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Değerli üyelerimiz ve Kıymetli Okurlarımız,
Tüm okur ve esnaflarımızı saygı, sevgi
ve muhabbetle selamlıyorum. Birlik ve

Ayrıca bu anlamlı kampanyamıza

alakalı dilek, istek ve temennilerini

nın açılması AVM’mizin günden güne

dinliyoruz. Kuyumcukent Yönetimi ola-

geliştiğinin göstergesidir.

beraberliğe en çok ihtiyacımızın olan

türlü desteği sağlamak için siz değerli

Sizlerin de bildiği gibi, sektörümüzün

destek vermek amacıyla Kuyumcukent

Kuyumcukentlilere her zaman kapımı-

gelişmesine öncülük etmek için her

bu günlerde Rabbim inşallah hayırlısıyla

AVM mağazalarının da, Ekim ayı boyun-

zın açık olduğunu belirtmek isterim.

fırsatı değerlendiriyoruz. Bu amaçla,

daha nice başarı ve mutlulukları müşte-

ca satılan tüm ürünlerin kârlarını şehit

reken yaşamayı nasip eder.

ve gazi aileleri için toplayacak olması

Kuyumcukent Yönetimi olarak tesisi-

Valentine Diamond’un %99.9 saf

bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

mizin gelişmesini sağlamak ve sizlere

gümüşten imal ettiği ve Guinness

yüksek kalitede hizmet verebilmek

Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kaza-

sektörümüzün yenilikçi firmalarından

masından sonra geçen zaman zarfı

Kampanyamıza Kanal D, NTV, Haber-

her zaman birinci önceliğimiz. Bu

nan “Dünyanın En Büyük Yüzüğü”nü

içerisinde ülkemizde meydana gelen

türk, Show TV, ATV ve A Haber gibi önde

hedefimizi gerçekleştirmek amacıyla

Kuyumcukent AVM meydanda ser-

menfur darbe girişimi Türkiye’nin yaşa-

gelen kanalların göstermiş olduğu

uygun gördüğümüz her platformda

gilemeye başladık. Türk kuyumculuk

dığı en talihsiz olaylardan biridir. İç ve

yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Bu anlamlı

devlet büyükleri ile bir araya gelmeye

sektörünün gücünü dünyaya gös-

dış düşmanlarımız işbirliğinde teşebbüs

kampanyamıza daha fazla dikkat çek-

ve onlara Kuyumcukent’i tanıtmaya

teren böyle önemli bir eserin yapıl-

edilmiş, ancak halkımızın ve devlet bü-

mek amacıyla, İstanbul Altın Rafinerisi

devam ediyoruz. Bu çalışmalar kap-

masında emeği geçenlere teşekkür

yüklerimizin bilinçli ve cesur, iradeli tavrı

tarafından yaklaşık bir aylık bir çalışma

samında Eylül ayında başlayan Metro

ederken, siz değerli okuyucularımızı

sayesinde birlik ve beraberlik içerisinde

sonucu, 24 ayar değerinde 100 kilo

projesinde, Kuyumcukent Durağının

bu eseri görmek için Kuyumcukent’e

başarısız kılınmıştır. Mücadelemizde çok

altından 15 Temmuz şehitlerine ithafen

AVM’mize bağlanması için yetkililer ile

davet ediyoruz.

şehit verdik, hepsine Allahtan rahmet

yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü

yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç-

Her geçen gün talebi artan ve sek-

diliyoruz, ruhları şad olsun. Gazilerimize

Kuyumcukent AVM’de sergilemeye

lanmıştır. Metro hattının tesisimizde

törün önemli bir dergisi olan Kuyum-

ve tüm şehit ailelerine sabırlar ve meta-

başladık. Kuyumculuk sektörünün mer-

çalışan yaklaşık 16.000 kişinin yanı sıra,

cukent dergimizin 15. sayısını sizlere

Kuyumcukent AVM’ye alışverişe gelen

sunarken dergimizin hazırlanmasında

netler diliyoruz.

kezi olan Kuyumcukent’te Eylül ayında

müşterilerin de memnuniyetini arttıra-

emeği geçen ve bize destek veren

Pek çok sosyal sorumluluk projesine

açtığımız Kuyumcukent Altın Sanat

cak olması bizi gönülden sevindiriyor.

herkese teşekkür ederiz. Ayrıca, 43.

imza atmış olan Kuyumcukent Yönetimi

Galerisi’nde Şehitler Köprüsü’nün yanı

olarak, şehit ve gazi ailelerine destek

sıra tümü altından yapılmış Anadolu

olmak amacıyla İstanbul Valiliği ile

Hisar’ı, altın zırh, şelale ve altın giysileri

yaptığımız protokolle bir kampanya

sü 13-16 Ekim 2016 tarihleri arasında
Sizlerin de bildiği gibi, Türkiye’nin ilk ve

düzenlenecek olan, Kuyumculuk

tek evlilik temalı alışveriş merkezi olan

sektörünün en önemli fuarı Istanbul

de ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Siz

Kuyumcukent AVM’nin gelişmesi en

Jewelry Show’un tüm sektör mensup-

başlattık. Bu kampanyaya yoğun ilgi

değerli sektör mensuplarımızın da tarihi

önemli önceliklerimizden biridir. Ku-

larımıza hayırlı olmasını dilerim.

gösteren, yardımlarını ve desteklerini

önemi bulunan ve altın sanatı açısın-

yumcukent Yönetiminin gerçekleştirdi-

esirgemeyen esnaflarımıza teşekkür

dan sergilenmeye değer eserlerinizi

ği ikili görüşmeler neticesinde, geniş-

En büyük temennimiz birlik, beraber-

ederiz. Kuyumcukent ailesi olarak

sergi alanımızda görmek isteriz.

leyen firma yelpazesi ile AVM’mizde

lik, dirlik ve hoşgörünün olmasıdır. Dua

gün geçtikçe doluluk oranları art-

ve destek sizden, gayret ve çalışma

maktadır. Her geçen gün yeni gelinlik

bizden, Tevfik ve inayet Allah’tan…

hedefimiz olan 1 Milyon Liraya ulaşacağımıza inanıcımız tamdır.
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firmalarının ve organizasyon firmaları-

rak; problemlerinizin çözümünde her

Dergimizin en son sayısının yayınlan-

Kuyumcukent İşletme A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat SUDAŞ

ziyaret ederek dertleri, sıkıntıları ile

Esnafımızı tek tek işletmelerinde

Ekim 2016
Sayı 15 25

HABER

Ş E H İT L E R İM İZ

İÇ İN H E D E F

1 milyon
KUYUMCUKENT’TEN ANLAMLI KAMPANYA
“Ekim Ayı Satışlarımızın Kârları Şehit

larımızı sürdürüyoruz. Bünyemizdeki

ve Gazi Ailelerimizin”

esnaflarımızın gösterdiği büyük
hassasiyet sayesinde hedefimiz olan

Pek çok sosyal sorumluluk

1 Milyon Liraya ulaşacağımıza inanı-

ATV ve A Haber gibi kanalların

yorum” dedi.

yoğun ilgi gösterdiği; şehit ve gazi

projesine imza atmış olan Ku-

aileleri adına Kuyumcukent esnafla-

Kampanyaya dikkat çekmek ama-

yumcukent bu kez de 15 Tem-

rı tarafından hazırlanan kampanya-

cıyla İstanbul Altın Rafinerisi tasarım-

muz Şehit ve Gazi aileleri için

lar kapsamında, Ekim ayı boyunca

cıları tarafından 24 ayar değerinde

kolları sıvadı. Kuyumcukent

satılan tüm ürünlerin kârları, İstan-

100 kilo altından yaklaşık bir aylık

AVM’de Ekim ayı süresince

bul valiliği ile yapılan protokolle

bir çalışma sonucu yapılmış olan 15

devam edecek kampanyada

toplanarak şehit ve gazi ailelerine

Temmuz Şehitler Köprüsü Kuyumcu-

satılan ürünlerden elde edilen

ulaştırılacak. Kuyumcukent İşletme

kent’te sergilenmeye başladı.

gelirler Şehit ve Gazi ailele-

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat

rine destek olmak amacıyla

Sudaş yardım hedefinin 1 milyon

Geçtiğimiz günlerde açılan Ku-

olarak belirlendiğini belirtti. Sudaş;

yumcukent Altın Sanat Galerisi’nde

“15 Temmuz’da yaşanan menfur

sergilenen Şehitler Köprüsü’nün yanı

olaylardan sonra bizler de Kuyum-

sıra tümü altından yapılmış Anadolu

cukent Yönetimi olarak elimizden

Hisar’ı, altın zırh, şelale ve altın giysi-

gelen desteği vermek için çalışma-

ler de ziyaretçilerini bekliyor.

toplanacak.
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Kanal D, NTV, Habertürk, Show TV,
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Bir
“SOSYAL KULÜPTEN”
en fazla
ne
bekleyebilirsiniz?

HALAÇ AİLESİ’NİN EĞİTİME DESTEĞİ DEVAM EDİYOR…

T

ürkiye’nin en büyük

projeleri ile ihtiyaç sahiplerine destek

14. Sanayi Kuruluşu

olmaya devam ediyor. Özellikle

İstanbul Altın Rafinerisi,

eğitim alanında gerçekleştirdi-

Türkiye ekonomisine

ği yardım projeleri ile desteklerini

değer katmakla birlik-

sürdüren Halaç Ailesi’nin son projesi

te gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk

için Eskişehir’i seçti. İstanbul Altın

projeleri ile de ihtiyaç sahiplerine

Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Av.

destek olmaya devam ediyor. Özel-

Özcan Halaç’ın hayırsever eşi Başak

likle eğitim konusundaki yardımları

Halaç’ın amcaları merhum Dr. Safa

ile desteklerini sürdüren Halaç Ailesi

Halaç adına Eskişehir’de yaptıracak-

geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de ger-

ları Özel eğitim Anaokulu protokolü

çekleştirilecek olan Dr. Safa Halaç

Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve Halaç

Özel Eğitim Anaokulu’nun protoko-

Ailesi tarafından imzalandı.

lüne de imza attı. Halaç Ailesi’nin
Rize’ye kazandırdığı Ömer
Halaç İşitme ve Görme

dırdığı Ömer Halaç İşitme

Engelliler Okulu protokolü

ve Görme Engelliler Okulu

Cumhurbaşkanı Recep

protokolü Cumhurbaşkanı

Tayyip Erdoğan tarafından

28
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Halaç Ailesi’nin Rize’ye kazan-

Recep Tayyip Erdoğan tarafın-

imzalanmışken, bir önceki okul projesi

dan imzalanmışken, bir önceki okul

Dr. Özkan Halaç Özel Eğitim Uygula-

projesi Dr. Özkan Halaç Özel Eğitim

ma Merkezi çalışmaları da geçtiğimiz

Uygulama Merkezi çalışmaları da

ay İstanbul Valisi Vasip Şahin ile imza-

geçtiğimiz ay İstanbul Valisi Vasip

lanan protokol ile start vermişti.

Şahin ile imzalanan protokol ile start

Halaç Ailesi, gerçekleştirdiği yardım

vermişti.

HABER

10.000 m2 alanda sizler için hazırlanan
Dünya standartlarında fitness alanı
Üst üste defalarca en iyi seçilmiş SPA bölümü
Durmaksızın kendini geliştiren terapistleri
Daha önce hiç deneyimleyemediğiniz masajları
Güzellik, bakım ve epilasyon alanları
Dünya mutfağından eşsiz lezzetler sunan Gastrosu
Damağınızı şenlendirecek içeçekleriyle Bistrosu
Okçuluk’tan hip-hop’a birçok farklı spor aktiviteleri
Personel Trainingi....

Sizin için de yeterli değilse, bekliyoruz.

/fabriqueclub

%10 indirim kuponunuz
Detaylar için lütfen AVM Zemin katta yer alan standımızı ziyaret ediniz
ya da

0212 551 39 39 - 0212 454 66 88

numaralarımızdan bilgi alınız.

