirme Genel MUdUrlU$u daire bagkanl Murat Ertekin, GUmruk MUgaviri
Hamit Geng, YMM Mevhibe OzgUn, Kuyumcukent Y0netimi ve sektor basrnr katrldr.

Kuyumcukent tanttrm faaliyetleri kapsamrnda ve yaprlan reklam organizasyonlarrnda da$rtrlmak igin
firma logolu cepli dosya, kalem, blok not, karton ganta, tUkenmez ve kurgun kalem yapllmrgtrr
20'18 Anneler Gunu Kampanyast kapsamrndal-14 Mayrs 2018 tarihleriarasrnda "Alrgverig Festivali"
duzenlenmigtir. Kampanya kapsamrnda gekilen "son Dakika" reklam filmi ve 12 sn'lik reklam, en
gok izlenen ulusal kanallarda yayrnlanan magazin programlarrnda, reytingi yUksek dizilerde, radyo
kanallartnda ve sosyal medya mecralarrnda yayrnlanarak potansiyel ziyaretgilerle iletigime
gegilmigtir Ayrrca AVM' nin gegitli yerlerine kampanya gorselleri hazulanarak asrlmrgtrr.
Sosyal sorumluluk projelerine her daim kaprlarrnr agan Kuyumcukent Yonetimi, dUzenli olarak T.C
Sa!ltk Bakanlt!t adtna ve bakanlrk denetiminde "Ulusal Gtivenli Kan Teminr" Programl gergevesinde

Ealtgmalannt surdUren Turk Krzrlayr Qapa Kan Merkeziile2l Haziran 2018 tarihinde "Kuyumcukent
Kan Ba$rgr" kampanyasrnrn dUzenlenmesine 0nc0lUk etmigtir.
Kuyumcukent; ig, ve ekonomi, sanat DUnyasrnrn birbirinden iddialr marka ve sanatgrlarrnrn Altrn
Rehberin 17 Temmuz 2018 tarihinde dUzenlemig oldugu "En lyi Markalar OdUl Gecesi"'ne ev
sahipli$i yaptr. Geceye birgok marka ve sanatgr katrldr.

lstanbul iginde ve Anadolu'da bulunan sekt0r mensuplarrna ve tUm paydaglarrmrza da!rtrlan, toplam
5.000 tira1t olan Kuyumcukent Dergisi; Haziran 20'13'ten itibaren bugUne kadar yayrnlanmrg 23.
saytst ile sektOrUn arantlrr yayrmr haline getirilmig ve istikrarlr bir gekilde yayrmlanmaya devam
etmektedir Ayrtca Kuyumcukent internet adresi uzerinden e-dergi olarak takipgilerine ve
okuyucularrna hizmet verilmektedir.
Kompleks iginde ve Kapalrgarqr'da bulunan sektdr mensuplarrna ve tUm paydaglarrmrza dagrtrlan,
toplam 3.000 tirajt olan Kuyumcukent Gazetesi, Kasrm 20'16'dan bu yana'l6.sayrsr ile yayrn

hayatr na devam etmektedir
KIA$, tum Kuyumcukentlilerin ve ailelerinin de yararlanabilece$i sagllk, e$itim ve konaklama gibi

farklr sekt6rlerden firmalarla yaptt$r kurumsal anlaqmalar ile Uye ve galrganlarrn tUm alanlarda
avantajlt hizmetler almalarr igin galrgmalara devam edilmigtir Yaprlan hizmet anlagmalarr ile

Kuyumcukent Kompleksi igindeki tirm esnaf ve galrganlarrn Dent Aydrn Hastanesi, Nisa Hastanesi,
Medicalpark Florya Hastanesi, English City Center, Biruni Universite Hastanesi Florya, Avrupa Dig

Bahgelievler gibi kurumlardan alacaklarr hizmetlerde indirimlerden faydalanabilmesi sa$landr.

