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Değerli Ortaklarımız,

Kuyumcukent İşletme A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat SUDAŞ

Kuyumcukent Blok Kat Malik leri Yönetimine seçilişimizin 4.
yılını tamamlamış bulunmak tayız. Yönetimde olduğumuz
süre zarfında Dünyanın ve
Türkiye’nin en büyük, en mo dern tesisi olan Kuyumcukent’i
dünya markası yapabilmek en
önemli hedefimiz olmuştur. Bu
manada öncelikli olarak Ku yumcukent’in problemlerini bir
bir çözerek tesise; işletmeler ve
çalışanlar için sağlıklı, güvenli,
temiz bir çalışma alanı özelliği
kazandırdık.
Türkiye ekonomisinin önem li ihracat ayaklarından birini
oluşturan Kuyumcukent Komp leksinin, hem iç pazarda hem
dış pazarlarda temsil edilme
gücünü arttırıcı reklam, orga nizasyon, tanıtımlar yaparak
medyada ve devlet kurumla rındaki bilinirliğini yükselttik.
Siz değerli üyelerimizin oyla rıyla göreve getirildiğimiz ilk
günden itibaren, gece gündüz
demeden, en iyisine ulaşana
kadar yorulmadan çalışıyoruz.
Bugün geldiğimiz noktaya bak tığımızda yönetimde bulundu ğumuz dört yıl gibi bir sürede
fevkalade bir değişim gerçek leştirdiğimizi görüyoruz. KİAŞ’ı
devraldığımızda borçlu bir şir ket durumundaydı. Bugün ise
mali disiplinle yatırım yapan,
tesisi yenileyen ve sürekli geliş meyi hedefleyen bir KİAŞ var.
Günden güne sistemli bir şe kilde gelişen ve kurumsallaşan
bir yönetim oluşturmanın onu runu hep beraber yaşıyoruz.
Proje bazlı çalışmalar, etkili ta nıtım ve reklam kampanyaları
ile fevkalade bir değişimi ger çekleştirdiğimizi gururla söyle yebiliriz.
Sizlerden
almış
olduğumuz
emanete sahip çıkabilmek ve
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daha ileriye taşıyabilmek için
seçilmiş olan Yönetim Kurulu muz ile ekip ruhunu yakaladık
ve kurumsallaşarak Kuyumcu kent’i en iyi şekilde yönetmek
için azami gayreti gösterdik.
Kuyumcukent Kompleksi; Türki ye’nin üretim, satış ve ihracat
hacmi ile en büyük tesisi olma
özelliğinin yanı sıra dünyanın
da en büyük entegre tesisi ol mak konusunda örnek gösteril mektedir. Kuyumcukent’in bu
kadar önem arz eden özelliği,
seçilmiş yönetimlerin sorumlu luğunu daha da önemli hale
getirmektedir. Bunun netice sinde Kuyumcukent’te bugüne
kadar ele alınmayan veya alı namayan Kuyumcukent’in ol mazsa olmaz durumundaki ba kım, onarım, güvenlik, temizlik,
teknik (jeneratör, chiller, yan gın, otomasyon, vb.) ve tesisin
yapısal dinamikliğini devam et tirecek bütün tedbirler alınmış
olup, Kuyumcukent’in tanıtımı
ile alakalı faaliyetlere hız ka zandırılmıştır.
Yönetimi devraldığımızda Kİ AŞ’ın mali bir disipline ihtiya cı vardı ve bizler bu manada
şeffaf, kurumsal ve profesyonel
tedbirlerle çok kısa zamanda
mali durumu kontrol altına al dık ve artık borçlu bir şirket du rumundan yatırım yapabilen,
tesisi yenileyen ve boş aidat
karşılığı kiralama yerine hava
parası ile yer bulabilme seviye sine çıkan, günlük 2.000 araç
yerine günlük 6.000 aracın gi riş çıkış yaptığı, 5.000 kişinin
istihdam edildiği bir tesisten
18.000 kişinin istihdam edildiği,
%30 oranlarında seyreden AVM
doluluk oranlarının % 80’lere
ulaştığı, % 100 doluluk oranı ile
her gün değeri artan bir Atölye

bloğunun varlığı ve daha aktif
hale gelen bir yan hizmetler ve
ofis blokları ile bir bütünlük içe risinde geleceğe daha umutla
bakabilen bir malikler toplulu ğu bizim en büyük başarı ve se vincimiz olmuştur.
Kurduğumuz en gelişmiş oto masyon odası ve Kuyumcukent
Beyaz Masa ile üyelerimizin gü venlik konusunda ve diğer ko nulardaki taleplerini daha kısa
sürede karşılar hale geldik. Te siste bulunan mescit, şapel gibi
ibadethaneleri restore ederek
kullanımını daha rahat hale ge tirdik. Bunların yanı sıra üyeleri mize www.kuyumcukent.com.
tr web sitesi üzerinden güncel
olarak aidat borç sorgulama,
ekstre görüntüleme, üye bilgi leri revize etme gibi kolaylık lar sağlamak amacıyla online
borç sorgulama sistemi yapıldı.
Kuyumcukent AVM girişi Yılbaşı
etkinlikleri kapsamında yapılan
dış cephe ışıklandırmaları ile
daha şık ve modern bir yapıya
kavuşturuldu. Ayrıca Kuyumcu kent AVM Evlilik ve Altın Alışveriş
Merkezi marka algısı AVM’mizin
önüne yerleştirilen “Gelin Figü rü” ile daha da vurgulanarak,
dış cephenin görüntüsü daha
estetik hale getirildi.
Sektörün gelişimi için eğitim
faaliyetlerine öncülük etmeyi
kendine görev edinen Yöneti mimiz tarafından eğitim alanın da da pek çok faaliyet gerçek leştirilmiştir.
Kuyumcukent’te
açtığımız Kuyumculuk Mesle ki Eğitim Merkezi ve yabancı
dil kursları sektörü geliştirmek
adına gerçekleştirdiğimiz faa liyetlerin en önemlilerindendir.
Bunların yanı sıra engelli öğ rencilere staj imkanı tanıdık,
özel çocuklarımız için onlarca
çalışmalar yaptık, yapmaya da
devam edeceğiz.
Ulusal anlamda ses getiren
projeler gerçekleştirerek Ku yumcukent’in adının pek çok

alanda
duyurulmasını
sağ ladık. Kuyumcukent AVM’de
düzenlediğimiz ve ulusal bası nın büyük ilgisini çeken Yılba şı, Sevgililer Günü ve Anneler
Günü reklam kampanyaları ve
çeşitli etkinlikler ile AVM’nin zi yaretçi sayılarını arttırdık. Ba sında geniş yer bulan bir diğer
projemiz, geçen Mayıs ayında
düzenlediğimiz “Dünyanın en
geniş katılımlı satranç dersi”
ile binlerce gencimizin satranç
öğrenmesini sağladık ve Ku yumcukent’in adını Guinness
Rekorlar kitabına yazdırdık. Ku yumcukent AVM’de bir Altın
Sanat Galerisi açtık ve şehit ve
gazi aileleri için kampanyalar
düzenledik.
Uzun zamandır yaptığımız ciddi
çalışmalar neticesinde Kuyum cukent’e ulaşımı kolaylaştırmak
konusunda önemli aşamalar
kaydettik; planda olmamasına
rağmen Metro durağını Kuyum cukent’in içine getirmek için
devletimiz ve Büyükşehir Be lediyesi ile gerçekleştirdiğimiz
görüşmeler olumlu sonuçlandı
ve gerekli izinler alındı. Kuyum cukent’i evlilik ve altın alışve rişinin en önemli adresi haline
getirmek ve yatırımcılar için te sisimizin bir cazibe merkezi ol ması amacıyla önemli projeler
geliştirmeye devam ediyoruz.
Değerli dostlar, her zaman ve
her vesile ile belirttiğim gibi,
bizler her zaman bize oy veren
vermeyen her şahsın ve esnafın
vekili, temsilcisi olarak mensup larımızın hayır duasını, yarada nın rızasını ön planda tutarak,
hak bildiğimiz yolda sağlam ve
emin adımlarla çalışmalarımızı
yürütmeye devam ediyoruz. En
büyük temennimiz birlik, bera berlik, dirlik ve hoşgörünün ol masıdır.
Dua ve destek sizden, gayret
ve çalışma bizden, Tevfik ve
İnayet Allah’tan…
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“SOSYAL KULÜPTEN”
en fazla
ne
bekleyebilirsiniz?

Dolmabahçe’deki Zirveye

Özcan Halaç da Katıldı
Başbakan
Binali Yıldırım,
İstanbul Altın Rafinerisi
Yönetim Kurulu
Başkanı
Av. Özcan Halaç’ın
yanı sıra aralarında
Ali Koç, Ahmet Çalık,
Ferit Şahenk, Hamdi
Akın, Ersin Özince ve
Ali Kibar’ın da bulunduğu iş dünyasının
önde gelen 45 iş
adamı ile
Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya
geldi.
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Başbakan Binali Yıldırım, iş dünyası temsilcileriyle Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya
geldi. Toplantıda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ve AK Parti
TBMM Grup Başkanvekili Mehmet Muş da
katıldı. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren
Türkiye’nin önde gelen 45 iş adamının katıldığı toplantı, iş dünyası ile güncel ekonomik
konuları istişare etmek, katılımcıların görüş ve
önerilerini almak amacıyla gerçekleştirildi.
Toplantının başında Ekonomi Bakanı Zeybekçi, bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda güncel
ekonomik görünüm, Ekonomi Bakanlığı’nın
mal ve hizmet ihracatına yönelik yeni destek
paketi ve yatırım teşviklerine yeni bir boyut
getiren proje bazlı destek sistemi kapsamlı bir şekilde katılımcılarla paylaşıldı. Sunum
sonrasında farklı sektörlere mensup iş dünyası
temsilcileri ile, 65. Hükümet programının öncelikleri arasında yer alan özel sektör eliyle
sürdürülebilir büyüme, yüksek teknoloji içerikli
ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine
dönük yatırımların artırılması, istihdam artırıcı
önlemlerin yanı sıra, sanayi, üretim ve ihracata dayalı büyüme modelini geliştirmek adına
karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Katılımcılar,

hükümetin uygulamaya koyduğu ekonomik
reform çalışmaları, yeni teşvik yasası ve varlık
fonunun kurulması gibi faaliyetlerinden memnuniyet duyduklarını belirttiler.
Toplantıda konuşan Başbakan Yıldırım, “Türkiye ekonomisi 15 Temmuz’da çok büyük bir
sınavı başarıyla atlattı. Ekonomisi sağlam olmayan bir ülke bu olayların 10’da birini yaşamış olsa altından kalkamazdı. Türkiye’nin
durumunu bilmeyenlerin yanlış algısını düzeltmek için birlikte çalışmalıyız. Türkiye’nin gerçekleri ve algısı arasındaki farkı ortadan kaldırmak için kararlılıkla hep birlikte mücadele
etmeliyiz” dedi.
Av. Özcan Halaç; ‘’Türkiye ekonomisi gücünü
ortaya koydu’’
Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan
İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı
Av. Özcan Halaç, 15 Temmuz’dan sonra Türkiye ekonomisinin gücünü ortaya koyduğunu,
hükümetin attığı adımlar ve gösterdiği kararlı
duruşun iş dünyası tarafından memnuniyetle
karşılandığını dile getirdi. İş dünyasında hızlı bir toparlanma süreci yaşandığını belirten
Halaç, hükümet tarafından atılan adımların sonuçlarının kısa bir süre sonra daha da
olumlu sonuçlar vereceğinden emin olduklarını ve 2017’nin 2016’ya göre daha olumlu
geçeceğini beklediklerini vurguladı.

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

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

‘‘Para Biriminde
Altın Endeksli
Adım
Atılmalı.’’

Damağınızı şenlendirecek içeçekleriyle Bistrosu
Okçuluk’tan hip-hop’a birçok farklı spor aktiviteleri
Personel Training ile hocalarla birebir çalışma imkanı ...

Sizin için de yeterli değilse, bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, döviz
baskısından kurtulmak
için “altın” endeksli
adımlar atılması
önerisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası döviz baskısından
kurtulmak için “altın” önerisinde bulunarak, “Finans sektöründe katılımcı finans anlayışının, para biriminde
hatta altına endeksli bir adımın atılmasının çok daha isabetli olacağı
inancındayım. Altınla ifade ettiğimiz
zaman bu para birimlerinin baskısı altında kalmayız” dedi.
“TİCARETİMİZ YÜZDE 25 ARTMALI”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik

/fabriqueclub

ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 32.Toplantısı Açılış Oturumu’na
katıldı. Toplantıda konuşan Erdoğan,
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticaret hacminin arttırılması
gerektiğini vurgulayarak, “Önümüzdeki on yılda teşkilat içi ticarette yüzde 6 artış hedefleniyor. Bunun müte-

%10 indirim kuponunuz
Detaylar için lütfen Atölye Bloğu 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

vazi bir artış olduğunu düşünüyorum.
Ülkemizin potansiyelleri göz önüne
alındığında bunun yüzde 25 olmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu bir sınır değil. Ama yüzde

konuştu.
“PARA BİRİMİNDE ALTIN ENDEKSLİ
ADIM ATILMALI”
İslam ülkelerinin küresel krizlere karşı
daha dayanıklı hale gelmesi gerektiğini savunan Erdoğan, “Bu bağlamda İslami Finans varlık temelli
yaklaşımı ve ahlaki ilkelere verdiği
önemli krizlere deva olacak çözümleri önemsiyorum. Onun için de sürekli
faizsiz diye konuşuyoruz. Burada bizler
uluslararası döviz baskından nasıl kurtulacağız. Bunun adımlarını atmakta
fayda görüyorum. Finans sektöründe katılımcı finans anlayışının, para
biriminde hatta altına endeksli bir
adımın atılmasının çok daha isabetli
olacağı inancındayım. İslami finans
piyasasının hacmi yılda yüzde 15 büyüme gösterdi. 2015 yılında 2,1 trilyon
dolara ulaştı. Biz bunları artık şu veya
bu parayla değil, altınla ifade edelim.
Altınla ifade ettiğimiz zaman bu para
birimlerinin baskısı altında kalmayız.
Bu adımı atmakta büyük fayda var.
Bu sistemin potansiyelinin 7 trilyon
dolar civarında olduğu tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

25 olmazsa olmazımız olmalı” diye
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PTT ŞUBESİ
KUYUMCUKENT’TE
HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

K

uyumcukent Kompleksinde çalışanların memnuniyeti ve iş verimliliğini arttırma yönünde projeler
geliştirmeye devam eden
Kuyumcukent Yönetimi’nin tesiste PTT
Şubesi açılması için yaptığı görüşmeler başarıyla sonuçlandı.
Kuyumcukent İşletme A.Ş
Yönetim
Kurulu
Başkanı Nevzat Sudaş; Loomis
Türkiye Ülke Başkanı Sarp
Tarhanacı
ile
birlikte
Ankara’ya giderek, PTT
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile makamında görüştü.
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş; “Kuyumcukent Kompleksi
devasa bir tesistir, içerisinde PTT Şubesinin bulunması Kuyumcukent’te
faaliyet gösteren işletmelerin ve çalışanlarının posta, kargo, bankacılık ve

e-devlet şifresi almak gibi işlerini pratik olarak çözüme ulaştırmasına olanak sağlayacaktır. PTT ile yaptığımız
işbirliği inşallah iki tarafı da memnun
edecektir” dedi.
29 Aralık 2016 Perşembe günü PTT Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat
Sudaş, Loomis Türkiye Ülke
Başkanı Sarp Tarhanacı,
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Abdullah
Deniz, Ahmet Fındıkoğlu
ve YK Üyeleri Osman Karagüney, Selahattin Uyanık
ve değerli misafirlerin katılımıyla Kuyumcukent AVM Bloğu
-1. Kat numara 20’de Kuyumcukent
PTT Şubesi’nin açılış töreni yapıldı.
PTT Yönetim Kurulu Başkanı, Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik; Kuyumcukent PTT Şubesi ile Kuyumcukent’te faali-

Kuyumcukent
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PTT Yönetim
Kurulu Başkanı
Genel Müdürü
Kenan BOZGEYİK

KIAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı
Nevzat SUDAŞ

yet gösteren işletmelerin ve çalı şanlarının posta, kargo, bankacılık ve e-devlet
şifresi almak gibi işlerini artık daha kolay
yapabileceğini belirtirken, tüm tesise
hayırlı olması temennisinde bulundu.
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat
Sudaş; “Tesiste PTT Şubesi açılması için
yapılan görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasından, açılışa katılan PTT Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik’in ağırlamaktan memnuniyet
duyuyorum. PTT Kuyumcukent Şubesi’nde yurtiçi ve yurtdışı kargo gönderimi,
tebligat işleri, PTTCell ve PTTKart işlemleri, internet başvurusu, havale, fatura
ödeme gibi konularda hizmet verecektir.” dedi.
PTT, posta, kargo, bankacılık ve elektronik ticaret alanlarında en iyilerden, Türkiye çapında yaygınlaşmış hizmet ağına sahip, iki asra yakın geçmişi, çağdaş
tecrübesi ve güçlü kadrosu ile ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunuyor.

PTT Kuyumcukent Şubesi’nde yurtiçi ve
yurtdışı kargo gönderimi, tebligat işleri, PTTCell ve PTTKart işlemleri, internet
başvurusu, havale, fatura ödeme gibi
konularda hizmet verilecek.
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KUYUMCUKENT İNDİRİM FESTİVALİ “ALTIN ÇADIRINDA” BAŞLADI

Kuyumcukent

‘‘ALIŞVERİŞ

FESTİVALİ’’
BAŞLADI

Orta Doğu’nun en büyük altın, gümüş ve mücevher
üretim ve ticaret merkezi olan Kuyumcukent 2016
yılını “Kuyumcukent AVM Yılbaşı ve Sevgililer Günü
Alışveriş Festivali” ile uğurladı.
17 Aralık Cumartesi günü % 50’ye varan indirimlerle
başlayan Alışveriş festivalinde her bütçeye uygun,
birbirinden şık tasarımlara sahip ürünler bulunuyor.
Festivale gelenler hem sevdiklerine hediye alabilecek, hem de beyaz eşyadan gelinliğe, davetiyeden
organizasyon firmasına, mücevherden gelinliğe evliliğe dair aradıkları her şeyi bulabilecekler.
Festivalin açılışına ünlü mankenler Ece Gürsel, Günay Museyeva ve eski Türkiye Güzeli Tuğçe Dural katıldı. Ünlü manken Günay Museyeva yaklaşık 3 kilo
ağırlığında altın elbise giyerken Ece Gürsel ve Tuğçe
Dural mücevher ve pırlantalardan oluşan yaklaşık 3
milyon TL değerindeki takıları tanıttılar.

EN BÜYÜK MÜCEVHER ÜRETİM VE TİCARET MERKEZİ
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Kuyumcukent’in Orta Doğu’nun en büyük altın, gümüş ve
mücevher üretim ve ticaret merkezi olduğunu belirterek, “Bugün burada gelenekselleşen Kuyumcukent AVM Alışveriş Festivalini % 50’ye varan indirimlerle başlatıyoruz.

Kuyumcukent Kompleksi’nde çoğunluğu kuyumcu
esnafından oluşan 2500’ün üzerinde firma ile yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır.
En büyük özelliğimiz, ülkemizin kuyum sektöründeki
üretiminin yüzde 90’ı burada yapılıyor olması. Ayrıca Kuyumcukent AVM’de sadece kuyumculuk üretimi değil evlilik üzerine perakende mağazalarımız
bulunuyor. Beyaz eşya, gelinlikçi, aksesuarcı, davetiye firmaları, nikah salonu ve düğün organizasyon
hizmeti veren seçkin firmalar da bulunmaktadır.
AVM girişinde bulunan mağazalarımızın ürünlerinin
sergilendiği Alışveriş Festivali’nde birbirinden şık tasarımlara sahip, her bütçeye uygun ürünler “İmalattan Size, Sizden Sevdiklerinize” sloganıyla satışa
sunulmuştur.
Ziyaretçilerimiz % 50’ye varan indirimlerin yanı sıra
2.500TL alışverişe Çeyrek Altın hediye edilecektir.
Biz Kuyumcukent olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın
“dövizini boz oyunu boz” çağrısına uyarak bu kampanyayı başladık. 14 Şubat’a kadar devam edecek
olan kampanyamıza tüm halkımızı bekliyoruz.” dedi.
Yaklaşan Yılbaşı ve Sevgililer Günü’nde sevdiklerinize hediye almadan önce mutlaka Kuyumcukent
AVM’yi ziyaret edin.