İstanbul Gönen Hotel, Değirmenbahçe Cd. No:15 Yenibosna İSTANBUL

KUYUMCUKENT YÖNETİMİ,

ADALET BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YARDIMCISI,
ESENLER VE BAHÇELİEVLER
KAYMAKAMLARI İLE KAHVALTIDA BULUŞTU

K

uyumcukent

Osman Karagüney, Fatih

Yönetimi

Kurtulmuş; Blok Kat Malikleri

Bahçelievler

Yönetim Kurulu Üyesi Selahat-

Kaymakamı

tin Uyanık ve Boğuş Sıradağ

Mehmet Ali

ve Kuyumcukent Gayrimenkul

Özyiğit, Esenler Kaymakamı

Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu

Yüksel Ünal ve Adalet Bakan-

Başkanı Sait Erdal Metiner ve

lığı Müsteşar Yardımcısı Basri

KİAŞ Genel Müdür Yardımcısı

Bağcı ile kahvaltılı toplantıda

Mustafa Coşkun katıldı.

buluştu. Kahvaltıya Kuyumcu-

Sektördeki gelişmelerin de-

kent Yönetim Kurulu Başkanı

ğerlendirildiği ve Kuyumcu-

Av. Özcan Halaç; KİAŞ Yö-

kent’in sektördeki önemine

netim Kurulu Başkanı Nevzat

değinilen kahvaltının ardın-

Sudaş; KİAŞ Yönetim Kurulu

dan Kuyumcukent Yönetim

Başkanvekili Abdullah Deniz

Kurulu Başkanı Av. Özcan

ve Ahmet Karbeyaz; Yöne-

Halaç’ın makamında görüş-

tim Kurulu Üyeleri Nail Akyüz,

melere devam edildi.
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Loomis Satış Direktörü Demir Bükülmez

GÜVENLİK DENİNCE AKLA
HEMEN ONUN ADI GELİR

“LOOMIS”
Son 16 yıldır İstanbul Jewellery Show’a

noktalara emniyetli bir şekilde ulaştırma

katılan, katılımcıların sergiledikleri tüm

hizmeti sunduğunu, en büyük amaçlarının

değerli takılarını, kıymetli taşlarını ve

fuara gelen katılımcıların huzur içinde,

madenlerini yüksek güvenlik eşliğinde

sergiledikleri ürünlerin akıbetinden endişe

koruyan Loomis; yeni bir İJS’ye hazır.

etmeden ticari faaliyetlerini sürdürmeleri

Loomis ile İJS, dünyanın en güvenlikli takı

olduğunu vurgulayan Demir Bükülmez;

fuarlarından biri oluyor. Loomis kalitesini

“Bu yıl fuarda , daha önce olduğu gibi,

tercih edenler huzur içinde bir fuar geçiri-

hem yerli ve hem de yabancı katılımcı-

yorlar….

ların da ürünlerini taşıyıp, kasalayacağız.
Sırf İJS’deki bu büyük organizasyon için

32
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Takvim yaprakları Ekim ayını gösterdi-

yaklaşık 150 Loomis personeli seferber

ğinde sektörümüz için yine yeni bir İJS

olmuştur” dedi.

zamanı gelmiş demektir. 2000 yılından

Ana kasa sponsorluğu kapsamında; fuar

buyana İJS’nin hem Mart hem de Ekim

öncesi gerekli güvenlik önlemlerini alarak,

ayağında, yüksek güvenlikli kasalama

devasa büyüklüğe sahip, ekstra güvenlik

hizmetini önemli yatırımlar eşliğinde

donanımlarının bulunduğu özel kasaları

sağlayan ve bugüne kadar hiçbir gü-

fuar alanına taşıdıklarını belirten Bükül-

venlik sorunu yaşatmayan Loomis; tüm

mez; kasalamak için kendilerine verilen

hazırlıklarını tamamladı. Özel üretim 2.5

tüm ürünlerin sigortalı bir şekilde muhafa-

metreye 7 metre ölçülerinde dev 2 kasa

za edildiğini, ürün teslim alırken ve teslim

ve tam donanımlı silahlı güvenlik perso-

ederken özel mühürleme yaparak tüm

neliyle, kasalama, noktadan noktaya

riskleri ortadan kaldırdıklarını ifade etti.

teslim hizmeti sunan Loomis; kuyumculuk

Ülke çapında binlerce kuyumcunun

sektörüne verdiği önemi tekrar gözler

değerli mallarını taşıyan ve kasalayan

önüne serecek.

Loomis için İJS’ye katılmanın tamamla-

Loomis Satış Direktörü Demir Bükülmez;

yıcı bir hizmet anlamı taşıdığını sözleri-

İJS’lerde Loomis’in adeta fuarın demir-

ne ekleyen Bükülmez; fuara katılacak

başı olduğunu ve her fuarda artan bir

kuyum markalarının organizasyonu yapan

hizmet talebi aldıklarını, son yıllarda iki

kişilere öncelikle “Loomis fuarda olacak

dev kasa ile fuarda yer aldıklarını söyledi.

mı? “ diye sormalarının sektörün kendile-

Markalarının sadece İJS’de değil, ülke-

rine duyduğu derin güveni yansıttığını ve

mizde düzenlenen tüm kuyum fuarlarında

Loomis olarak bu güvenden büyük gurur

güvenli kasalama ve ürünleri belirlenen

duyduklarını dile getirdi.
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Guinness Rekortmeni

DÜNYANIN
EN BÜYÜK YÜZÜĞÜ
KUYUMCUKENT AVM
Dünyada eşi benzeri
bulunmayan ve Guinness Rekorlar Kitabı’na
girmeye hak kazanan Valentine

ların paraları, Bizans’ın
Sümela Manastırı,
Osmanlı’nın arması gibi
eşsiz kabartmaların işlendiği yüzük bu nedenle

Diamond’un %99.9

“Medeniyetler Köprüsü”

saf gümüşten imal

adını aldı. Bugüne kadar

ettiği yüzük Kuyum-

yapılmış en büyük yüzük

cukent AVM’de

olan ‘Medeniyetler Köp-

sergileniyor.

rüsü’ 3 ayda 50 kişilik bir

“Dünyanın En

ekip tarafından ortaya

Büyük Yüzüğü”

çıkarıldı.

unvanını elinde

Kuyumculuk sektörü

bulunduran yüzük

mensuplarının değerli

yaklaşık 100 kilo

takılarını ve kıymetli

ağırlığında ve 92
cm çapında. Hiç taş
kullanılmadan yapılan yüzüğün üzerinde
Mezopotamya’nın kilo-

madenlerini her zaman
güvenle emanet ettikleri
Loomis Türkiye tarafından
Kuyumcukent AVM’deki
sergi alanına taşıması

metre taşı olarak kabul

gerçekleştirilen “Dün-

edilen 16 medeniyete ait

yanın En Büyük Yüzü-

armalar işlendi.

ğü” medyanın ve halkın

Sümerlerin çivi yazısı,

ilgisini üzerinde toplama-

Hititlerin güneşi, Lidyalı-

ya devam ediyor.

Guinness Rekorlu Dünyanın En Büyük Yüzüğü’nü AVM’mizde sergilememize olanak sağlayan Valentine Diamond’a
teşekkür ederiz.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ

MEHMET MUŞ
KUYUMCUKENT’İ
ZİYARET ETTİ

A

K Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti
İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş
Kuyumcukent’i ziyaret etti. Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Av.
Özcan Halaç, KİAŞ Yönetim Kurulu

Başkanı Nevzat Sudaş ve Kuyumcukent AVM
Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Habib
Kocabaşoğlu ile görüşen Muş, gündemi ve altın
ekonomisini değerlendirdi. Kuyumcukent AVM

ziyaretinde “Dünyanın En Büyük Yüzüğü”nü ilgiliyle
inceleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet
Muş, yüzük hakkında Kuyumcukent Yönetiminden
bilgi aldı. Muş, kuyumculuk sektörünün gücünü dünyaya gösteren böyle önemli bir eserin sergilenmesine aracılık edilmesinden memnuniyet duyduğunu
belirterek tesisten ayrıldı.
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İAR ALTIN ZIRH

MİDAS ALTIN ELBİSE

9 kişilik bir

İçi dolu ve içi boş zincir

ekip tarafın-

üretiminde uzmanlaşmış
Midas Kuyumculuk, el

dan İstanbul

sanatlarımızdan dantel ile

Altın Rafinerisi

altını buluşturdu ve bu iki

gramaltınları

değerin ahengini gözler

ile yaklaşık 3

önüne serdi.
Giysi iki parçadan olu-

haftada hazırlanan zırh ve

şuyor, ip askılı büstiyer ve

başlığı yaklaşık

etek haftalarca süren el
emeğinin eseri. Toplam

yirmi kilo ağırlı-

ağırlığı 1 kilonun üzerinde

ğında.

olan takımın, muhteşem
başlığı Cleopatra modelinden esinlenerek ortaya
çıkarılmıştır.

İAR ALTIN ELBİSE
İstanbul Altın Rafinerisi tarafından
yapılan elbise

KUYUMCUKENT

ALTIN SANAT

GALERİSİNDE TÜMÜ ALTINDAN
YAPILMIŞ ÜRÜNLER SERGİYE ÇIKTI
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ
Kuyumculuk sektörünün merkezi
olan Kuyumcukent’te açılan Altın
Sanat Galerisi’nde tümü altından
yapılan eserler ziyaretçilerin yoğun
ilgisini çekiyor.
Kuyumcukent Altın Sanat Galerisi’ne gösterilen ilgilen memnun olduğunu belirten KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş; galeride
sergilenmek üzere tarihi önemi
bulunan ve altın sanatı açısından
sergilenmeye değer eser sahiplerine
kapılarının açık olduğunu belirtti.

köprü 15 Temmuz Şehit ve Gazilerine ithaf edildi.

İstanbul Altın Rafinerisi tasarımcıları tarafından yaklaşık bir aylık bir
çalışma sonucu 1/1000 ölçeğinde
tasarlanıp yapılan, 1.65 metre boyunda, 35 santimetre eninde ve 45
santimetre yüksekliğindeki köprünün
yapımında 24 ayar değerinde 100
kilo altın kullanıldı. Toplamda 4 milyon dolara mal olan, ayakları külçe
altından, şerit kısımları plaka altından yapılan, zincirlerinin de tamamı

ağırlıkları 1 ila 100
gram arasında
değişen gramaltınlardan oluşan
etek, büstiyer, kemer, ayakkabı ve
taçtan oluşuyor.

ANADOLU HİSARI

Tasarım yaklaşık

Yaklaşık iki aylık bir çalışma sonucu tasarlanıp inşa edilen

13-14 kilo ağırlı-

1.30 metre boyunda, 1.10 metre eninde ve 60 santimetre

ğında.

yüksekliğindeki Anadolu Hisarı’nın yapımında 24 ayar 200
kilo gramaltın kullanılmıştır. 8 milyon dolara mal olan Anadolu Hisarı, 2000 adet 100 gramlık İAR Gramaltın kullanılarak
özel olarak tasarlanmıştır.

İAR ŞELALE
Doğadaki altının işlenmesi temalı kompozisyon İstanbul Altın Rafinerisi adına sanatçı Beguzet tarafından tasarlanmıştır. Şelale yapımında 50 kilogram 24 ayar altın kullanılmıştır. Sanatçı tarafından
hazırlanan kompozisyonda İAR ürünleri olan ziynet ve gramaltın 3
boyutlu formda sergilenmiştir.
Binlerce yıldır süregelen altının yolculuğu İAR Altın Şelalesi ile özel
sıvı içerisine karıştırılmış altın tozlarıyla sanatsal bir çalışma ile tekrar canlandırılmıştır.
Altın Sanat Galerimizde sergilenen eserler için İstanbul Altın Rafinerisi
ve Midas Kuyumculuk’a teşekkür ederiz.

altından özel olarak tasarlanan
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KUYUMCULUK SEKTÖRÜ YASTA,
LÜTFİ ÖZKÖK HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Midas Kuyumculuğun

catı konusunda adını

sahibi, Türkiye ku-

duyurmasının başlıca

yumculuk ve mücev-

isimlerinden biri olan

herat sektörünün en

Lütfi Özkök, örnek alı-

önemli isimlerinden

nacak bir hayatı ge-

Lütfi Özkök 31 Ağustos

ride bırakmış ve ismini

2016 Çarşamba günü

sektöre altın harflerle

hayatını kaybetti.

yazdırmıştı.

Sektörün önemli iş

Özkök ailesi 1-2 Eylül

adamlarından Can

tarihinde Yeşilköy

Özkök’ün amcası olan

Saint Stefano Klisesi’n-

Özkök’ün cenazesine

de taziyelerini kabul

Kuyumcukent Yöne-

etti. Lütfi Özkök Kozlu

tim Kurulu Başkanı Av.

Süryani mezarlığında

Özcan Halaç, KİAŞ

gerçekleştirilen töre-

Yönetim Kurulu Başka-

nin ardından sonsuzlu-

nı Nevzat Sudaş, KİAŞ

ğa uğurlandı.

Yönetim Kurulu Üyesi

Kuyumcukent Yöne-

Osman Karagüney ve

timi olarak merhuma

Kuyumcukent esnafla-

rahmet, aile yakınları-

rı da katıldı.

na başsağlığı dileriz.