Kuyumcukent olarak kullanmrg oldu!umuz "Kuyumcukent, Kuyumcukent AVM, Wedding World" gibi

markalartmtztn ismini yanrsrra "Kuyumkent ve Kuyumkent AVM" marka isimlerinin de marka tescil
ve telif hakkr alrndr

Yrlrn belli donemlerini kampanyalarla susleyen, tUketiciye farklr avantajlar sunan, gerqeklegen
indirim oranlanyla alrgverig imkAnr sunan Kuyumcukent, dUgUn sezonunda da birEok avantajlan bir
arada sunarak "DU$Un Sezonu Alrgverig Festivali" gergeklegtirdi.2T Temmuz- 12 A$ustos 2018
tarihleri arasrnda devam eden kampanyanln; TV'de yayrnlanan programlarda reklam yayrnr ve
sponsorluk, advertorial reklam yayrnr ve alt bant yayrnr, radyo crngrllarr, internet reklamlarr, AVM
drgr ve iginde vinil, susleme galrgmalarr, muzik dinletisi gibi gegitli etkinlikler ve brogUr da$rtrmr ile
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tanrtrmlarr yaprtmrstrr Kampanya n"o#l'l.rt5iH'iTt*l"trnda yayrntanan setin Qift' in sundulu
"lyi Fikir" isimli programda gekitigte bir tatihliye gelinlik hediye editmigtir.

. Kompleksin reklam alanlarrnrn kiralanmasr, takibi, yenilenmesi, yeni mugteri temini sozlegme ve
ddemelerin kontrollerini yaprlmasr sa$lanmrgtrr.

o 310 m2 ebatlr dev LED ekran projesitamamlanmrgtlr.
. Yaptt0tmtz galrgmalar sonucunda Kuyumcukent drgrndaki firmalara da reklam alanlarrnrn

kiralamalan gergeklegmektedir

Kuyumcukent ve Kuyumcukent AVM'nin tanrtrmr ve bilinirli$inin arttrrrlmaslnr sa$layacak reklamlar,
TUrkiye'deki Ulusal basklll ve Ucretli satrlan dergiler ile yurt drgrndaki fuarlarda dagrttmr yapllan
dergilerin yant stra, kuyumculuk sektor dergilerinde de belli periyodlarla yaylnlanmrgtrr.
Kuyumcukent Ydnetimi reklamtanrtrm faaliyetlerine a$lrlrk vererek bir Creative Ajansla sa$lanan
anlagma ile imaj galrgmalart yo$un bir gekilde devam etmektedir. Kuyumcukent AVM'nin Sosyal
Medya hesaplartnrn yOnetimini de Ustlenmig olan ajans, ilgi gekici igerik paylagrmlarr ile sanal
ortamda da AVM'nin bilinirligini her gegen gUn biraz daha arttrrmaktadrr.
Kuyumcukent her gegen gun ziyaretgi ve mugteri sayrsr go$alan bir tesis olmasr, firma ve
galtganlartn saytstntn fazla olmasr nedeniyle bUyUk markalarrn tanrtrmr igin en uygun yer olarak
gdrUlmektedir. Yll igerisinde Borusan Otomotiv, Nisa Hastanesi, Param Pos girketi ve Fiat Otomotiv
gibi birgok markanrn stant agma talepleri kargllanmrgtrr.
Uye bilgilendirmelerimiz igin anons sistemi, web sayfasr, sosyal medya hesaplarr, LCD ekranlar,
LED ekran, e-mailsistemi, ilan panolarr ve SMS sistemlerimizietkin bir bigimde kullanmaya ve geffaf
bir yonetim anlaytgt ile altnan Y6netim Kurulu Kararlarf nrn web sayfalarrmrza eklenmesine devam
edilmigtir.

Kuyumcukent her gegen gUn artan Onemi ve sektore kattr$r de$er ile siyasi ve kuyumculuk
sektOrUnUn 0nemli ve saygtn isimlerini tesiste a$rrlamrgtrr.

Kuyumcukent ve istanbul il Milli E$itim Mudurltrgu ile birlikte "Bir Dilegim Var" sosyal sorumluluk
projesi Kuyumcukent AVM' de dUzenlendi. Bu proje kapsamrnda Ozel hazrrlanan kartlara engelli
gocuklar ve genqler dileklerini yazdtlar ve Kuyumcukent esnafr, ziyaretgisi, galrganlarr da bu dilek
kartlannr alrp engelli gocuklara hediyelerini ulagtrrdr.