HABER

KUYUMCUKENT AVM
’Yİ
IŞIL
IŞIL
2017

KARŞILADI!
Kuyumcukent Yönetimi
tarafından Yılbaşı ve
Sevgililer Günü İndirim
Festivalini duyurmak
amacıyla yapılan reklam
ve tanıtım faaliyetleri sayesinde, İstanbul’un hatta
Türkiye’nin dörtbir yanından ziyaretçilerin akınına
uğrayan Kuyumcukent
AVM; yeni yılı yenilenen ve
ışıl ışıl hale getirilen dış
cephesi ile karşıladı.
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AVM giriş bölümünde dış cephe sütunlarında
bulunan led ışıklandırmaya (wallwasher) ilaveten alınlık bölümüne uygulanan led ışıklandırma ve palmiye aydınlatmaları ile Kuyumcukent
AVM daha şık ve modern bir yapıya kavuşturuldu. AVM’nin görsel çekiciliğini arttırmak amacıyla yapılan çalışmalar ile AVM merdiven ve
korkulukları da konsepte uygun olarak düzenlenmiştir.
Ön cephede yapılan ışıklandırmaların yanısıra
“Evlilik ve Altın Alışverişi” nin en önemli adresi
Kuyumcukent AVM’nin girişine yerleştirilen “Gelin Figürü” ile gelinlik, altın ve pırlanta bir araya
getirilerek AVM’ye bir sembol kazandırılmış ve
ziyaretçilerimizin beğenisini kazanmıştır.
14 Şubat Sevgililer Günü’ne kadar devam edecek “İndirim Festivali” kapsamında AVM’yi güzelleştirme çalışmalarına devam edileceğini belirten KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş;
“Yönetim olarak ziyaretçilerimizin ve işletme sahiplerinin memnuniyetini sağlamak en önemli
önceliklerimizdendir, bu doğrultuda faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.

HABER

HABER
Akif Aşçı / Avis Kuyumculuk

BAŞARILI REKLAM PROJELERİ

İÇİN KUYUMCUKENT
YÖNETİM KURULUNA
ÇOK TEŞEKKÜRLER
Kuyumcukent AVM’de gerçekleştirilen başarılı Yılbaşı
kampanyasındaki çalışmalardan dolayı Kuyumcukent AVM esnafları Yönetim Kuruluna teşekkür ederek
destek verdi. Kuyumcukent reklam ve tanıtım çalışmalarının yıl boyunca devam etmesini istediler.
Dünyada ve Türkiye’de ekonomik sıkıntılar olmasına
rağmen, Yılbaşı reklam ve tanıtım faaliyetleri ile nefes aldıklarını belirten esnaflar; “Reklamların dönüşünü satış yaparak alıyoruz, bu reklam çalışmaları için
verdiğimiz reklam katkı payı yetmiyorsa bizler daha
fazlasını vermeye hazırız.” şeklinde konuştular.

İsmet Çelik / İstor Kuyumculuk

Biz Kuyumcukent’te bir toptancı olarak hizmet veriyoruz. AVM esnafının kampanya döneminde yoğun
olarak bizlerden alım yapması bu
kampanyanın çok iyi geçtiğinin göstergesidir. İstor Kuyumculuk olarak
esnaf nefes aldı diyebiliriz. Bence
bu reklamların her zaman faydasını görüyoruz. Geçen sene yapılan
kampanyalar da bu yılbaşı kampanyası da çok iyi geçti. Sevgililer günü
olsun anneler günü olsun müşteri
yoğunluğunu yaşıyoruz, bu durumdan kim memnun olmaz?

İbrahim Sel /
İnce Kuyumculuk

Kuyumcukent’te yapılan Yılbaşı
kampanyası başarılı oldu, televizyon reklamları ziyaretçilerin
gelmesinde etkili oldu. Devamını
bekliyoruz. Normalden çok çok
iyi oldu. Müşterilerin de memnun
olduğunu düşünüyoruz. Sevgililer
günü için hazırlanacak reklam kampanyasının da
hemen başlaması gerekiyor. Kuyumcukent Yönetimine teşekkür ediyorum, yaptıkları çalışma başarılıydı.

Ertan Tunçbilek /
Tunçbilek Kuyumculuk

Yılbaşı için yapılan reklam
kampanyasından memnunum. Müşteri sayımızda ve
satışlarımızda ciddi artışlar
gerçekleşti . Yapılan reklamların devamlılığı önemli, aynı
tarzda reklam çalışmaları ile
ana haber bültenlerine çıkarak, radyo yayınlarındaki reklamlarımız ile devam
ederek Yönetim bu başarısını sürdürebilir. Sevgililer
günü için de reklam çalışmalarına aynı hızla devam
edilmesinden memnun olacağız. Sevgililer Günü’nde de altın hediyelerimizi arttırabiliriz.
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Kuyumcukent AVM için
yapılan reklam çalışmasının mutlaka faydası oldu.
Reklamın faydası olmaz
diyemeyiz. Yılbaşındaki hareketlilik işlerimize canlılık
kattı. Reklam yapılmalı mı
tabii ki daha fazlası yapılmalı, reklamlarda indirim kampanyaları detaylı bir şekilde anlatılmalı diye
düşünüyorum. Sevgililer Günü kampanyası ile ilgili reklamlar mutlaka devam
ettirilmeli ama reklamların daha da
fazla olması gerektiğini düşünüyorum.

F atih Polat / Kaya Gold

Yönetimin yaptığı bu çalışma gayet
başarılı oldu, Kuyumcukent’e gelen
kişi sayısından çok belli. Kampanyanın bu kadar ilgi görmesinden çok
memnunuz. Sonraki kampanyalarda
hediye olarak gümüş, 8 ayar kolyeler vs gibi ürünler verilmesi değerlendirilebilir.

Serhan Balcıoğlu /
Balkar Kuyumculuk

Dünyada ve Türkiye’de bu sıkıntılı
şartlara rağmen Kuyumcukent’e
ziyaretçilerin gelmesi Yönetim kurulumuzun ve reklamın başarısıdır.
Kampanya gayet başarılı geçti,
normal zamanlardan daha iyiydi
devamını istiyorum. Sevgililer Günü’nde aynı atmosferin sürmesini
ümit ediyoruz.

Mert Kul /
Va Gold Kuyumculuk
Reklam kampanyasından oldukça mutluyduk,
reklamların yayınlandığı
günden itibaren işlerimiz
oldukça iyiydi. Reklamların dönüşünü aldık yönetime bu yüzden teşekkür
ederiz. Ama bu reklamların yıl boyunca
devamını istiyoruz. Çünkü verdiğimiz
bir reklam bedeli var bu bedeli yönetimden reklama dönüştürmesini arzu
ediyoruz. Gerekirse ayrıca reklam için
daha fazla katkı yapmaya hazırız.

Öncelikle Yönetimin yapmış
olduğu çalışmalardan dolayı
teşekkür ederiz. Reklamın iyisi
kötüsü olmaz. Kuyumcukent
yapılan çalışmalarla canlandı
biz memnunuz. Müşteriye bu
çok yansıdı, İstanbul’un her
tarafından, hatta civar bölgelerden de gelenler oldu.
Bu çalışmalar devam ederse
daha da iyi olacağını düşünüyoruz. 14 Şubat geliyor biliyorsunuz, Sevgililer Günü’nde de böyle şenlikler olursa daha iyi olacaktır.

Reklamlardan memnunum satışların artması
gayet güzel. Bu anlamda
bu projeyi başarılı buluyorum, gelen müşteri sayısını arttıran bir çalışma
oldu. Sevgililer günü kampanyasında
da yine aynı şekilde indirimler devam
edebilir. Çalışmaları başarılı buluyorum.

Ayşegül Amcalar /
Veysi Amcalar Kuyumculuk

Güzel oldu biz memnunuz
güzel geçmedi diyen yalan söylemiş olur açıkçası. Yönetimin geçen sene
yaptığı kampanya da gayet
iyiydi, güzeldi. Aynı şekilde
memnun kalmıştık bu sene
de memnunuz ve devamını yönetim kurulumuzdan
istiyoruz. Müşteriyi çekmek
için değişik şeyler yapılmalı,
müşteriyi cezbedelim ki gelen müşteri tekrar geri
gelsin. Sevgililer Günü, Anneler Günü ve her özel
günde böyle reklamların sürdürülmesi esnafların iş
yapmasında çok etkili olacaktır.

Hakan Şenol /
Aytaş Kuyumculuk
Kampanya ve reklamlardan genel olarak
memnunuz,

%

50’ye varan indirimler
kampanyası müşterilerin oldukça ilgisini
çekti. Ancak hediye olarak çeyrek altın
yerine gümüş set kolye verilebilir diye
düşünüyorum.

Kampanya bize göre çok iyiydi, güzel
sonuç aldık. Gerçekten herkes iş yaptı.
Eğer böyle reklamlar yapılmaya devam
edilecek ve esnafları rahatlatacaksa biz ek bütçe
verebiliriz. Etkili
bir reklam olduğu
sürece biz bu çalışmaların destekçisiyiz. Sevgililer
Günü ile ilgili özel
ürünlerin siparişleri
verdik bile. Reklamlar için emek harcayan herkese teşekkür ediyorum.

Engin İşlek /
Turan Kuyumculuk
Kuyumcukent reklam
kampanyaları yıl boyunca devam etsin.
Bu kampanyada olduğu gibi AVM’mize yoğun ziyaretçi gelmesi
bizleri memnun ediyor.
Bu çalışmalar devam ederken, evlilik
programlarına sponsor da olabiliriz. Örneğin evlenen çiftlere Kuyumcukent’e
özel bir set hediye edilebilir.

Kudret Çiflikçi /
Kudret Çiflikçi Dekoratif
Sanatlar Merkezi

Merve Gayret /
Favori Gayret Kuyumculuk

Faruk Kaya /
Özşahin Kuyumculuk

Ferit Topça /
Rosse Kuyumculuk & Pırlanta

Ben gerekli reklam çalışmaların yapıldığına
inanıyorum. Terör olayları
yüzünden halkın moralsizliği satışlara yansıdı.
Ziyaretçi sayısı buna
rağmen iyiydi. Reklam kampanyaları
yapmaya devam etmeliyiz. Sevgililer
Günü için beklentimiz yüksek. Geçen
yıl yapılan çalışmalar gibi aynı yolu
takip etmeliyiz.

Anet Miraşoğlu /
Harem Kuyumculuk
Kuyumcukent’te Yılbaşı
kampanyası gayet güzeldi, yoğun bir dönem
geçirdik. Ziyaretçi sayısı
arttı. Herkese hitap etti,
inci kolye verilse dikkat
çekmeyebilirdi. Çeyrek altın kampanyası devam etmeli, reklam çalışmaları
yıl boyunca yapılacak projelerle yazılı
ve görsel basında yerini almalı.
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14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ’NE
ÖZEL HAZIRLIKLARIMIZ
HIZLA DEVAM EDİYOR
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ran indirimler ile alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşadılar ve indirimlerin
yanı sıra pek çok hediye kazanan ziyaretçiler Kuyumcukent AVM’den
memnun ayrıldılar. Sevgililer Günü Kampanyasını geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla çekilen ve büyük ilgi gören reklam filmleri; reytingi yüksek dizilerde, evlilik ve magazin programlarında yayınlanmasının yanı
sıra tematik kanallarda da yayınlandı. Ayrıca cazip şartlarda düzenlenen kampanyaya ATV, AHABER, STAR TV, NTV ve 24TV gibi önemli kanallar ana haber bültenlerinde ve gün boyu yayınlanan haber bültenlerinde
tekrar yayınlayarak geniş yer verdi. AVM dış cepheye asılan bayraklar ile de
duyurulan kampanya için gelen ziyaretçiler; AVM Meydanda düzenlenen canlı

14 Şubat Sevgililer Günü’nde

müzik dinletisi ile hoşça vakit geçirdiler.

çok özel fiyatlar ve farklı tasarım

Düzenlenen etkinliğin çok ses getirmesi, hediye olarak altın ve mücevherat ürünlerini seçen

ürünler ile düzenlediği kampanya ile ge-

tüketicileri kampanyalarına çeken ve başarılı sonuçlara ulaşan Kuyumcukent AVM; bu sene de yaptığı reklam ve

çen yıl ziyaretçilerinin yüzünü güldüren Kuyumcu-

kampanya çalışmaları ile aynı etkiyi yaratmayı hedefliyor.

kent AVM; geleneği bozmadan Türkiye’nin

Sevgililer Günü’ne kadar devam edecek kampanyada altın, pırlanta ve mücevher ürünlerinde %50’ye varan indi-

Sevgililer Günü alışverişi gündeminde olmaya hazırlanıyor!

rimler sizleri bekliyor olacak.

Geçen sene Kuyumcukent AVM Meydana kurulan standlarda AVM’nin ma-

Fiyatların neredeyse yarı yarıya düştüğü kampanyalar yalnızca yüzük, kolye ve bilekliklerde değil; saat, bilezik ve

ğazalarının Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırladığı kampanyalı ürünleri bir

pırlanta set takımlarında da uygulanıyor. Dünyanın ilk ve tek altın AVM’si ünvanını taşıyan Kuyumcukent AVM’ye

arada görme fırsatı bulan ziyaretçiler, kampanya kapsamında % 50’ye va-

uğramadan 14 Şubat Sevgililer Günü alışverişinizi tamamlamayın.
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Aytaş Kuyumculuk, Turan

yumcukent AVM’nin Orta

Kuyumculuk,

Tunç-

Doğu’nun en büyük altın,

bilek Kuyumculuk, Serbay

gümüş ve mücevher üretim

Kuyumculuk, Favori Kuyum-

ve ticaret merkezi olduğu-

culuk,

nu

luk,

KUYUMCUKENT AVM 2017 GELİNLİK, ABİYE ve
MÜCEVHERAT MODELLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Bünyesinde seçkin gelinlik markalarını
bulunduran Kuyumcukent AVM’de 14

Quarat

Kuyumcu-

belirterek,

’’Bünyesin-

Kuyumculuk,

de 2500’ün üzerinde firma

Kaya Juwelier, Rosse Gold,

bulunuyor. Bunların çoğu

Harem Altın Kuyumculuk,

kuyumcu esnafından olu-

Koçoğlu Kuyumculuk, Has-

şuyor. 15 bin kişiye istihdam

bir Kuyumculuk markaları-

sağlıyor. Müşteriler ya da zi-

nın koleksiyonlarını da ta-

yaretçileriyle birlikte günlük

nıttı.

6 bin araç ve 20 bin insa-

Alışveriş

Festivali’nin

tüm

nın giriş çıkış yaptığı devasa

hızla devam ettiği Kuyum-

bir tesistir. En büyük özelliği,

cukent AVM’de her büt-

ülkemizin kuyum sektörün-

çeye uygun hediye bulu-

deki üretim, ticaret ve ihra-

kapsamında özel bir defile düzenlendi.

değil evliliğe dair her şey

2017 yılı gelinlik,abiye ve mücevherat

var festivalde. Alışveriş ya-

modellerinin tanıtıldığı defilede Şebnem

panlar yüzde 50’ye varan

Schaefar, Hilal Uzun, Erjana Sandokova,

indirim fırsatlarının yanında,

SADECE KUYUMCULAR DE-

2500 TL ve üzeri alışverişle-

ĞİL, SEÇKİN GELİNLİK MAR-

rinde çeyrek altın hediye

KALARI DA BULUNUYOR

alacaklar.

Yapının 3 bölümden oluş-

KUYUMCUKENT ORTA DO-

tuğu bilgisini veren Sudaş,

ĞUNUN EN BÜYÜK MÜCEV-

şöyle konuştu: ’’Mağaza,

HER

atölye ve plaza bölümü ol-

nar Akbay, Sevinç Meşe manken olarak
yer aldı.
Dovita Bridal, Reve Rose, Uçar’ı Tasarım,
Necah Güzeliş, Maria Sofia ve Tasarım
Gelinlik gibi özel tasarım gelinlikler üreten firmaların 2017 kreasyonlarının tanıtıldığı defilede mankenler Pırıltı Alyans,

Sadece

ÜRETİM

VE

hediyeler

cat dahil olmak üzere yüz-

nuyor.

ren, Tuba Sarıünal, Azize Berdiyava, Pı-
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Vagold

Şubat Sevgililer Günü Alışveriş Festivali

Deniz Sarı, Tatyana Dandeş Gizem Gö-
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Ertan

TİCARET

de 90’i burada üretiliyor’’
dedi.
KUYUMCUKENT

AVM’DE;

MERKEZİ

mak üzere 3 kısımdan olu-

KİAŞ yönetim kurulu baş-

şur.

kanı

Kuyumcukent AVM; 627 ba-

Nevzat

Sudaş,

Ku-

Bünyesinde

bulunan
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ğımsız bölümden oluşan perakende satış ve pazarlama
yapılmaktadır. Bunların çoğu kuyumcu esnafından oluşuyor. Bu sene hem yılbaşını düşünerek hem de sevgililer
gününü birleştirerek 14 Şubat’a kadar sürecek olan alışveriş festivali gerçekleştiriyoruz. Kuyumcukent AVM’de;
sadece kuyumcular değil, seçkin gelinlik markaları da
bulunuyor. 2017’nin en gözde gelinlik modellerini hem
bütçenize uygun hem de alternatifleriyle Kuyumcukent’teki mağazalarda görebilirsiniz. Kuyumcuların ve
gelinlikçilerin yanı sıra beyaz eşya, aksesuarcı ve organizatör gibi evlilik üzerine farklı alanlarda hizmet veren
firmalarımız var.”
Evlenmeye karar vermiş çiftlerin burada her türlü alışverişi yapabileceğini anlatan Sudaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca, Bahçelievler Belediyesinin Nikah Salonu
bulunuyor. Düğünleri burada 3 ayrı salonda yapabiliyoruz. Bu imkanlara sahip Türkiye ve dünyada tek alışveriş
merkezi. Alışveriş festivalini bugün başlattık. İnşallah buradaki esnafımızın yüzü gülecek. Tüm Türkiye’deki ziyaretçileri buraya bekliyoruz. Üretimden halka ucuz satışı
gerçekleştiren alışveriş merkeziyiz. Kuyumculuk ve evlilik
üzerine talep ettikleri her şeyi üreticiden halka ucuz şekilde sağlıyoruz.’’ diyerek konuşmasını bitirdi.

HABER

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ’nin

EĞiTiME DESTEĞi
ERZiNCAN’DA
DEVAM EDiYOR...

İstanbul Altın Rafinerisi’nın (İAR) eğitime desteği durmaksızın devam ediyor. Protokolü Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Rize
Ömer Halaç İşitme ve Görme Engelliler Okulu, protokolü İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından imzalanan Dr. Özkan Halaç Özel Eğitim Uygulama Merkezi
ve protokolü Eskişehir Valisi Azmi Çelik tarafından imzalanan Dr. Safa Halaç Özel Eğitim Anaokulu’ndan
sonra, Erzincan Refahiye’de yaptırılacak olan Meslek Yüksekokulu ile ilgili çalışmalar başladı.