Ülkemizin altın ihra-

HABER

HABER

GENELKURMAY BAŞKANI ve
BAŞKAN SUDAŞ TOPBAŞ’I ZİYARET ETTİ
Genelkurmay
Başkanı Orgeneral
Hulusi Akar ve
Kuvvet Komutanları
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’a
taziye ziyaretinde
bulundu. KİAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı
Nevzat Sudaş da
taziye ziyaretine
katılarak, şehit
aileleri ve gazileri
desteklemek için
Kuyumcukent’te
başlattıkları yardım
kampanyasının
detaylarını aktardı.
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Bu hainlerin cılız girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.”
Kısa bir süre önce yabancı
bir devlet adamının İBB’ye
taziye ziyaretinde bulunduğunu aktaran Başkan Topbaş, Hulusi Akar’a dönerek
aralarında geçen şu konuşmayı anlattı: “Sayın Komutanın kısa bir süre önce belediyemize taziye ziyaretine
gelen bir yabancı devlet
adamı,

‘Sizin

yaşadığınız

bu darbe girişimi 3 yıl önce

B

aşkan Kadir Topbaş

ne geldiler. Ben kendilerine teşek-

tarafından

kapıda

kür ediyorum” dedi.

karşılanan

Genel-

yaşanmış olsaydı Mısır’daki

İBB Şeref Defteri’ni imzalayan Akar daha son-

darbe gerçekleşemezdi’ dedi. Yani millet ol-

ra kuvvet komutanları ve KİAŞ Yönetim Kurulu

manın ne demek olduğunu, milli iradeye kar-

Başkanı Nevzat Sudaş birlikte Başkan Top-

şı gelinemeyeceğini tüm dünyaya gösterdik.

baş’ın çalışma ofisine çıktı. Burada bir süre

Şehitlerimizin ruhları şad olsun.”

misafirleriyle görüşen Başkan Topbaş, yine

15 Temmuz Darbe Girişimini Münasebetiyle,

misafirleriyle birlikte 15 Temmuz gecesi şehit

Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları

olan Prof. Dr. İlhan Varank’ın Şehzadebaşı

ile İBB Başkanı Topbaş’ı Ziyaret Eden KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Top-

kurmay Başkanı Or-

Bin yıllık bir geçmişe sahip bir mille-

general Hulusi Akar,

tin bireyleri olduğumuzu ve bu bin

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgene-

yıllık tarih boyunca değişik acılara

ral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvet-

tanıklık ettiğimizi hatırlatan Başkan

leri Komutanı Oramiral Bülent Bos-

Topbaş açıklamasını şöyle sürdür-

tanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı

dü: “Nice şehitlerimiz var, kahra-

Orgeneral Abidin Ünal, 1. Ordu Ko-

manlarımız var. 15 Temmuz’da bu

mutanı Orgeneral Musa Avsever ve

kahramanlık destanlarından bir ta-

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nev-

nesi. Yüce milletimizin bireyler, va-

zat Sudaş 15 Temmuz gecesi şehit

tanını ve bayrağını sevenler ülkenin

olanların isim ve fotoğraflarının yer

bekası ülkenin geleceği söz konusu

aldığı İstanbul Büyükşehir Belediye

olduğu zaman, en kutsal varlıkları

binası önündeki panoya karanfil

olan canlarını hiçe sayarak şehit

bıraktılar.

olma pahasına buraya gelerek bu-

böyle olayların yaşanmaması için de asker,

rada kahramanlık gösterdiler. Türk

sivil omuz omuza her türlü tedbirin alındığını

basın

Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinde va-

belirtmek istiyorum. TSK’nın gerçek mensup-

mensuplarına konuşan Başkan Ka-

tanını ve milletini seven komutanla-

ları görevinin başında ve asil milletinin emrin-

dir Topbaş, “Gazi komutanlarımız

rımızın hareketlerini kısıtlama adına

Gazi belediyemize taziye ziyareti-

bazı hainler bu komutanlarımızın bir

Karanfil

42

çok hareketlerini kısıtladılar.

bıraktıktan

sonra

baş’ın Çalışma Ofisinde Yapılan Toplantıya
Katıldı
Başkan Topbaş’ın açıklamasının ardından
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,
Kuvvet Komutanları ve KİAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Sudaş İstanbul Büyükşehir Belediye Binasına girdi. Bina içinde hazırlanan
İBB Şeref Defteri’ni imzalayan Akar taziye
mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin
birliğine, bütünlüğüne kasteden alçaklarımızın katlettiği şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Bir daha

dedir”

Camii’ndeki kabrini ziyaret etti. Varank ve
tüm 15 Temmuz Şehitleri adına Kuran-ı Kerim
tilaveti okundu, dua edildi.
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RÖPORTAJ
Kuyumcukent ve
İstanbul Altın Rafinerisi
Yönetim Kurulu Başkanı

NE MUTLU VATANI, MİLLETİ VE BAYRAĞI İÇİN

CANINI ORTAYA KOYAN 15 TEMMUZ
ŞEHİDİNE, GAZİSİNE, DARBE GİRİŞİMİNİ
ENGELLEYEN MİLLETİMİZE…

Av. Özcan HALAÇ

İstanbul Altın
Rafinerisi’nden

Darbeye

Lanetleme...…
15 Temmuz gecesi
gerçekleşen darbe
girişimi sonrasında demokrasiye,
altın ve kuyumculuk sektörü de tam
destek gösteriyor.
Türkiye kuyumculuk
sektörünün öncü
firması İstanbul Altın
Rafinerisi, darbeyi kınayan, demokrasiyi
destekleyen mesajı
paylaştı.

15 Temmuz 2016 tarihin-

kalkınmasını, gelişimini felce uğratmıştır. Bilaistis-

de ülkemizin karşı karşıya

na hepsi de dış düşmanların etkisiyle meydana

kaldığı darbe girişimi,

gelmiştir. İçimizde de bazı aciz ve satılmış insanlar

demokratik bir hukuk

da onlara maşa ve alet olmuşlardır. Lakin şükür

devleti olan Türkiye

ki, ülkenin başında bulunan basiretli, dirayetli,

Cumhuriyeti’nin birlik ve

omurgalı yöneticiler ve onlara gönül veren bu

KİAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı

bütünlüğünü hedef almıştır.

ülkenin bölünmez bütünlüğüne inanan, hürriyet ve

Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel ilkelerinden biri

demokrasi kahramanlarımız el birliği ve gönül birliği

Nevzat SUDAŞ

olan demokrasiye sımsıkı bağlı bir kurum olarak,

yaparak tereddüt etmeden canını feda ederek

demokratik düzene yapılan ve yapılacak hiç-

bu zalim ve hain harekete dur demişlerdir.

bir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Kuyumcukent

Hiç şüphesiz bu vatan için canlarını feda eden şe-

İşletme A.Ş. olarak, anayasal düzene, demokrasiye

hitler kadar şanslı değilmişiz. Lakin bu ülkede artık

ve Cumhuriyet’e karşı girişilen her tür kanun dışı

“Asla darbe oluşmaz ve hayata geçmez.” düşün-

müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Türkiye’miz milli birlik

ce ve kanaatini, o sulanmış beyinlere, satılmış kafa-

Vatanımızın birlik ve beraberliğine, milleti-

Özcan Halaç “Cumhuriyet tarihi boyunca

mizin güvenliğine ve demokrasimize karşı

elde ettiğimiz kazanımları sekteye uğrat-

ve beraberliğiyle Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Gürcü,

lara anlatmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz.

yapılan darbe girişimi sonrasında İstanbul

mayı hedefleyen bu girişimi kınıyoruz. Ülke-

Alevi, Sünni, Gayrimüslim, Müslüman, Laikini aynı

Diliyor ve temenni ediyoruz ki, Rabbim bu makûs

Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı

mizin birlik ve bütünlüğüne zarar vermeye

çatı altında tutarak devlet hainlerinin tuzaklarına

hadiseyi bu aziz millete bir daha yaşatmasın.

Özcan Halaç; milli iradeyi sarsmak isteyen

çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve

ve eylemlerine DUR demiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Meclis

herkesin karşısında olduklarını belirterek;

işbirlikçilerinin en kısa sürede hak ettikleri

Ülkemiz bu tür darbe girişimlerini, darbe ve işgalleri

Başkanı, Başbakanı, Milletvekilleri, Valileri, Emniyet

“Bu girişimle ülke bütünlüğünü sarsmak

cezaları alacaklarından şüphemiz yoktur.

maalesef yaklaşık 100 yıldır zaman zaman yaşa-

Müdürleri, Kaymakamları, Belediye Başkaları ve

isteyenlerin her zaman karşısındayız.

Bu hain girişimi önlemek için mücadele

mıştır. Ancak ilk defa Şanlı Türk Askerini şanlı mille-

Milletimizle bu zalimlerin oyun ve hilelerinin teşeb-

timize karşı silah çekecek kadar aşağılık, kurşun

büsünü dahi akıllarına getirmemeleri için, azami

Ülkemiz, 15 Temmuz akşamı gerçekleşti-

ederken şehit düşen İstanbul Altın Rafi-

atacak kadar zalim görüntüsünde göstermek

gayret ve fedakârlıklar göstererek her akşam

rilen darbe girişimi ile derin bir sarsıntıya

nerisi ailesinden Murat Mertel’e, güvenlik

istemişlerdir. Türk Milleti bu oyuna karşı zekâsını,

şehitlerimiz ve gazilerimizin de ruhlarını şad ede-

uğramıştır. Şimdiye kadar ülkenin bütün-

güçlerimize, sivil vatandaşlarımıza ve sek-

ferasetini, milli birlik ve beraberliğini kullanarak, bir

cek, Şanlı Türk Bayrağımızın dalgalandığı MEYDAN

lüğünü, milli iradesini ve demokrasisini

törümüzden Vera Pırlanta’nın sahibi Halil

takım güçlerin piyonu durumunda olan zalimlere,

NÖBETLERİNİ teşekkürlerimizle alkışlıyoruz. Yaşanan

yıkmak isteyen herkesin karşısında olduk

Kantarcı’ya Allah’tan rahmet, ailelerine

canilere, vatan, millet düşmanlarına, hainlerine

bu olağanüstü sürecin çözüm yolunu, her zaman-

ve olmaya devam edeceğiz. Türk milleti-

sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz”

DUR demesini bilmiştir.

kinden daha fazla sağduyu, birlik ve beraberlik

nin bu girişimin önlenmesinde yadsınamaz

şeklinde açıklamalarına devam etti.

O gece darbe girişiminde bulunanlara karşı

içerisinde, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için

Türkiye’mizi yöneten; TBMM Başkanımız, Başbakan

var gücümüzle çalışmakta görüyoruz.

bir payı var. İnsanlarımız demokrasiye

ve siyasi parti başkanları ile gönül verenleri Türkiye

Bu hain girişimde Kuyumculuk sektörü mensupla-

sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdi.

İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu

Cumhuriyeti’nin Başkomutanı’nın göstermiş olduğu

rından MRT Sarrafiye’nin sahibi Murat Mertel, Vera

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip

Başkanı Özcan Halaç ayrıca, 15 Temmuz

“İLERİ” talimatı ile tüm ülke insanı ile yekvücut

Pırlanta’nın sahibi Halil Kantarcı ve Deha Kuyum-

Erdoğan’ın cesur ve kararlı duruşu olmak

darbe girişimi sonrasında Kuyumcukent

olmuş, tanklara, tüfeklere, namlulara göğsünü siper

culuk’tan Vedat Barçeğci’nin şehit düştüğünü öğ-

üzere, Başbakanımızın, hükümetimizin,

Alışveriş Merkezi’nde alınan tedbirlere

ederek DUR demişlerdir. Meclisin çatısı altında hep

renmek bizleri derinden yaralamıştır. Benzer olayların bir daha asla yaşanmaması dileğiyle, olaylarda

siyasal partilerimizin, medyamızın ve

de değinerek, “Yaşadığımız hain saldırı

beraber milli mücadeleye katılmışlardır. Neticesinde meclisimizi temsil eden parti başkanları ve

yaşamını yitiren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet,

temsilcileri Sn. Cumhurbaşkanımızı ziyaretleri ile

ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

lik güçlerine yüksek seviyede takviyeler

dünyaya demokrasinin, özgürlüğün, birliğin, bera-

Ve son olarak diyoruz ki;

sağlayarak, Kuyumcukent’te de güvenlik

berliğin ve kardeşliğin mesajını vermişlerdir.

milletimizin sergiledikleri darbeye karşı asil
duruş ve örnek bir dayanışma ile demokrasi düşmanlarına karşı en güzel cevap

sırasında dahi, 15 Temmuz gecesi güven-

önlemlerimizi pekiştirdik. Gece ve gün-

Bu topraklarda hürriyetin, demokrasinin düşman-

“Nur içinde yatsın Erdoğan’ı doğuran ana,

verilmiştir. Biz de iş dünyası olarak, milleti-

düz vardiyasında silahlı güvenlik personel

ları hiç eksik olmamıştır. Tarih boyunca maalesef

Ülke yıllar yılı hasretti böyle vatan evladına.

mizin ve devletimizin her zaman yanında-

sayımızı artırdık ve giriş - çıkış kontrollerini

biz bunları yaşadık ve gördük. Her darbe yapıldığı

Hak bildiğin yolda yürü necip millet arkanda,

yız” şeklinde konuştu.

yükselttik” açıklamasında bulundu.

