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Değerli Meslektaşlarım
H

ve Sevgili Dostlar,

er sene büyük bir özlemle
beklediğimiz, büyük küçük
hepimizin dini vecibelerimizden
biri olan oruç ibadetimizi yerine
getirdiğimiz Ramazan Ayı’nı
geride bıraktık. Huzur ve huşu
içinde, zorda olanın halini
anlamaya çalışarak, işimizi gücümüzü daha büyük bir
şevkle yerine getirmeye çalıştık.
Bu kıymetli ay içerisinde bir de
Anneler Günü’nü kutlamak nasip oldu. Kuyumcukent AVM’de
yaklaşık bir ay süren özel
günlere mahsus gerçekleştirdiğimiz bir kampanya dönemi
tertip ettik. Meydanda kurulan standımızdan canlı yayınlar yapıldı. Ulusal yayın yapan
birçok kanalda, haberlerde yer
aldık, kampanyamızı anlattık.
Reytingi yüksek programların
arasındaki reklamlarda, kampanya reklamlarımız gösterildi.
İstanbul genelinde insertler
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dağıtıldı. En çok dinlenilen
radyolarda reklamlarımız yer
buldu. Günümüzde hepimizin
çokça kullandığı sosyal medya
mecralarında reklamlarımız ve
tanıtımlarımızı yayınladık. Annelerin hakkı ödenmez. Onları
yılda bir kez değil her gün aramalıyız sormalıyız. Sıkıntılarına
çare olmalı, onları yalnız bırakmamalıyız düşüncesiyle Kuyumcukent yönetimi olarak; dünyanın
en kıymetlisi olan annelerimizi
biraz da olsa mutlu etmek ve
çocuklarının onlara küçük de
olsa hediye almalarına vesile
olmak için düzenlediğimiz kam
panya ile indirim fırsatları sunmaya çalıştık. Umarım esnaflarımız
ve müşterilerimiz bu indirim
kampanyası döneminde bolca
fayda görmüşlerdir.
Kuyumcukent’in tanıtım
çalışmalarına yaz mevsiminde
de devam edeceğiz. Bu se-

zonu da etkili ve dolu dolu
geçirmeye gayret edeceğiz.
“ Düğün Alışverişi Fırsatları”
kampanyası ile perakende
bölümümüzde yine hareketli
günler geçmesini hedefliyoruz.
Amacımız Kuyumcukent’in
verdiği bütün hizmetleri yüksek
oranda, ulaşabildiğimiz bütün
insanlara duyurmaya çalışmak. Yaptığımız bütün çalışmalarda, görüşmelerde buranın
sadece kuyum üzerine bir yer
olmadığını, gelinlik, abiye,
davetiye, organizasyon, düğün
ve nikah salonlarının da olduğu
büyük bir kompleks olduğunu
anlatmaya çalışıyoruz. Ve bunda da büyük oranda başarılı
olduk. İstiyoruz ki esnafımız bu
kampanyalardan kazanç elde
ederken, halkımızda bizden
haberdar olsun ve altın, düğün
alışverişleri için bizi tercih
etsinler. Kuyumcukent’in en

büyük avantajı üreticiden tüketiciye indirimlerle
ürün satmasıdır. Biz de reklam kampanyalarımızda
bunu özellikle vurguluyoruz.
KİAŞ olarak bizler reklamın öneminin farkındayız.
Kurumsallık süreci için olmazsa olmazların başında
gelir reklam. Bizlerde Kuyumcukent’e gelir getirmesi
açısından ister AVM’de isterse Atölye Bloğunda ki
uygun alanları reklam mecrası olarak kullanmaya
azami özen gösteriyoruz. KİAŞ olarak, Haziran ayı
itibariyle tesis iç ve dışındaki tüm reklam alanlarının
kiralama işlerini, basılı yayın reklam kiralamalarını
açılan ihale usulü ile gelen teklifler içindeki en
kazançlı teklifi veren firma olan GOLDMAN Reklam
Şirketi ile anlaşma yaptık. Geçtiğimiz günlerde
AVM meydanda iki yeni LED ekranı daha reklam

kullanımına açıldı. Hem Kuyumcukent’teki firmalar
hem de Kuyumcukent’te reklam, tanıtım yapmak
isteyen firmalar kendilerini göstersin, tanıtımlarını
da rahatça yapabilsinler istedik. Eskiyen LED ekranların bakımı yapıldı, bakımı mümkün olmayanlar da
yenileriyle değiştirildi.
Kuyumcukent yönetimi olarak tesisimizi güzelleştirmek, eksikliklerini gidermek adına sürekli yenilikler
yapıyoruz. Sözlerime AVM Otoparkı içindeki mescidimizin restorasyon süreci ile devam etmek isti-

yorum. Bildiğiniz gibi kapalı otopark içindeki mescit
özellikle Cuma günleri oldukça yetersizdi. Sıcak
havalarda kalabalıkla birlikte ortam iyice havasız
kalıyor ve insanlar ibadetlerini yaparken zorlanıyordu. Bayram öncesi mescidimizin yenilenme işlemleri bitti. Halısından minberine, aydınlatmalardan
ses sitemine, duvar boyama ve kaplamalarından
havalandırmasına kadar her şey yenilendi. Bundan
böyle esnaflarımız daha ferah ve huzur içerisinde
ibadetlerini yapabilecekler.
Bizim tesisimiz için sorun teşkil eden bir konu var ki;
o da kapalı alanlar da sigara içilmesi. Biliyorsunuz
ki Kanun gereğince de yasak olan bu uygulamaya
uymayan bazı aktif sigara kullanıcıları yüzünden
Kuyumcukent İşletme şirketine resmi makamlardan
4.200 TL gibi yüksek rakamlarda cezalar kesilmektedir. Kesilen bu cezalar ise herkesin ödediği
aidattan ödeniyor. Bu durumdan da anlaşılacağı
üzere cezaya sebep olan kullanıcılar, aidat ödeyen diğer malik/kullanıcıların hakkına girmektedir.
Esnaflarımızdan hassaten ricamız lütfen bu yasağa
uyulması ve riayet edilmesidir. Böylelikle iki türlü
hayır ve güzellik olur. Aksi takdirde hem sıhhatimize
hem kesemize ciddi bir zarar söz konusu olmaktadır.
Bizler, Kuyumcukent’i sürekli olarak geliştirmekten
ve büyütmekten yanayız. Yaptığımız ve yapmayı
planladığımız çalışmalarla, Kuyumcukent ve ülkemiz
için artı değer yaratmak çabası ve gayretindeyiz.
Birliğin, beraberliğin, hoşgörünün eksik olmadığı
güzel ülkemize daha da başarılı hizmetler sunmak
için çalışıyoruz.
Bu arada yeni bir seçim daha geçirdik, seçilen yeni
belediye başkanımızın İstanbullulara ve Türkiye’ye
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı işlere vesile olur inşallah.
Dua ve destek sizden, gayret ve çalışma bizden,
Tevfik ve inayet Allah’tan…
Muhabbetle kalmanız dileklerimle…
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Müdürü Mustafa Çalışkan ve değerli eşi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü
Levent Yazıcı, Milletvekili Yaşar Karayel, hayırsever işadamı Av. Özcan Halaç,
eşi Başak Halaç, Başak Halaç’ın değerli babası işadamı Feridun Korkmaz,
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, BKM Yönetim Kurulu Başkanı

Selahattin Uyanık, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Abdullah Deniz ve
Ahmet Karbeyaz, Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Hamdullah Suphi Tanrıöver İlkokulu Müdürü Kürşat Arzuoğlu, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum
örgütleri katıldı.

HALAÇ AİLESİNDEN EĞİTİME YENİ BİR KATKI:

TEKNOLOJİ, TASARIM VE ROBOTİK
KODLAMA SINIFI
İAR’ın, Hamdullah Suphi
Tanrıöver İlkokulu’na
Yaptırdığı, Bilgisayarlı
Teknoloji, Tasarım ve
Robotik Kodlama Sınıfının
Açılışı Yapıldı.

20

Haziran - Temmuz 2019
Sayı 26

E

ğitim alanında gençlere yol gösterip, gençlerin
önünü açacak projelere destek veren İstanbul

olduğu okula bir vefa göstermiş, eğitime ve okula
bu sınıfı kazandırmıştır.