Yalnızca kuyumculuk ve mücevherat
sektörünün değil, Türkiye ekonomisinin
önemli şirketlerinden biri olan İstanbul
Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı
Av. Özcan Halaç’ın eğitime destekleri durmaksızın devam ediyor, Özcan
Halaç, geçtiğimiz günlerde Başbakan
Binali Yıldırım’ın memleketi Erzincan’ın
Refahiye ilçesinde Meslek Yüksekokulu yapılması için çalışmalara başladı.
İAR Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan
Halaç ile Ak Parti Erzincan Milletvekili
Serkan Bayram, Refahiye Kaymakamı
Sedat Ateş, Refahiye Eski Kaymakamı Yusuf Karaloğlu, Erzincan İl Genel
Meclis Üyesi Halil Altun, Refahiye Ak
Parti İlçe Başkanı Tacettin Çiftçioğlu
oluşan heyet bir araya gelerek meslek
yüksekokulunun protokolüne imza attı.
Protokol töreninde sorularımızı yanıtla-
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yan Av. Özcan Halaç, eğitime destek
projeleri ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; ‘’Daha önce ebediyete
uğurladığımız Ömer Halaç adına Rize’de İşitme ve Görme Engelliler Okulu’nu hizmete açmıştık. İstanbul’da
açılacak olan Dr. Özkan Halaç Özel
Eğitim Uygulama Merkezi ve Eskişehir’de de açılacak olan Dr. Safa Halaç
Özel Eğitim Anaokulu da kısa bir süre
sonra hizmet vermeye başlayacak. Bu
eğitime destek projelerimizden sonra,
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde duyulan ihtiyacı karşılamak amacıyla meslek yüksek okulu projesinin protokolü
için burada bulunuyoruz. Teşrifleri için
değerli misafirlerimize ve projeye gösterdikleri alakadan dolayı Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’a teşekkür
ediyoruz.’’

HABER

HABER

CUMHURBAŞKANI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

BORSA İSTANBUL KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ’NDE

YENİ HİZMET BİNALARININ AÇILIŞINI
GERÇEKLEŞTİRDİ
SAKLAMA KAPASİTESİ 1600 TONA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Borsa İstanbul’un İstinye’deki Merkez Binası’ndaki
törende, telekonferans yoluyla
Kuyumcukent’teki Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın da yer aldığı merkezin
açılışını 14 Ocak 2017 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Kuran-ı Kerim okunarak başlayan
törende 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında Borsa İstanbul’da
yaşananların anlatıldığı kısa bir
film gösterildi.

Borsa İstanbul’un açılışında bir konuşma yapan Borsa İstanbul Yönetim

İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, Loomis

tesise değer kattığının altını çizdi.

Türkiye Ülke Başkanı Sarp Tarhanacı yer

Tören, Kuyumcukent’teki alana canlı

aldı.

bağlantı yapılmasının ardından, Cum-

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Deniz; Türkiye ekonomisi açısından böyle önemli bir kurumun Kuyumcukent yerleşkesi içinde olmasının

hurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmesiyle sona
erdi.

Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, borsanın şirketleşerek büyük bir finansal
süpermarkete dönüştüğünü söyledi. Karadağ, “Bugün Borsa İstanbul Yerleşkemize entegre olarak inşa edilen Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul binalarının açılışını gerçekleştirerek, Borsa İstanbul olarak iş modelimizi
tamamlamış oluyoruz” diye konuştu. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve
Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü’nün Kuyumcukent’teki yeni binasına taşındığını ve onun da açılışının aynı anda gerçekleştireceklerini söyleyen Karadağ,”100 ton olan saklama kapasitemiz 1600 tona çıkacak” dedi.
Karadağ, altın saklamasında küresel bir merkez haline dönüşmeyi hedeflediklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İslam ülkeleri arasında kurulması teklif edilen, altın borsası projesinin fiziki alt yapısının da bu yeni
bina ile tamamlanmış olacağını sözlerine ekledi.
Kuyumcukent Yönetiminden ve işletmelerinden oldukça yoğun bir katılım olan törende KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Abdullah Deniz ve
Ahmet Karbeyaz, KİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nail Akyüz, Kuyumcukent Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Yaşar Varlık, Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu
Üyesi Selahattin Uyanık, KUYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sait Erdal Metiner,
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BAHÇELİEVLER VE ESENLER KAYMAKAMI
KUYUMCUKENT’İ ZİYARET ETTİ VE
KUYUMCUKENT ALTIN SANAT GALERİSİNİ GEZDİ
Bahçelievler
Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve
Esenler Kaymakamı Yüksel
Ünal 14 Ekim Cuma günü
Kuyumcukent’i ziyaret etti.
Özyiğit ve Ünal; Kuyumcukent Yönetim Kurulu
Başkanı Av. Özcan Halaç,
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, KUYAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Sait Erdal Metiner, Loomis
Türkiye Ülke Başkanı Sarp
Tarhanacı ve KİAŞ Yönetim
Kurulu Üyeleri Nail Akyüz ve
Rahmi Gayret ile görüştü.
Görüşmeler sonrasında Özyiğit ve Ünal; yakın zamanda Kuyumcukent’te açılan ve 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü’nün yanı sıra tümü
altından yapılan eserleri ile
basının yoğun ilgisini çeken
Altın Sanat Galerisi’ni ziyaret etti.
Kuyumcukent Altın Sanat
Galerisi’nde sergilenen 15
Temmuz Şehitler Köprüsü,
İstanbul Altın Rafinerisi Altın
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Elbise, İAR Altın Zırh, Midas
Altın Elbise, İAR Altın Şelale
ve İAR Anadolu Hisarı hakkında KİAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Sudaş’tan
detaylı bilgi alan Özyiğit
ve Ünal, eserlere övgülerini iletti. Kuyumcukent Altın
Sanat Galerisi’ne gösterilen ilgilen memnun olduğunu söyleyen KİAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş; galeride sergilenmek
üzere tarihi önemi bulunan
ve altın sanatı açısından
sergilenmeye değer eser
sahiplerine kapılarının açık
olduğunu dile getirdi.
Kuyumcukent AVM Meydanı’nda sergilenen, Guinness Rekorlar Kitabı’na
adını Dünyanın En Büyük
Yüzüğü olarak yazdıran ve
Valentine Diamond tarafından üretilen rekortmen
yüzüğü de ziyaret eden
Özyiğit ve Ünal keyifli bir
sohbetin ardından Kuyumcukent’ten ayrıldı.

HABER
ULAŞIM
KUYUMCULUK
İbrahim Güder; Akşamları Kuyumcukent’ten
Yenibosna’ya kadar trafik çok fazla oluyor,
müşterilerin çoğu giriş-çıkış saatlerindeki
trafiğin yoğun olması nedeniyle AVM’ye
uğramak istemiyor ve böylece hem Kuyumcukent hem biz müşteri kaybediyoruz. Bu
yeni proje hayata geçirildiğinde biz esnafların ve Kuyumcukent AVM’yi ziyaret eden
misafirlerimizin trafik çilesinin biteceğine
inanıyorum. Projenin hayatı kolaylaştırmasını bekliyorum.

QARAT KUYUMCULUK
Furkan Coşkun; Yönetim’in özellikle son bir yılda yaptığı atılımı bizler
esnaf olarak gözlemliyoruz. Yeni
trafik projesini bu atılımların bir
parçası olarak değerlendiriyoruz
ve destekliyoruz. Kompleks içi ve
dışı trafiğin yoğun olduğu saatlerin
özellikle AVM müşterileri üzerinde
olumsuz bir etkisi vardı. Projenin

bu negatif enerjiyi kaldıracağını
ERTAN
da düşünüyoruz. Bu olumlu atılımTUNÇBİLEK
KUYUMCULUK
lar için Yönetime teşekkür ederiz.
Ertan Tunçbilek; Trafiği rahatlatmak
için çok güzel düşünülmüş bir düşünce. Çünkü Kuyumcukent AVM’ye
gelen müşterilerin rahatlıkla alışveriş
yapıp otoparktan çıkmaları zor oluyordu. Bizler için önemli olan müşteri
memnuniyeti. Kuyumcukentliler ve
ziyaretçilerin buradaki trafikten bir süredir şikayetçi olduğunu biliyoruz, ne
güzel ki çözüm çalışmaları da gecikmeden geliyor.

Kuyumcukent Trafiği

Yeni Düzenleme ile Rahatlayacak

K

KİAŞ Yönetim
Kurulu
Başkan Vekili
Abdullah DENİZ
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uyumcukent

Akşamları oluşan yoğunluğu

Kompleksi’n-

engellemek amacıyla atölye

de giriş ve çıkış

çıkışları ise, 1. Plazanın ilerisine

saatlerinde

alınıyor.

yaşanan trafiği

Ödeme noktalarının da taşına-

azaltmak amacıyla KİAŞ; İstan-

cağı üst yolun çıkışı kolaylıkla

bul Büyükşehir Belediyesi ile

kavşağa gidiyor.

işbirliğinde bulunarak Kuyum-

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Ve-

cukent’in içerisindeki güzergahı

kili Abdullah Deniz ‘‘Kuyumcu-

değiştirmek için proje çalışma-

kent’e giriş ve çıkışlarda oluşan

larına başladı.

yoğunluğu rahatlatma amacıy-

Proje kapsamında, AVM açık

la hazırlanan projenin çalışma-

ve kapalı otoparklara girişler

ları yapıldı.‘‘ diyerek Kuyumcu-

aynı kalıyor. Ancak artık atölye

kent sakinlerinin ve ziyaretçilerin

bloğuna giriş, dört şeritli çıkış

tesise giriş ve çıkışlarda bu

kapısından yapılacak. 2 şerit

düzenleme sonrasında sorun

giriş, 2 şerit AVM çıkışı yapılıyor.

yaşamayacaklarını dile getirdi.

VAGOLD
Anıl Kul; Böyle bir
projeyi gerçekten
bekliyorduk, gelmesine sevindik. Akşam
trafik yoğunluğunun
azalması AVM’dekiler
için iyi olacaktır. Yeri
geliyor çıkışlarda 45
dakika beklediğimiz
oluyor, bu uygulama
ile buna son verilmesini bekliyoruz.

REVE ROSE
Fatma Büyüktürk;
Araba kullananlar için
harika bir uygulama.
Ayrıca nikah ve düğün
gibi organizasyonlar
için gelenler ve Kuyumcukent AVM’ye gelen müşteriler için de
kolaylık sağlayacaktır.

KUDRET ÇİFTLİKÇİ
Kudret Çiftlikçi; Yaklaşık bir yıldır buradayım. Bu
bir yılda Dünya’nın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun ekonomik yansımalarını yakından
hissettiğimizi düşünüyorum. Bu genel olayların
dışında Kuyumcukent açısından gördüğüm en
büyük dezavantaj ulaşımdı. Konfor açısından
gerekli olan bu projeyi ve yönetimimizin bu tip
düzenlemeleri ile trafiğin rahatlayacağını ve
Kuyumcukent’in geleceğinin daha da aydınlık
olduğunu düşünüyorum.

HABER

HABER
İmza attığınız bu büyük başarıların yanı sıra Kuyumcukent’i geliştirmek için pek çok proje üzerinde çalıştığınızı biliyoruz. Kuyumcukent’ten
geçecek Metro Hattı ile ilgili çalışmalarınız ne
aşamadadır?
Uzun zamandır yaptığımız ciddi çalışmalar neticesinde Kuyumcukent’e ulaşımı kolaylaştırmak

‘‘HEDEFİMİZ D

DÜNYA
ÇAPINDA
MARKA
OLMAK

‘‘

Kuyumculuk sektörünün merkezi olan
Kuyumcukent tesisinin işletme faaliyetlerini dört yıla ulaşan bir süredir başarı
ile gerçekleştiren KİAŞ’ın Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Sudaş ile bu süreçte Kuyumcukent’teki gelişmeler ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek projeler
hakkında konuştuk.

ört yıldır Yönetim Kurulu
Başkanlığını yürüttüğünüz
KİAŞ’ta gerçekleştirdiğiniz
faaliyetlerden bahseder
misiniz?
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine
üyelerimizin oylarıyla getirildiğimiz ilk günden itibaren gece gündüz yılmadan
yorulmadan çalışıyoruz. Çünkü amacımız Kuyumcukent’i Dünya çapında bir
marka haline getirmek. Bugün geldiğimiz noktaya 1990’larda bir sivil toplum
projesi olarak başlandığı göz önünde
bulundurulduğunda bunun hayal olmadığı görülecektir. Bu hedefe ulaşmak için
şimdiye kadar ne yapmamız gerektiğini
bilerek hareket ettik. Bu doğrultuda
birçok başarıya imza attık.
Yönetimi devraldığımız ilk günden
itibaren çalışmalarımız ile yanlış
olanı düzelttik, olmaması gerekeni
kaldırdık ve olması gerekeni yaptık.
Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda dört yıl gibi bir sürede fevkalade bir

değişim gerçekleştirdiğimizi görüyoruz.
Şirketi ilk devraldığımızda; muhasebe
yönünden ilk durum tespitini yaptık ve
bankalara olan kredi borçları ile beraber diğer alacaklı firmalara karşı büyük
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bir açığı bulunan bir şirket ile karşı karşıya
olduğumuzu anladık. KİAŞ’ın, mali bir disipline ihtiyacı vardı ve bizler bu manada şeffaf, kurumsal ve profesyonel tedbirlerle çok kısa zamanda mali durumu
kontrol altına aldık ve artık borçlu bir şirket
durumundan yatırım yapabilen, tesisi yenileyen ve boş aidat karşılığı kiralama yerine hava parası ile yer
bulabilme seviyesine çıkan,
günlük 2.000 araç yerine
günlük 6.000 aracın giriş çıkış
yaptığı, 5.000 kişinin istihdam
edildiği bir tesisten 17.000 kişinin istihdam edildiği, %30 oranlarında seyreden AVM doluluk oranlarının % 80’lere ulaştığı, % 100 doluluk oranı
ile hergün değeri artan bir Atölye bloğunun varlığı ve daha aktif hale gelen bir
yan hizmetler ve ofis blokları ile bir bütünlük içerisinde geleceğe daha umutla bakabilen bir malikler topluluğu bizim
en büyük başarı ve sevincimiz olmuştur.
Bunun yanı sıra aidatlara düzenlemeler getirdik, bahçemizi ve görüntümüzü
değiştirdik, Tesiste bulunan mescit, şapel
gibi ibadethaneleri restore ederek kullanımını daha rahat hale getirdik, elektrik
tüketimini azaltma çalışmaları yaptık, İETT
durağını Kuyumcukent’in önüne taşıdık,
kurduğumuz en gelişmiş otomasyon odası
ve Kuyumcukent Beyaz Masa ile üyelerimizin

güvenlik konusunda ve diğer konulardaki taleplerini daha kısa sürede karşılar hale geldik. Sektörün
gelişimi için, eğitim faaliyetlerine öncülük etmeyi
kendine görev edinen Yönetimimiz tarafından
eğitim alanında da pek çok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Kuyumcukent’te açtığımız Kuyumculuk
Mesleki Eğitim Merkezi ve yabancı dil kursları sektörü geliştirmek adına gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin en önemlilerindendir.
Bunların yanı sıra engelli öğrencilere staj imkanı
tanıdık, özel çocuklarımız için onlarca çalışmalar
yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.
Kuyumcukent’in adını geniş kitlelere duyurmak
için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Ulusal anlamda ses getiren projeler gerçekleştirerek Kuyumcukent’in adının pek çok alanda duyurulmasını sağladık. Kuyumcukent AVM’de düzenlediğimiz ve ulusal basının büyük ilgisini çeken
Yılbaşı, Sevgililer Günü ve Anneler Günü reklam
kampanyaları ve çeşitli etkinlikler ile AVM’nin ziyaretçi sayılarını arttırdık. Basında geniş yer bulan bir
diğer projemiz, geçen Mayıs ayında düzenlediğimiz “Dünyanın en geniş katılımlı satranç dersi”
ile binlerce gencimizin satranç öğrenmesini sağladık ve Kuyumcukent’in adını Guinness Rekorlar
kitabına yazdırdık. Kuyumcukent AVM’de bir Altın
Sanat Galerisi açtık ve şehit ve gazi aileleri için
kampanyalar düzenledik.
KİAŞ Yönetimi olarak üyeleriniz ile nasıl iletişim
kuruyorsunuz? Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
Üye memnuniyetini en üst düzeyde tutan bir Yönetim olarak, üyelerimiz ile yakın bir iletişim kurmaya gayret ediyoruz. Bu amaçla tüm esnaflarımızı
işletmelerinde ziyaret ederek, istek ve önerilerini
dinliyoruz. Ziyaretlerimizde görüşmediğimiz, halini
hatırını sormadığımız hiçbir esnaf kalmamasına
özen gösteriyoruz. İcra kurulu olarak tam mesai
harcamaktayız, Başkan olarak benim ve tüm yöneticilerimizin kapısı herkese açıktır. Tesiste çalışan
herkesin kendini evinde hissetmesi ve dostlar arasında olduğunu bilmesi açısından önem taşıyan
bu ziyaretleri önümüzdeki günlerde de devam
ettireceğiz.

konusunda önemli aşamalar kaydettik; planda
olmamasına rağmen Metro durağını Kuyumcukent’in içine getirmek için devletimiz ve belediyemiz ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler olumlu
sonuçlanmıştır. Kuyumcukent Metro Durağı için
gerekli izinler alınmış ve sözleşme imzalanmıştır.
Tesiste bir spor merkezi açılacağını duyduk,
proje ile ilgili bilgi verir misiniz?

Tesisimizde çalışan tüm üyelerimizin faydalanabileceği, sağlıklı yaşam konusunda önemli
bir konu olan spor yapma ihtiyacını karşılamak amacıyla açılacak olan spor merkezinin projesi hazırlanarak fizibilite çalışmalarına
başlanmıştır.
Allah nasip ederse hazırladığımız daha büyük
projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Kuyumcukent’in doluluk oranını arttırmak, daha
büyük reklam kampanyalarında yer almak,
Kuyumcukent’i Türkiye’de altının odak noktası haline getirmek amacımız.
Netice olarak şahsım ve ekibim çok gayretli ve samimi, ittifak ve ünsiyet içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız verimli,
üretken faaliyetler ile Kuyumcukent’in menfaati için ne icap ediyorsa azami derecede
onu gerçekleştirmek ve Kuyumcukent’i daha
da cazip hale getirmektir.
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DUBAİ ALTIN ÇARŞISI

“GOLD SOUK”
KUYUMCUKENT’E
TAŞINIYOR!

Kuyumculuk sektörünün merkezi Kuyumcukent; yenilenen
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NİN VERGİ PO- modern teknolojik altyapısı
LİTİKASINI DEGİŞTİRME ve çevreye duyarlı yönetim
anlayışı sayesinde, yerli firmaKARARI SONRASINDA
ların yanı sıra her geçen gün
YABANCI FİRMALAR
artan bir oranda dünyanın
ROTASINI DUBAİ’DEN
çeşitli bölgelerinden firmalaİSTANBUL’A ÇEVİRDİ!
rın da ilk tercihi olmakta ve
40’a ulaşan yabancı firmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle de Ortadoğu menşeili firmaların sayısı Komplekste gün geçtikçe
artmakta ve tesiste yer açmak konusunda yeni talepler
gelmeye devam etmektedir.
Kuyumcukent Kompleksi’nde bu önemli gelişmeler yaşanırken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde vergi politikasının
değiştirilmesi kararı alınmış ve 2018 yılı Ocak ayından itibaren toplam mal bedeli üzerinden % 5 KDV uygulaması
kesinleşmiştir. Bu gelişme ile birlikte yabancı yatırımcıların
Kuyumcukent’e gelişlerinin ivme kazandığı gözlemlenmektedir.
Kuyumcukent’in yabancı firmalar tarafından bu kadar
çok tercih ediliyor olmasının yanı sıra BAE’de vergi poli-
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tikası değişikliği kararı; Kuyumcukent Kompleksi’nin, mücevher ve altın ticaretinde dünyanın en önemli noktalarından biri olan Dubai Altın Çarşısı’nın (Dubai Gold Souk)
yerini alacağının göstergesi olmuştur.
Kuyumcukent’teki gelişmeleri değerlendiren KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş ”Kuyumcukent’in
dünya çapında bir marka olması için özverili bir şekilde
sürdürdüğümüz çalışmaların neticesinde, Kuyumcukent
her geçen gün daha fazla yabancı firma tarafından
tercih edilmeye başlamıştır. Kuyumculuk denilince sektörün merkezi olarak Kuyumcukent’in bilinirliği olmasından kaynaklı, iç piyasada iş yapmak isteyen yabancılar
ve dış piyasaya iş yapmak isteyen yerli yatırımcılar tarafından Kuyumcukent’te bulunmak gün geçtikçe daha
avantajlı hale gelmektedir. Bunların yanı sıra Birleşik Arap
Emirlikleri’nde kesinleşen % 5 KDV uygulaması sonrasında
Kuyumcukent’in Dubai Altın Çarşısı’nın (Gold Souk) yerini
almasına kesin gözüyle bakıyoruz. Bu gelişmeler ile birlikte Kompleksimizde emlak değerlerinin arttığını ve emlak
piyasasının gün geçtikçe hareketlendiğini gözlemliyoruz.
Bizler Yönetim olarak Tesisimizi her anlamda geliştirmek
adına gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize dur durak vermeden devam ediyoruz.” dedi.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ
İLE ENGELLER AŞILIYOR!
İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı
Av. Özcan Halaç engelli çocukların topluma kazandırılabilmesi
için eğitim desteklerine hız kesmeden devam ediyor.