Kuyumcukent, artan mugteri sayrsr ve de$igen profiliyle surekli kendini yenilemektedir. Gegen yrl

oldu$u gibi bu ytl da yabanct yattrrmcrlar tarafrndan btryuk ilgi gOren Kuyumcukent, adeta yabancr
yattrtmctlartn merkez noktasr haline gelmigtir Tesis iginde ofis agan ya da ziyarete gelen yabancr

mUqterilerrn iletigim kurabilmesi, isteklerini ve sorunlarrnr aktarabilmesi igin Arapga ve lngilizce
dillerine hakim personellerden olugan AVM ofisinde hizmet kalitesi Ust seviyede tutulmaktadrr,
WC'lere, yangrn ve yuk asansorlerine agrlan deforme olmug ana koridor kaprlar de$igtirilerek daha
kullanrglr ve grk bir hal almrgtrr.

Geqmig ytllarda ma}aza igerisinde sergilenen Kuyumcukent Sanat Galerisi, amacrna hizmet etmesi
agrsrndan ve daha ulagrlabilir bir nokta olan ortak alana tagrnmrg, galerideki urunler 9rk bir konsept
egliginde yeni yerinde sergilenmektedir
Yaptlan her yeni kiralamada Kuyumcukent'e prestij katacak isimlerin yer almasr sa$lanmaya
galrgrlmaktadrr. Sahip oldu$u ve gunden gUne artan nufusuyla Ozellikle grda sekt6rUnUn dikkatini
qekmeye baglayan Kuyumcuket, SeQ Baklavalarr, CoffeMania ve Ci$erci Basri gibi markalarrn
tesiste faaliyete girmesini saglamrgtrr

o Ulusal kanal TYT T0rk st0dyosunu Kuyumcukent biinyesinde agmlgtrr.
. MUgterek alanlarrn daha hrzlr kiralanmasr igin internette farklr mecralarda ilan sayfalarr

olugturulmugtur.
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remizr ik personet teri n e 201 8yr r r ieerisilHslcuu*l,i,t|8,ff 33;, m teri veritmietir.
At0lye ve AVM bloklarrnda, krrtlmrg, bozulmuq galrgmayan WC aparatlanmrz tespit edilip de$igimi
sa$lanmaktadrr

Temizlik birimine 2018 yrlr igerisinde tUm tesise daha hrzlr ve verimli hizmet vermek amacryla
toplamda 75 adet konteyner alrmr yaprlmrgtrr.

Her ytl oldu$u gibi plan dahilinde Plazalar ve AtOlye Blo$u tUm drg cephe camlarr sepetli ving ve
da$cr lrk yOntemiyle silinip temizlenmesi operasyonu tamamlanm rgtrr.

. Kuyumcukent dtg mekin, ortak alan ve kapalr gaftlarda hagere ilaglamalarr yaprlarak, hagere olugma
durumu minimize edilmektedir.

. Tesis genelinde bulunan toplamda 43 adet Lokanta-BUfe vb. grda igletmelerinin aylrk periyodik
ilaglama yaprlmrg ve servis raporlarr toplanmrgtrr
Tesisteki igletme sahiplerinin hagere ve kemirgen gikayetlerinin de$erlendirilerek gOzUme

kavugturulmasr sa$lanmrgtrr.
Titm tesis geneli bahge bakrm ve igletme,l Bag Bahgrvan 1 Bahgrvan 1 Zuaat mUhendisi
kontroli.tnde, gim bigme, gim kenar duzeltme, mevsimsel ve rutin budama, gapalama, a$ag ve
sarmagtklartn sartlmasr, yabani of temizli$i ve ig mekan saksr gigeklerin bakrmr vb. igler yaprlmrgtrr

Kuyumcukent AVM mUgterileri igin agrk otopark 0-3 Saat ucretsiz olarak hlzmet vermektedir.
Otopark girig, grkrg ve iginde deforme olan ikaz tabelalarr yenilenmigtir.

Bu rapor GUmri.ik ve Ticaret Bakanh$r tarafrndan 28.08.2012 tarih ve 28395 sayrlr Resmi
Gazetede yayrmlanan "$irketin Yrlhk Faaliyet Raporunun Asgari lgeri$inin Belirlenmesi
Hakkrnda Y6netmelik "hukUmlerine uygun olarak hazrrlanmrg olup aga$tda isimleri yazrlr

$irketin YOnetim Kurulu Uyeleri tarafrndan imzalanarak onaylanmrgtrr

Fatih Kurtulmug

Yonetim Kurulu Ba5kan Vekili

Hakan Acar

Yonetim Kurulu Uyesi
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Yonetim Kurulu Uyesi

Abdullah Deniz
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