Altın Rafinerisi’nin, Hamdullah Suphi Tanrıöver
İlkokulu’na yaptırdığı Bilgisayarlı Teknoloji,

ÇOCUKLARIN SEVİNCİ HER ŞEYE BEDEL

Tasarım ve Robotik sınıfının açılışı yapıldı.

Sınıfın açılışına çok sevinen çocukların heyecanı

İAR Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç’ın

açılış sırasında daha da arttı. Bir an evvel yeni

eşi Zeynep Başak Halaç; ilköğretim yıllarında

sınıflarında eğitimlerine devam etmek isteyen

üstün başarıyla mezun olduğu Hamdullah Suphi

çocuklar kendileri için oldukça yeni ve teknoloji

Tanrıöver İlkokulu için, çocukların bilgisayarlı

ile dolu olan bu sınıfta kendilerini geliştirebile-

teknoloji tasarım ve robotik kodlama eğitimle-

ceklerini dile getirdiler.

rini daha iyi bir şekilde almaları, el becerilerini

17 bilgisayardan oluşan Teknoloji, Tasarım ve

geliştirmek, bilgisayarlı yazılım ve çizim eğitimle-

Robotik Kodlama sınıfının açılışına; İstanbul Valisi

rini daha iyi alabilmeleri noktasında mezun

Ali Yerlikaya ve değerli eşi, İstanbul İl Emniyet
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gezdirerek, altın gibi değerli madenlerin bu tesiste ne şekilde işlendiğini de göstererek tesis hakkında daha fazla bilgi verdiler.
Tesis içinde de ziyaretlerini sürdüren Sayan, tesisin içindeki restoranda çalışanlarla bir arada öğle yemeği yedi. Yemek sırasında çalışanların da görüş ve isteklerini dinleme fırsatı bulan Sayan, ardından perakende alışveriş bölümüne geçti ve esnafları da tek tek ziyaret ettikten sonra tesisten ayrıldı.

BAKAN
DR. FATMA BETÜL SAYAN KAYA
KUYUMKENT’İ ZİYARET ETTİ
Seçim döneminde Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı
Sosyal Politikalar Başkanı,
Fatma Betül Sayan Kaya
heyeti ile birlikte
Kuyumkent’i ziyaret etti.
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A

K Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Poli-

Vekili Ahmet Karbeyaz, KİAŞ Yönetim Kurulu

tikalar Başkanı, İstanbul Milletvekili Dr. Fatma

Başkan Vekili Abdullah Deniz, Ak Parti Bahçelievler

Betül Sayan Kaya, seçim döneminde ekibiyle

Meclis Üyesi, Kuyumkent maliklerinden ve eski

birlikte Kuyumcukent Yönetimini ve Kuyumkentli-

yönetim kurulu üyesi Mustafa Özşahin ile birlikte

leri ziyaret etti.

yönetimde ağırlanan Sayan, tesis ve işleyiş hakkında detaylı bilgiler aldı.

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, 23.
24. ve 25. Dönem Kayseri Millet Vekili ve Ak Parti

Kompleksin işleyişi hakkında detaylı bilgiler alan

MKYK Üyesi Yaşar Karayel, İstanbul Altın Rafinerisi

Sayan’a KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat

CEO’su Ayşen Esen, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan

Sudaş ve İAR Ceo’su Ayşen Esen rafineriyi de
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Yabancı
Yatırımcılar

KUYUMKENT’TEN
MEMNUN MU?
A

k Parti Genel Başkan Yardımcısı, TBMM
25. ve 26. dönem AK Parti Siirt Milletvekili
Prof.Dr. Yasin Aktay, KİAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Sudaş, BKM Yönetim Kurulu
Üyesi Davut Hasko, Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kurucu Başkanı

Y
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U
A
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B
N
A
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Y
A

Prof.Dr. Yasin Aktay ve Müstakil Sanayici ve

İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kurucu Başkanı
Erol Yarar’ın konuşmalarının ardından ev
sahibi KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat
Sudaş tesis hakkında detaylı bilgiler aktardı.
Sudaş; “Kuyumkent tesisine gelen Arap ve
Ortadoğulu yatırımcılar için, yönetim
olarak mağaza bloğunda özel büro
açtık ve personel temin ettik, sorun ve
isteklerini ivedilikle çözmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz”
dedi.
Yemek sonrası KİAŞ Yönetimine ziyarete
gelen misafirler, Ak Parti Genel Başkan

Sektörün en önemli merkezi olan
Kuyumkent özellikle son yıllarda
artan yabancı yatırımcılarla gücünü
arttırdı. Kuyumkent yöneticileri gelen
yabancı yatırımcıların her alanda
karşılaştıkları, yaşadıkları sorunlarını
dinlemek için bir yemek düzenledi.
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Erol Yarar, IBF Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı,
iş adamları ve Arap yatırımcıların katıldığı
yemekli toplantıda, yabancı yatırımcıların
sorularına cevap bulduğu bir ortam
oluşturuldu.

Yardımcısı, TBMM 25. ve 26. dönem AK Parti
Siirt Milletvekili Prof.Dr. Yasin Aktay, Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
Kurucu Başkanı Erol Yarar, IBF Başkan
Yardımcısı Gazi Mısırlı ve Arap yatırımcılardan; Ahmed Saleh Al Yafei, El Houssaine

Türk ve Arap iş dünyasının kuyum
sektörünün önde gelenleri, bu yemekli
toplantı vesilesiyle bir araya gelerek, fikir
alışverişinde bulundu. Gelen yabancı yatırımcılarla; memnuniyetleri,
Kuyumkent’te ve
Türkiye’de bulunmanın
avantajları ve yapılan
düzenlemeler hakkında
konuşuldu. Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı,
TBMM 25. ve 26. dönem
AK Parti Siirt Milletvekili

Belhadj, Qassem Saleh Al Yafei, Ali Saleh Al
Yafei, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat
Sudaş, BKM Yönetim Kurulu Üyesi Davut
Hasko tarafından özel olarak ağırlandı.

-KALICI OJE -NAILART -PROTEZ TIRNAK
-MANIKUR&PEDIKUR -KIRPIK LIFTING -MICROBLADING
-MICROPIGMENTASYON -KALICI RUJ(DUDAK GENCLESTIRME)
-DERMAPEN VE CILT BAKIMI -YARI KALICI RIMEL
NEF 22 ATAKÖY ( B blok - 272 ) 0541 479 03 79
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KUYAŞ GAYRİMENKUL 14. OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİ
Türkiye’nin yüzde 100’ü halka açık
tek gayrimenkul geliştirme şirketi
olan Kuyaş Gayrimenkul, 2018
yılına ait 14. Olağan Genel Kurul
Toplantısını 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14.00’de Kuyumcukent AVM’de yer alan Konferans
Salonu’nda gerçekleştirdi.
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den sonra yeni Yönetim Kurulu’nun seçilmesine geçildi.
Toplantı başkanlığına sunulan önergeler kapsamında, yapılan
oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bora
TÜTÜNCÜOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Memet Tayran
DEMİR, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ufuk BAŞER, Yönetim
Kurulu Üyesi Mustafa ÇOĞALAN, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet
ÇELİKÖZ, Yönetim Kurulu Üyesi Evren KIRIKOĞLU, Yönetim
Kurulu Bağımsız Üyesi Kaan DÖŞDEMİR, Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi Halil ÜRÜN, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Alperen ODABAŞI’nın seçilmesine karar verildi.
Pay sahiplerinden söz alanların sorularının yanıtlanmasıyla
devam eden toplantı, paydaşların güzel dilekleri ve Yönetim
Kurulu Başkanı Sait Erdal METİNER’in kapanış konuşması ile
tamamlandı.