Bağcılar’da Yüzler Gülüyor!
Halaç, Bağcılar İbni Mektum Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda zihinsel engelli çocukların gündelik hayata adapte olmalarını
sağlamak ve becerilerini geliştirmek amacıyla açtırdığı teknoloji
ve ev eğitim sınıfını ziyaret etti. Okula yaptığı ziyarette öğrenciler ve velilerle bir araya gelen ve her konuda kendilerine destek
olmaya devam edeceklerini belirten Halaç’a, Okul Müdürü Ömer
Raci Ulutaş tarafından Şehitler Anıtı önünde yardımlarından ötürü
plaket verildi.
Engelli öğrencilerin topluma kazandırılması ve öğrenim hayatlarının kolaylaştırılabilmesi için gerçekleştirilen faaliyetlere her zaman öncülük eden İAR ve Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç, engelli çocuklara destek vermenin önemine
değinerek, projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.
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çarşı’nın restorasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Söz olan sektör temsilcileri ve akademisyenlerden Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş Altın
Sektörü, Kuyumcukent’in Sektörel İşlevi
hakkında bilgi verdi.
Sudaş;‘‘Türkiye’de kuyumculuk, tecrübeli ustalarımızın altın madenini ilmek ilmek
işleyerek/örerek kişiye özgü takılar tasarlaması ve teknolojinin yardımıyla seri üre-

İktisadi Araştırmalar Vakfı Proje Koordinatörü Raife Eyiler’in Kuyumculuk Sektör
Rekabet Analizi(Sektörel Avantaj ve Dezavantajları T.C.Başbakanlık Hazine MüsteşarlığıDarphane ve Damga Matbaası
Genel Müdürlüğü Üretim Müdürü Bayram
Uzunoğlu Darphane ve Sektör İlişkileri,Yenilikler ve Çözümler,Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası
Bölüm Müdürü Yunus Oğuzhan Aloğlu Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasa-

tim yapan büyük fabrikaların üretiminden oluşmaktadır. Kuyumcukent içinde
3000’ün üzerinde işyeri bulunmakta ve
18.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.
Bunun yanında 5 ayrı bloktan oluşan İstanbul Vizyon Park ve Merkez Plaza Kuyumcukent ikinci etap projesi kapsamında
toplam 500.000 m² inşaat alanına sahip
yeni atölye ve ofis binaları ile 6.000 araçlık kapalı otopark inşaatı da 2012 yılında
tamamlanmıştır. İstanbul Vizyon Park bünyesinde T.C. Merkez Bankası Grup Merkezi,
Ulusal Bankaların Grup Merkezleri, T.C. Merkez Bankası Takas ve Saklama Merkezi ile
Darphane Saymanlık Veznesi gibi önemli
kurum ve kuruluş ofisleri yer almaktadır.
Türkiye finans piyasalarının yönünü belirleyen bu seçkin komşular, bulunduğumuz
mekanı benzersiz bir çekim merkezi haline dönüştürmektedir.’’ diyerek Kuyumcukent’in sektör için önemine değindi.
İTO 18 No.lu Finans Kuruluşları Meslek Komitesi Meclis Üyesi M.Zeki Sayın Türkiye Taş
Piyasası Merkezi Olma Yolunda,İstanbul
Ticaret Üniversitesi/Üniversite İş Dünyası
İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
MüdürüYrd.Doç.Dr.Muhittin Adıgüzel ile

sının İşlevleri ve Türkiye’ye Katkıları, Yeminli
Statü Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim A.Ş den. Mali Müşavir Erol Aksoy
Altın Muhasebe Sisteminin Gerekliliği, Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Esnaf Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan H.Çavuşoğlu Kuyumculukta İç Piyasa Sorunları, İzmir
Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Baransel,Kuyumculuk Sektöründe Örgütlenme
,Antalya Kulumcular Odası Başkanı Ferda
Erdem,
Kuyumculuğun Turizm Cephesi,Diyarbakır Kuyumcular Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Akkul Anadolu’da
Kuyumculuk Sorunları ve Çözümleri, Akademisyen/Kuyumculuk Sektörü Girişimcisi
Meri Taksi Deveciyan Kuyumculuk Sektöründe Marka ve Markalaşma, İstanbul
Ticaret Üniversitesi Mücevherat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Zeki
Çizmecioğlu Mücevherat Mühendislerinin
Sektörde ki Yeri, Mücevher İhracatçıları
Bidrliğıi/Sektör Danışmanı Oğuz Özdemir
Geçmişten Günümüze Mücevher,Kuyumculuk Eğitmeni Jak Mutlu Sanatta Eğitim
ve Öğrenme Süresi konularında sunum
yaptılar.

İstanbul Ticaret Odası’nda( İTO )
Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı
Mehmet Erhan Hoşhanlı’nın oturum
başkanlığında Kuyumculuk Çalıştayı yapıldı.
Açılış konuşmasını İTO Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Hasan Erkesim yaptı.

Konuşmasında; ‘‘Ülke kalkınmasında iktisadi,
sosyal, kültürel tarihimizde dış ticaret,turizm
gelirleri yönünden de kuyumculuğun binlerce
yıllık önemi ile, Anadolu kültürünün mirası altın,
gümüş takı, süs eşyalarının ülke tanıtımında
katkı sağladığını söyledi. Türkiye kuyumculuk
sektöründe Hindistan, Çin ve İtalya gibi sektörün önde gelen ülkeleriyle rekabet edebilme
potansiyelini artırmaya yönelik stratejiler geliştirilmeli, onların bizden üstün görünen tarafları
iyice irdelenmeli ve hazırlanacak yol haritasında da muhakkak surette dış rekabet faktörü
ön plana alınmalıdır.” dedi.
Söz alan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, “2023 hedefine sektör olarak
katkı sunmak, birlikte üretmek ve kazanmak
için Türkiye Kuyumcular Birliği ‘ni kurmak zorundayız.” dedi. İşler, Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın yastığının altında
dövizi olanların parasını altına ve Türk lirasına
dönüştürmesi çağrısını çok önemli bulduklarını
ve desteklediklerini ifade etti. Dövizde oluşan
dalgalanmanın da geçici olduğunu ve birkaç
aylık süre içerisinde dengeye oturacağını dile
getiren İşler, bu süreçte TL’nin en iyi yatırım aracı olduğunu ve 2017 yılıyla birlikte TL’nin diğer
para birimleri karşısında daha da değer kazanacağına inandıklarını söyledi. İKO Başkanı
İşler, Kuyumculuk Yasa Tasarısı ve Taşların Sertifikalandırılması çalışmasının içeriğine ilişkin,
şunları kaydetti; “Türk Tabipler Birliği ve Türk
Eczacılar Birliği gibi yasal statüsü olan bir mes-
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leki birlik kurulmuş olacak. Bu taslakla sektörün
sorunlarının tek elden çözülmesi, mesleğe gireceklerin yaptıkları üretimin tek elden kontrol
edilmesi, lisanslanması ve ayrıca mesleği anlayan kişiler tarafından yapılmasını sağlayarak
belgelendirilmesi sağlanmış olacak. Türkiye
Kuyumcular Birliği hayata geçtiğinde tüm Türkiye’de tek ses olmuş ve güçlü yaptırımı olacak
bir yapı ortaya çıkacak. Mevcut uygulamada
olduğu gibi parası olan herkes artık kuyumcu
olamayacak, Kuyumcu mağazalarının da artık
belli standartları olacak. Mağazalar, yönetmelikle belirlenen metrekarelik alanlarda kurulacak. Mağazalarda alınması gereken güvenlik
önlemlerinin standartları olacak. Avrupa’da
olduğu gibi kuyumcu enflasyonunun önüne
geçmek amacıyla nüfus yoğunluğuna göre
kuyumcu dükkanı açılmasına izin verilecek. Bu
yasa mecliste kabul edildiğinde sektörün 30
yıllık hayali gerçekleşmiş olacak. Kurulacak birlik merkezinde sektörümüze ait bir sicil birimimiz
yer alacak. Mesleğimizin genelini ilgilendiren
etkinliklerin düzenlenmesi Birlik’ten alınacak
izne tabi olacak. Kuyumculuk mesleği için tek
ehliyetin para değil, ustalık olduğunu pekiştirmek amacıyla böyle bir üst yapıya ihtiyaçları olduğunu vurgulayan İşler, “Madeni sanata
dönüştüren ustalarımız, sadekarlarımız, mıhlayıcılarımız, kalemkarlarımız bu mesleğe küsmesin, büfeci, taksici olmasın diye bu birliğe ihtiyacımız var.’’ dedi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Kökler de Kapalıçarşı’nın Türk
Kuyumculuğunda Yeri ve Geleceği ile Kapalı-
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ÜCRETSİZ
ALTIN EKRAN
HİZMETİ

KUYUMCUKENT’TE

Ü

lke olarak içinden geçtiğimiz zor günler
bize gösterdi ki, günümüzün en önemli
ihtiyacı: İLETİŞİM. Hızlı ve güçlü bir iletişim sayesinde dünyayı değiştirebilir ya
da sizin dünyanızı değiştirmek isteyenleri durdurabilirsiniz. Uzun zamandır bunun farkında
olan bir ekip olarak Kuyumcukent ile kuyumculuk
sektöründe iletişimin en üst düzeye ulaşması için
bir mecra hazırladık : Altın Ekran. “Altın Ekran”, kuyumcuların ihtiyaçlarını bilen ve bunu en iyi şekilde
cevaplayan, benzersiz bir platform özelliği taşıyor.
Altın Ekran’ın en önemli özelliği ise tüm bu servisleri kuyumculara her zaman ücretsiz sağlayacak
olmasıdır. Öte yandan, piyasada yapılan araştırmalarla müşterilerin alışveriş yaparken resmi oda
fiyatlarını görmelerinin esnafa olan güveni arttırması da bu değerli mecrayı hayata geçirmemizde
büyük etkisi oldu.
Kuyumcukent İşletme A.Ş.’nin Maritza Kıymetli
Madenler Bilgi Dağıtım A.Ş ile yaptığı işbirliği neticesinde İstanbul’daki kuyumcu perakendecileri,
toptancıları ve atölyelerinde ücretsiz olarak Altın
Ekran hizmeti verilmesi için çalışmalara başlandı.
Maritza Kıymetli Madenler olarak Kuyumcukent
işbirliğiyle tüm kuyumculara ücretsiz olarak sunulan Altın Ekran’da Kuyumcukent’in tavsiye ettiği
Cumhuriyet altını ve sarrafiye ürünleri alış-satış fiyatlarının yanı sıra 14, 18, 22 ayar altın fiyatları anlık olarak veriliyor. “Altın Ekran”, kuyumcu esnafı
ve müşterilerinin görebileceği özel alanlarda, altın
online ekranıyla Borsa İstanbul da dahil olmak üzere ihtiyacı olabilecek tüm piyasa verilerini, finans
piyasalarını ilgilendiren tüm haberleri, piyasalarla
ilgili detaylı araştırma ve analiz raporlarını, tüketici
davranışlarına ilişkin güncel araştırma raporlarını,
yapılan pazar ve fizibilite araştırmalarıyla sektörün
gidişatı ve ekonomik aktivitelerle ilgili profesyonel
raporlarını görebiliyor.
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş Kuyumcukent’teki işletmelerin ücretsiz altın ekran hizmetinden fayda sağlayabileceğine değinerek “Altın
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Ekran platformu çok yönlü olarak hizmet verecek
olup, platformda ayrıca Kuyumcukent üyeleri için
sorun ve şikayetlerin bildirileceği bir bölüm eklenecek ve bu bölüme gelen mesajların doğrudan
KİAŞ’a aktarılması sağlanacak.” dedi.

Altın Ekran, Kuyumcu esnafına neler
kazandırıyor?
•Kuyumcukent temsilcilerinin girdikleri tavsiye fiyatları sayesinde müşterilerinize sağlanan güven,
dükkanınıza itibar.
•Kuyumcuya sağlanan veri ekranıyla piyasaları.
Haberleri ve önemli analizleri takip etmek.
•Sektörü ilgilendiren güncel araştırma raporlarına
ulaşım.
•Kuyumcular arası anında iletişim. Özellikle acil
durumlarda tüm sektörü bilgilendirebilme imkanı.
•Kuyumcukent temsilciliğiyle sektörü daha ileriye
taşımak için söz söyleme, harekete geçme imkanı.
•Kuyumcukent ile daha güçlü iletişim ve bu sayede sektörün sesinin bir arada ve daha güçlü duyurabilmesine olanak sağlamak.
Üstelik bu servislerin tamamı, siz kuyumcular için
ÜCRETSİZ!

ADALET TECELLİ ETTİ

KUYUMCUKENT TEMSİLCİLER KURULU’NUN
MEŞRUİYETİ TESCİLLENDİ
İstanbul Vizyonpark Ofis Blokları Kat
Malikleri, Taba Sigorta Acenteliği Ltd.
Şti., Nezih Okyar ile asaleten Nuh
Sami Yıldırım vekilleri Av. Nuh Sami Yıldırım tarafından 14.06.2013 tarihinde
03.06.2013 tarihli temcilciler kurulu
toplantısının usule yasaya ve yönetim
planı hükümlerine aykırı olarak yapılmış olduğu iddiasıyla, toplantının iptali ve tüm sonuçları ile birlikte ortadan
kaldırılması talepli dava açılmıştı.
Kuyumcukent Yönetim Kurulu vekili Av.
Merve Koçyiğit; “Kuyumcukent hissedarları arasında bir sözleşme mahiyetinde olan Kuyumcukent Toplu Yapı
Yönetim Planı’na göre Kuyumcukent
Temsilciler Kurulu Toplantısı yapılmış ve
Kuyumcukent Yönetim seçimi yapıldığı halde Kuyumcukent Yönetim Kuruluna bu dava yöneltilmiştir.
3,5 YILDIR SÜREN DAVA SONUÇLANDI
“Kuyumcukent,
Parseller nezdinde
Kuyumcukent Blok Kat Malikleri tarafından seçilen Kuyumcukent Blok Kat
Malikleri Yönetim Kurulu, Vizyonpark
Ofis Blokları Yönetim Kurulu, ile Merkez
Plaza Yönetim Kurulu tarafından; tüm
bu yönetimlerinde üzerinde Kuyumcukent Temsilciler Kurulu tarafından
seçilen Kuyumcukent Yönetim Kurulu
tarafından yönetilmektedir. Kuyumcukent Temsilciler Kurulu’nun iptali

için de dava açılmış olup, yaklaşık üç
buçuk senedir dava devam etmiş, sonunda adalet tecelli etmiş ve dava
reddolunmuştur. Kuyumcukent Temsilciler Kurulu meşruiyeti tescillenmiştir.
Tartışmasız yönetim piramitinin en üstünde Kuyumcukent Temsilciler Kurulu
bulunmaktadır.
ADALET TECELLİ ETTİ
Bu davanın bu kadar gecikmesinin
sebebi, tartışma konusu olan husus
Kuyumcukent’te Toplu Yapı Yönetiminin Kuyumcukent’in oluşumunda olup
olmadığı ve de şu anda devam edip
etmediği yönündedir. Yaklaşık üç buçuk sene devam eden davada hem
teknik hem de hukukçu bilirkişilerden 7
tane bilirkişi raporu alınmış, tamamı Kuyumcukent Temsiciler Kurulu lehine ve
de Toplu Yapı Yönetimi olduğuna ilişkin
olarak hazırlanmıştır. Son olarak Kuyumcukent‘te Toplu Yapı Yönetimi olup olmadığı konusunda beklenilen davada
Toplu Yapı Yönetimi olduğu sonucuna
varılmış ve dava reddolunmuştur. Bunun yanında karşılıklı olarak açılan Kuyumcukent‘te Toplu Yapı Yönetimi olup
olmadığına ilişkin birçok dava olup, lehimize sonuçlanan bu davanın diğer
davalara emsal teşkil ederek zincirleme
olarak lehimize sonuçlanması bekleniyor.“ diyerek açıklama yaptı.

Kuyumcukent Temsilciler
Kurulu’nun iptali için 3,5 yıldır
devam eden dava karara
bağlandı. Mahkeme heyeti
davayı red kararı vererek,
Kuyumcukent Temsilciler
Kurulu meşruiyetini tescilledi.

Koçyiğit “Lehimize sonuçlanması
beklenen davalar nelerdir?
- Aynı davacıların açtığı Kuyumcukent Toplu Yapı
Yönetim Planı’nın iptali davası
- KİAŞ, Kuyumcukent Blok Kat Malikleri ve de Kuyumcukent Yönetim Kurulu tarafından açılan otoparklara ilişkin ecri misil ve fuzuli işgal davası
- Vizyon Park Genel Kurulunun iptali davası
- Bir kısım itirazın iptali davaları“
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KİAŞ BAŞKAN VEKİLİ
ABDULLAH DENİZ
DERGİMİZE ÖZEL
AÇIKLAMA YAPTI.
KİAŞ BAŞKAN VEKİLİ
ABDULLAH DENİZ; “TÜM
KUYUMCUKENTİN ORTAK MENFAATİNE KARŞI OLAN BU DAVA KUYUMCUKENT’E MADDİ VE MANEVİ ÇOK
BÜYÜK ZARARLAR VERECEKTİR.
MAHRUM KALINAN GELİRLER AİDAT
ARTIŞINI GETİREBİLİR”