ülkeyi senelerce geriye götürmüş, ekonomisini,

Bir can değil binlerce can feda bu vatan uğruna.”
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“DEVLETİMİZİN
YANINDAYIZ”

ÖZELLİKLE 15 TEMMUZ’DAN SONRA FETÖ
VE DARBE GİRİŞİMİNİ DESTEKLEYEN,
YUMUŞATMAK İSTEYEN, HASIRALTI ETMEYE

ÇALIŞAN HERKES VATAN HAİNİDİR

15

Kuyumcukent
BKM Yönetim
Kurulu Başkanı

Habib Kocabaşoğlu
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Parlesos Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Acar, 15
Temmuz akşamı gerçekleştirilen darbe girişimi ile
ilgili konuştu.

Temmuz’da

politik olarak parçalamaya

yaşanan

daha çok çalışacaklardır. Bu

bu men-

mücadelemiz uzun soluklu

fur darbe

olacak, ancak; şüphesiz ve

girişimi Allah’ın izni, halkımı-

Allah’ın izni ile tekrar başarı

zın iradesi ve liderlerimizin

ile sonuçlanacaktır.

soğukkanlı duruşu ve cesa-

Lanet terör örgütünün bu

reti ile düşmanlarımıza karşı

adımı demokrasimize yapılan

atmadık, atmayacağız. Devletimizin her zaman

büyük bir zaferle sonuçlandı.

hakaret, irademize atılan bir

yanındayız” diyerek darbe girişimini değerlendirdi.

O gün meydanlarda bulu-

oktur.

şan, farklılıklarına rağmen tek

Müslüman olarak uyanık

yürek, canı pahasına “önce

olmamız lazımdır, vatan-

vatan” diyen Türk halkı oyun-

sız insan başsız bedeviye

lara gelmemiş, Başkomutan

benzer. Allah vatanımızı,

Recep Tayyip Erdoğan’ın

milletimizi ve devletimizi ko-

çağrısına kulak vermiştir.

rusun. Özellikle benim için 15

Türk halkının eşsiz bir müca-

Temmuzdan sonra FETÖ ve

dele vererek hainlere karşı

darbe girişimini destekleyen,

göğüs germesi, vatanını

yumuşatmak isteyen, hasıraltı

savunması, gerektiğinde gö-

etmeye çalışan herkes vatan

Ahmet Kaya, darbe girişiminin püskürtül-

zünü kırpmadan şehadet şer-

hainidir.

mesinde vatandaşların meydanlara çıka-

betini içmesi “önce vatan”

Çok şehit verdik, hepsine

rak direnmesinin büyük katkısının olduğunu

demesi tarihe altın harflerle

Yüce Allah’tan rahmet

belirterek; “Milli irademize sahip çıktığımızı

kazınacaktır.

diliyorum, mekânları cennet

Türklerin cephede savaşarak

olsun. Geride kalan gazileri-

yenilemeyeceğini geçmişte

mize ve korkusuzca direnen

büyük bir hüsranla tadan

halkıma ise saadet diliyorum.

arkasında olduklarını belirtti. Kaya; “Ülke-

düşmanlarımız bu tecrübeleri

“Allah’ım vatan hainlerini

miz bu darbe girişimini atlatmıştır, bundan

unutsa da milletimiz bir kez

kahhar isminle kahreyle“ di-

sonrası için de demokrasiye sahip çıkmaya

daha hatırlatmıştır. Yenil-

yor ve Allah’ın Türk milletine

devam edeceğiz. Devletimize ve milletimi-

ginin hırsı ile iç ve dış düş-

bir daha bir şey yaşatmama-

ze geçmiş olsun.” dedi.

manlarımız bizi ekonomik ve

sını canı gönülden diliyorum.

Acar; “Milletimize ve devletimize karşı gerçekleştirilmeye çalışılan bu hain tuzağı şiddetle kınıyorum.
Türk milleti demokratik yapının sarsılmaması için
elinden geldiğince devletimizi savunmuş, bir an
bile aksini düşünmemiştir. Bu, tüm dünyaya örnek
olacak büyük bir dayanışmaydı. Asla geri adım

AHMET KAYA;
“DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Kaya Gold Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Kaya, darbe girişimi ile ilgili olarak; “Milli
irademize sahip çıktığımızı bir kez daha
gösterdik” dedi.

bir kez daha gösterdik” dedi. Kaya aynı
zamanda, ne darbe girişimi ne de başka
tuzakların demokrasiye zarar veremeyeceğini, bu açıdan her zaman hükümetin
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ENGELLİ ÖĞRENCİLERE

İAR’DAN STAJ DESTEĞİ

K

uyumcukent işitme engelli öğrencileri
iş sahibi yapma kampanyasının büyük
destekçilerinden Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç,

İAR Gramaltın Üretim Müdürü İzzet Yılmaz ve Kuyum-

cukent Engelliler Koordinatörü Aydın Avşar işbirliğinde
devam ediyor. Dört öğrenciyi bünyesinde staja alan
İAR Gramaltın atölyesinde öğrenciler Gramaltın Üretim
Müdürü İzzet Yılmaz ve İAR Genel Müdürü Ayşen Esen
ile görüştü.
Görüşmede öğrenciler ile yakından ilgilenen ve iş olanaklarını değerlendiren İstanbul Altın Rafinerisi Genel
Müdürü Ayşen Esen daha fazla öğrenciye staj imkanı
tanınabilmesi için tüm Kuyumcukent’e sağduyu çağrısında bulundu.
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KİAŞ YÖNETİMİ
ÜYE ZİYARETLERİNE
DEVAM EDİYOR!

Y

T

ürkiye’nin en büyük altın
üretim tesisi olan Kuyumcukent’in

bünyesinde

bulunmasının gücünden

faydalanan Kuyumcukent AVM, ucuz
altın fiyatları ile de oldukça iddialı.
Kuyumcukent AVM’de bulunan kuyum

aptığı hizmetler ve üye

mağazaları

atölyelerinde

ürettikleri

memnuniyetini her za-

altın, takı ve mücevherleri ciddi indi-

man en üst düzeyde tu-

rimli fiyatlarla müşterilerine sunuyor!

tan KİAŞ, Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Sudaş,

Kuyumcukent AVM’de bulunan ma-

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah

ğazaların tüketicilere sunduğu özel

Deniz, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Kurtulmuş, Osman Karagüney ve Nail Akyüz
Eylül ayı başından itibaren, binlerce çalışana ev sahipliği yapan devasa tesisin
sakinleriyle görüşmeye devam ediyor.

fırsatlar ve kampanyaların detaylarını
içeren insertler en yüksek tiraja sahip
olan Hürriyet, Sabah ve Posta gazeteleri ile dağıtıldı, dağıtılan insertlere

SUDAŞ “ÜYELERİMİZE KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK”

tüketicinin yoğun ilgi gösterdi.

Yapılan ziyaretlerde yönetimimiz daha

Insertlerin reklam alanındaki yadsına-

da ileri taşınacak Kuyumcukent İşletme

maz faydasının farkında olan Kuyum-

A.Ş hizmetleri adına önerileri dinliyor, Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş tüm
Kuyumcukentlilere kapısının açık olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.
KİAŞ Yönetimi tesiste çalışan herkesin

cukent AVM esnafı, tirajı yüksek gazeteleri tercih ederek yıl içerisinde dört
kere dağıtılmasını planladığımız insert-

evinde hissetmesi ve dostlar arasında

ler ile ürünlerini ve kampanyalarını du-

olduğunu bilmesi açısından önem taşı-

yurmaya devam edecek.

yan bu ziyaretlerin devam edeceğinin
haberini de veriyor.
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HABER

İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE
KUYUMCUKENT’TE İŞ İMKANI

K

uyumcukent, meslek liselerinin kuyumculuk bölümlerinde eğitim gören işitme engelli öğrencilerin staj ve iş yerleşimi hususunda Kuyumcukent
Atölyeler bünyesindeki Nalan Öztel Jewellery,
Turabi Gold ve KİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nail

Akyüz’ün destekleri ile öğrencilerin staj eğitim sağlanmaya baş-

landı.
Kuyumcukent İ.A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz
ve Kuyumcukent Engelliler Koordinatörü Aydın Avşar’ın işbirliğinde yürütülen çalışmaya; engelli bireyleri sektöre kazandırma konusunda sürekli faaliyetleri devam eden Kuyumcukent Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Av. Özcan Halaç’ın destekleri de gecikmeden
geldi.
Büyükçekmece Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde kuyumculuk atölyesi İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) tarafından kurulan ve eğitime
başlanan okulun öğrencilerinin Kuyumcukent bünyesinde staj
bulma çalışmaları üyelerimizden gelen desteklerle devam etmektedir.
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Kuyumculuk sektöründe üretim
sırasında yüksek kaliteli ürün
çıkarabilmek için, kullanılan
hammadde kalitesi oldukça
önemlidir. Bundan dolayı kullanılan üretim faaliyetinde bulunan
firmaların, kullandıkları altın ayarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili Mert Alyans
Genel Müdürü Erdim Ercan’dan
bilgi aldık.
1989 yılından bu yana Türkiye’de
alyans sektöründe hizmet veren
Mert Alyans, en son teknolojileri
kullanarak alyans üretimi yapmaktadır.
İstanbul Altın Rafinerisi ile 10
senedir çalıştıklarını söyleyen
Mert Alyans Genel Müdürü Erdim
Ercan, üretimde ve dökümde
999,9 / 1000 saflıkta İAR altınlarını
özellikle tercih ettiklerini, üretimde kalitenin 999,9 / 1000 saflıkta
altınla çok daha artığını ifade
etti. 999,9 / 1000 saflıkta altın kullanarak, hammaddeyi sorunsuz

BAYRAMPAŞA
KAYMAKAMI
OSMAN CANBABA’DAN
KİAŞ ZİYARETİ

B

Erdim Ercan, son dönemde kuyumculuk sektöründe yaşanan
iridyum tehlikesi karşısında ürün
kalitesini ve proses verimliliklerindeki artışı sağlayabilmek için
İstanbul Altın Rafinerisi’nin 999,9 /
1000 saflıktaki altının kullandıklarını, 995/1000 saflıktaki altına göre,

baba; Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yö-

bu altının empürite (safsızlık)

netim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş’ı

miktarının minimum olduğunu ve

ziyaret etti. KİAŞ Yönetiminin Kuyum-

bundan dolayı üretim kalitesini

cukent Kompleksinde gerçekleştirdiği

meye KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş’ın

en üst seviyeye çıkararak, üretim
açısından altının tekrar kulanım
oranının çok daha yüksek olduğunu belirtti. İridyumun 995 / 1000

yanı sıra Başkan Vekilleri Abdullah Deniz ve Ahmet

saflıkta altın içinde ürün kalitesini

Fındıkoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kara-

düşürdüğünü, iridyumun özgül

güney de katıldı. KİAŞ Yönetimi ile görüşmekten

ağırlığının altın ile aynı olmasın-

memnuniyetini dile getiren Canbaba, teşekkürleri-

dan dolayı ayırt etmenin güç

ni sunarak tesisten ayrıldı.
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evresine odaklandıklarını belirtti.

ayrampaşa Kaymakamı Osman Can-

faaliyetlere ve önemli gelişmelere değinilen görüş-

54

olarak seçtiklerini, hızlıca üretim

olduğunu belirtti.

999,9 / 1000 saflıktaki altının
ikamesi olarak kullanılan 995/
1000 saflıktaki altına göre teknik
üstünlüğünün olduğunu belirten
Ercan, üretim tekniği gereği 995
/ 1000 saflığın altındaki “altının
ayarını etkilemeyen” ama diğer
ayarlara (8K, 14K, 18K gibi) alaşımlama esnasında etkisini gösteren, döküm ve mekanik işlem
verimini etkileyen birçok potansi-

NEDEN
999,9/1000
SAFLIKTA
ALTIN?

yel safsızlık bulunabildiğini, düşük
miktarlarda da olsa bazı empirüteler, dökümde renk bozuklukları,
gevrekleşme ve döküm boşlukları
(fiske) vb. etkilere neden olabildiğini vurgularken, yaygın olarak
bulunan empüritelerden kurşun,
bizmut varlığında taneler arasında kimyasal bileşikler oluşturarak,
ürünlerde mekanik işlemlerde
sertleşme ve gevrekleşmelerin
sonucunda üründe çatlaklar oluşabileceğinin altını çizdi.
İstanbul Altın Rafinerisi’nin sağladığı güven duygusu, sunduğu
kaliteli hizmet ve ürün tedariğindeki hızı nedeniyle çalıştıklarını
belirten Erdim Ercan, yüksek
kaliteli ürünler vermek için, sektörünün en iyisi ile çalışmak gerekir,
diyerek sözlerine son verdi.
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RÖPORTAJ

BAŞKAN SUDAŞ

HABER GOLD

RÖPORTAJINDA
GÜNDEMİ
DEĞERLENDİRDİ
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K

gelmiş, bu darbe girişimi bizleri bölme-

Metro durağını Kuyumcukent’in içine getir-

ye ve susturmaya çalışırken aksine tüm

mek için devletimizden ve belediyemizden

ülkeyi bir araya getirmiştir. Tabii ki bu terör

de izin alıp çalışmalara bizzat başladık.”