Y

önetim Kurulu Başkanı Sait Erdal METİNER’in açılışını yaptığı Genel Kurul’da METİNER geçmiş ve
geleceğe dönük olarak şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
İstanbul’un önemli ilçelerinden Eyüpsultan’da 20.800m2 arazi üzerinde gerçekleştirmekte oldukları
Baharyaka Eyüpsultan projesinde yer alan 351 daireden 47’sinin henüz lansmana çıkmadan satılmış
olduğunun başarısını paylaşan METİNER, Basın Ekspres Yolu’nda inşaasına devam ettikleri Borsa Kule
projelerinde 91 adet bağımsız bölümün satışa çıkmış olduğunun müjdesini verdi. Geliştirmekte oldukları
projeler, açtıkları ve açmayı plandıkları şirketlerle birlikte holding olma hedefinde çalışmalarına devam
ettiklerini belirtti.
Sait Erdal METİNER’in ardından söz alan Genel Müdür Salih SAĞINDA, şirketin 2018 Yılı Dönem Faaliyet
Raporunu sunarak, şirket faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgilendirme yaptı. 2018 senesinde tüm
projelerin toplamında 80.545.603TL değerinde satış gerçekleştirdiklerini açıkladı. 2016 yılında kurmuş
oldukları Kuyaş Yönetim firmasının 2 yıl gibi kısa bir sürede Keleşoğlu, Sur Yapı, Nef, Babacan, Medikal
Park gibi önemli markalara hizmet verir hale geldiğini aktaran SAĞINDA, Kuyaş Satış Pazarlama A.Ş. ve
Kuyaş Enerji A.Ş. gibi kurmayı planladıkları yeni şirketler için yapılan hazırlık çalışmalarını aktardı.
Şirketin 2018 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu Mali ve İdari İşler Genel Müdür
Yardımcısı Şükrü ÖZLEYEN tarafından pay sahipleriyle paylaşıldı. ÖZLEYEN 27.218.798,16TL olan şirket
sermayesinin 2018 senesi içerisinde %100 bedelli artırımı ile 54.437.596,32TL’ye çıkartıldığını belirtti.
Gündem’in 9. Maddesi uyarınca görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev
yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarının beyan edilmesin-
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CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANI İSRAFİL KIŞLA

KUYUMKENT’TE

C

umhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil
Kışla, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp
Aytekin, İlçe Başkanları ve meclis üyelerini
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat
Sudaş, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet Karbeyaz, KİAŞ Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Abdullah Deniz, BKM Yönetim
Kurulu Başkanı Selahattin Uyanık, Sait
Erdal Metiner ve önemli işadamları KİAŞ
yönetimde ağırladı. Tesis hakkında detaylı
bilgiler aktarılan toplantıda kuyumculuk
sektörü ile alakalı da fikir alışverişinde
bulunuldu.

Bugün Kiralayın
Kârlı Çıkın
• Metro Yakında
Kuyumkent'te
• Fast Food
Alan Kiralama
• Ofis ve
Mağaza Kiralama

128.000 m²'lik alanda AVM ve
ofislerden oluşan 2 ayrı plaza

• Depo Kiralama
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İrtibat için; Kuyumcukent İşletme A.Ş.
GSM: 0 (530) 290 98 68 - TEL: 0 (212) 603 00 00 - 165/175

• Stant Kiralama
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AİDATLARDA ZORUNLU
DÜZENLEME
BKM Yönetim Kurulu Başkanı
Selahattin UYANIK

KİAŞ, Kuyumcukent tesisinde üyelerden topladığı aidat, müşterek methal olarak
ayrılmış alanlardan elde ettiği kira gelirleri ile üyelerden elde ettiği otopark
hizmet bedeli gibi gelirleri, tesise ait tüm giderleri (bakım ve onarım, güvenlik,
temizlik, ortak alan giderleri, personel ücretleri ve amortisman giderleri vs.)
karşılamak üzere kullanmaktadır.
Aidatlara yapılan zorunlu
düzenleme hakkında bilgi veren
BKM Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uyanık; “Aidatlara 2018
Temmuz ayında dolar kuru 4,614,62 civarında iken zam
yapılmıştı. Fakat sonrasında artan döviz
kurları, enflasyon,
günümüz ekonomik şartları ve
yüksek maliyet
artışlarıyla birlikte aidatlarda
artışa gitmek
kaçınılmaz hale
gelmiştir. Bu
artışlar Kuyumcukent tesisi için
yapılmak zorunda
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kalınan mal ve hizmet alımlarına
da ciddi bir şekilde yansımıştır.
Tüm bu etkenler bir araya
geldiğinde Kuyumcukent
Kompleksinde uluslararası standartlarda verdiği hizmetlerinin
kalitesini sürekli yükseltmek
hedefiyle faaliyetlerine devam
eden KİAŞ’ın aidatlarda yeni
düzenlemelere gitmesi gerekliliği doğmuştur. Günümüzün
şartlarında giderleri karşılamak
ve işletmenin sürekliliği için
aidatlarda asgari sınırda artışa
gitmek önlenemez hale geldiğinden ötürü aidatlar güncellenerek
m 2 başına 11,02 TL + KDV olmuştur.’’ dedi.

Kuyumcukent AVM, kapalı otopark alanı
içindeki mescidin tadilatı, gönül rahatlığı
ve huzurla ibadetlerimizi gerçekleştirebileceğimiz şekilde sonlandı. Boya badana
yapıldı, halılar yenilendi, mihrap, minber,
kürsü yaptırıldı, ses sistemi kuruldu, aydınlatma armatürleri tamamen yenilendi.
Tek eksik olan havalandırma ve soğutma
sistemi de geçtiğimiz günlerde nihayete
erdi.
Mescitle ilgili yenilenme sürecini KİAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi, Kuyumcukent Cami
Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Nail
Akyüz’le konuştuk.
En son röportajımızda mescidin havalandırma
ve soğutma sistemi için firmalarla görüşmeye
başladığınızı aktarmıştınız. Süreç nasıl devam etti? Neler yaşandı anlatır mısınız?
Mescidin havalandırma ve soğutma sistemi
için 7-8 firmayla görüştük. Bunların içinden
en kaliteli, en uygun ve sürekli hizmet alabileceğimiz firmayı seçtik. Marka olarak Vestel
markasında karar kılındı. Sözleşmeler yapıldı
ve klimalar takıldı. Mühendisler tarafından

KUYUMCUKENT CUMA
MESCİDİNİN YENİLENME
İŞLEMİ TAMAMLANDI
testleri yapıldı, çalışır halde bize teslim
ettiler. Artık sıcak havalarda terlemeden
namazımızı kılacağız.

Bitti mi artık yapılacak çalışmalar?
Baktığınızda evet bitti. Ama unutmamak
gerekir ki böylesi yapılar süreklilik arz
eder. Mesela düzenli aralıklarla bakımı
gerekir. Kırılan dökülen yerlerin onarımı
gerekir. Bir de çok arzu ettiğimiz bir şey
var. Böylesi büyük bir tesisin kubbesi örtülü,
minaresi olan bir camiye ihtiyacı var. Bunu
gerçekleştirmek için elimizden geleni
yapacağız.
Kurulan havalandırma sisteminin teknik özelliklerinde bahsedelim mi?
2400 m 2 bir alan için en uygun sistemi
kurduk diyebilirim. Kasım ayından itibaren
çalışmalar başladı. Bu süreçte KİAŞ’ın elektrik mühendislerinden, mekanik ve makine
mühendislerinden destek aldık. Hepsine ayrı
ayrı teşekkürlerimi sunmak isterim. Nerede
takıldıysam, nerede bilgi ve desteğe ihtiyacım olduysa yanımda oldular. Ve birlikte
karar vererek bu sistemi kurduk. Sistemimiz

VRF sistemi. Kullanılan son teknolojilerden
biri.
Kimler nasıl destekledi bu süreci?
Mescitle ilgili tadilat kararı aldığımız günden
itibaren gerek yönetim gerek esnaf gerekse
cami cemaati hep birlikte bize destek oldular. Bu destekler sonucunda temiz ve ferah
bir ortamda rahatça ibadetlerimizi yapabileceğimiz bir mescidimiz oldu.
En büyük desteği Kuyumcukent Yönetim
Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç beyefendiden aldık. Maddi manevi desteğini sürekli
yanımızda hissettik. KİAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Sudaş beyefendi de her zaman,
her konuda yanımızda oldu. BKM Yönetim
Kurulu Başkanı Selahattin Uyanık kardeşimde elinden gelen desteği esirgemedi. Ayrı
ayrı sizlerin aracılığınızla hepsine teşekkür
etmek istiyorum. Ayrıca; Sayın Kuyumculuk
sahibi İbrahim Sayın ve eski yönetim kurulu
başkanı Kemal Merim’e de yaptıkları özverili
çalışmalarından ve desteklerinden dolayı
etmek istiyorum.
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ETHİCA SAĞLIK GRUBU’NDAN

KUYUMCUKENTLİLERE
ÖZEL FIRSATLAR

Ethica Sağlık Grubu ve Kuyumcukent arasında hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Bu hizmet sözleşmesi kapsamında Kuyumcuket çalışanlarının 1.derece
yakın akrabaları tanınan hizmet ve indirimlerden belirtilen tüm sağlık tesislerinde faydalanacaktırlar.