KUYUMCUKENT
TADİLAT PROJESİNDE
YÜRÜTMENİN
DURDURULMASI
KARARI VERİLDİ!
Kuyumcukent değerli üyelerinin ortak mallarına katma değer sağlamak amacıyla alınan tadilat projesinin onayının
hemen akabinde; 2017 seçimlerinde Yönetim Kurulu
Başkanı adayı İdris Tan Kamer, Gökhan Ertan Mehmet
Ayyıldız, Mustafa Aycan,
İlhan Gedik, Ramis Algül tarafından Av. Alparslan Deliceoğlu tarafından İdare’ye
ruhsatın iptali için dava
İdris Tan Kamer
açıldı. Bu dava yürütmenin
durdurulması talepli açıldığından “yürütmenin durdurulması kararı” verildi.
Tadilat projesiyle ilgili, KİAŞ
Başkan Vekili Abdullah Deniz
Dergimize açıklama yaptı.
Mustafa Aycan
İlhan Gedik Başkan vekili Abdullah Deniz
“Davanın ne amaçla açıldığını anlamak mümkün değil. Amacını anlayamadığımız
ama sonuçları hakkında hem avukatımız hem de belediyede görevli arkadaşlarımız sayesinde bilgilendirildik. Bu dava
Kuyumcukent’e maddi ve manevi çok büyük zararlar verecektir. Ciddi prestij ve reklam kaybı da olacaktır.’’ dedi.
KİAŞ Başkan Vekili Abdullah Deniz Kuyumcukent’in Nelerden Mahrum Kalacağını Tek Tek Açıkladı.
DÜĞÜN SALONU YIKILACAK
Öncelikle Kuyumcukent ile özdeşleşen Kuyumcukent Düğün
Salonu; açılan davanın kabulü yani tadilat projesinin iptali
halinde yıkılacaktır. Düğün salonunun yıkılması demek KİAŞ’ın
ciddi bir kira gelirinden mahrum olması demektir; mahrum
kalınan gelir ise zorunlu olarak aidat artışına sebep olacaktır.
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Düğün salonunun yıkılması demek düğün salonu sayesinde
Kuyumcukent’e her ay giriş
yapan en az 4.000 insanın
giriş yapmayacak olmasıdır.
Ayda 4.000 insanın Kuyumcukent’e giriş yapmaması
demek esnaf için çok büyük
ticari kayıptır. Kuyumcukent’i
düğün salonu vesilesi ile tanıyan birçok vatandaşımız
vardır. Düğün Salonunun yıkılması demek bedava yapılan
reklamların artık parayla yapılacağı ve dolayısıyla reklam
bütçesinin artmasıdır.
CAMİ YAPILAMAYACAK
Yürütmenin durdurulması
kararı ile birlikte tesisimizin
en büyük ihtiyaçlarından
olan cami projesi de rafa
kalkmış durumda. İbadethane / sosyal tesis ihtiyacına binaen başlanan proje,
yürütmenin durdurulması
kararı ile beklemeye alındı.
Tadilat Projesi iptali davası
açılmasa, yürütmenin durdurulması kararı alınmasa
idi, Kuyumcukent bir sene zarfında camisine kavuşacaktı.
YÜK ASANSÖRLERİ YAPILMAYACAK
Bunun yanında ilave yük asansörü de yapılamayacaktır. İlave yük asansörü yapılması için birçok
talep almaktayız, ancak bu projenin iptali ile birlikte ilave yük asansörü projesi de rafa kalkmış bulunuyor.
YÜRÜYEN MERDİVENLER
YAPILMAYACAK
Kaldırılmış olan merdivenlerin yerine yürüyen merdiven
yapılmasının da önüne geçilmiş bulunuluyor. Kaldırılan
merdivenlerin yerine her AVM’nin ihtiyacı olan yürüyen merdiven projesi de
bitmiş durumda.
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER RUHSAT ALAMAYACAK
Bağımsız bölümlerin ruhsat alabilmeleri için itfaiye tarafından zorunlu tutulan yangın merdivenleri
de yapılamayacak. Yangın tahliye

merdivenlerinin yapılmaması demek bazı bağımsız bölümlerin ruhsat alamaması anlamına gelmektedir.
SİGARA İÇME ALANLARI
YAPILAMAYACAK
Her AVM’de zorunlu tutulan sigara içme
alanı olma zorunluluğu gereği sigara
içme alanları yapılmasının da önüne
geçilmiş durumdadır. Sigara kullanıcılarına sigara içme alanı gösterilememesi
halinde kapalı ve yasak alanlarda sigara içilmesi önlenememektedir.
SPOR MERKEZİ YAPILAMAYACAK
Bir diğer projemiz ise; Komplekste bir Spor Merkezi’nin
açılması idi. Bu konuda tesisimizde bulunan çalışanlarımızın çoğu uzun zamandır
Yönetimimizden talepte bulunmaktaydı. Sağlıklı yaşam
konusunda önemli bir konu
olan spor yapma ihtiyacını
karşılamak amacıyla açılacak olan Spor Merkezi’nin projesi
hazırlanarak fizibilite çalışmalarına başlanmış olsa da bu proje de bu dava sebebiyle rafa kalkmış durumda.
AVM GÖSTERİ MERKEZİ
YAPILAMAYACAK
Bir diğer önemli proje de AVM Bloğuna
yapılacak olan çok
amaçlı gösteri merkezi projesi idi. Hepinizin
bildiği gibi AVM’lerin
pek çoğunda bulunan
gösteri merkezleri ziyaretçi sayılarında önemli artışlar sağlamaktadır. Tadilat projesi onayı ile Mağaza Bloğu’na yapılacak çok
amaçlı gösteri merkezi ile Kuyumcukent’te birçok ünlü sanatçı
ağırlanacak ve ziyaretçi sayılarında önemli artışlar sağlayacak
idi. Mağaza Bloğu cafe alanları oluşturulması, tesis genelinde
birçok sosyal alan oluşturulması gibi projeler ile alınan tadilat
projesi ile onayı ile gerçekleştirilebilecek olduğu halde bu dava
ile tüm bu projelerin önüne geçilmiştir.
GEÇMİŞ DÖNEMDE KAÇAK YAPILMIŞ PROJELERE RUHSAT ALDIK
‘‘Geçmiş yönetimler zamanında yapılmış, ve kullanımı Kuyumcukent için zaruri olan yapıların resmiyet kazanması için
hazırlanan Tadilat Projesinin onay sürecinde zorunlu olarak
birçok harç ödenmiştir. Davanın kabul edilmesi durumunda
maddi ve manevi çok uğraş verilerek onayı alınan Tadilat
Projesinin iptali halinde, başta düğün salonu olmak üzere
meşruiyet kazanan yerler tekrardan sıkıntılı pozisyona girecek, ödenen zorunlu giderlerin geri dönüşü de olmayacaktır.
Sadece ortak menfªatlere katkı sağlamak amacıyla alınması zorunlu hale gelen ruhsatın, iptali için açılmış olan dava sadece Kuyumcukent’e maddi ve manevi zarar verdiğiyle kalacaktır. Biz gerçekleştirdiğimiz bu icraat ile daha önceden
yapılan ve ruhsatı olmayan projelerin ve ileride yapılması
planlanan projelerin onayını aldık. Onayını almadığımız hiçbir projeye başlamadık.” dedi. ‘‘Ancak maalesef geçmişteki yöneticiler tarafından kaçak yapıların hem yapılmasına,
hem kullanılmasına göz yumulmuş, ancak ruhsat almak için
hiçbir girişimleri olmamış, şimdi de ruhsat alınması için uğraşan bizi ve dolayısıyla tüm Kuyumcukent’i zorda bırakmaktadırlar.’’ şeklinde özel açıklamalarda bulunan Başkan Vekili
Abdullah Deniz ‘’ Davacı maliklerin açılan davanın sonuçlarını tam olarak öngöremediklerini düşünerek, kısa zamanda

yapılan hatadan döneceklerini umuyoruz, aksi takdirde göz
göre göre Kuyumcukent çok ciddi zararlara uğrayacaktır. ”
dedi.
KUYUMCUKENT TEMSİLCİLER KURULU GÖREVİNİN BAŞINDA
Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu avukatı Av.
Merve Koçyiğit; “Kuyumcukent, Parseller nezdinde Kuyumcukent Blok Kat Malikleri tarafından seçilen Kuyumcukent
Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu, Vizyonpark Ofis Blokları
Yönetim Kurulu, ile Merkez Plaza Yönetim Kurulu tarafından;
tüm bu yönetimlerinde de üzerinde Kuyumcukent Temsilciler Kurulu tarafından seçilen Kuyumcukent Yönetim Kurulu
tarafından yönetilmektedir. Tadilat projesi kararı ilgili parselin
yönetimi Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim kurulu’na
üst Kurul olan Kuyumcukent Temsilciler Kurulu tarafından verilen yetki ile yeterli çoğunluk kararı ile alınmıştır. Kuyumcukent Temsilciler Kurulu’nun iptali için de dava açılmış olup,
yaklaşık 3 senedir dava etmiş sonunda adalet tecelli etmiş
ve dava reddolunmuştur. Kuyumcukent Temsilciler Kurulu
meşruiyeti tescillenmiştir. Tartışmasız piramitin en üst seviyesindeki üst kurul geçmişte yapılan ve önümüzdeki günlerde
yapılması planlanan işleri kapsayan tadilat projesi için tüm
malikler arasında anayasa hükmünde olan Kuyumcukent
Toplu Yapı Yönetim Planı gereğince, Kuyumcukent Blok Kat
Malikleri Yönetim Kurulu’na yetki vermiş, onayı için Bahçelievler Belediyesi tarafından tüm gerekli denetimler yapılmış
ve sonrasında tadilat projesinin onayı alınmıştır. Herşey kanuna uygun ve yasal şekilde yapılmıştır. Bu şekilde yapılmasa idi
zaten Belediye’den onay alınamazdı.
TÜM KAT MALİKLERİ ZARAR EDECEK
Bu dava, her ne kadar Belediye’ye açılsa da tadilat projesinin iptali, tüm kat maliklerinin zararına olacağından müdahillik talep edilmiş olup müdahil olunmuştur. Ancak maalesef davacılar vekili Alparslan Deliceoğlu davayı yürütmenin
durdurulması talepli açmış olup, tadilat projesi için yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Bu tadilat projesi tüm Kuyumcukentin ortak menfaatleri için onaylatılmış bir projedir.

Öncelikle izah etmek isterim ki, tesise evvelden yapılmış ve
de yapılması zorunlu değişiklikler bir tadilat projesi gerektirdiğinden, yapının asıl projesine herhangi bir müdahale olmaksızın, sadece değişiklik yapılacak hususlarla sınırlı kalmak
üzere yeni ve kısmi bir proje çizilmiş ve Belediye’ye onaylatılmıştır. Evvelden yapılmış olan yapıların başında Kuyumcukent Düğün Salonu gelmektedir. Tadilat projesinin asli amacı Kuyumcukenti canlandıran maddi, manevi ciddi getirisi
olan Kuyumcukent ile özdeşleşen düğün salonudur. Zaten
varolan yapıların; davanın açılması ve de yürütmenin durdurulması kararı alındığından bu saatten sonra kullanımının
devam etmesi mümkün gözükmemektedir. Av. Alpaslan Deliceoğlu; dava dilekçesinde “idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması” gerekçesi ile
yürütmenin durdurulması talep etmiştir. Seneler önce yapılmış
ve senelerdir kullanılan yapılar için onaylanan tadilat projesinin
nasıl telafisi güç bir zarar oluşturacağı tarafımızca anlaşılamamış olup, tam tersi olarak aslında açılan davanın kabul görmesi
ile birlikte gelecek yıkım kararı sonucu maalesef telafisi güç ve
imkansız zararlar oluşacaktır. Yürütmenin durdurulması kararına
hem Belediye avukatları hem de biz itiraz etmiş bulunuyoruz.”
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“ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK” DOSYASINDA
TAKİPSİZLİK KARARI BOZULDU

Av. Recep Gazi Civelek

SEÇİMLERDE USULSÜZ VEKALETNAME KULLANIMININ BAKANLIK
TEMSİLCİSİ TARAFINDAN TESPİTİ İLE
AÇILAN “ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK”
KONULU SORUŞTURMA DOSYASINDA
VERİLEN TAKİPSİZLİK KARARI YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ BAŞSAVCISI TARAFINDAN BOZULDU, SORUŞTURMA
DOSYASI TEKRARDAN İNCELENECEK.

KİAŞ Vekili Av. Recep Gazi Civelek Dergimize verdiği röportajda; “Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen
şikayet dilekçesinde özetle; “Kuyumcukent İşletme A.Ş.
(KİAŞ), bünyesinde 2500 üzerinde iş yeri bulunan, 12.000
kişi üzerinde çalışana istihdam sağlayan Kuyumcukent’i
işleten ve yöneten bir sermaye şirketi olup, 1.877 ortağı
bulunur. 31.04.2015 tarihinde KİAŞ 2014 dönemi olağan
genel kurulu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Savaş ÖZER’in gözetiminde yapıldığı, genel kurulda hazır
bulunan şüphelilerden İdris Tan Kamer ve Nazım, Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliğine aday iken
şikayet dilekçesi ekinde sunulan ve gerçekte olmayan
vekaletnameleri düzenleyip kullanmışlar, birden fazla
oy kullanılmış ve yetkisiz oy kullanımı gerçekleştirilmiştir.
İki maliğimizde de ayrı ayrı, aynı maliğin vekaletnamesi
olduğu anlaşıldığından, vekaletnameler bakanlık temsilcisi tarafından incelenmiş ve söz konusu malik vekaletnameyi geri çekerek bu vekaletnamenin kendisine Veli
Üzen tarafından verildiğini kabul etmiştir. Veli Üzen de
usulsüz vekaletnameyi kendisinin düzenleyerek verdiğini kabul etmiştir. İdris Tan Kamer’in sunduğu vekaletlere

bakıldığında yazı karakterlerinin aynı olarak hazırlandığı ve kullanıldığı da Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit
edilmiş ve usulsüzlüğü yüzünden geçersiz kılınmıştır. Bu
sebeple Bakanlık Temsilcisi tespiti de olduğundan sahtecilik sebebi ile savcılığa başvurulmuştur.” şeklinde açıklama yaptı.
TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ETTİK
Civelek; “Bakanlık Temsilcisi’nin de usulsüz vekaletname
kullanımını tespiti ile İdris Tan Kamer, Veli Üzen ve Nazım
hakkında “özel belgede sahtecilik” suçundan şikayetçi
olmak durumunda kalınmıştır. Ancak İdris Tan Kamer’in
ifadesi alınmamış, soruşturma maalesef etkin bir biçimde yürütülmemiş ve de bazı hakimler dosyadan el çektiğinden soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştır. Takipsizlik
kararına itiraz edilmiştir. Dosyadan el çekme olduğundan Yargıtaya giden soruşturma dosyasını inceleyen 5.
Ceza Dairesi Başsavcısı takipsizlik kararını kanun yararına
bozarak geri göndermiştir. Bu karar dosyaya dahil edilmiş olup, dosyada ikmal edilmesi gereken hususların tamamlanmasını beklemekteyiz.” dedi.

Ali İhsan Delen ve
Celalettin Çağlar’a
Geçmişteki Ramat
Konusunda Savcılığa
Şikayette Bulunuldu.
Söz konusu dava hakkında açıklama yapan KİAŞ
Vekili Recep Gazi Civelek; “Ali İhsan Delen ile
Celalettin Çağlar’ın BKM’deki ikrarlarına istinaden KİAŞ’ın ciddi bir gelir mahrumiyeti olduğu
tespit edilmiştir. Bu tespit akabinde yönetici sorumluluğu gereği sayın savcılığa şikayet dilekçesi sunulmuş ve Savcılık ifade alma aşamasına
gelmiştir. Şüpheli Celalettin Çağlar ile Ali İhsan
Delen’in ifadeleri alınmak üzere Emniyet’e çağrılmışlardır. Mahrum kalınan ciddi bir gelir kaybı
olduğundan Yönetim olarak siz değerli maliklerimizin hakkını aramak ve sizleri bilgilendirmek
boynumuzun borcudur.” dedi.
HESAP SORMAK BOYNUMUZUN BORCU
KİAŞ Vekili Civelek; “28 Ocak 2016 tarihli Blok
Kat Malikleri Genel Kurulunda, Ramat konusu
gündeme gelmiş olup, Kuyumcukent Yönetim
Kurulu eski üyesi Ali İhsan Delen, kendi döneminde sözleşmesiz olarak ramat işini kendi inisitiyatifi ile verdiği Celalettin Çağlar’ın kendisine 8 kg 900 gram has altın teslim ettiğini beyan
etti. Bu beyandan yola çıkılarak yapılan detaylı

VELİ ÜZEN’İN ŞİKAYETİNE
BERAAT KARARI VERİLDİ!!
KİAŞ Yönetim Kurulu eski üyesi Veli Üzen’nin şikayeti üzerine
açılan davada Mahkeme heyeti, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat Sudaş, Eski Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu ile Dergi eski Sorumlu Müdürü Hande Erk Gülaydın için beraat kararı
verdi.
Kuyumcukent Hukuk Biriminden yapılan açıklamada; ”KİAŞ
Yönetim Kurulu eski üyesi şikayetçi Veli Üzen, KİAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, eski Genel Müd. Selami Tütüncüoğlu ile eski Sorumlu Müd. Hande Erk Gülaydın’a karşı“ TCK
Madde 288 “Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan
bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması için,
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araştırma sonucu maalesef hiçbir zaman şirket
kasasına ramat işinden böyle bir ödeme gelmediği, bu işin Celalettin Çağlar’a Yönetim Kurulu
Kararı olmadan verildiği tespit edilmiştir. Bu
tespit üzerine Yönetim Kurulu bu işten sorumlu kişiler aleyhine “Güveni Kötüye Kullanma ve
de Nitelikli Dolandırıcılık“ suçlarından şikayetçi
olunması konusunda karar almıştır.
Bahsi geçen bedeller hiçbir zaman KİAŞ kasasına
girmese de, Celalettin Çağlar bu bedeli Ali İhsan
Delen’e teslim ettiğini söylemiş, Ali İhsan Delen
de teslim aldığını ikrar etmiştir. Buradaki en büyük çelişki Yönetim Kurulu eski Üyesi Ali İhsan
Delen’in teslim aldım dediği bedelin KİAŞ kasasına girmemiş olmasıdır. Ayrıca ramat işi Celalettin Çağlar’a sözleşmeyle verilmediği gibi bu
konuda herhangi bir Yönetim Kurulu Kararı da
bulunmamaktadır. Yönetici sorumluluğu gereği,
yasal yollara başvurma zorunluluğu doğmuştur.
2500 kişinin hakkını aramak, hesabını sormak
boynumuzun borcu. Son sözü yargı söyleyecek.”
diyerek kamuoyunu ve malikleri bilgilendirdi.

Yargıyı
etkileme
davasından
beraat
kararı
çıktı.

yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak
etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan
kişi, elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.” hükmüne göre şikayet yöneltmiştir.
Her üç kişinin de yargıyı etkilediğini ve bu sebeple cezalandırılması gerektiğini iddiasında bulunmuşlardı. KİAŞ Başkanı
Nevzat Sudaş’a hakkında dava açılmadan takipsizlik kararı verildi. Diğer yöneticiler için dava Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinin dava görülerek, Selami Tütüncüoğlu ve Hande Erk
Gülaydın’ın da ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.” kamuoyu
bilgilendirildi.
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İstanbul Ticaret Odası yönetimi, finans
ve reel sektör arasında kuvvetli bir diyalog zemini oluşturmak için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya
geldi. Tarihi toplantıda işletmelerin özellikle ticari kredi ve finansman sorunlarıyla, bankacıların aracılık maliyetleri
masaya yatırıldı.
Üretim ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, finansman ve istihdam
imkanlarının geliştirilmesi için çalışan
İstanbul Ticaret Odası (İTO) yönetimi, finans ve reel sektör arasında kuvvetli bir
diyalog zemini oluşturmak için bankaların en üst seviye yöneticileri ile bir araya
geldi. İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
Başkanı Hüseyin Aydın ve beraberindeki
banka genel müdürlerini, İTO’nun merkez binasında ağırladı. TBB Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra İTO Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantı, Türk
iş dünyası için tarihi bir güne vesile oldu.
Toplantıda reel sektörden gelen talepler, bilhassa ticari kredilerin nasıl daha
cazip hale getirilebileceği hususu, bankacılık sektörünün tepe yöneticileriyle
istişare edildi. Toplantının ana gündem
maddesi; büyümenin sürdürülmesi, üretim, istihdam, ihracat için bankacılık ve
reel sektör işbirliği oldu.