örgütleri yalnızca piyondur, asıl düşmanla-

Reklam için değil, hizmet için çalışıyoruz.

rımız dost bildiğimiz lakin bizlere başsağlığı

Bilinmezdir lakin biz bu mesuliyeti üzerimi-

dahi dileyemeyen ülkelerdir. Bu hadiseyle

ze aldığımızdan beri kapımızdan dönen

anlaşılıyor ki Türk’ün Türk’ten başka dostu,

olmamıştır.

Müslüman’ın Müslüman’dan başka kardeşi

Tabii ki burada da muhalif bir grup vardır

yoktur.

ve neye beyaz desek onlar siyah demek-

Ekonomimize yapılan saldırıda ise Başba-

tedirler. Biz artık onları Yüce Allah’a havale

kanımız Binali Yıldırım’ın tutarlı davranışı,

ediyoruz.

attığı adımlar ekonomi ve Türkiye’nin ge-

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır

leceği için etkili olacak, ekonomimiz kısa

diyoruz ve hak bildiğimizi yapma konusun-

zamanda daha iyi yerlere taşınacaktır.

da emin adımlarla ilerliyoruz.

Darbe girişimi kuyum sektörüne ve Kuyum-

Son zamanlarda gerçekleştirdiğimiz esnaf

cukent’e durgunluk getirmiştir. Bu menfur

ziyaretlerimiz devam ediyor ve esnaflarımı-

uyumcukent

edilmiş, ancak halkımızın ve devlet

hadiseyi başarıyla atlatmamız neticesinde

zın hepsine gidiyor yakinen tanışıyor, bir sı-

AVM’de gerçek-

büyüklerimizin bilinçli ve cesur, iradeli

esnafımızda güven, motivasyon ve moral

kıntıları bir dertleri var mı dinliyoruz. İnşallah

leştirilen söyleşide

tavrı sayesinde birlik ve beraberlik içe-

oluşmuştur.

Haber Gold Ge-

risinde başarısız kılınmıştır. Mücadele-

Bizler aşağı yukarı üç senedir Kuyumcukent

nel Yayın Yönetmeni Abdulvahap

mizde çok şehit verdik, hatta bir tanesi

yönetiminde hizmet veriyoruz. Yönetimi

Filiz sordu, KİAŞ Yönetim Kurulu

Kuyumcukent esnaflarımızdan sevgili

devraldığımızda doluluk oranı %30 civar-

Başkanı Nevzat Sudaş yanıtladı.

Murat Mertel kardeşimizdi, hepsine

larındayken biz bunu %70’in üzerlerine

Geçtiğimiz aylarda yaşanan 15

Allahtan rahmet diliyoruz, ruhları şad

taşıdık. Yanlış olanı düzelttik, olmaması

Temmuz darbe girişimi ve Türki-

olsun. Gazilerimize ve tüm şehit ailele-

gerekeni kaldırdık ve olması gerekeni

ye’yi soktuğu durum, sektörün darbe

rine sabır ve sağlık ihsan etsin.

yaptık. Bu üç yılda fevkalade bir deği-

girişiminden ne derecede etkilendiğini

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep

şimdir. Özel günlerde ve sosyal sorumluk

ele alan söyleşide Yönetim Kurulu Baş-

Tayyip Erdoğan’ın bu riskli ve büyük

alanında sık sık farklı projelere imza attık.

kanı Nevzat Sudaş merak edilen tüm

oranda ölüm tehlikesi olan durumda

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en büyük

sorulara cevap verdi.

dik duruşu bu millete birlik ve beraber-

satranç etkinliğini düzenledik, binlerce

Aslını Haber Gold Youtube kanalından

liği sağlamıştır. Bizler o akşam çocukla-

gencimize satranç dersi vererek Guinness

izleyebileceğiniz röportajda Sudaş;

rımızla helalleştik ve yola çıktık.

Dünya Satranç Rekoru’nu Rusya’nın elinden

“Bu darbe girişimi son yarım asırdır,

Muhalefetin özellikle MHP ve CHP’nin

aldık. Ulusal anlamda ses getiren projelere

üç-dört ay içerisinde kapısını çalmadığımız

hatta bir asırdır Türkiye’nin yaşadığı

darbe girişiminde göstermiş oldukları

devam edeceğiz.

esnafımız kalmayacaktır.

en talihsiz olaylardan biridir. İç ve dış

gayretleri asla küçümsenemez. Tüm

Yakın zamanda Kuyumcukent’e ulaşım

Sizlere de bu röportaj için teşekkür ediyor

düşmanlarımız işbirliğinde teşebbüs

ülkede bir kenetlenme meydana

konusunda ciddi atılımlar gerçekleştirdik.

ve çalışmalarınızı tebrik ediyorum.” dedi.
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KUYUMCUKENT
İSTANBUL JEWELRY SHOW’A HAZIR
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13-16 Ekim 2016 tarihleri arasın-

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nev-

da mücevher ve saat endüstrisi,

zat Sudaş; “Kuyumcukent’te bulu-

sektörün en önemli etkinliği olan

nan firmaların tanıtımı ve marka-

Istanbul Jewelry Show’da 43. kez

laşması adına fuarların çok önemli

bir araya geliyor. Doğu Avru-

bir yeri olduğuna inanıyorum. Ekim

pa’dan Yakın Asya’ya, Rusya’dan

fuarında Kuyumcukent’i tanıtma-

Ortadoğu’ya Kuzey Afrika’dan

ya devam edeceğiz. Kuyumcu-

Türki Cumhuriyetler’e kadar dünya

kent ailesinin yurtiçi ve yurtdışına

çapındaki en önemli alıcılarla ta-

temsili açısından bu çalışmaların

nışma ve işbirliği imkanı sağlayan

çok faydalı olduğunu düşünüyo-

Fuara; daha önceki senelerde ol-

rum” diyerek Kuyumcukent tanıtım

duğu gibi bu yıl da katılacak olan

çalışmalarının gelecekte diğer

Kuyumcukent 3. Holde bulunan

illerde hatta ülkelerde de yapıl-

standında ziyaretçilerini bekliyor.

masını hedeflediklerine değindi.

RÖPORTAJ

RÖPORTAJ

Eşinizin değiştirmek istediğiniz bir özel-

iki kat ilgiyle beslemeye çalışıyorum. En

liği var mı?

büyük tutkumuz onunla at binmek…

Ona “Hayır” kelimesini söyletebilmeyi

Kitap yazmaya nasıl başladınız?

çok isterdim. Mehmet kimseye “Hayır”

Almanya’dan Türkiye’ye geldiğimizde

diyemez. Bu yüzden kendisini

Mehmet Topal’ın
Bilinmeyenleri…

F

Kuyumcukent AVM’de Çalışmalarına Devam
Eden Sanatçı Kudret ÇİFTLİKCİ, Resmettiği Aile
Portresini Mehmet TOPAL’a Hediye Etti.
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çok hırpaladığını düşünüyo-

kafiyeli cümleler kurma çalışmaları şiir

rum. Her şeye, herkese yetişe-

yazmama temel oluşturdu. Daha sonra

bilmek için çabalar.

yazdıklarımı kitap haline getirdim. Sakın

Kaybettikleri karşılaşmalar-

duygularımın dizelere dökülmüş halidir;

genelde ne yapar?

efsane şairlere haksızlık etmiş olmak

Elbette üzgün olur. Özel-

istemem.

likle ilk zamanlarda konuş-

Kitaplarınızın gelirleriyle yardım kuru-

mazdı pek ama zamanla

luşlarında neler yapıldı?

daha bir kabullenir oldu.

Son kitabımın geliriyle Türk Böbrek

Artık üzülmek yerine analiz
yapıyor.
Maçlarla ilgili onu eleştirdiğiniz olur mu?

Mehmethan tamamladı. Dört buçuk

Tabii ki. Objektif ve adil bir

Topal sahada savun-

yıldır evliyiz.

seyirciyim. Hatalarını da ba-

masına, eşi Selda

Size nasıl evlenme teklif etti?

şarıları kadar konuşabiliyo-

da yazdığı kitaplarla

Özel bir evlilik teklifi olmadı. Eşim yurt

ruz. Yaptığı faulü de kaptır-

böbrek hastalarına

dışına transfer olunca her şey çok

dığı topu da konuşuyoruz.

destek oluyor. Selda Topal verdiği

hızlı gerçekleşti.

Eşinizin sezon içinde yoğun-

röportajda eşi Mehmet Topal’ın

En sevdiğiniz özelliği hangisi?

bilinmeyenlerini anlattı.

Bir çocuğun saflığındaki temiz kalbi,

bir gününüz nasıl geçiyor?

mertliği ve en önemlisi de alçak gö-

Türk Böbrek Vakfı’ndaki işlerim

nüllülüğü. İyi bir eş, şahane bir baba

hangi kulübün oyuncusuydu?

ve iyi bir insan…

Çok sevdiğimiz ortak bir büyüğümüz

Eşinizin sizi en çok mutlu ettiği an

sayesinde tanıştık. Mehmet Gala-

hangisiydi?

tasaray’da oynuyordu. Biz bir araya

Beni mutlu etmek için uğraştığı her

gelerek bir bütünü oluşturduk. Bir

dakika! Tek bir örnek vermek yaşadı-

parçamız eksikti, onu da oğlumuz

ğım diğer anlara haksızlık olur.

yanlış anlaşılmasın, bu kitaplar benim

dan sonra eve geldiğinde

enerbahçeli Mehmet

Eşinizle nasıl tanıştınız? O zaman

Türkçemi düzeltmek için başladığım

luğu devam ederken sizin

ve diğer sosyal sorumluluk
projeleri için yoğunlaştığım dönemlerde zamanın nasıl geçtiğini
anlamıyorum. Mehmethan çok
duygusal bir çocuk olduğu için babasının olmadığı zamanlarda onu

Vakfı’na altı adet diyaliz cihazı alındı. Bir diyaliz cihazından her gün altı
kişinin faydalandığını düşünürsek, tablo
çok güzel. Yeni kitabımın geliriyle bir
köy okulunu baştan aşağı yenilemek
istiyorum.
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1. FATİH CAMİİ
Cami 1470 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış, İstanbul’un
Fatih ilçesinde bulunmaktadır, mimarları Atik Sinan ve Mehmet Tahir
Ağa’dır. Fatih Sultan Mehmet ve ailesinin türbeleri bu camide bulunmaktadır.

YEDİ

TEPENİN

7

GÜZEL
CAMİİ

İ

3. HASEKİ CAMİİ
Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Haseki Hürrem Sultan tarafından yaptırılan camii Mimar Sinan’ın imzasını taşır. İnşası 1539 yılında
tek kubbeli olacak şekilde tamamlanmıştır, İstanbul’un Fatih ilçesindeki Avratpazarı’nda bulunur.

4. SÜLEYMANİYE CAMİİ
Kanuni Sultan Süleyman adına
1551-1557 yılları arasında İstanbul’da Mimar Sinan tarafından
inşa edilmiştir. Mimar Sinan’ın
kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen camii, medreseler,
kütüphane, hastane, hamam,
imaret, hazire ve dükkanlardan
oluşan Süleymaniye Külliyesi’nin
bir parçası olarak inşa edilmiştir.
Yapımından günümüze dek yüzü
aşkın deprem görmüş İstanbul’da
tek bir çizik almadan ayakta kalmıştır. Kanuni ve eşinin türbeleri bu camide bulunur.

stanbul denilince ilk akla gelen şeylerden biri şüphesiz İstanbul‘un Yedi Tepesi’dir. İstanbul Belediyesinin logosunun da
üzerinde bulunan, şairlerin şiirlerine konu olmuş bu yedi tepenin ev sahipliği yaptığı tarihi camilerimizi sizlere tanıtıyoruz.

2. YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ
Fatih’te Yavuz Selim caddesindedir, İstanbul’un 7
tepesindeki 7 selatin camiden biridir, Haliç’e en yakın
olan tepeye inşa edilmiştir. İnşa tarihi 1522 olup,
mimarı tartışmalıdır. Mimar Ali tarafından yapıldığı
düşünülmektedir. Yavuz Sultan Selim Türbesi caminin
yanındadır, kapıdan girer girmez rengarenk çiniler
göz kamaştırır, kapılar sedef kakmalı abanozdur. Üst
tarafında ‘her nefis ölümü tadacaktır’ ayeti yazılıdır.