TİM, 26. Olağan Genel Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın
Teşrifleriyle Gerçekleşti.

Bu sözleşme kapsamında ETHİCA SAĞLIK GRUBU tarafından verilen tüm hizmetlerde hizmet alana ; SGK’lı ve ücretli fiyatlar üzerinden
• Medikal Estetik Bölümü’nde %10
• Muayenelerden %20
• Yatış ve Ameliyatlarda %10
• Laboratuar %10
• Radyoloji %10
oranında indirim uygulanacaktır.
ETHİCA SAĞLIK GRUBU tarafından uygun görülecek dönemsel kampanyalar gerçekleştirilecektir. Kampanya dönemlerinde, paket fiyatlarda indirim uygulanmayacak, ödemeler kampanya ve paket fiyatları üzerinden gerçekleştirilecektir.

Mücevher Sektörü 2018
İhracat Şampiyonu

İstanbul Altın Rafinerisi…
TİM, 26. OLAĞAN GENEL KURULU’NU VE TüRKiYE’NiN iHRACAT ŞAMPİYONLARI ÖDÜL TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

T

ürkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı”
araştırma sonucuna göre, Tüm Türkiye Genelinde ve Tüm Sektörler bazında 2018 yılı
ihracat sıralamasında İstanbul Altın Rafinerisi, 17. sırada yer alırken; Mücevher sektöründe ihracat şampiyonu oldu…
İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen’e ödülü, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle
takdim etti.
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İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu, hayata
geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında,
engelli aileleri, şehit yakınları, gazileri, yetim ve
öksüzleri umreye gönderdi.

İAR 130 ŞEHİT, POLİS VE GAZİ
AİLESİNİ UMREYE YOLCU ETTİ

Umre ziyareti için Suudi Arabistan’a gidecek ekibi uğurlamaya gelen İstanbul
Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç; Umreye gidenlerle
tek tek ilgilendi. Uçuş saatine kadar onlarla bire bir sohbet etti. Kalabalık
bir ekip tarafından gerçekleşen uğurlama töreninde duygu dolu anların

yaşandığı görüldü. Umre ziyaretçileri, dua, salavat ve tekbirlerle yolcu edildi.
İstanbul Altın Rafinerisi 2019 yılı başından bu yana 300 engelli, şehit ve gazi
ailesini Umre’ye göndererek, dini görevlerini yerine getirmelerine olanak
sağlamıştır.

İ

stanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç tarafından, İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen Sosyal Sorumluk Projesi kapsamında, 130 şehit polis ve
gazi ailesi, 24 Haziran Pazartesi günü İstanbul Havaalanı, Dış Hatlar alanından, Umre’ye dini
görevlerini yapmak üzere uğurlandılar. 130 şehit ve gazi ailesi, önce Medine’ye sonrasında da
Mekke’ye yolculuk ettiler.
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KUYUMCUKENT’TE
YAŞADIĞIMIZ MEKANLARI
KORUYALIM, SAHİP ÇIKALIM

HABER

KİAŞ’IN
REKLAM
ALANLARI
KİRALAMASI
ARTIK

GOLDMAN REKLAM ŞİRKETİ
TARAFINDAN YAPILACAK

KİAŞ, Haziran ayı itibariyle tesis iç ve dışındaki tüm reklam alanlarının
kiralama işlerini, basılı yayın reklam kiralamalarını açılan ihale usulü
ile gelen teklifler içindeki en kazançlı teklifi veren ve tüm yatırımlarını
kendisi yapan firma olan GOLDMAN Reklam Şirketi ile yaptı.
Büyük bir tesis olan Kuyumcukent genelinde verilen hizmetler hız kesmeden devam etmektedir. Eskiyen, yıpranan, bakım ve onarımı
yapılması gereken tüm noktalar ivedilikle yapılmaktadır. Tesisimizde binlerce kişinin çalıştığı ve binlerce kişinin
ziyaret ettiği göz önüne alındığında tesisimizin sürekli bakımlı ve kullanılabilir şekilde tutulması KİAŞ’ın
görevi olsa da bu tesisi kullanan tüm insanların da yegane görevidir. Tesis içerisinde zaman zaman bazı
çalışanların, asansörlere, duvarlara, camlara ve diğer ortak alanlara zarar verdiği görülmektedir. Bu
yapılan hatalı davranışlar neticesinde zarara uğrayan yerler kullanılamamakta ve onarımları zaman
almaktadır.
Bu durumda da üye şikayetleri, müşteri memnuniyetsizlikleri ortaya çıkmaktadır. Tesisimizin çeşitli yerlerine yerleştirdiğimiz, yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde, art niyetli kişilerle sık sık karşılaşıp, tespiti yapılmaktadır.
Art niyetli bu kişilere kayıtsız kalmayarak Toplu yapı Yönetim Planına göre gerekli cezai müeyyideler uygulanıp aynı
zamanda hasar bedeli de uygulanmaktadır. Ayrıca bu kişilere suç duyurusunda bulunup savcılığa şikayet edilerek, adalet
önünde de ceza almaları sağlanacaktır. Yaşadığımız mekanlara zarar verenlerin önüne geçmek için cezalar caydırıcı olsa da
daha kalıcı bir çözüm için hepimizin üzerimize düşen görevi yapması gerekmektedir.
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G

erçekleşen firma
değişikliğinin ardından
GOLDMAN Reklam Şirketi;
KİAŞ’ın görsel ve yazılı yayın
organları olan Kuyumcukent
Dergisi ile Kuyumcukent
Gazetesi ile ilgili faaliyetleri ve
reklam alınabilecek alanlarının
billboard, CLP(raket pano), duvar pano, büyük ve küçük LCD,
LED ekranların ilan kiralama
işletmesini gerçekleştirecektir.

Kısa sürede yeniliklerine
başlayan GOLDMAN Reklam
Şirketi; AVM meydana 2 yeni
LED Ekran ekledi. Bu ekranların
amacı firmaların kendilerini
tanıtabilmeleri için reklam
verebilmesini sağlamak.
Ekranlar konumu itibariyle her
yerden görünür ve çoğu kişinin
geçtiği yere konulmuştur.
Böylece reklam veren kişinin
en üst düzeyde verim alması

hedeflenmiş, müşteri memnuniyeti ön planda tutulmuştur. Goldman Reklam Şirketi
bu iki Led ekranı tesise kazandırmanın yanı sıra, tesisteki
tüm LED ekranların (AVM ve
Atölye) arızalarının onarımını
yaparak kullanıma sundu.
Onarımı yapılamayan LED
ekranlar yenileriyle değiştirilmeye başladı.
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KUYUMKENT YÖNETİMİNDEN
BAHÇELİEVLER
BELEDİYE BAŞKANI
DR. HAKAN BAHADIR’A ZİYARET
YASİN EREN “Yılın ilk yarısı oldukça sakin geçti…
Bayram ve yerel seçimler, piyasadaki
belirsizlik bu sakinliği yaratan faktörler
olarak öne çıktı”
Z