TARİHTE İLK
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim
Çağlar, “Bu düzeyde bir toplantı tarihte
bir ilk” diyerek başladığı konuşmasında
“Ortak bir zemin oluşturmak anlamında
bu çatının doğru bir zemin olduğunu
düşünüyoruz” dedi.
Çağlar, “Bu çatı altında dile getireceğimiz konular, ülkemizin iş dünyasının ortak
ajandasıdır. Bu toplantıda yapılacak görüş alış verişi ve ortaya konulacak işbirliğinin yalnızca şehrimiz için değil, ülkemiz
ekonomisinin tamamı için de faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyorum” şeklinde devam etti.
HÜKÜMET VE BANKALAR
Firmalarımızın daha ucuz, daha uzun
vadeli ve daha geniş kredi imkanlarına kavuşması için hükümetin piyasaya
yönelik açıkladığı tedbirlerin yanı sıra
bankalar ve reel sektör olarak ortak çalışmalar yürütmek gerektiğini hatırlatan
Çağlar, “İş alemi artık sabah kalktığında
‘benim kredi sorunum yok, benim üretim
ve inovasyon gayem var, bunun için çalışacağım’ diyerek güne başlamalı” şeklinde konuştu.
TÜRKİYE’NİN YARISI
Çağlar, şunları söyledi: “İTO’nun 400 bin
üyesi Türkiye’deki katma değerin yüzde
50’sini tek başına üretiyor. Bu çatı altında sadece reel sektör mensupları değil,

şüphesiz finans sektörünün paydaşları olan banka
ve katılım bankaları da bulunuyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Bankacılar ve reel sektörün gündemlerinin
farklı olduğunu düşünmek mümkün değil. Oda olarak 81 meslek komitemizden, reel sektörden gelen
talepleri, bankacılık ve finans sektörüyle birlikte istişare ettik. Sonuçlarını önümüzdeki süreçte birlikte
takip edeceğiz. İnanıyoruz ki gerçekleştireceğimiz
yakın işbirliği, alınması gereken mesafeyi kısaltacaktır.”
KARŞILIK BULACAK
İTO Başkanı İbrahim Çağlar, odalar ve finans kesiminin yapacağı işbirliği sonucunda ortaya çıkacak
görüşlerin hükümet nezdinde daha güçlü bir karşılık
bulabileceğine inandığını ifade ederek, kısa bir süre
içinde Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile de
toplanacaklarını ve böylelikle reel sektörün beklentilerini finans kesiminin bütününe iletmiş olacaklarını
dile getirdi.
OLAĞANÜSTÜ SÜREÇ
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın
da, toplantının çok yararlı olduğunu belirterek, “Küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra, 15 Temmuz
sonrasında yaşananların Türkiye ekonomisine ve faaliyetlerimize etkilerini değerlendirdik” dedi. Aydın
şunları söyledi: “Yaşamakta olduğumuz olağanüstü
dönemin iyi yönetilmesi, büyümenin sürdürülmesi,
istihdamın artırılması için sorumluluklarımızı ve yapabileceklerimizi konuştuk. İTO’nun bankacılık sektörüne ilişkin görüşlerini ve beklentilerini dinledik.
Bankacılar olarak gelişmelere ilişkin görüşlerimizi anlattık.”
TOLERANS DÖNEMİ
“Reel sektör ve finans sektörü
olarak karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde, birbirimize en fazla
destek olmamız ve en yüksek
toleransı göstermemiz gereken
bir dönemden geçtiğimizin farkındayız” diyen TBB Başkanı Aydın, “Bu
toplantıda riskleri, fırsatları ve işbirliklerini
ele aldık.
Kredilerin seyrini ve ticari faaliyet üze-rindeki etkilerini, ekonomik faaliyeti hızlandırmak için önerileri,
kredi faizleri üzerindeki yüklerin düşürülmesini konuştuk. Ayrıca bankacılık sektörüne getirilen düzenlemelerin bankaların davranışına ve kredi piyasasına
yansımalarını, KOBİ kredilerinin artırılması için düzenlemelerde yapılması gereken değişiklikleri, teminatlandırma, yapılandırma konuları ile kurumlarımız ve
üyelerimiz arasındaki işbirliği imkanlarını görüştük”
şeklinde konuştu.
KUR DEĞİL KÜRESEL ETKİ
TBB Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Leblebici, kur seviyesinin kredi maliyetlerine yansımasına ilişkin soru üzerine, “Kur seviyesi ile maliyetler arasında kolerasyon
birebir değil. O nedenle kur seviyesinden bağımsız
bakmak lazım” dedi. Leblebici, “Maliyetlerimizi artıran, global ekonomideki değişmeler ve Fed’in faiz
artırımı gibi etkenler var. Bunlar zaten ülkelerin de
maliyetlerini de artırır. Bugüne kadar Moody’s’in not
indiriminden sonra diğer piyasalardan çok da ayrışmadığımızı görüyoruz. Bir süre daha böyle devam
eder” şeklinde konuştu.

SOĞUTMA TEDBİRLERİNİN ETKİSİ DEVAM EDİYOR
TBB Başkanı Hüseyin Aydın, ekonominin genişleme
döneminde aldığı önlemlerle daralma döneminde
alınan önlemlerin farklı olduğunu vurguladı.
Ekonominin genişlemeci olduğu dönemlerdeki
tedbirlerin pek dikkat çekmediğini hatırlatan Aydın,
“Ama sonrasında bunlar kalıcı hale dönüşebiliyor.
Ardından bunların doğurduğu sorunları reel sektör
yeterince tartışmıyor. Yani ekonominin soğutulması
için alınan önlemler salt bizim için alınmıyor. Bizim
üzerimizden reel sektöre de bir geçiş yapılıyor” dedi.
Şartların yeni döneme adaptasyonu konusunda
reel sektör ve odaların bankaları yanlış anlamamasını isteyen TBB Başkanı “Biz 10-15 sene birlikte çalıştığımız firmayla, iş ortağımızla kavga etmeyi niye
göze alalım ki? Finansa erişim ve iletişim konusundaki problemler hakkında regülasyonları odalar mutlaka gündemlerinde tutmalı” diye konuştu.
EKONOMİ İÇİN ORTAK SORUMLULUK
“Türkiye’nin yaşadığı 2001 krizinden sonra yoğurdu
üfleyerek yemeye başladık” diyen İTO Başkanı İbrahim Çağlar, “Bunun ülkemiz üzerinde elbette çok
büyük kazanımları oldu. 2008 küresel krizi güçlü finans kurumlarımızın da desteğiyle ülkemizi teğet
geçti. Ancak küresel ekonomi o günden bugüne
oldukça değişti. Artık uygulamalarımızı ve düzenlemelerimizi içinde bulunduğumuz şartlara göre gözden geçirmemiz gerekiyor” dedi.
YOĞURDU ÜFLEMEYELİM
Türkiye ekonomisinin potansiyelinin, bugün ortaya
koyulan büyüme rakamlarının çok çok daha üstünde olduğunu vurgulayan Çağlar “Yoğurdu
üfleyerek yemeye devam edersek, finans
dünyamızdan yeteri kadar istifade edemeyiz. Onlar da reel sektörümüzün gücünden yeteri kadar beslenemez. Artık bazı
uygulamalarımızı bu potansiyelimizi
boğmayacak şekilde revize etmemiz
gerekiyor.
15 Temmuz’da nasıl tek yürek olup ülkemize sahip çıktıysak, bugün de kenetlenip
ekonomimize sahip çıkarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Toplantıdan sonra, İTO Başkanı İbrahim Çağlar ve
TBB Başkanı Hüseyin Aydın günün anısına birbirlerine hediyelerini takdim ettiler.
NEGATİF ALGIYA KARŞI BİLANÇOLAR
KONUŞUYOR
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bilançosunun yüzde 65’i kredilerden, kredilerin de yüzde
25’i KOBİ kredilerinden oluşan bankacılık sektörünün reel sektördeki gelişmelere son derece duyarlı
olduğunu söyledi. Aydın, “Üzerinde önemle durduğumuz konu reel sektör yatırımlarının, üretimin ve ticaret hacminin artırılmasıdır. Bankacılık sektörünün
büyümesi ve güçlü olması ekonominin büyümesine
ve gücüne bağlıdır. Ekonomimize ve sektörlerimize
katkı sağlamak, ülkemizi daha da güçlü yarınlara
taşımak her zaman önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecektir” dedi.
Aydın, Türkiye’nin makro dengelerinin sağlıklı ve
bankacılık sisteminin sağlam olduğunu belirterek,
son dönemde ülke üzerinde oluşturulmaya çalışılan
negatif algı operasyonuna itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
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SUDAŞ;
‘‘BAYRAMPAŞA ve
BAHÇELİEVLER
KAYMAKAMLARINI
AĞIRLADIK’’
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22 Aralık günü Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Bayrampaşa
Kaymakamı Osman Aslan Canbaba Kuyumcukent’te kahvaltıya davet
edildi. KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat Sudaş, KİAŞ Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Abdullah Deniz, KİAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet
Karbeyaz, KİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Osman Karagüney, KİAŞ Yönetim
Kurulu Üyesi Nail Akyüz,BKM Yönetim
Kurulu Üyesi Selahattin Uyanık,Yeminli
Mali Müşavir Mehmet Yalçın , KUYAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Sait Erdal Metiner ve Loomis Türkiye Ülke Başkanı
Sarp Tarhanacı katıldığı kahvaltıda

BİNLERCE ÇİFT EVLİLİK FUAR’INDA
KUYUMCUKENT’E
ÖZEL
AVANTAJLARLA
EVLİLİK FUARI’NDA
EVLİLİK
VE ALTININ EN
ÖNEMLİ
ADRESİ KUYUMCUKENT
AVMYERİNİZİ
EVLİLİKALMAK
FUARINDA
İÇİN GEÇ KALMAYIN!

3 – 5 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar’da 15.kez gerçekleşecek Evlilik Hazırlıkları Fuarı’nı 50.000 çiftin ziyaret
etmesi 3-5
bekleniyor.
Fuarda
takıya, düğün
pastasından
davetiyeye, gelin
çiçeğinden
düğün mekanına
kadar 22 farklı
Şubat
2017gelinlikten
tarihlerinde
İstanbul
Lütfi Kırdar’da
15.kez
gerçekleşecek
Evlilik
sektörden firma yer alıyor. Değişen trendleri ve yenilikleri evlenecek çiftlerle buluşturmayı hedefleyen fuar bir çok alternatifi
Hazırlıkları Fuarı’nı 50.000
çiftin
ziyaret
etmesi
de bir
arada
bulabileceğiniz
birbekleniyor.
ortam yaratıyor.Fuarda gelinlikten takıya,

düğün pastasından davetiyeye, gelin çiçeğinden düğün mekanına kadar 22 farklı sektörden
Kuyumcukent bünyesinde faaliyet gösteren firmalara özel belirlenen katılım koşullarıyla siz de fuarda yer alabilirsiniz.
firma
yer alıyor.
tredleri
yenlikleri
evlenecek
buluşturmayı
Firmanıza uygun
şekilde değişen
hazırlanmış,
etkin bir ve
alanda
konumlandırılmış
hazır çiftlerle
stantlara sadece
ürünlerinizi hedefleyen
getirmeniz yeterli.
Sevgililer
hafta önce de
yapılacak
fuardabulabileceğiniz
50.000 evlenecek çifte
imkanını
kaçırmayın.
fuargününden
bir çok bir
alternatifi
bir arada
birulaşma
ortam
yaratıyor.
Fuarda
yer almak içinAVM bünyesinde faaliyet gösteren
Bu önemli fuarda yerini alacak olan
Kuyumcukent
463 4008’den bize ulaşabilirsiniz.
firmaların özel0532
ürünlerini
görmek için fırsatı kaçırmayın.
www.evlilikfuari.com

fikir alışverişi yapılıp kuyumculuk sektöründeki gelişmeler değerlendirildi.

Bu fuar, 5174 sayılı kanun gereğince T.O.B.B. (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
izni ile düzenlenmektedir.
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KİAŞ, HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!
KUYUMCUKENT AVM
OKUL SPORLARI
KURA ÇEKİMİNE
EV SAHİPLİĞİ YAPTI
İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü Okul Sporları 3. Bölge kura
çekimi 9 Kasım Çarşamba günü
Kuyumcukent AVM Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi.
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KUYUMCUKENTLİLER
ARTIK DAHA UCUZA
SAĞLIK HİZMETİ
ALABİLECEKLER..
İstanbul 3. bölgedeki okulların tamamının katıldığı kura çekiminin
açılış konuşmasını ve ilk kura çekimini T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bahçelievler İlçe Müdürü Numan Nafiz Şahin yaptı.
“Spor çocuklarımız için en iyi arkadaştan daha iyidir, ben de beden eğitimi öğretmenliğinden geliyorum, çocuklarımızı spora ve
spor etkinliklerine yönlendirmek çok önemli bir husustur.” dedi.
Kura çekiminin ardında Kuyumcukent İşletme A.Ş Yönetim Kurulu
Başkanı Vekili Abdullah Deniz ve Ahmet Fındıkoğlu ile görüşen Şahin, teşekkürlerini ileterek tesisten ayrıldı.

Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Kuyumcukentlilerin menfaatlerini koruyarak kazanç elde
etmelerini sağlayan KİAŞ, Dünyagöz Hastanesi ile yapılan işbirliği
sayesinde; hasta olan Kuyumcukent, KİAŞ çalışanları ve birinci

derece yakınları şirketin ismini ve
resmi kimlik kartı ile kendini tanıtarak Dünyagöz’e bağlı tüm sağlık kuruluşlarında ayakta ve/veya
yatarak teşhis ve tedavi edilmelerinde aşağıdaki oranlarda indirimlerden faydalanabileceklerdir.

Hizmet Grupları

Emekli SGK

Çalışan SGK

Muayene

25%

25%

Tetkik

20%

20%

Genel Ameliyat

15%

15%

Lazer Ameliyat

15%

15%

Özellikli Ameliyatlar

10%

10%

SAĞLIK

MİYOP, HİPERMETROP VE ASTİGMATI
GÖZÜNÜZDE BÜYÜTMEYİN!

Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme sorunu nedeniyle gözlük kullanan ve artık yaşamından gözlükleri çıkarmak isteyen birçok kişinin aklından hep lazer tedavisi olma fikri geçer. Ancak lazer tedavileriyle ilgili
sonu gelmez türlü türlü soru işaretleri hep bir “DUR!” der… Peki, bu soruların bir cevabı yok mu? Dünyagöz
Ataköy’den Op. Dr. Haluk Talu lazer tedavisiyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.
Siz de gözlük kullanmaktan bıktınız mı? 3D film izlemek sizin için bir işkence mi oluyor? Yoksa yağmurda ıslanan gözlüklerinizden nefret
mi ediyorsunuz? 1990 yılından günümüze milyonlarca kişiyi miyop, hipermetrop ve astigmattan kurtarıp, sağlıklı gözlere kavuşturan
lazer tedavisinin gelişen teknolojiyle beraber kişiye özel planlandığını ifade eden Dünyagöz Ataköy’den Op. Dr. Haluk Talu “ Günümüzde kullanılan farklı özellikteki lazerler sayesinde hastanın gereksinimlerine ve göz ölçümlerine göre tedavi planlayabiliyoruz. Böylece
tedavi sonunda daha da başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz” dedi.

Lazer tedavisi kör etmez!

Hastaların en büyük endişelerinden birinin ameliyat sonrası oluşabilecek körlük ihtimali olduğunu söyleyen Dünyagöz Ataköy’den
Op. Dr. Haluk Talu “Lazer tedavilerinde lazer ışını, sadece korneayı yani gözün en dış tabakasını tıraşlamakta, gözün iç katmanlarına
girmemektedir. Dolayısıyla lazer tedavilerinde körlük riski bulunmamaktadır” dedi. Lazer tedavisiyle ilgili bilgi kirliliği olduğunu ve bunun
hastaların kafasında çokça soru işaretine yol açtığını söyleyen Op. Dr. Talu “ Örneğin; lazer tedavisinin ağrılı ve acılı bir ameliyat olduğu
algısı vardır ancak lazer ameliyatı gözün damarsız olan kornea tabakasına damla anestezi altında yapılan ağrısız bir işlemdir. Çok fazla
korkulan başka bir yönü de lazer tedavisi olanların ileride katarakt gibi başka bir göz ameliyatı olamayacağıdır ki bu da tamamen
geçersizdir; lazer olanlar ileride her türlü göz ameliyatını rahatlıkla olabilirler dedi.

İşin sırrı kişiye özel seçilen lazer tedavisinde

Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarının giderilmesinde gelişen teknolojiyle beraber birçok lazer tedavisi olduğunu belirten Op. Dr. Talu “PRK, INTRALASIK, ILASIK, LASEK ve SMILE olmak üzere kişiye uygun belirlenen lazer tedavi çeşitleri vardır. Bu tedaviler
de kendi içinde gözün yapısına göre farklılık gösterir. Belli göz yapılarında ve hatta farklı meslek gruplarındaki hastalarda daha yüksek
başarı ile tedavi sağlayan farklı lazer teknolojileri mevcuttur. Astigmatta bir yöntem, yüksek miyopta başka bir yöntem, hipermetropta da bambaşka bir lazer yöntemi daha avantajlı olabilir. Göz dereceleri aynı olan boks, futbol gibi göze ve başa darbe alma riski
yüksek spor dallarıyla aktif uğraşan bir kişi ile gece araç kullanan bir sürücünün görme ihtiyacı ve durumu bir değildir. Tıpkı parmak izi
gibi gözün yapısı ve görme gücü kişiye göre farklılıklar gösterir. Yapılacak olan lazere uygunluk testinin ardından kullanılacak olan lazer
yönteminin seçiminde hastanın kornea tabakasının inceliğinden, kırma kusurunun derecesine hatta hastanın mesleki risklerine kadar
birçok değişken önemlidir dedi.

Başarılı bir operasyon için tüm doğruların bir arada bulunması gerekiyor

Lazer tedavisinde başarılı sonuca ulaşmak için kişiye özel tedavi seçiminin yanı sıra doğru doktorun, gelişmiş teknolojinin ve ameliyathane koşullarının da sağlanmasının zorunlu olduğunu ifade eden Dünyagöz Ataköy’den Op. Dr. Haluk Talu “Hastanenin teknolojik
ve hijyenik altyapısı sağlandığında, ameliyat malzemeleri kişiye özel ve tek kullanımlık olduğunda, lazer tedavi ve tetkikleri için tüm
teknolojik altyapı oluşturulduğunda ve hasta, lazer konusunda deneyimli ve uzman doktorla buluştuğunda kusursuz bir tedavi ortamı
oluşmaktadır” dedi. Lazer ameliyatının kısa sürmesinin hastaları bu operasyonun basit olduğu konusunda yanılttığını söyleyen Op. Dr.
Talu “Lazer ameliyatının kısa sürmesi operasyonun basit bir operasyon olduğunu ifade etmez. Gelişen teknolojinin üstünlüklerinden
yararlanılır ve insan eliyle yapılacak birçok aşama cihazlarla tamamlanır. Detaylı göz tetkikleri yapılıp operasyon için tüm unsurlar sağlandığında hasta başarılı bir şekilde tedavi edilir. Hastaların çoğu ameliyatın ertesi günü günlük hayatına devam edebilir” dedi.
Dünyagöz Hastaneler Grubu Hakkında: 1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dünyagöz, gözün tüm branşlarında ve en gelişmiş teknolojilerle sunduğu yüzlerce farklı tedavi yöntemiyle göz ve göz çevresi sağlığına dair sorunlara çözüm getiriyor. Ülkemizde branş hastaneciliği ile yeni bir dönem başlatan Dünyagöz Hastaneler Grubu, yurt içi ve yurt dışında toplam 23 merkezinde ilkeli sağlık hizmeti
veriyor. Dünyagöz; sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi, öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 200 kişilik deneyimli medikal kadrosu, 2000’e yakın personeli ve çağdaş yönetim anlayışıyla kısa sürede dünyanın sayılı merkezleri arasında yerini aldı. Türkiye çapında
İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep’te olmak üzere 11 ayrı ilde 20 şube ve
Avrupa’da Frankfurt, Köln ve Tiflis’te olmak üzere 3 ayrı noktada hizmet veren Dünyagöz Hastaneler Grubu, Türkiye’nin Avrupa’daki ilk
ve en büyük yatırımını Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştirdi. Yatırımlarına aynı hızla devam edecek olup Azerbaycan (2017),
Hollanda (2017) ve İzmir (2017)’deki yeni merkezleri ile dünya üzerinde daha geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefleyen grup, Türkiye’de sağlık turizminin öncülüğünü üstlenerek dünyanın 107 ülkesinden yılda yaklaşık 50 bin hastaya da hizmet veriyor.
Bilgi için:
GoodWorks / Eda Akyüzlü Şimşek
Tel: 0(212) 217 70 00 /GSM: +90 533 471 16 90
eda.akyuzlu@goodworks.com.tr
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GoodWorks / Tuğçe Oral
Tel: 0(212) 217 70 00 /GSM: +90 532 413 12 24
tugce.oral@goodworks.com.tr
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KUYUMCUKENT YÖNETİMİ
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ
ZİYARET ETTİ

K

uyumcukent

Yönetim

Kurulu Başkanı Nevzat
Sudaş ve YK Üyesi Merve
Koçyiğit İstanbul İl Mil-

li Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’yi
makamında ziyaret etti.
Kuyumcukent Yönetimi’nin 2015 yılında
açmış olduğu Meslek Eğitim Merkezi ve
her fırsatta gerçekleştirdiği etkinlikler aracılığıyla eğitime yaptığı katkılardan dolayı
teşekkürlerini ileten Yelkenci, kuyumculuk
sektörünün gelişmesi açısından bu çalışmaların önemine değindi. Görüşmede
önümüzdeki dönemde Kuyumcukent’te
gerçekleştirilmesi düşünülen eğitim projeleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Ayrıca Yelkenci; Türkiye’nin çeşitli illerinde
açmış olduğu okullar ile önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan, eğitime
destek sağlamayı kendine görev edinen
hayırsever Kuyumcukent Yönetim Kurulu
Başkanı Av. Özcan Halaç’a da teşekkürlerini iletti. Yelkenci; Halaç’ın geçtiğimiz
aylarda inşaatını başlattığı Bahçelievler
Zihinsel Engelliler İlkokulu’nda “Hayırsever
Köşesi” yapılacağının bilgisini verdi.