5. MİHR-î-MAH SULTAN CAMİİ
1562-1565 yılları arasında Mihrimah Sultan tarafından Edirnekapı’da
yaptırılmış camii Mimar Sinan’ın imzasını taşır. Tek minareli caminin
yapımı yaklaşık 3 yıl sürmüştür, 11 yıl süren restore çalışmaları tamamlanmış olup, cami hizmete açılmıştır.
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6. SULTANAHMET CAMİİ
Sultan Ahmet Camii, 1609-1616 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul’daki tarihi yarımadada, Mimar Sedefkar Mehmed Ağa’ya yaptırılmıştır. Cami mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği için ve yarım kubbleleri ve büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleriyle süslendiği için Avrupalılarca “Blue Mosque (Mavi Camii)”
olarak adlandırılır. Ayasofya’nın 1935 yılında camiden müzeye dönüştürülmesiyle, İstanbul’un ana camii konumuna ulaşmıştır.

7. NURUOSMANİYE CAMİİ
İstanbul’da inşa edilmiş ilk barok
özellikli camidir. Çemberlitaş
semtinde Kapalıçarşı girişinde yer
alır, 1748-1755 yılları arasında
I.Mahmut’un emri ile inşasına
başlanan cami kardeşi III. Osman
devrinde “Nur-u Osmani” (Osmanlı’nın Nuru) adı ile tamamlanmıştır. Batılılaşma eğilimlerinin
mimaride kendini göstermeye
başladığı yıllarda yapılan cami ve
külliyesi Osmanlı mimarisinde bir
dönüm noktası sayılmaktadır.
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KİAŞ
DOSTLUK
KAHVALTISI

A

kit TV Vizyon Programı
sunucusu Halis Özdemir
ve Salih Kaçır KİAŞ’ı
ziyaret ettiler.
KİAŞ’ta kendileri için

verilen dostluk kahvaltısına katılan
Özdemir ve Kaçır, KİAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Sudaş, Yönetim Kurulu
Başkan Vekilleri Abdullah Deniz ve
Ahmet Fındıkoğlu ile görüştü.
Halis Özdemir ve Salih Kaçır; keyifli bir
sohbet ve kahvaltının ardından teşekkürlerini iletip tesisten ayrıldılar.

KİAŞ SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİ KAPSAMINDA

KIZILAY İLE İŞBİRLİĞİNE

DEVAM EDİYOR

EVLİLİĞE DAİR
ARADIĞINIZ HER ŞEY
KUYUMCUKENT AVM’DE!

T

ürkiye’nin tek evli-

mat adaylarının tüm ihtiyaçlarını

lik ve altın alışveriş

karşılayan Kuyumcukent AVM, ku-

merkezi

Kuyumcu-

yumcudan gelinliğe, davetiyeden

kent AVM yenilenen

beyaz eşyaya, abiye giyimden or-

yüzü ile her geçen

ganizasyon ürünlerine kadar evlili-

gün daha çok ziyaretçi ağırlamaya

ğe dair tüm ihtiyaçları bünyesinde

devam ediyor. Evlilik temalı ilk alış-

topluyor.

veriş merkezi olarak diğer AVM’lere

“Güvenli altın ve mücevher alış-

göre ayrı bir yeri olan bu merkez,

verişi yapma imkanı, seçenek bol-

evlilik ve nişan gibi hazırlıklar

luğu, konforlu ortamı ile ziyaretçi

içerisinde olan ziyaretçilere

memnuniyeti sağlayan AVM farkı,

hitap ediyor. Zenginleşen

evlilik ve nişan organizasyonları için

ürün portföyü ile gelin

sunulan mekanlar, nikah salonları,

ve da-

ulaşım kolaylığı, uygun fiyata bol

14-15 Te m muz tari h l eri n d e Kı-

Kİ A Ş gerek yaptı ğı an onsla rla ,

zılay ile ortak bi r ş ek i l d e “ Ku-

gerek pers on el l eri n i yö nle n-

yumcuken t Kan Bağı ş ı Kam pan-

d i rm es i i l e AV M’ d e k an b a ğışı

yası”n ı d üzen l eyen Kİ A Ş ; ol uş an

yapan i n s an s ay ı s ı n ı ç oğ a lt-

talep ve i l gi d en ol d uk ç a m em-

m aya yard ı m c ı ol d u. Ku ru ldu-

alışveriş!”

nun kald ı . S os yal s orum l ul uk

ğu gün d en i ti baren Kı zıla y’a

Her geçen gün açılan mağaza sa-

projeleri n e k apı s ı h er d ai m aç ı k

verd i ği d es teği h i ç ç ekme ye n

yılarının da artıyor olması, yatırım-

olan Kuy um c uken t Yön eti m i ;

Kuy um c uken t Yön eti m i, Kız ıla y

cıların da evlilik konsepti AVM fikrini

gerekli d es teği s ağl ayarak AV M

ç al ı ş an l arı n ı n h er türl ü iht iya ç

sevdiğini gözler önüne seriyor.

giriş bölges i n i 14 ve 15 Tem muz

ve i s teği n i d e k arş ı l ad ı.

tarih leri n d e Kı zı l ay ’ a tah s i s etti .
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Güvenilir Ellere Teslimiyetin Adresi VITAL HOSPITAL
Yrd. Doç. Dr. Osman Gözkün İle Yeni
Bir Yaşam Sizi Bekliyor.
OBEZİTE İLE MÜCADELE de
Yanıbaşınızda
‘Çift Yürek Tek İnsan’ sloganıyla
Siz İlk Adımı Atın , Biz Elinizden Tutalım !
Obezitenin Nedenleri Nelerdir?
Obeziteye yol açan etkenler , tama-

Kilo (Kg) / Boy Çarpımı = Vücut Kitle
İndeksiniz

men ve net olarak açıklanamamakla
beraber aşırı ve doğru olmayan bes-

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİZ:

lenme ve fiziksel aktivite yetersizliği

18.5 kg/m2’nin altında ise:

  Zayıf

obeziteye yol açan en önemli sebepler

18.5-24.9 kg/m2 arasında ise:

Nor-

olarak kabul edilmektedir. Bu etkenle-

mal

rin dışında genetik, çevresel, nörolojik,

25-29.9 kg/m2 arasında ise :

fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel

kilolu

ve psikolojik gibi oldukça etken birbiri

30-34.9 kg/m2 arasında ise:

ile bağlantılı şekilde obezitenin ortaya

derece obez

çıkmasında rol oynamaktadır. Bütün

35-39.9 kg/m2 arasında ise:

Dünya ülkelerinde özellikle çocukluk

derece obez

çağında ortaya çıkan obezite proble-

40 kg/m2 üzerinde ise:

mindeki artışın yalnızca genetik yapı-

derece morbid obez

  Fazla
   I.
   II.
III.

daki değişikliklerle açıklanamayacak
denli çok olması sebebi ile, obezitenin

Peki bu ameliyatı kimler olmalı?

meydana gelmesinde çevresel etken-

Obezite ameliyatları belli kilonun

lerin rolünün ön planda olduğu kabul

üzerinde bulunan, daha önce diyet,

edilmektedir.

egzersiz veya medikal tedavilerle kilo

OBEZ MİSİNİZ ?

veremeyen ya da verdiği kiloları geri

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NASIL HESAPLA-

alan hasta grubunda uygulanan bir

NIR?

yöntemdir. Standartta 18-65 yaş arası

İdeal bir kiloda olup olmadığınızı

hastalarda uygulanıyor. Bu ameiliyat-

öğrenmek için, kilo ve boy orantınızı

larla insanların sindirim sistemlerinde

hesaplayın.

yapılan değişikliklerle daha az yemek

Vücut kitle indeksi; kg cinsinden vücut

yemelerini ya da yedikleri gıdaların
emilimini engelleterek kilo vermeleri-

ğunun karesine bölünmesiyle hesapla-

ni sağlıyoruz. Tüp mide ameliyatında

nır. En basit şekliyle formüle dökersek;

midenin yaklaşık %80’lik kısmını alıp
devre dışı bırakıyoruz. Midenin devre

Boy (M) X Boy(M) = Boy Çarpımı
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dışı kalmasıyla birlikte acıkma hissi ve-

lığın üzerinde durulması gereken,

Hastalar bu ameliyattan sonra

hayati tehlikeye yol açan, kalp

hem midenin küçülmesinden dola-

damar hastalıklarında çok önemli

yı hem de açlık hormonun azal-

bir etken olduğu herkes tarafından

masıyla kolay kolay acıkmıyorlar

kabul edilmiş bir tıbbi veridir. Ko-

ve kolay bir şekilde kilo veriyorlar.

lesterolün yüksek olması, tansiyon

Birçok hastalığı tetiklemekle bera-

yüksekliğine ve damar tıkanıklığına

ber obezite kişinin hayat kalitesini

sebep olmaktadır. Bu durumda

düşüren bir durumdur. Hastanın

kalp krizi geçirme ihtimali daha

hayatını zorlaştırır, çabuk hareket

fazla artar. Kilo kaybını sağlamak

etmesini engeller. Böyle bir durum-

ve verilen kiloyu muhafaza etmek,

da yaşam kalitenizin düşmesine

bu hastalıklarda düzelme sağlar.

izin vermemeli ve mutlaka tedavi-

Erişkin tipi şeker hastalığına yol

ye kocaman bir EVET demelisiniz.

açan en büyük etken, şişmanlık

Ameliyattan sonra hasta acı hisse-

yani obezitedir. Kişi ne denli çok ki-

diyor mu?

lolu ise, şeker hastası olma ihtimali

Hastalarımız uyandıktan sonra 3-4

de o denli fazla olmaktadır. Yağ

saat gibi kısa bir sure, az da olsa

oranı fazla kişilerde karaciğerde

acı hissedebilir. Zaten ağrı kesiciler

aşırı yağ artışı kaynaklı olarak yağ-

de verildiği için bu ameliyatlardan

lanmalar görülür.

sonra çok fazla acı olmaz. Bu süre

Biz hastalarımızla bir bütünüz

içerisinde tecrübeli ekibimiz has-

diyen Yrd. Doç. Dr. Osman Göz-

talarımızın yanında onlara moral

kün ‘ tedavi sonrası hastalarımızın

vermek için hazır bulunmaktadır-

yüzlerindeki mutluluk ve gözlerin-

lar. Obezite Cerrahisinde birçok

deki ışığı görmek, bir hekim olarak

başarılı operasyona imza atmış

beni ve tüm ekibimi inanılmaz

olan Yrd. Doç. Dr. Osman Göz-

mutlu ediyor’ dedi. Nice yıldızları

kün e göre ‘Acılar paylaşıldıkça

sönmeden, yeniden ışık saçar hale

hafifler’…

getirmek için biz buradayız. Bize
ulaşmak isteyen hastalarımızı so-

Hastanın ameliyattan sonra kendi-

rularına cevap, dertlerine derman

ne gelme, yürümeye başlama ve

olabilmek için ( 40 yıllık hatırı olan

taburcu olma süreci nasıl işliyor?

kahve eşliğinde ) VITAL HOSPITAL a

Ameliyattan 6-8 saat sonra hasta-

davet ediyoruz.

mız kalkıp yürüyebilir. Bu tarz ameliyatlarda hastanede kalma süreci
ortalama 3 gün. İkinci gün kontrol
filmlerini çekiyoruz üçüncü gün de
hastamızı taburcu ediyoruz.

Adres: Bahçelievler Mah. Deli

KARAR VERMEK İÇİN GEÇ KALMA-

Hüseyin Paşa Cad. Şevketdağ Sok.

YIN !

No: 2 Bahçelievler / İSTANBUL

Obezitenin zararları

Tel:02125574000 Fax:02125570400

Şişmanlığın yani obezite adı verilen

www.vitalhospital.com.tr

tedavi edilmesi gereken şişman-

info@vitalhospital.com.tr

Advertorial

ağırlığının, metre cinsinden boy uzunlu-

ren hormonda da azalma oluyor.
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Avm’de Açılan
Mağazalar

Yeni Açılan Mağazalar

KUDRET
ÇİFTLİKÇİ

Ünlü bir sanat adamı olarak

resinin sahibi olan ve Kuyumcu-

tanınan Kudret Çiftlikci’nin

kent AVM’de eserleri sergilenen

yeni mağazası Kuyumcukent

Kudret Çiftlikci mağazasını,

AVM’de açıldı.

kişiye özel yapacağı tablolar ve

44.444 kristal taş kullanılarak ya-

işlemeleri Elmas Sokak Numara

pılan Fatih Sultan Mehmet port-

169’da bulabilirsiniz.