S

on yapılan yerel seçimlerde Ak Parti’den Bahçelievler Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Hakan Bahadır’a makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleşti.
Ziyarete KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş ve BKM Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin
Uyanık’la birlikte; KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Deniz, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Kurtulmuş, KİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Osman Karagüney, KİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nail Akyüz, BKM Denetim Kurulu Başkanı
Ahmet Rıfat Kaya, BKM Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yalçıntaş, BKM Yönetim Kurulu Üyesi İsmail
Ünver ve Ak Parti Bahçelievler Meclis Üyesi, Kuyumcukent maliklerinden ve eski yönetim kurulu
üyesi Mustafa Özşahin eşlik etti.
Yapılan seçimlerin vatana ve millete hayırlar getirmesi ve Dr. Hakan Bahadır’a da yeni görevinde
başarı temennisinde bulunan Kuyumcukent Yönetimi en kısa zamanda Kuyumcukent’te de kendilerini ağırlamak istediklerini dile getirdiler.
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orlu geçen bir 2018 yılının ardından herkes
2019 ile ilgili çeşitli tahminlerde bulunuyordu. Bazıları daha karamsar, bazıları ise
iyimser tahminlerle 2019 yılının fotoğrafını
önceden çekmeye çalışıyordu. Artık yılın
ilk 6 ayı geride kaldı ve 2019 yılı ile ilgili bazı
durumlar netleşmeye başladı. Eren Has Group
Genel Müdür Yardımcısı Yasin Eren; yılın ilk
yarısının oldukça sakin geçtiğini, döviz alım
satımında uygulanan binde 1 verginin olumsuz etkilerinin görüldüğünü ve bayram, yerel
seçimler gibi takvimde yer alan dönemlerin
piyasa sakinliğini arttıran faktörler olarak
öne çıktığını söyledi.

Ülke ekonomimiz açısından kayıtlara geçecek zorlukta
bir yılı geride bıraktıktan sonra 2019 yılına ümitler içinde
girmiştik. Yılın ilk yarısı artık geride kaldı. Piyasanın nabzını
yakından takip eden, Eren Has Group markasının genç
yöneticisi Yasin Eren; 2019 yılının ilk yarısını değerlendirdi.
Oldukça durağan ve sakin bir ilk yarının geride kaldığını belirten Yasin Eren; “Yerel seçimlerin uzayan süreci, Ramazan

bayram sakinliği, döviz alım satımına gelen binde bir vergi,
iç piyasada kuyum alışverişinin temposunun düşmesi, yılın
ilk yarısının çok sakin geçmesine yol açtı” dedi.
Döviz alım satımında uygulanan verginin ihracat yapan firmalar için handikap yarattığını vurgulayan Yasin Eren; “Hem
malı satarken hem de yurtdışından bakiye gelirken binde 1 +
binde 1 toplam, binde 2’yi bulan bir vergi ortaya çıkıyor. Yüksek meblağlardaki ticaret için bu sürpriz vergi olumsuzluk
yaratıyor. Piyasada genel olarak belirsizlik hakim. İnsanlar
tedirgin ve rahat bir şekilde alışveriş yapamıyorlar. 2018 yılı
çok zor bir yıldı ama hem döviz kurlarının hareketliliği hem
de değerli maden fiyatlarındaki hareketlilik, bize iş hacmi
olarak yansıyordu. Bu yıl daha stabil bir durum söz konusu.
Üretimin azalmasının da etkisiyle has değerli maden
satışlarımız az da olsa düştü” diye konuştu.
Eren Has Group ile çalışan firma sayısının hem İstanbul’da
hem de Anadolu’da artışta olduğunu ve bu durumun yılın ilk
yarısında da pozitif bir şekilde geliştiğini sözlerine ekleyen
Eren; yılın ikinci yarısının daha iyi geçeceğini tahmin
ettiğini, döviz kurlarında aşırı bir hareketlenme olmazsa,
vatandaşların tüketim için harekete geçeceğini dile getirdi.
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36 yıldır kaliteyle dökülen imza: Kılıçlar Döküm
Kılıçlar Döküm, Kuyumcukent’teki merkezinde altın,
gümüş dökümü, model tasarımı, kauçuk kesme, mum
basma ve taş dizme alanlarındaki hizmetlerini iç piyasanın yanı sıra, satış noktaları aracılığıyla Kuzey Afrika,
Türki Cumhuriyetleri, ve Ortadoğu’ daki müşterilerine
servis ediyor. 2018 yılında ‘Superlight’ isimli hafif ürünlerde zirveye çıkan firma, özellikle ‘Erhan Üçkardeş’ ve ‘Bilal Düzgün’le yaptığı güçbirliğinin ardından kalite çıtasını
daha da yükselterek piyasadaki rakipleriyle arasını açmış
durumda… İstanbul Mart ve Ekim organizasyonlarına
katıldıklarını aktaran Kılıçlar Döküm firma sahibi Rıdvan
Kılınç, gelecekte Ortadoğu’da düzenlenen fuarlara katılmayı planladıklarını açıkladı.

Takıya düşkün güçlü iç piyasası ve 150 ülkeye yaptığı
ihracatla dünya liderliğine doğru yürüyüşünü sağlam
adımlarla sürdüren Türk kuyumculuk sektörünün bu
başarısında döküm, model tasarım, kauçuk kesme,
mum basma ve taş dizme faaliyetlerini yüksek kalite
anlayışıyla gerçekleştiren firmaların payı oldukça
yüksek. İşte, yenilikçi anlayışı ve firmalara değer
katan model ve tasarımlarıyla sektörde öne çıkan
markalardan biri olan Kılıçlar Döküm de sektörün
bugünlere gelmesinde büyük katkı sağladı. Bugün,
hem iç piyasa, hem de yurt dışında ‘Made in Turkey’
logosunu başarı hikayeleriyle taçlandırarak, 36 yılı
geride bırakan Kılıçlar Döküm’ün temelleri, 1974 yılında
İmam Ali Han’da mesleğe adım atan Rıdvan Kılınç
tarafından atıldı. 9 yıl boyunca imalat ve dökümün
tüm inceliklerini öğrenen Kılınç, 1983 yılında Kapalıçarşı
bölgesinde ‘Kılıçlar Döküm’ firmasını kurdu. Uzun yıllar
‘Kalite, uygun fiyat, güzel servis’ mottosu ve yüzde 100
müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet gösteren
firma, tarihler 2006 yılını gösterdiğinde Kuyumcukent’e
ilk taşınan kurumlar arasına adını yazdırdı.
Ülke sınırlarını aşan hizmet zinciri
Kılıçlar Döküm, Kuyumcukent Atölye Bloğu 4. Kat 4.
Sok. No: 7’deki adresinde altın, gümüş dökümü, model
tasarımı, kauçuk kesme, mum basma ve taş dizme
alanlarındaki hizmetlerini sadece iç piyasadaki kuyumculara değil, satış noktaları aracılığıyla Kuzey Afrika,
Türki cumhuriyetleri, ve Ortadoğu’ daki müşterilerine
servis ediyor.
Başarı, bir ekip işidir!
Kılıçlar Döküm, yönetici koltuğunda firma sahibi Rıdvan
Kılınç’la oğlu Süleyman Kılınç, tasarım bölümünden
sorumlu deneyimli isim Erhan Üçkardeş ve kalıp kısmı
yetkilisi Bilal Düzgün’le uzun yıllardır firmada çalışan,
işine sevgiyle bağlı güçlü bir ekip sayesinde bugünlere geldi. Firma, özellikle ‘Erhan Üçkardeş’ ve ‘Bilal
Düzgün’le yaptığı güçbirliğinin ardından kalite çıtasını
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daha da yükselterek piyasadaki rakipleriyle arasını
oldukça açmış durumda…
A’dan Z’ye bir markanın yükselişi
Ürettiği kaliteli hizmetlerle ünü dünyaya yayılan Kılıçlar
Döküm’ün başarılı grafiğinde mesleki gelişmeleri
doğru okuması ve teknolojideki gelişmeleri hızlı bir
şekilde takip ederek işine adapte etmesi etkili oldu.
Sorularımıza Kuyumcukent’teki atölye ve ofisini birlikte
yönettiği oğlu Süleyman Kılınç ve Erhan Üçkardeş’le
birlikte yanıtlayan Kılıçlar Döküm firma sahibi Rıdvan
Kılınç, mesleki yolculuğunun önemli kilometre taşlarını
anlattı.
“Eskiden makineleşme yokken, modellerimizi işlerinde
ustalaşmış 3 sadekarla yapardık. 2000’li yıllarda
döküme üç boyutlu çizim ve printer teknolojisi girdi.
Müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak amacıyla yeni
teknolojilerle deyim yerindeyse kendimizi güncelledik.
Makineleşme artınca sade bölümünde çalışanların iş
yükü azaldı. Özel, butik ürünlere yöneldiler.”
2012, Kılıçlar Döküm için bir milat!
Teknolojideki gelişmeleri hızlı takip eden ve Ar-Ge
faaliyetleriyle yeni teknikler geliştiren ‘Kılıçlar Döküm’
için 2012 yılı büyük önem taşıyor. Çünkü, firma, bu
yıl içerisinde altın fiyatlarının yüksek seyri nedeniyle
son yıllarda trend olan hafif takıların üretim tekniği
‘Fusion’ı atölyesinde kullanmaya başladı. Rıdvan Kılınç,
bu tekniğin artıları ve müşterilere sunduğu avantajlar
hakkında şunları söyledi.
“2012 yılında direkt dökülebilir fusion ürünlerinin
çalışmalarına başladık. Bunlar, görsel açıdan iyi
ve olabildiğince hafif ürünlerdir. Fusion tekniğini
anlatırken sadece tellerden oluşan ürünlerden bahsetmiyoruz. Üç boyutlu printerden çıkıp direkt dökülebilen
ürünlerdir. Biz de gramaj noktasında getirdiği avantajı
maksimum seviyede kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü,
aradan ana kalıbı, kauçuklamayı kaldırıyor ve üretim
maliyetlerini düşürüyor. Bu teknik, altın fiyatlarının