ESENLER,
BAHÇELİEVLER
KAYMAKAMLARI
VE BAHÇELİEVLER
BELEDİYE BAŞKANI
KUYUMCUKENT’TE

KAHVALTILI
TOPLANTIDA
BULUŞTU!

23

Kasım günü Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Bahçelievler Kaymakamı
Mehmet Ali Özyiğit ve Esenler

Kaymakamı Yüksel Ünal ve Yeminli Mali Müşavir Mehmet Yalçın Kuyumcukent’te kahvaltıya davet edildi. Kuyumcukent Yönetim Kurulu
Başkanı Av. Özcan Halaç, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, BKM Yönetim Kurulu
Başkanı Habib Kocabaşoğlu, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Deniz, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz, KİAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Karagüney, BKM
Yönetim Kurulu Üyesi Boğus Sıradağ, BKM Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Uyanık ve KİAŞ
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Coşkun’un
katıldığı kahvaltıda gündemde 15 Temmuz
Darbe Girişimi, Türkiye Ekonomisi, doların gidişatı ve diğer meseleler konuşuldu.
Kuyumcukent’i bekleyen güzel işlerin müjdelerini de veren KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat Sudaş, Belediyeler ile işbirliği içerisinde
olduklarını belirtti.
Misafirler kahvaltının ardından teşekkürlerini
ileterek kompleksten ayrıldı.
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HAYAT KURTARAN ÖNLEM

Atölye Koridor Boşluklarına Çelik
Halatlar İle Gerilen File Hayat Kurtardı.

Kuyumcukent çalışanlarının gü-

ye bloğunda bulunan koridorla-

venliğini en üst düzeyde sağla-

rın aydınlık boşluklarına yaklaşık 2

mak amacıyla Komplekste her

sene önce çelik halatlar ile yapı-

türlü önlemi alan KİAŞ Yönetimi’nin

lan file germe işlemi ile ilgili KİAŞ

yaklaşık 2 sene önce gerçekleştir-

Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat

diği çalışma bir hayat kurtardı.

Sudaş

Atölye bloğu koridorunun korkulu-

yanlışlıkla düşen veya atılan çe-

ğuna yaslandığı sırada dengesini

şitli materyaller hem zemine hem

kaybeden Kuyumcukent çalışan-

de o anda koridordan geçmekte

larından bir genç kızımız 3. kattan

olanların ziyaretçiler ve üyelerimiz

düşerek büyük bir korku yaşan-

açısından tehlike teşkil etmektey-

masına sebep oldu. Koridor boş-

di. Bu sorunu çözmek için çelik

luğunda bulunan çelik halatlar

halatlar ile yaptığımız file germe

ile gerilmiş file sayesinde zemine

işlemi sayesinde bugün genç bir

düşmekten mucize eseri kurtulan

kardeşimizin hayatının kurtulma-

ve Kollektif İş Sağlığı ve Güvenliği

sına vesile olduğumuz için çok

tarafından ilk müdahalesi yapılan

memnunuz, kardeşimize geçmiş

kazazedenin durumunun iyi oldu-

olsun dileklerimizi iletiyoruz.” diye-

ğu bildirildi.

rek bu tür tedbirlerin öneminin al-

Kuyumcukent Kompleksinin Atöl-

tını çizdi.

DUYARLI
KUYUMCUKENT
ÇALIŞANLARI
SAYESİNDE
BİR KAYIP
DAHA
SAHİBİNİ
BULDU

Ekim ayında meydana gelen olayda, 1. Kattaki kadınlar tuvaletinde
bulduğu yüzükleri Kuyumcukent
İşletme A.Ş’ye teslim eden Kuyumcukent çalışanlarından Gülşen Hasanova, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Ahmet Karbeyaz’ın başlattığı
araştırma sonucunda yüzüklerin sahibi Sevgül Usta bulundu ve yüzükleri teslim edildi.
Yüzüklerinin bulunmasına çok sevinen Sevgül Usta KİAŞ ve yüzükleri
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“Koridor

BAŞKAN
SUDAŞ’TAN
ÇEVRE ve
ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI
İSTANBUL
İL MÜDÜRÜ
HÜSEYİN KAYA’YA
TEBRİK ZİYARETİ

boşluklarından

KİAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Sudaş,
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Yeni İstanbul
İl Müdürü Hüseyin Kaya’yı
makamında ziyaret etti.
bulup teslim eden Gülşen Hasanova’ya teşekkürlerini sundu.
Gülşen Hasanova, gösterdiği çaba
ve duyarlılık için KİAŞ tarafından
tebrik edildi. Altın yüzüklerin teslim
edilmesine yardımcı olan KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet
Karbeyaz; “Özverili hassas ve duyarlı bir şekilde çalıştığı için tüm Kuyumcukent adına, erdemli davranan
arkadaşımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ç

evre

ve

Şehircilik

Bakanlığı

İstanbul

İl Müdürlüğü görevine atanan Hüse-

yin Kaya’yı makamında ziyaret
ederek yeni görevinde başarılar
dileyen Sudaş “Hüseyin Bey bizim
eski dostumuzdur. Önceki vazifesi
olan, İstanbul Büyükşehir Belediye-

Görevinde yaptığı başarılı projeler
sayesinde çok daha güzel bir makama geldi. Kendisinin İstanbul’a
büyük hizmetler yapacağından
eminiz. Yeni vazifesinde dostumuza sonsuz başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevine atanan
Hüseyin Kaya yapılan ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat Sudaş ve yönetim kurulu
üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

si Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü
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“ENSAR” KALİTESİNE OLAN BAĞIMLILIK

22 YILDIR DEVAM EDİYOR

MAKEDONYA DEVLET BAKANI
KUYUMCUKENT ALTIN SANAT GALERİSİNİ
ZİYARET ETTİ

Makedonya Devlet Bakanı Beycan İlyas, 10 Kasım Perşembe günü Kuyumcukent’i ziyaret etti. Ziyareti sırasında kendisine BKM Yönetim Kurulu Başkanı Habib Kocabaşoğlu ve BKM Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa
Şahin eşlik etti. Kuyumcukent Altın Sanat Galerisini de ziyaret eden ve
sergilenen ürünleri inceleyen Beycan İlyas, beğenilerini ilettikten sonra tesisten ayrıldı.
Ekim 2016 yılında Devlet Bakanlığı görevine getirilen Beycan İlyas’ın asıl
mesleği doktor. Evli ve iki çocuk babası olan İlyas, Kalkadelen doğumlu.

Devlet Bakanı

Beycan İlyas, iki dönemdir TDP’de Başkan Yardımcısı görevini üstleniyor.

15 Temmuz Şehitleri Anısına Yapılan

İlyas, üç dönemdir partinin Merkez Meclisinde, iki dönemdir de Yönetim

Altın Köprüyü İncelerken

Kurulunda yer alıyor. İlyas, 2013’ten bu yana Tearce Belediyesinde Konsey
Üyeliği de yapıyor.
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Kuyum sektörünün Trabzon kökenli değerli markalarından biri
olan Ensar Kuyumculuk; yeni
yıl ile birlikte, sektörümüzde
22 yılı geride bırakmış oluyor.
Trabzon Hasır üretimi ile başlayan başarı yolculuğu son 10
yıldır birçok farklı takı grubuna
da yansıdı. Üretiminin büyük bir
bölümünü ihraç eden ve Dünyanın çok farklı coğrafyalarından
talep gören Ensar Kuyumculuk;
son yıllarda Marnero ve Respiro
markalarıyla da ön plana çıkıyor. İJS’nin demirbaş markalarından olan Ensar Kuyumculuk;
yeni yılda güzel günlerin hem
ülkemize hem de sektörümüze
doğacağına inanıyor…

Trabzon’da; Ensar ve Mustafa Gençcelep kardeşler tarafından temelleri atılan Ensar Kuyumculuk;
22 yılı geride bıraktı. 2008 yılından buyana Trabzon Hasırındaki yüksek kalitesini ve özgün tasarım
anlayışını, birçok farklı takı grubuna da yansıtan Ensar Kuyumculuk; bir kuyumcunun ihtiyacı olan
takıların hemen hemen tamamını kendi üretim tesislerinde madene aktarıyor. Ensar Kuyumculuktan yıllar içinde Trabzon Hasır takısı alan müşterilerinin tamamının, markalarına olan yüksek güvenleriyle, ürettikleri diğer takı gruplarını da aldıklarını kaydeden firma ortağı Mustafa Gençcelep;
“Ensar’ın en önemli değeri, insanlara verdiği değer ve onlarla samimi, ilkeli ticari ilişki kurması, dost
olmasıdır. Günümüzde birçok üreticimiz belirli bir kalite standardını yakalıyor. Artık fark yaratmak ve
tercih edilmek; hizmet kalitesini eksiksiz sağlamanız ve sorunun değil çözümün parçası olmanızda
yatıyor” dedi.
14 ayardan 22 ayara kadar binlerce farklı takı modellerine sahip olduklarını, özgün tasarıma büyük
önem verdiklerini, hem işinin ehli tasarım uzmanları, hem de en son teknolojiyle sahip 3 boyutlu tasarım yapan özel makineler eşliğinde çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Mustafa Gençcelep;
yükselen altın fiyatlarının hem yurtdışında hem de yurtiçinde ciddi boyutlarda piyasa daralmasına yol açtığını, 2016 yılında etkin yurtdışı çalışmaları, yoğun mesaileriyle 2015 rakamlarına yakın
sonuçlar elde ederek, yılı moral kaybı olmadan kapatmayı başardıklarını ifade etti.
Yurtdışında 5-6 ülkeye ürünlerini sunduklarını ve her ülkeden bir büyük toptancıyla çalışmayı tercih
ettiklerini vurgulayan Gençcelep; “Az ve öz kişiyle ticari münasebet kurmuş oluyoruz. Yıllardır aynı
kişilerle çalışarak, risklerimizi minimum seviyeye indiriyoruz. O kişilerin de kendi ülkelerinde avantajlı
satış yapmalarına imkan tanıyoruz. Almanya, Fas, İngiltere, Dubai, Suudi Arabistan ve Ürdün’e
satış gerçekleştiriyoruz. Bu ülkeler üzerinden komşu ülkelere ürünlerimiz ulaşıyor. İhracat çalışmalarımızda düzenli katılım gerçekleştirdiğimiz İJS, bize büyük katkı sağladı. Yeni yılda İstanbul Jewellery
Show’da Türk takı işçiliğinin geniş ürün çeşitliliğini, çok özel yeni tasarımlarla sergileyeceğiz” diye
konuştu.
Trabzon Hasırının artan altın fiyatlarından en olumsuz etkilenen takı gruplarının başında geldiğini
ve özellikle yurtdışı satışlarda önemli düşüşlerin yaşandığını dile getiren Gençcelep açıklamasını
şöyle sürdürdü:
“Trabzon Hasırı için farklı pazarlar bulmanın zamanı geldi. Öncelikle Trabzon Hasırının ortaya çıkması için harcanan büyük emeği, karşı tarafa çok iyi anlatmalıyız. Bu ürünümüz belirli bir gramajın
altına inmiyor. Trabzon Hasırlarımızın tokaları İstanbul atölyemizde yapılıyor ve Trabzon’daki birçok
hasır atölyesinin toka ihtiyacına da olumlu yanıt veriyoruz. “Biz yapıyoruz sadece bizde olsun”
bencilliği içinde olmuyoruz. Trabzon Hasır üretimine sonradan giren, sadece elindeki kapitali değerlendirmek isteyenler bu değerli ürün grubunun işçiliğini ve itibarını oldukça aşağıya çektiler. Bu
da tüm Trabzon Hasır üreticilerini olumsuz etkiledi.”
Dubai’de uygulanmaya başlayan yeni vergi sistemi ile ilgili de değerlendirme de bulunan Mustafa Gençcelep; Türkiye’nin eline büyük bir fırsat geçtiğini, Kuyumcukent’in free zone bölgesi olarak
kabul edilmesinin ve kuyum ithalatında hükümetin teşvik edici yeni paketler, düşük vergiler gibi
uygulamalar yapmasının ülke kuyumculuğunu zirveye kısa zamanda çıkartacağını söyledi.
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İSTANBUL VİZYON PARK ’DA

BAĞ; “KUYUMCUKENT VE İSTANBUL VİZYON
PARK EN ÖNEMLİ KUYUMCULUK
İMALATHANELERİ HALİNE GELMİŞTİR.”

20

yılı aşkın bir süredir kuyum-

Kuyumcukent ve İstanbul Vizyon Park en

culuk sektöründe hızla

önemli Kuyumculuk imalathaneleri haline

yükselmiş bir markanın

gelmiştir. Eskiden sadece Kapalıçarşı’da

sahibi ve İstanbul Vizyon

bulunan kuyumcular artık Türkiye’nin her

Park BKM Yönetim Kurulu Başkanı Efrim Bağ,

alanına dağılmış durumda.

İstanbul Vizyon Park’ı ve Bağ Kuyumculuk’u,

Sektörün de ülkede yaşanan son durumlar-

sektörün finansal değişimlerini anlattı.

dan sonra sekteye uğramasının ardından

Efrim Bağ; “Kapalıçarşı’dan ilk çıkan firma-

bizler bünyemizdeki firmalarımız için elimiz-

lardan biriydim, Kapalıçarşı’nın geleceğinin

den geleni yapmaya çalışıyoruz. Piyasanın

pek parlak olduğuna inanmıyor ve imalat

durumunu bildiğimizden ve büyük küçük

açısından oradaki ortamı kısıtlı buluyordum.

her işletmenin zarara uğradığını gördüğü-

15 seneye yakın başka bir yerde firmamı

müzden Yönetim olarak zaten elimizden

işletmeye devam ettim. Ardından Vizyon

geleni yapmayı borç biliriz. Her ne olursa

Park’ı gördüm, hayran kaldım. İstanbul

olsun Türkiye güçlü bir ülkedir ve her zaman

Vizyon Park elit kuyumculuğun merkezi

zorlukların üstesinden gelmeyi bilmiştir, inşal-

ve bizlerin tam ihtiyacı olan sisteme sahip

lah bu zor günleri de en az zararla atlataca-

bir binaydı. Kuyumcu değerli madenlerle

ğız.

uğraşır, bu sebeple ihtiyacı olan en önemli

Bağ Kuyumculuk 20 yılı aşkın süredir yüzde

şey güvenliktir. İstanbul Vizyon Park’ta bizler

90 ihracat ile uğraşan bir firmadır. Kuruldu-

çoğu zaman kapımız açık çalışırız, güven-

ğumuz günden beri piyasayı yakından takip

lik ve otomasyon sisteminin çalışımına o

ederek, yurt dışı fuarlarına sürekli katılarak

derece güveniyoruz. İVP şu an en parlak

hızlı bir gelişme gerçekleştirdik. Dünyanın her

zamanlarını geçiriyor diyebilirim, 70 hizmet
çalışanı, otomasyonu ve yüzde 90 küsur
doluluk oranı var. Bu haliyle koruyabilmek ve
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İ

YENİ MESCİT AÇILIŞI
İNŞAATINA BAŞLANDI

stanbul Vizyon Park’da dualar, kurban kesimi,
KUYAŞ ve KİAŞ yönetiminin katılımı ile yeni
yapılacak olan mescidin inşaat çalışması başladı. Yakında hizmete geçecek olan mescidin
inşaatının açılışına KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Abdullah Deniz, KİAŞ Yönetim Kurulu
Üyesi Fatih Kurtulmuş, KİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve
Vizyon Park Merkez Plaza BKM Yönetim Kurulu Üyesi

Nail Akyüz, Kuyumcukent BKM Yönetim Kurulu Üyesi
Selahattin Uyanık, KİAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Coşkun, KUYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sait Erdal
Metiner, Vizyon Park Merkez Plaza BKM Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Memduh Acar, Vizyon Park Merkez Plaza
BKM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nurettin Güner, Vizyon Park Merkez Plaza Denetim Kurulu Üyesi Mehmet
Gürbüz ve Camii Derneği Üyeleri katıldı.

yerine ihracat yapıyoruz.
Türkiye son yıllarda gösterdiği gelişimle

daha da iyileştirmek en büyük isteğimiz.

kuyumculuk açısından dünyada 3. sıraya

Kapalıçarşı’da alışveriş ve ihracatın bitmesi,

oturmuştur. Umuyoruz ki ileride daha güzel

turistik bir yer haline gelmesi sebebiyle

günlerin de gelmesi yakındır.” dedi.
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RÜŞTÜ
REÇBER
KUY

Türk Futbolunun efsane kalecisi, defalarca milli
takım forması içerisinde ter
akıtan ünlü sporcu
Rüştü Reçber
Kuyumcukent’i
ziyaret etti.
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uyumcukent Zemin

devam ediyor. Aslında eşim dolayısıy-

Kat Malikleri Yönetim

la bende bizde bir şekilde piyasanın

Kurulu Başkanı, Habib

içinde sayılırız.

Kocabaşoğlu, KİAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet

“AZİZ YILDIRIM SEÇİMLE GELDİ, SEÇİMLE GİDER”

Karbeyaz ve KİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Fenerbahçe sezona iyi başlamadı,

Osman Karagüney ile görüştü.

planlamadaki zafiyet takımın duru-

Görüşmelerde Reçber; “Kuyumcukent

munu gösteriyor. Henüz ligin başları,

Türkiye ve Orta Doğu’nun en büyük al-

Fenerbahçe gibi büyük kulüpler çabuk

tın üretim tesisi. Altın ticaretinde birinci,

toparlayabilirler. Aziz Yıldırım Fenerbah-

işlenmiş ürünlerde dünyada ikinci. Ku-

çe’yi çok seven bir kişi. Seçimle geldi

yumcukent’in Türkiye’nin altın ihraca-

ve seçimle gitmesi gerektiğini düşünü-

tının artmasında büyük payı olduğunu

yorum. Ancak Sayın Başkan göreve

düşünüyorum. Kuyumcukent’te çalışan

devam etmeyeceğini açıklarsa muhte-

insan sayısına ve tesisin büyüklüğüne

melen göreve devam etmesi beklenen

bakıldığında burada büyük işler yapıl-

kişi Ali Koç’tur.

dığını zaten görebiliyoruz. Başkanımızın

Bu sene de geçen seneki cümlemi tek-

da söylediği gibi, Kuyumcukent Dünya-

rar ediyorum, kendi içlerinde bir tezat

daki en büyük ve altınla ilgili her ürünü

veya bir ters düşme durumları yaşan-

bir arada bulunduran tek entegre tesis.

mazsa bu sene de şampiyon olmasını

“ EŞİM DE PIRLANTA TASARLIYOR “

beklediğim takım Beşiktaş’tır.” dedi.

Bizim evde eşim pırlanta sever. Tasarım-

Kuyumcukent Altın Sanat Galerisini

larını kendisi çiziyor, hatta geçen sene

gezen ve içerisindeki eserler hakkında

bir marka ile bir koleksiyon çıkardılar.

bilgiler edinen Efsane Kaptan teşekkür-

Hala o koleksiyonun üzerine ekleyerek

lerini ileterek tesisten ayrıldı.

HABER

Avm’de Açılan
Mağazalar

Çimen Ajans Reklam ve Tanıtım Hizmetleri
Firma Sahibi:

İlker Yılmaz

Turkuaz Sokak Kat:1 No:463
Profesyonel fotoğraf çekimleri ile
birlikte kuyumcu üretim-yönetim
ve pazarlama programı, web
tasarım, seo, Google Adwords,
katalog, kurumsal kimlik, broşür
vb. hizmetler vermektedir.