Emin Mücevherat
Firma Sahibi:

Emin Haşılcı

Kuyumcukent AVM Zemin Kat
İnci Sokak Numara 251
Pırlanta ve altın takıda sektördeki
imzasını Kuyumcukent AVM’de
sürdürmeye başlayan mağaza
hizmete açılmıştır

Sevilay Gelinlik Tekstil
Firma Sahipleri:

Reza Shakib

Kuyumcukent AVM
Zemin Kat No: 290
Uygun fiyatları, modern
tasarımları ve modayı yakından takip eden trendleri ile
Kuyumcukent AVM’de hizmete
girmiştir.

Qarat
Firma Sahibi:

STAR PLUS KUAFÖR

Furkan Coşkun

Kuyumcukent AVM Zemin Kat
İnci sk. No: 348

Bay ve Bayan kuaförü Star

Pırlanta çeşitleri ile büyüleyici bir
ışıltıya sahip QARAT Kuyumcukent
AVM’de yeni yerinde satışlarına
başladı.

Plus Kuyumcukent AVM 1. Kat
Numara 478’de açıldı.
Açılışta kuaförün sahibi Mutafa Yıldız’ı Blok Kat Malikleri
Yönetim Kurulu Başkanı Habib
Kocabaşoğlu, KİAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş,
Başkan Vekili Abdullah Deniz
ve yönetim kurulu üyelerimiz
yalnız bırakmadı.
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Ulaşım Kuyumculuk
Firma Sahipleri:

İbrahim Güder

Kuyumcukent AVM Blok Elmas
Sk. No :119
Göz alıcı altın takıları, pırlantaları ve muhteşem saat
modelleri ile Kuyumcukent
AVM’de hizmete açılmıştır.

HABER

Kuyumcukent A
VM’de

Gelinlik Trendleri

K

uyumcukent AVM’de Nisan ayından itibaren
özgün tasarımları ile dikkat çeken Mia Mia
Fashion House’un Moda Tasarımcısı ve ortağı
Nehir Aktuna Tayman ile bu yılın gelinlik trendleri
hakkında konuştuk.

“BEYAZLARA ELVEDA DERKEN KIRIK BEYAZ
VE KREM RENGİNE HOŞGELDİN DİYORUZ”
Yorulmadan değişime devam eden gelinlik modasının
bu seneki trendlerini Kuyumcukent AVM içerisindeki
gelinlik mağazalarımıza sorduk, gelinler neleri tercih ediyor öğrendik.
Amerika’da ve ülkemizde aldığı moda tasarım eğitiminden sonra Kuyumcukent AVM’de kendi gelinlik modellerini
tasarlayan Nehir Hanım, bu sene gelinliklerde 80’lerin
saten modasının geri geldiğini ve beyaz gelinliklerin yerini
yavaş yavaş kırık beyaz ve krem rengi gelinliklerin aldığını
söyledi. Kabarık prenses gelinliklerinin yerini ise daha bohem
ve sade gelinlik etekleri alırken dantel modası hala ilk tercih
sırasında varlığını sürdürüyor.
Yeni trendler, bol seçenek ve özgün tasarımlar ile gelinlik modasını yakından takip edebileceğiniz Kuyumcukent AVM’nin
gelinlik mağazaları sizleri bekliyor.

DÜĞÜN AYAKKABISINDA

EĞLENCE MODASI
KUYUMCUKENT AVM'DE

K

uyumcukent AVM’nin tek konsept gelin ayakkabı
mağazasına yaptığımız ziyarette mağaza sahibi
ve tasarımcı Esma Şimşek ile gelin ayakkabılarını
konuştuk, yıllar geçtikçe ayakkabılarda trend
değişikliklerine değindik!
Esma Hanım yaklaşık üç yıldır ayakkabı tasarlıyor,
önceleri ailesi ile birlikte tekstille uğraştıklarını, böyle bir hayali
olmadığını ve yeteneğini geçtiğimiz yıllarda fark ettiğini söylüyor.
Topuklu ayakkabıların zahmetinden bizi kurtaran bez ayakkabı
üzerine dantel işlemeleri tasarladığından beri yeni bir moda akımı
başladığını, bunun tüm gelinlerin gönlünü kazandığını anlatıyor.
Yıllardır beyaz gelinliğin altına düz beyaz ayakkabı modası 2014
yılından itibaren büyük bir değişime uğradı. Artık gelinler pembe,
mor, fuşya hatta damatlıkla uyumlu olması için lacivert ve bordo
ayakkabıları dahi tercih ediyor.
Gelinlik konseptini eğlenceli hale getiren ve çok tercih edilen bu
modeller, Kuyumcukent AVM’de Esma Şimşek mağazasında ziyaret
edebilir, siz de hayaliniz olan ayakkabının tasarımında söz sahibi
olabilirsiniz!
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Seren Şirince ve Berk Oktay

İlişki
Durumu
Seren Şirince ve Berk Oktay’ın başrolü
paylaştığı ‘İlişki Durumu: Karışık dizisi

herkes tarafından çok sevildi. İkili İlişki

Durumu:Karışık’labaşladıklarıserüvene
‘İlişki Durumu: Evli’yle devam ediyor.

i
l
v
E

lüzumu yoktu. Hep beraber çok cesur bir

beklemez. Evlilik hayatlarında yeni bir yol

karar aldık. 40 haftanın 23’ünde her grupta

olacak. Yepyeni bir hikâyeyle güldürmeye

birinci olan ve hâlâ ilk 3’te yer alan bir işi

geliyoruz.

bitirmek radikal bir karardı.

“Yeni karakterler eklendi” Yeni dizide ne

“Bir serüven olabilir diyorduk” Peki bu

gibi değişiklikler var?

süreçte ‘İlişki Durumu: Evli’nin çekileceği

Seren Şirince: Serenay Aktaş ve Anıl İlter’le

belli miydi?

birkaç yeni karakterimiz daha eklendi.

Berk Oktay: Aramızda “Bu bir serüven

Onların da işe çok iyi geleceklerini düşünü-

olabilir. ‘İlişki Durumu: Evli’, ‘İlişki Durumu:

yorum.

Çocuklu’, ‘İlişki Durumu: Boşanmış’ çekeriz

Berk Oktay: Senaryoyu Gani Müjde yazıyor

artık” diye espri yapıyorduk. Kanal yöneti-

ve kendisi komedi dozu çok yüksek bir ya-

cileri ve yapımcımız da aynı fikirde olunca

zar. Biz çekerken gülüyoruz, seyirci de sey-

‘İlişki Durumu: Evli’yi çekme kararı aldık.

rederken gülecektir. Ayşegül aynı Ayşegül,

Dramı ve entrikayı artırarak daha uzun süre

Can da aynı ama artık sabitlenmiş bir Can

de devam edebilirdiniz...

var. Biliyorsunuz çok gelgitli bir adamdı.

Berk Oktay: Evet, bunu da yapabilirdik

Hayatının merkezine bir kadını koyduğunda

fakat seyircimiz bizi gülerek sevdi. İnsanların

şapşallaşabiliyor ve artık hayatının merke-

suratında tebessüm uyandırdık. Bu demek

zinde Ayşegül var. Birtakım sendelemeler

olmuyor ki ‘İlişki Durumu: Evli’de hiçbir

göreceğiz, evlilik zor bir şey çün-

zaman dram olmayacak. İnsanları yeri

kü. Ayrıca Can’ın karakteriyle

kranların fenomen çifti

geldiğinde ağlatacağız çünkü bu hayatın

alakalı bazı olaylar da olacak

Ayşegül ve Can Tekin’in

gerçeği. Zaten çok fazla iç karartıcı şey

çünkü Can bir stardı.

yeni serüveni ‘İlişki Duru-

yaşıyoruz, zaten insanlar bizi en çok gülüm-

“Bu sezon olgunluk dönemimiz

mu: Evli’ bu akşam Show

sedikleri için sevdiler, biz de güldürmeye

olacak” Ayşegül karakteriyle

Tv ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

devam edeceğiz.

farklı bir fenomen yarattı-

Dizinin başrol oyuncuları Berk Oktay ve Se-

‘Yepyeni bir hikâyeyle geliyoruz’ ‘İlişki

nız ve birçok insandaki

ren Şirince’yi Tuzla’daki setlerinde ziyaret

Durumu: Karışık’ta bir türlü aşklarını yaşa-

kadın algısını değiş-

edip keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

yamayan bir çifttiniz. Şimdi evli bir çiftsiniz.

tirdiniz. Bununla ilgili

Bunun ne gibi farkları var?

nelere dikkat ettiniz?

‘İlişki Durumu: Karışık’ reytinglerde zirve-

Berk Oktay: Duygusal karışıklıkları olan

Seren Şirince: Aldı-

deydi. Neden final yaptı?

karakterlerimiz bu sene artık duygularından

ğım yorumlar beni

Berk Oktay: ‘İlişki Durumu: Karışık’ geçen

eminler. Evlendiler ve bir beraberlik için-

çok mutlu etti.

yıl gerçekten çok sevildi ve beğenildi. Biz

de olmak istiyorlar. Fakat evliliğin getirmiş

Duymak istediklerim

de bütün ekip olarak yaşayarak, hisse-

olduğu çatışmalar muhakkak var. Evlilik çok

bunlardı. “Ay canım

derek çektik her bölümü. Bu yüzden de

tatlı, hoş bir şey ama evliliğin devamında

ekranda çok güzel

çok doğal bir hikâye çıktı ortaya. Tabii her

hayatta bir sürü çetrefilli yol olacaktır.

gözüküyorsun” diye

E

bir yorumdansa

hikâyenin olduğu gibi bu hikâyenin de senaryo anlamında tükendiğini fark ettik. Bir

Seren Şirince: Ayşegül’de çok büyük bir

‘Burayı çok doğal

romantik komediyi çok uzatarak seyirciyi

farklılık olmayacak, hep bildiğimiz gibi.

oynamışsın’ yorum-

sıkmanın, sırf devam edelim diye uzatma-

Evlendikten sonra Ayşegül gibi birinin otur-

ları beni çok mutlu

nın, bunu yaparken de saçmalamanın

masının, kalkmasının değişeceğini kimse

ediyor. Diziler de

Berk Oktay
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hayattan geliyor. Ekrana inandırmayan

ğımız sürece işimiz devam etsin.

Ayşegül’ün yanında IQ seviyesi sıfırın altına

çünkü yüzük bende” diyor Seren. Bu bile gerçek

bir şey koyduğunda gerçek olmuyor. Bizim

Seren Şirince:Bu sezon bizim olgunluk dö-

düşüyor.

bir his. Erkek için de geçerli tabii ama ilişkinin

ilişkimizin bu kadar sevilmesinin en önemli

nemimiz.

Seren Şirince:Âşık olunca da öyle oluyorsun ya...

sonunda evlenen kadın kendini daha güven-

Âşık olmak aptallaşmaktır. Can ve Ayşegül de

de hisseder. Doğal hayatın doğal akı- şına

aşkın en saf ve en eğlenceli halini yaşıyorlar.

göre davranıp herkesin hayatında olan şeyleri

sebebi insanlara gerçek gelmesi. Bizdeki
karakterlerin hepsi insanların içinde, özellik-

Can karakterinin o çocuksu halleri ve

le Türkiye’de bol miktarda var.

komedi oynamanız pek sizden beklenmi-

Komedi yapan kadın oyuncuya ülkemizde

yordu. Bu kararı alırken tereddüt yaşadınız

“Evlenen kadın kendini güvende hisseder” Can

ama Can Tekin, Berk Oktay değil. Ben de çok

az rastlanıyor. Komediye mi devam etmek

mı?

ve Ayşegül oturttuğunuz karakterlerdi ama yeni

tecrübeli bir adam değilim. Can’ın hayatında

istiyorsunuz yoksa başka türleri de dene-

Berk Oktay: Daha önceki projelerim genel-

evli çifti oluştururken nelere dikkat ettiniz?

bir kadının olması bütün duygularının ve hayatı-

mek ister misiniz?

likle dram ağırlıklıydı. Bizde birtakım kalıp-

Seren Şirince: Tabii empati yapmaya çalışı-

nın değişme sebebi olacak.

Seren Şirince: Dram komediden, komedi

laşmış yargılar vardır. Jön adam poz keser

dramdan geliyor. İlk işimin komedi olmasını

ve daha ağır durur. Tabii ki projesine göre

ben de istiyordum. Bir başarı bekliyorduk

böyle olması gerekiyor. İnsanların da ben-

ama bu beklentimizin üstünde bir başarı

den beklentisi bu yönde bir iş olduğu için

olunca çok mutlu oldum. Komedi yapar-

bu projede yer aldım. Farklı bir şey yapmak

ken mutlu oluyorum. Dram konusunda

benim için de keyifli oldu. Komedi benden

çekincelerim var. Mesela “Dizi

beklenen bir şey değildi ama insanları

süresi çok uzun olduğu için
aklımı üşü- tür müydüm?”,

güldürmek keyifli bir şeydi.
“Aşık olmak aptallaşmaktır” Can

“Çok içinde yaşadığım-

ve Ayşegül’ün evliliği nasıl bir

dan karakter bana iyi

evlilik olur?

gelmez miydi?” gibi...