yükselmesi nedeniyle çok hafif ürünler yapabilme
imkanı sunuyor. Bu konuda iddialıyız. Çok hafif ürünler
yapıyoruz.”
Hafifin de hafifi: Superlight
Kılıçlar Döküm firma sahibi Kılınç, altın ve döviz fiyatlarının tarihi seviyelere çıktığı 2018 yılında, ‘Superlight’
adıyla direkt dökülebilen ürünlerde zirveye çıktıklarını
aktardı. Superlight ürünlere müşterilerinin büyük
ilgi gösterdiğini anlatan Kılınç, döküm, çizim ve kalıp
operasyonlarının tek çatı altında yürütülmesini önemine değindi ve bu konuda farklı hizmet kalemlerini
aynı yapı içerisinde geliştiren tek firma ünvanına sahip
olduklarını dile getirdi.
“Teknolojiye göre, kendimizi sürekli revize ediyor ve
güncelliyoruz. Superlight ile ana kalıp ve kauçukta
mümkün olmayan ürünler de geliştirilebiliyor. Bu
konuda aynı çatı altında hizmet veren tek firmayız. Her
şeyi aynı yapı bünyesinde organize ederek yarı mamül
olarak yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize sunuyoruz. Ar-Ge, bizim olmazsa olmazımız… Kazandıkça ve
büyüdükçe Ar-Ge’ye yatırım yapıyoruz. Firma olarak
kazancımızın büyük bir kısmını yeniliklere ve teknolojiye aktarıyoruz.”
Kalite, uygun fiyat, güzel servis!
Kılıçlar Döküm, aynı hedeflere kilitlenmiş kurumsal
ekip ruhuyla yüzde 100 müşteri memnuniyeti ve
“Kalite, uygun fiyat, güzel servis” sloganıyla döküm
alanındaki kaliteli hizmetlerini ülkemizin dört bir
tarafının yanı sıra yurt dışındaki ticari partnerleri
aracılığıyla Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetleri ve
Ortadoğu’ya ulaştırıyor. Güçlü ve deneyimle bir ekibe
sahip olan firma, son dönemde Doğu, Güneydoğu ve
Akdeniz bölgesi, özellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep’te de özel bir çalışma yürütüyor.
İstanbul Mart ve Ekim organizasyonlarına katıldıklarını
belirten Rıdvan Kılınç, Ortadoğu’da düzenlenen fuarlara katılmayı planladıklarını açıkladı.
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Kuyumcukent tesisinde çalışanların düzgün, huzurlu, yasalara uygun, sağlıklı, güvenli ve mutlu ortamlarda çalışmalarını
sağlamak amacıyla KİAŞ Teknik personelleri tarafından
sürekli denetimler yapılmaktadır.

KUYUMCUKENT’TE TEKNİK
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet KARBEYAZ

PERSONELLERİMİZİN
TESİS DENETİMLERİ

Bu denetimler; periyodik denetimler, ruhsat uygunluğu denetimleri, şikayet üzerine yapılan ani denetimler,
taşınma uygunluğu denetimleri, Kuyumcukent’e tedarikçiler tarafından girişi yapılan kimyasalların denetimleri vb. gibi farklı sebep ve nedenlerle yapılabilmektedir. Yapılan denetimler sayesinde olumsuzluklar
bertaraf edilerek, yanlış bağlantı yapılan uygulamalar, nevi uygunluk dışı açılan işyerleri, arızalı sayaçlar vb.
gibi durumların tespiti yapılarak daha büyük sorunlar ile karşılaşılmasının önüne geçilmektedir.
Bu denetimler; bazı mahal yetkilileri tarafından yanlış değerlendirip engellenmeye çalışılmaktadır. Tamamen, tesis çalışanlarının düzgün koşullarda çalışmasını sağlamak amacıyla yapılan bu uygulamaya engel
olmak; ilgili mahaller hakkında şüphe uyandırmaktan ve itibar kaybından başka da bir işe yaramamaktadır.
Unutulmamalıdır ki KİAŞ, Kuyumcukent’in site yönetimidir ve bu tesiste bulunan mahalleri denetlemek,
kusurlu hareketleri kendilerine bildirmek, onların şikayetlerini dinlemek zorundadır.
Yönetmeliğimize göre; “Teknik personele müdahale eden ve mahallin kontrolü sırasında zorluk çıkartarak
uygulamanın yapılmasını engelleyen işletmelere 100-10.000 TL’ye kadar para cezası uygulanacaktır.”
Bu bilgiler ışığında teknik personellerimizin, site çalışanlarına hizmet amacıyla yaptıkları mahal denetimlerini engelleme girişiminde bulunanlar hakkında cezai yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir.
KİAŞ Yönetim Kurulu başkan Vekili Ahmet Karbeyaz; “En çok vakit geçirdiğimiz yer olan işyerimizi korumak
ve oluşabilecek olumsuz durumları bertaraf etmek hepimizin görevidir. Gelen teknik personelimize yardımcı olmanız birçok olumsuz durumun ortadan kalmasını sağlayacaktır. Anlayış ve desteğiniz bizler için çok
önemlidir.” dedi.
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Kuyumcukent tesisinde çalışanların
düzgün, huzurlu, yasalara uygun,
sağlıklı, güvenli ve mutlu ortamlarda
çalışmalarını sağlamak amacıyla KİAŞ
Teknik personelleri tarafından sürekli
denetimler yapılmaktadır.

“Kristal Kalem” atölyesinden yolu
geçen takılar ayrıcalık kazanır

M

eslekte 28 yılı geride
bırakan kalemkar Cem
Kayacan ve yine tecrübeli
ortağı İsmail Özdemir yaklaşık 7
yıl önce temelleri atılan Kristal
Kalem Atölyesi, titiz çalışmalarıyla geleceğe emin adımlara
ilerliyor. Sektörümüzün önde
gelen markalarının ürünlerini
özel kalem işçiliği ile zenginleştiren ve adeta ürünü makyajlayarak vitrindeki albenisini
yaratan Cem Kayacan; uzman
kadrosuyla fark yaratıyor. Uzun
yıllar sektörde hizmet sunduktan sonra kendi markasıyla
başarılı çalışmalara imza atan
Kristal Kalem Firma Ortağı Cem
Kayacan; atölyelerinin geleneksel el işçiliği ile ileri teknolojiyi
başarıyla harmanlayarak
ürünlere kalem attığını, CNC’nin
yapamayacağı incelikteki
ürünlerde uzmanlıklarını
konuşturduklarını söyledi.