Koçoğlu Kuyumculuk
Firma Sahibi:

Evren Koçoğlu

EVLİLİK ve ALTIN ALIŞVERİŞİNİN
TEK ADRESİ KUYUMCUKENT AVM’YE
UĞRAMADAN EVLENMEYİN!
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Kuyumcukent’i perakende alanında iddi-

relerinin aksine, çok şık gelin odaları ve özel

alı bir konuma taşıyan Kuyumcukent AVM,

düzenlenmiş takı merasimi odası bulunu-

içinde nikah salonu ve çok amaçlı toplan-

yor. Bunun yanı sıra, düğün salonlarında 5

tı salonu bulunan ilk Evlilik Alışveriş Merke-

yıldızlı otel kalitesinde, uygun fiyatlı hizmet-

zi olma iddiası ile yola çıktı. Gün geçtikçe

ler sunuluyor.

mağaza sayısı ve ürün yelpazesi artan Ku-

Kuyumcukent AVM, Türkiye’de farklı bir ih-

yumcukent AVM, 300 ve 600 kişi kapasiteli

tiyaca hitap ediyor. Keyifli olduğu kadar

düğün salonları, çok amaçlı toplantı salo-

da yorucu olan düğün alışverişini bir çatı

nu ve 450 kişilik nikah salonunu hizmete so-

altında toplayan AVM’de kısa sürede alış-

karak, giderek büyüyen evlilik sektörünün

verişinizi tamamlayıp, keyifle kahvenizi yu-

önemli oyuncularından biri oldu. Görkemli

dumlayabilirsiniz.

nikah törenlerine ve düğünlere imza atan

Kuyumcukent AVM, şu anda açık olan

Kuyumcukent AVM, Bahçelievler Belediyesi

350’nin üzerinde mağaza ile gelinlikten

ile yapılan protokol doğrultusunda bölge-

abiyeye, ayakkabıdan tekstile, davetiye-

nin ve İstanbul’da özel bir salonda nikah

den organizasyon firmasına, kuyumcudan

kıymak isteyen herkesin gözbebeği oldu.

beyaz eşyaya kadar geniş yelpazede alış-

Kuyumcukent AVM Nikah Salonu tama-

veriş imkanı tanıyor. Üstelik dünyanın en bü-

men özel bir tasarımla dizayn edildi. Çok

yük altın üretim merkezi olan Kuyumcukent

şık ve modern dekorasyonuyla evlenecek

Kompleksi içinde yer alan AVM, özellikle

çiftlerin, rüyalarını süsleyen muhteşem bir

kuyumculuk alanında çok özel avantajlar

atmosfer sunan salonda, klasik nikah dai-

sunuyor.

Altın Meydan N:247
Mücevherat, pırlanta ve alyans ürünlerinin satışını yapmaktadır.

Tasarım Abiye ve Gelinlik
Firma Sahibi:

Viktorya Ergün

Zemin Kat İnci Sk.
Platin Meydan N:301-302
Modern tasarımları ve en son trendleri
ile tasarım harikası gelinlikler ve abiyeler, cazip fiyatlar ile satılmaktadır.

Topaloğlu Goldmarket
Firma Sahibi:

Uğur Topaloğlu
Safir Sk. N:206
AVM içindeki yeni mağazalarında tüm altın takı çeşitleri ve
özel fiyat seçenekleri ile satışa
başlamıştır.

Zeplin Rent A Car
Firma Sahibi:

Hakan Sevim
AVM -1 Otopark
Türkiye’nin 66 noktasında 14.000’e
yaklaşan aracıyla kurumsal firma
ve personellerine özellikli hizmet
veren, yenilikçi çözümleriyle sektörüne öncülük eden kiralama
firmasıdır.

HABER

HABER

Geçen Sayımızda Son Yüzyılın
En Pahalı Nişan Yüzükleri
Haberimizi Hatırlarsınız

Bu sefer İse son
yüzyılın en güzel
“kralİyet”
gelİnlİklerİnİ
İncelİyoruz!

Prenses Diana ve Galler Prensi Charles
1981’de evlendiler. Diana, David and Elizabeth Emanuel tasarımı bir gelinlik giydi.
6. CAMBRIDGE DÜŞESİ KATE MİDDLETON
Prens William ve Cambridge Düşesi Kate
Middleton 2011 yılında Westminister Abbey’de düzenlenen görkemli bir düğünle
evlendi. Düşes Kate, Alexander McQueen
tasarımı bir gelinlik giydi.

7. DANİMARKA
PRENSESİ
MARY DONALDSON
Prenses Mary Donaldson

1.KRALİÇE II. ELIZABETH

ve Prens Frederik Mayıs

Prenses Elizabeth ve Prens Mount-

2004’de evlendiler. Pren-

batten 1947 yılında Londra’da

ses Mary’nin gelinliği

evlendiler. Prenses Elizabeth’in

yüzyıllar önce yapılmış

gelinliği Norman Hartnell tarafından

vintage bir gelinlikti.

tasarlanmıştı.

Kuyumcukent AVM’de
Herkese Ücretsiz
Cilt Bakımı
Kudret Çiftlikci Kuyumcukent
kudret_ciftlikci_kuyumcukent
0536 611 19 07
miragetekstil@hotmail.com

Kuyumcukent AVM’de 17 Aralık 2016 tarihinde yapılan açılış töreni ile başlayan ve 14 Şubat 2017 tarihine kadar devam edecek olan

2. GRACE KELLY

8. ÜRDÜN KRALİÇESİ
RAİNA

Grace Kelly ve Monaco Prensi Rai-

1993 Temmuz ayında

nier, 1956 yılında Monaco’da evlendi.

Prens Abdullah ile evle-

Kelly, Helen Rose tasarımı, MGM bir

nen Raina’nın gelinliği Elie

gelinlik giydi. Gelinliği daha önceki

Saab tasarımıydı.

Yüksek Sosyete ve Kuğu filmlerinde
de Prensesin üzerinde görmüştük.

9. PRENSES CHARLENE
Grace Kelly’nin oğlu
Monaco Prensi Albert ile

yapılan reklam / tanıtım faaliyetlerine mağa-

3. İRAN
KRALİÇESİ SORAYA

zalarında kendi özel kampanyaları ile katkı-

Şah Muhammed Reza

yılında gerçekleşen dü-

ları devam ediyor.

Pahlevi ve İran İmparato-

ğünde Armani bir gelinlik

Kudret Çiflikçi Dekoratif Sanatlar ve Aksesuar

riçesi 1951 yılında evlen-

giydi.

Fuarı mağazası da kampanya kapsamında

di. Kraliçe Soraya dü-

Yılbaşı ve Sevgililer Günü Alışveriş Festivali için

hediyelik ürünlerin yanı sıra parfümeri, kozmetik ve cilt bakım ürünlerinde de Kuyumcukent’in tek adresi olan Kudret Çiflikçi tüm
bay ve bayan müşterilerine “Farmasi” uzmanları Sevinç Kuday ve Sevilay Hanım’ın
usta elleriyle haftanın belirli günlerinde cilt
bakımı hediye etmektedir.

ğününde Christian Dior
tasarımı bir gelinlik giydi.

evlenen Charlene, 2011

10. PRENSES
VICTORIA
Prenses Vi-

4. KRALİÇE NOOR

ctoria ve İsveç Prensi Danie’nin

1978’de Kraliçe Noor,

düğünü 2010 yılında Stockholm’de

Ürdün Kralı Hussain ile Ch-

gerçekleşti. Prenses düğünde Par

ristian Dior imzalı bu nefis

Engsheden tasarımı bir gelinliğin

gelinlik ile evlendi.

içindeydi.

5. PRENSES DIANA

76

Ocak 2017
Sayı 16

Ocak 2017
Sayı 16

77

Evlilik
Mevsimi;

Evlilik
Mevsimi;

KIŞ

KIŞ

DÜĞÜNÜ!

GELİNİ

Kış düğünlerine hep uzak bakılsa da aslında hem
çok avantajlı hem de eğlenceli olabiliyor. Özellikle bütçeniz kısıtlıysa ve nikah töreni yerine
bol eğlenceli bir düğün yapmak istiyorsanız, kış
mevsimi bunun için kaçırılmaz bir fırsat.
Kış düğününün bu avantajları sizi hayalinizdeki kır düğünü fikrinden uzaklaştıracak. İşte kış
düğünü yapmak için 7 cazip sebep...
Daha konforlu
Yaz düğünleri, damatlık takımı ve kat kat kumaştan
yapılmış gelinlikler için hiç de uygun olmuyor. Gelin
ve damat, düğün öncesi fotoğraf çekiminde ve
düğün esnasında kıyafetlerinin içinde sürekli terlemeye başlıyor ve rahat edemiyor. Kış düğünlerinde ise bu durumun tam tersi yaşanıyor. Gelinlik ve
damatlık giymek soğuk havada çok daha kolay
oluyor.

Buket seçeneği artıyor

Kış mevsimi beraberinde daha yaratıcı çiçek buketi
fikirlerini getiriyor. Canlı çiçeklerin yerine gerçek gibi
duran yapay çiçek demetlerini taşlı ya da zevkinize
göre farklı süslemeler ile birlikte kullanarak muhteşem bir buket yaratabilirsiniz. Üstelik buketiniz yalnızca düğün günü değil, bir ömür boyu sizinle kalacak.

Balayı daha eğlenceli ve romantik

Kış mevsiminde balayına çıkılmaz diye düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz! Balayı demek; güneş-deniz-kum üçlüsü demek değil. Tüm düğün stresini
üzerinizden atmak için bir dağ evinde ya da küçük
bir butik otelde çok uygun ücretlerle konaklayarak
balayınızı en romantik şekilde geçirebilirsiniz. Üstelik
plaja gitme gibi bir derdiniz olmayacağı için daha
çok dinlenecek ve eşinizle huzurlu bir tatil geçireceksiniz.

Masraflar yarı yarıya düşer

Yaz mevsiminde istediğiniz tarihe uygun mekan
bulmak oldukça güçtür. Ancak kış mevsiminde
düğün sayısı çok az olduğu için dilediğiniz tarihe dilediğiniz mekanı kiralayabilirsiniz. Üstelik fiyatların yarı
yarıya daha az olduğunu göreceksiniz. Mekandan
yemeklere, süslemeden organizasyona kadar düğünle ilgili pek çok şeye normalinden daha az para
ödeyeceksiniz.
Kış düğünlerinde hava şartları sebebiyle düğüne

OLMAK

katılımın az olacağından korkulur. Oysa yazın tatile
çıkanların çok olması nedeniyle katılım daha az
olabilir. Kış düğünü yaparken güzel bir mekan ve rahat bir ulaşım, sandığınızdan daha fazla konuğun
gelmesini sağlar.
İşte Kuyumcukent tam bu anda aklınıza gelebilir, organizasyon şirketleri ve düğün salonları ile kışın
Kuyumcukent’te düğün yapma ayrıcalığı sizin ve
misafirlerinizin içini ısıtacak!

Davetli sayısını arttırabilirsiniz

Yazın yapılan kır düğünleri ya da yemekli törenler,
bütçeyi zorladığı için davetli sayısında istemeden
de olsa bir azaltma yapmanız gerekebiliyor. Ancak
kış mevsiminde düğün mekanı ve yemeklerin fiyatları düştüğü için davetli listenizde azaltma yapmanıza bile gerek kalmayacaktır.

Kuaför ve makyözle daha kolay anlaşabilirsiniz

Düğün öncesi gelin adaylarını en çok zorlayan şeylerden biri de kuaför ve makyöz arayışıdır. Yaz döneminde randevu defterlerinin neredeyse her gün
dolu olması kuaför ve makyözlerin fiyatları çok yükseltmelerine neden olabiliyor. Ancak kış mevsiminde her konuda olduğu gibi kuaför ve makyaj işinde
de fiyatlar daha az olacaktır. Biraz şansınızı denerseniz pazarlık bile yapabilirsiniz.

Hayatınızın en önemli gününde kusursuz

kim olur. Salon düğünlerinde işlemeli,

görünmek ve yıllar içerisinde o özel gü-

gipürlü veya taşlarla süslü gelin-

nün fotoğraflarına baktığınızda da kendi-

likler daha çok tercih edilir. Son

nizi güzel hatırlamak için hem gelinliğinize

dönemlerde gelinler için saç

hem de düğün temanıza uyan bir makyaj

aksesuarı modası bir hayli gelişti.

ve saç yaptırmanız önemli. İşte düğününü

Önceleri yaygın olan prenses

kış mevsiminde yapacak olan kış gelinleri

tacı yerini çok daha zarif ve an-

için makyaj ve saç önerileri!

lamlı saç aksesuarlara bıraktı.

MAKYAJ ÖNERİLERİ

Dal figürlü taşlı aksesuar sade

Kış gelini olmak demek kışın renklerini do-

gelinlikler için son derece ide-

yasıya yaşamak demektir. Bu sebeple söz

al. Hem açık hem de toplu saç

konusu gelin makyajı ise, mevsimin renk-

modelleriyle yakışabilen bir taç

lerini yansıtması gerekir. Bahar ve yaz dü-

aynı zamanda.

ğünlerindeki şeftali tonları, pudra tonların-

KIŞ GELİNİ AYAKKABISI

Daha eğlenceli

daki makyaj konseptinin biraz daha dışına

Kış gelinlerinin ayakkabı seçenek-

Açık havada yapılan yaz düğünleri, müzik sesi ile
çevreyi rahatsız etmemek için 23.00’da bitirilmek
zorunda kalınıyor. Ortalama olarak 19.00’da başlayan düğünde gelin ve damat, takı töreni ya da
masa gezme merasimi dışında çok fazla bir şey
yapamıyor. Vaktin çok kısıtlı olması her şeyin daha
hızlı yaşanmasına ve gelin ve damadın düğünün
tadını çıkaramamasına neden olabiliyor. Ancak kış
düğünlerinde mekanınız kapalı alanda olacağı için
mekan sahibiyle anlaşarak düğünü daha erken bir
saatte başlatabilir, hatta gece yarısına kadar devam bile edebilirsiniz.

çıkarak daha kırmızı ve kızıl tonları tercih

leri arasında en ilginç olanlar kuşku-

edilebilirsiniz. Koyu renk dudak makyajı kış

suz kürklü, yumuşacık ve sıcacık bot-

düğünleri için yaptığınız fotoğraf çekimle-

lar. Ülkemizde de büyük sükse yapan

rinde oldukça hoş duracaktır.

Ugg markasının beyaz ve kürklü olan-

Hava koşulları yağmurlu ve nemli olacağı

ları kış gelinleri tarafından tercih ediliyor.

için makyajınızın kalıcılığı için uygun mak-

Dize kadar çıkan dantelli, vintage tarzın-

yaj ürünleri kullanmanızda yarar var.

daki botlar da bir başka seçenek. Kürklü

AKSESUAR

botlar sayesinde hem ayaklarınız sıcacık

Kış düğünleri genellikle kapalı mekanlarda

olacak hem de tüm gece rahatlıkla dans

yapıldığından gelinlere gösteriş ve ışıltı ha-

edebileceksiniz.

ASTROLOJİ

BURCUNUZUN
TAŞLARI

ASTROLOJİ

TERAZİ : ( 22 Eylül - 21 Ekim )
Pembe kuvars: Aşk taşı olarak bilinen bu taş, duygularımızı dengelememize yardımcı olur.

Değerli taşlar sadece altın, pırlanta ve elmastan
ibaret değildir. Burcumuzun değerli taşları bizlerin ruh
halini, hatta sağlığını bile etkileyebilir.
Hayatımıza etkisinin olduğuna inanılan ve burcumuzla
bağdaştırılan taşları sizler için araştırdık.

BOĞA : ( 22 Haziran 21 Mayıs )
Türkuaz: Pozitif enerjiyi
emerek, kişiyi negatif
enerjilerden korumaya
yardımcı olur. Bütün bedeni güçlendirerek, kişiye
güç kazandırır.

AKREP : ( 22 Ekim 22 Kasım )
KOÇ : ( 22 Mart - 21 Nisan )
Akik: Korkuyu engeller ve taşıyanı

Lal: Bedeni temizler ve güç-

KOVA : ( 22 Ocak 21 Şubat )

lendirir. Hayal gücünün geniş-

Zirkon: Uykusuzluk ve sindi-

lemesine de yardımcı olur.

rim sistemine faydalıdır.

tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün
çalışmasına da yardım eder.

İKİZLER : ( 22 Mayıs 21 Haziran )
Aytaşı: Lenf bezlerinin temizlenmesine yardımcı olurken,
duygusal dengenin sağlanmasında etkendir

YAY : ( 23 Kasım - 21 Aralık )
Kaplangözü: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken
nazardan korunmaya da
yardımcı olur.

OĞLAK : ( 22 Aralık - 21
Ocak )

BAŞAK : ( 22 Ağustos - 21 Eylül )

YENGEÇ : ( 22 Haziran
- 21 Temmuz )
Ametist: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir,
korku ve uyumsuzlukları
ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak
enerji verir.
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ASLAN : ( 22 Temmuz - 21
Ağustos )
Sitrin: Dolaşım sistemini
hızlandırarak tedavi edici
enerjinin ortaya çıkmasına
yardımcı olur. Ayrıca taşıyana güven ve güç verir.

Yeşim: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına
yardımcı olur.

Yakut: Mutluluk duygularını
arttırıcı etkisi olan yakut taşı,
bağışıklık sistemini de güçlendirir ve yaşamsal enerji verir.

BALIK : ( 22 Şubat 21 Mart )
Mercan: Yaşamsal
enerji verir.
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SAĞLIK

Kolon
Kanserini
Şansa

Bırakmayın..

Kolonoskopi
Nedir?

Kalın bağırsak, anüsten başlayarak ince bağırsağa kadar devam eden yaklaşık 1,5-2 metre olan bağırsak kısmıdır. Kolonoskopi işlemi ise kalın bağırsağın
içinin videoendoskop denilen ucunda ışık ve mikro kamera bulunan kıvrılabi-

C

len hortum şeklindeki bir cihazla gözle görülerek incelenmesidir. Cihazla ma-

M

kattan girilerek kalın bağırsağın başlangıcına doğru ilerlenir.

Y

CM

Kolonoskopi Ne Zaman Gereklidir?

MY

•

Kalın bağırsak kanserinin erken tanısı ve önlenmesi için; hiç bir şikayeti

CY

olmayan bay ve bayanlarda 50 yaş sonrası 5 yılda bir kolonoksopi yaptırması

CMY

önerilmektedir. Bu tarama kolonoskopilerinin kolon kanseri gelişmesini ve ko-

K

lon kanserinden ölümleri azalttığı kabul edilmiştir.
•

Kolonoksopi de polip bulunan ve alınan kişilerde gelen patoloji sonu-

cuna göre bir sonraki kolonoskopi tekrarı en az 3 yıl sonra yapılmalıdır.
•

Son zamanlarda çıkan kabızlık sorunu

•

Dışkıda kan görülmesi

•

Uzun süreli kanlı veya kansız ishal

•

Dışkıda gizli kan pozitifliği

•

Sebebi bilinmeyen demir eksikliği anemisi tespit edilmesi

•

Dışkılama alışkanlığında ciddi değişiklikler.

•

Ailede kolon kanseri hikayesinin olması.

Kolonoskopi İşlemi Nasıl Yapılır?
⦁	

Hasta inceleme sedyesine sol yan şekilde yatar.

⦁	

İncelemeden önce hastalara damar yolu açılır ve hafif bir anestezi ile

hastanın uyuması sağlanır.
⦁	

Sonra, kolonoskopi aleti makattan girilerek tüm kolon katedildikten

sonra ince bağırsak (ileum son kısımlarına) içine kadar ilerletilir.
⦁	

İnceleme yapılırken bağırsak içinde gerek gördüğü yerlerden patolo-

jik inceleme için örnekler alınır. Bu işlem kolay ve ağrısızdır.
⦁	

İleride daha büyük sorunlara neden olabilecek bir lezyon, polip veya

küçük boyutlu tümörler görürse bunları kolonoskopik inceleme sırasında çıkarılır. Bu işlemler de ağrısızdır.
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