Berk Oktay: Can ve Ayşegül’ün

İlişki durumu seriye bağlanırsa ve mesela 6 sezon Can’ı
oynarsanız ne olur?

canlandırıyoruz. Can hem oyuncu hem yeni evli

evliliği tam bir delilik. Gerçekten
çok zıt 2 karakterler fakat deli gibi
seviyorlar birbirlerini. İkisinin beklentileri bir yerde buluşsa da hayata

Berk Oktay: Onu

bakış açıları çok farklı. O yüzden

hissettiğim anda

ikisinin evliliği delilik diyorum. Za-

keserim. Bütün

ten evimiz de deliler evi oldu.

oyuncuların

Seren Şirince: Biraraya gel-

yapması gereken

diklerinde ikisi de çocukla-

şey de budur. “Arka

şıyor. Aşkın en güzel hali o

yorum. Kafamda Ayşegül’ü daha rahatlamış

Seren Şirince: Seyircimiz de diziyi rahatlamış

Sokaklar’dan ay-

çocukça halleri. İnsanlar

düşündüm. Bir türlü olamayan, hep araya bir

bir şekilde izleyecek çünkü daha önce birlikte

rılıyorum” dediğim

da onu izlemek istiyor.

şeylerin girdiği bir durum vardı. Birçok şey yaşan-

olacaklar olamadılar ve araya birileri girdi diye

dı. Artık daha rahatlamış bir Ayşegül var. Kadın-

onlar da yorulmuştu. Şimdi Can ve Ayşegül evli.

lar evlenince kendilerini daha kadın hissediyor.

Evlilikle bitmez, tabii sorunlar olacaktır. Ben hiç

Ayşegül sonunda muradına erdi. Yüzük bende.

evlenmedim ama evlilik böyle bir şey herhalde.

Berk Oktay: “Daha güvende hissediyorlar

Söyleşi: Neziha Kartal

zaman insanlar
Berk Oktay: Can

bana “Deli misin?”
demişti. Seyirci bizi
seyrettiği, bizim onlara
sıkıcı bir şey sunmadı-
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dediğiniz adam tıp

Seren Şirince

fakültesi mezunu
ve star ama
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GELİNLİĞİN
“KIRMIZI”
TARİHİ

SON YÜZYILIN

EN PAHALI

NİŞAN YÜZÜKLERİ
1. Prenses Diana

2. Angelina Jolie

Yüzük ilk olarak Prenses Dia-

Gelinlik, düğün denildiği zaman

Ünlülerin parmaklarındaki
nişan yüzüklerinin birer servet
değerinde olduğunu biliyor
muydunuz? Biz de sizler için
en ucuzundan en pahalısına
ünlülerin nişan yüzüklerinin
fiyatlarını araştırdık.

na’ya verildi. Şu an ise Camb-

Brad Pitt’in eski eşi

ridge Düşesi Kate Middleton

Angelina Jolie’nin 16

tarafından takılan yüzüğün

karatlık yüzüğünün de-

değeri 137.200 dolar.

ğeri 500.000 dolar.

ilk akla gelen şey ve düğünlerin
en önemli unsuru. Gelinlik denildiği zaman ise gözlerimizin önün-

3. Catherine Zeta Jones

de bembeyaz, tüller ve duvakla

Micheal Douglas ile uzun

süslenmiş, harika elbiseler gelir. Oysa

yıllardır birlikte olan Galler asıllı

her zaman böyle değildi, yıllar geçtikçe

Jones’un 10 karatlık yüzüğü-

bugünkü halini aldı.

nün değeri 1 milyon dolar.

Gelinlik ilk olarak Türk toplumlarından dünyaya yayılmış bir gelenektir, diğer kültür ve dinler-

4. Jennifer Aniston
Justin Theroux’un hediye ettiği 10 karatlık
nişan yüzüğünün
fiyatı tam 1 milyon

deki insanlar en güzel elbiseleriyle evlenirlerdi, özel
bir gelenekleri yoktu.

5. Melania Trump

Türkler göçebe hayatı yaşarlardı, sürekli gezdikleri için de

ABD başkan adayı

birçok kültürden etkilenmiş ve kendi kültürlerini tanıtma

Donald Trump’ın

fırsatı yakalamışlardır. Örneğin obada evlenen gelinlerin

eşinin parmağındaki

başlarına kırmızı bir tül örtülür, bu tül saflığı ve bekareti

15 karatlık yüzüğün

temsil ettiğinden düğün bitene dek çıkarılmazdı.

değeri 2 milyon dolar.

Gelinlik için seçilen model, renk, kumaş değişse de amaç

dolar.

6. Grace Kelly
Monako Prensesi’nin 10.47
karatlık bu enfes yüzüğün
değeri 4 milyon dolar.

hep aynı kaldı. Osmanlı adetleri gereği bekar kadınların
sade giyinmesi gerekiyordu bu yüzden de evliliğe geçiş
elbiseleri pullu, işlemeli ve dikkat çekiciydi. İlk gösterişli
elbiseleri olan gelinliği farklı kılan onu süsleyen gelin başı,
duvak, çiçek gibi aksesuarlardı.
Halk kırmızı, pembe, mor, mavi gibi canlı renkleri tercih
ederken saray erkanı kırmızıdan

8. Beyonce
Pop müziğin kraliçesi olarak
tanınan ABD’li, Jay-Z ile evli olan
Beyonce’nin yüzüğü 18 karatlık
ve 5 milyon dolar.

gelediğinden kolay benimsedi.
1870’lerin sonuna doğru Batı modasından etkilenmeye
başlayan Osmanlı’da gelinliklerimizin renkleri daha açık
tonlar olmuştur, ta ki bugünkü muhteşem beyaz ihtişamı-

7. Jennifer Lopez

na kavuşana, yeni gelenek tüm dünyaya yayılana dek.

Marc Anthony ile nişan-

yanaydı.

landığı sırada taktığı 8.5

Ancak saraylı da olsa halkta ge-

karatlık yüzüğün değeri

linin yüzünü örten duvak hep kır-

4.1 milyon dolardı.

mızı olmuştur.
Beyaz gelinlik 16. yüzyılda yaygınlaşmaya başladı, bu günlerde zaten gümüş rengini kullanan
kraliyet aileleri ve zengin kısım,

10. Elizabeth Taylor
33.18 karatlık yüzüğüyle birinci sıraya yerleşen güzel
sanatçının yüzüğünün değeri 8.8 milyon dolar!

9. Kim Kardashian
Kanye West ile evli olan Kardashian’ın servet değerindeki bu yüzüğünün değeri 8 milyon dolardan fazla.

beyaz gelinliği masumiyeti sim-
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KUYUMCUKENT AVM’DE
DÜZENLENECEK
TR TUNİNG PARTİSİNE TÜM
OTOMOBİL TUTKUNLARINI
BEKLİYORUZ!

16 Ekim Pazar günü son
dönemlerde birçok etkinliğe
ev sahipliği yapmış Kuyumcukent AVM; TR Tuning Fest
Parti’de tüm otomobil severleri bir araya getirecek!
Festivalde Drift araçları galerisi, Motosiklet Stunt Show, DJ
Performansı ve ünlü sanatçı
Beyza Durmaz konseri yapılacak, ayrıca araç “güzellik”
yarışmasına da yer verilecektir.

Paşam Organizasyonun düzenleyeceği etkinliğe İstanbul
ve çevre illerden büyük katılım
olması bekleniyor.
“Kuyumcukent İşletme A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş daha önce pek
çok başarılı işlere imza atmış
Paşam Organizasyon ile 2017
döneminde farklı organizasyonlara ile imza atacağının
müjdesini verdi. “

SONGÜL KARLI
KUYUMCUKENT AVM
ZİYARETİNDE
KUYUMCUKENT’E ÜNLÜ SİMALARIN
İLGİSİ DEVAM EDİYOR

E
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kranların

ancak ileride altın ve

sevilen Türk

mücevher alışverişleri için

Halk Müziği

de ilk aklına gelecek yerin

sanatçısı ve

Kuyumcukent olduğunu

sunucusu

ve AVM’yi çok beğendiği-

Songül Karlı 15 Temmuz

ni ifade etti.

günü Kuyumcukent AVM’yi

On müzik albümü ve iki

ziyaret etti ve alışveriş yap-

defa Kral TV Video Müzik

tı, Kuyumcukent’e ilk kez

Ödülleri THM En İyi Kadın

geldiğini söyleyen Karlı,

Ödülü sahibi olan sanatçı,

şimdilik kıyafet alışverişi

keyifli bir alışverişten sonra

için burada olduğunu

Kuyumcukent’ten ayrıldı.

TURİZM

TURİZM

2. ABANT
Göl ve yeşilin muhteşem uyumundan daha önce size bahseden olmuş muydu? Abant

SONBAHARDA DA

bu uyumun en güzel örneklerinden biri. Temiz havaya doyacağınız, yeşilin tadını çıkaracağınız iyi kaçamaklar diliyoruz.

TATİL KEYFİ DEVAM EDİYOR
1. BOZCAADA

kalabalığı azalmış yerini sakinliğe ve

Bu şirin adamızın en güzel zamanıdır

esen rüzgarların zeytin ağaçlarında

sonbahar.Merkez o kadar küçüktür

dolaşırken çıkardığı seslere bırakmış.

ki yarım saatte her tarafını geziyo-

Bir fincan közde dibek kahvesi, sakız

ruz. Eski Rum kültürünün hakim oldu-

muhallebisi, karadut şurupları ve taş

Tatil dediğimizde aklımıza ilk
gelen deniz kum ve güneş olur
değil mi? Ancak bütün yaz tatil
yapmaya fırsat bulamamış, şehrin kalabalığından uzaklaşamamışsak ve sıcak güneş artık yerini
hafifçe üşüten rüzgarlara bırakmışsa ne yapacağız?
Üzülmeyin!
Tatil yapmak için asla geç değil,
ayrıca dinlenmek ve doğa yalnızca kum, deniz ve güneşten
ibaret de değil. Sizler için sonbahar rüzgarında en güzel tatil yapılacak yerleri düzenledik.

3. KARAGÖL
Türkiye’de öyle yerler bulunuyor ki, bize bu kadar yakın olduğuna inanmak çok güç!
Artvin’de yer alan Karagöl tamda böyle bir yer. Bütün senenin stresini, kötü anlarını bir kalemde silebilecek tabiat
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ğun sokakları, beyaz renkli eski evleri

sokakların dinginliği kış başlarına ka-

ile hoş bir atmosferi var. Yazın insan

dar Bozcaada sizleri bekler!

harikası cennet. Kışları kar sebebi ile ulaşımı zor olabilir lakin siz elbette bu muhteşem yeri sonbaharda ertelemeyin!
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Girişimsel Radyoloji Nedir?

G

Y

CM
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CY

irişimsel radyoloji; tıbbın

ve bacak krampları sık görülmektedir. Bu

hızla ilerleyen tedavi

uzun süre ayakta kalmakla artar. Varislerin

edici bölümüdür.

nedeni; bacaktaki toplardamarlar için-

Girişimsel radyologlar, görüntüleme

CMY

K

deki kanın, toplardamar içine göllenmesi
ve kalbe geri dönüşünde zorlanmadır.

eşliğinde, minimal invaziv yöntemlerle,
tedaviler yapmaktadır. Bu işlemler görün-

Varis tedavisi; artık ameliyatsız tedavi yön-

tüleme eşliğinde ve çok küçük kesiklerle

temleri de bulunmaktadır. Ayak bileğin-

yapıldığı için, hastanın hastanede yatış

den veya diz iç tarafından çok küçük bir

süresi ve iyileşme süresi çok daha azdır ve

kesi ile toplardamar içine girilerek bura-

ameliyat komplikasyonları, ağrı ve ameli-

dan lazer tedavisi ve skleroterapi dediği-

yat riskleri çok daha düşüktür.

miz ( köpüklü madde) madde verilerek
varis kolaylıkta tedavi edilebilir. Lazerle
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Varis Tedavisi

ve köpük tedavi dediğimiz skleroterapi

Varis tedavisi, erişkin yaş grubunda sık

ile yapılmış olan tedavide hasta aynı gün

görülen bir toplar damar hastalığı olup

hastaneden çıkabilmektedir. Klasik varis

kozmetik problemlerden venöz yaralara

ameliyatları tedavisi, hastanede en az 3

kadar çok değişik şikayetlere neden

ile 7 gün kalış süresi gerektirmekte olan

olmaktadır. Bu hastalarda bacak ağrısı

eski bir tedavi yöntemidir.