İşlerine büyük önem verdiklerini, müşterilerine kalem
hizmetinde sıfır fire ayrıcalığı
sunduklarını belirten Cem
Kayacan; “Son dönemde el
işçiliğine artan bir ilgi olduğunu
gözlemliyoruz. Kalem işinde
özgün desenler ortaya koymak,
işi verilen zamanda teslim
etmek ve üründeki çapağı has
olarak müşteriye geri sunmak
günümüzde firmaların kalem
atölyelerinden beklendiği en
önemli detaylar ” dedi.
Birçok farklı markanın en
özel ürünlerinin atölyelerine
girdiğini ve bu ürünlerin
kesinlikle başkaları tarafından
görülmemesine büyük özen
gösterdiklerinin altını çizen
Kayacan; sektörümüzün en
önemli sorunlarından biri olan
taklitçiliğe kendi işletmelerinde
ödün vermediklerini, hiçbir
firmanın bir başka firmaya ait

ürünleri Kristal Kalem Atölyesinde kesinlikle göremeyeceklerini ifade etti.

Kayacan; son yıllarda çok sayıda kalem atölyesinin açıldığını
ve piyasada sert bir rekabet
ortamı oluştuğuna dikkat çekerek, en zorlu kalem işçiliklerini dahi gerçekleştirmek için
sürekli kendilerini geliştirmeye
özen gösterdiklerini vurguladı
ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“Piyasadaki popüler kalem
modellerinin dışına sıklıkla
çıkıyor ve kendimize has
desenleri müşterilerimizin
beğenisine sunuyoruz. Bizimle
bir kez çalışan uzun vadeli
çalışmayı tercih ediyor. Gece
gündüz hep işimizi geliştirmeye

Sektörümüzün değerli kalem
atölyelerinden biri olan Kristal
Kalem Atölyesi; Cem Kayacan
ve ortağı İsmail Özdemir ile
birlikte gelecek hedeflerine
yöneliyor. 7 yıl önce kurulan
Kuyumcukent bünyesinde yer
alan üreticilere hizmet sunan Kristal Kalem; A’dan Z’ye
her çeşit takıya kalem atıyor
ve özel desenler geliştiriyor.
Kalem işçiliğinde hem makine
hem freze kalem sistemini kullanan Kristal Kalem; ürüne son
dokunuşu yapıyor ve takılara
ayrıcalık katıyor.

ve müşterilerimize sunduğumuz hizmeti en üst seviyede
tutmaya büyük özen gösteriyoruz.”
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‘Altın’ yeni aşkı Abanoz ile “FRANCO FONTANA”
çatısı altında buluştu

ALTININ YENİ FLÖRTÜ ABANOZ
TESİSATLARIMIZI
YENİLEMEYE
DEVAM EDİYORUZ

Y

az mevsimi tüm sıcaklığıyla kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Yazla
birlikte kuyumcu vitrinlerinde de renk renk, çok farklı desenlerde takılar
mevcut. Artık yeni açılımlar ve sıradışı takılar arayanlar için de alternatifler
artıyor. Franco Fontana; Dünyanın en değerli ağaçlarından biri olarak kabul
edilen Abanoz ile altını buluşturdu. Yeni koleksiyonda isteyenler Abanozun
doğal rengiyle altın takısını alabiliyor isteyenler de farklı renklere sahip
mineli abanoz takılara sahibi olabiliyor. Kısacası Altına ekstra doğal güzellik
katan abanoz; bu yazın trendi olmaya aday.
Ülkemize ilk gelen İtalyan takı markalarından biri olan Franco Fontana; yine
en yeni tasarımlarını vitrinlerine taşıdı. İJS’de büyük beğeni toplayan yeni
tasarımlarına, yeni koleksiyonlar ekleyerek yaz mevsimine giren Franco Fontana; son dönemde Abanoz ağacından kombin edilen altın takılarıyla dikkat
çekiyor.
Tropikal bölgelerde bulunan ve sertliğiyle bilinen, en değerli ağaç türleri

arasında yer alan Abanoz; İtalyan ustaların ellerinde sıradışı takılara
dönüşüyor. Franco Fontana’nın yeni koleksiyonunda çok sayıda abanoz altın
takılara yer verilmiş.
200 yılı rahatlıkla bulan abanoz ağaçları, kurak ve taşlık alanlarda yetiştiği
için çevresinde farklı ağaç türleri bulunmuyor. Franco Fontana Toptan
Mağaza Müdürü Kerem Esenlik; takı trendlerinde zaman zaman ağaç materyali de kullandıklarını, İtalya’da bu alanda uzman ustalarla birlikte
çalıştıklarını ifade ediyor.
Her yıl sınırlı adetlerde abanoz altın koleksiyonu çıkardıklarını kaydeden
Kerem Esenlik; “Bu özel koleksiyonumuza hem yurtdışından hem de yurtiçinden ilgi yoğun oluyor. Abanoz ağacının siyaha yakın koyu kahverengi rengini
tercih edenler olduğu kadar, özel mine tekniği ile renklendirilmiş olanları da
talep eden müşterilerimiz bulunuyor. Altın; doğal bir maden, bir de ekstra
abanoz ağacının doğallığıyla bir başka güzel oluyor” diye konuştu

Kuyumcukent tesisinin, tesisatları hakkında bilgilendirme yapan
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Deniz; “2000’li yılların
başında kurulmuş olan tesisimize ait tesisatlar yıllara sari olarak
yıpranarak ısı, enerji kayıplarına ve sistemlerin performans
kayıplarına neden olmaktadır. Çürüyen yıpranan ekipmanlar, cihazların ömrünü de azaltmakta, ani ve çözümü mümkün olmayan
arızalara yol açmaktadır “dedi.
Atölye ve AVM’nin teraslarında bulunan havalandırma sistemlerine ait çürük, yıpranmış tesisat
boruları ve izolasyonları iş planına alınarak peyderpey yenilenmektedir.
Bu işlem sonrasında; Isıtma- soğutma ve havalandırma devrelerinde ısı kaybı, hava kayıpları
minimize edilerek, yakıt ve enerji tasarrufu maksimum düzeye çıkarılması hedeflenmiştir. Paslı
ve çürüyen borular değiştiği için ısıtma ve soğutma santrallerimizin kullanım ömürleri uzamış ve
tesisimizin işletim kalitesi artmıştır. Ayrıca ileride daha büyük problemlerin çıkmasının da bir nebze
önüne geçilmiştir.

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Abdullah DENİZ
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Yapılan günlük çalışmalarımızın yanı sıra, tesisimizin yenilenmesi adına planlı işlerimizin hayata
geçirilmesine büyük bir disiplinle devam etmekteyiz.” dedi.
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Yasin Sever “Yurtdışında
takının üzerinde Made In Turkey
yazması bizi rakiplerimizin
bir adım önüne taşıyor”
“Çeşitli ülkeler çeşitli ürünlerde ön
plana çıkmıştır. Otomobil dediğimizde
Alman otomobilleri, çanta ve ayakkabı
da İtalyan markaları, elektronik ürünlerde Amerikalılar ve Japonlar nasıl ön
plana çıkıyorsa Uluslararası piyasalarda altın ve mücevher dendiğinde
eğer arkasından “Made In Turkey”
diyorsanız rakiplerinizin bir adım
önüne geçiyorsunuz. Bu sözleri Bilka
Kuyumculuk firma sahibi Yasin Sever
gururla bizimle paylaşıyor. Ne mutlu
ki yurtdışı arenada bir ürün grubunun
Türk menşeli olması, onun ticaretini
yapanlara artı bir değer ve prestij
katıyor.
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Suudi Arabistan’da ofisi bulunan, Dünyanın birçok

rinde taşımıyorlar. İşimizi aşkla yaptığımız sürece

ülkesine birbirinden kaliteli takılar sunan Bilka

bu farkımızı hep koruyacağımızı düşünüyorum” diye

Kuyumculuk; özellikle ‘Made In Turkey’ ibaresini,
ürünlerinde ve katıldığı uluslararası fuarlarda, ürün
görsellerinde gururla sunuyor. Bilka Kuyumculuk

Tüm bu olumlu gelişmelerin yanında, uluslararası
piyasalardaki sert rekabet koşulları nedeniyle arzu

ziyaretlerinde, satıcıların Türk takısını ismiyle öne

edilen ve ürünlerimizin hakettiği işçilik fiyatlarını ne

çıkardığını ve daha yüksek fiyatlar eşliğinde son

yazık ki tam olarak yansıtamadıklarını vurgulayan

şahitlik ettiğini söyledi.

Sever; “İhracat yapan firmalarımız bir araya gelerek

Tüm Dünyada Osmanlı döneminin tekniğiyle yapılan,

bazı pazarlama stratejilerinde, ülke menfaatleri

takı ve mücevherlere, ilgi duyulduğunu belirten

gereği ortak hareket etmeliler. Zaman içinde bu

Yasin Sever; “Hem el işi ürünlerde hem de ileri

konuda da ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum.

teknolojinin kullanıldığı takı modellerinde değerli
ustalarımızın başarılı çalışmaları var. Son dönemde
Arap ülkelerinde de fusion tekniği ile üretilmeye

Bu Alanlar
Size Özel

konuştu.

firma sahibi Yasin Sever; Arap pazarında kuyumcu

tüketiciye, kolay bir şekilde satabildiğine birçok kez

Kuyumcukent AVM Meydanda
3 metre genişlik 2 metre yükseklik

Biz her yerde bulunmayan özel modeller tasarlamaya daha fazla konsantre oluyoruz. Özel bir

çalışılan takılar var. Fakat bu takılar; asla bizim

dizayn çizgisi yakalarsanız, 10 kiloluk bir satışta elde

işçiliğimizi, ürün hafifliğimizi ve özel parlaklığını üze-

edeceğinizi kârı 1 kiloda yakalayabilirsiniz” dedi.

Ekran 13,5 metre yükseklik ve 23 metre
genişliği ile 4 katlı bir bina boyutlarındadır.
Günde 30.000 Ziyaretçi
Kuyumcukent AVM No:1175 Bahçelievler / İstanbul
Tel:0212 603 33 74 - E-mail: info@goldman.com.tr
www.goldman.com.tr
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Engelliler İçin Kapalıçarşı’da Yürüdüler
Kapalıçarşı'da engelliler
haftası dolayısıyla İAR
Yönetim Kurulu Başkanı
Av. Özcan Halaç’ın katkılarıyla "Engelleri Kaldırma Yürüyüşü" düzenlendi.

Kapalıçarşı'da engelliler
haftası dolayısıyla"Engelleri
Kaldırma Yürüyüşü" düzenlendi.
Anneleriyle birlikte yürüyen özel
çocuklara, Kapalıçarşı esnafı ve
turistler yoğun ilgi gösterdi.
10-16 Mayıs Engelliler
Haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, İAR Yönetim Kurulu
Başkanı AV. Özcan Halaç ve

Kapalıçarşı Yönetimi işbirliğinde
Kapalıçarşı'da "Engelleri Kaldırma
Yürüyüşü" düzenlendi. Engelli
bireyleri farkındalık amacıyla
düzenlenen yürüyüşe, İstanbul Vali
Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent
Yazıcı, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih Kurtulmuş, engelli
anneleri ve çok sayıda vatandaş
katıldı.

yürüyüşte ön safta bulundu. Nuruosmaniye Kapısı'ndan başlayan
yürüyüşe Kapalıçarşı esnafı ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Turistler
yürüyüşün fotoğrafını çekerken,
esnaf ise alkışlarla destek verdi.
Daha sonrasında Kapalıçarşı'da
yapılan konuşmaların ardından
yürüyüş sona erdi.
"Onların hayatını kolaylaştırmamız
lazım"
Engelli bireylerin hayatlarını
kolaylaştırmak bizim en büyük
görevimiz diye konuşan İstanbul
Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta,
"Hepimiz aslında potansiyel bir
engelliyiz. Yarın ne olacağımızı,
Kapalıçarşı'dan çıktığımızda
başımıza ne geleceğini bilmiyoruz.

YÜRÜYÜŞE ESNAF VE TURİSTLERDEN
YOĞUN İLGİ
Engelli anneleri çocuklarıyla birlikte
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Onun için bizim empati duygularımızı geliştirmemiz lazım. Onları
anlamamız lazım, onlara çok iyi bir
şekilde anlatmamız lazım ki onların
hayatını kolaylaştırmamız lazım.
Biz idarecilerin, siz yöneticilerin
üzerine düşen en büyük görevi,
hayatı engelli insanlarımız için,
yaşlılarımız için, hamilelerimiz için,
çocuklarımız için kolaylaştırmaktır.
Onlara hayatta kolaylıklar getirmeliyiz" dedi.
"Bütün engellere karşı çok net bir
tutum içerisinde olmalıyız"
Toplum olarak insanlara daha sıkı
sarılırsak engellerin olmadığını fark
edebileceklerini söyleyen İstanbul
İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı,
"Engellerin kaldırılması amacıyla

başlatılan bu yürüyüşün bence
bütün ülkeyi kuşatacağından
eminim. Bu kuşatıcı unsurun
en önemli öğesi olan sevgiyle
bütünleşmesi gerekiyor. Bizler de
çocuklarımızı çok ontolojik yaklaşımla bir bütün olarak ele almak
istiyoruz. Duygularıyla, düşünceleriyle, hayata bakış açılarıyla ele
almak istiyoruz. Bu nedenle biz hep
birlikte bütün engellere karşı çok
net bir tutum içerisinde olmalıyız.
Biz toplum olarak birbirimize daha
sıkı sarıldıkça, daha iyi anladıkça
aslında hiçbir engelimiz olmadığını
daha iyi fark ediyoruz" ifadelerini
kullandı.
"Aslında engel insanın kendisindedir"
"Aslında engel insanın kendisindedir" diyerek söze başlayan
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Kurtulmuş, "Aslında engel
insanın kendisindedir. Aklımızı,
gücümüzü, yeteneklerimizi kullanmayıp yeni şeyler öğrenmiyor, kendimizi geliştirmiyor ve üretmiyorsak, hayata karşı bir duruşumuz ve
mücadelemiz yoksa işte o zaman
kendimizi engelli olarak kabul
etmeliyiz" diye konuştu.

İLİM YAYMA VAKFI ZİYARETİ

İ

lim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Sabahattin
Kırkan, Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek,

Mütevelli Heyeti Genel Müdürü Adem Yavuz, İlim Yayma
Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Osman Acun Kuyumcukent’i ziyaret etti. İlim Yayma Vakfının kurucu üyelerine gerçekleştirdikleri ziyaret programlarında, KİAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kapalıçarşı Yönetim
Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş’a da yer verdiler.
KİAŞ yönetiminde ağırlanan misafirleri, KİAŞ Yönetim
Kurulu Başkan Vekili ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih Kurtulmuş, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat Sudaş ve KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Abdullah Deniz ağırladı. Kuyumcukent tesisi hakkında
bilgi alan misafirler vakfın faaliyetlerinden de bahsettiler. Kurucular için hazırlanan özel bir tabloyu da KİAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kapalıçarşı Yönetim
Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş’a hediye ettiler.
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Moritanyalı
Heyet
Kuyumcukent’i
ziyaret etti

‘‘ Afrika ülkesi Moritanya’nın Merkez Bankası Genel
Sekreteri ve beraberindeki bir heyet, Kuyumcukent’i
ziyaret etti”

Moritanyalı heyeti Kuyumcukent İşletme
Anonim Şirketi Başkanı Nevzat Sudaş ağırladı.

G

elen heyete tesisleri gezdiren
Başkan Nevzat Sudaş, Kuyumcukent hakkında detaylı bilgi verdi.
Kuyumcukent’i tanıma fırsatı bulan
Moritanyalı Heyet ile Başkan Nevzat
Sudaş karşılıklı görüş alışverişinde
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bulundu. Geçtiğimiz mart ayında da
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Batı Afrika gezisi sırasında
Maritanya’yı ziyaret etmiş, “Moritanya'nın madencilik alanında çok
ciddi bir potansiyeli barındırdığını

biliyorum. Bizim de Türkiye olarak
bu alanda ciddi tecrübelerimiz var.
İnşallah bütün bunları Moritanyalı
kardeşlerimizin de hizmetine sunmak isteriz” şeklinde konuştu.
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TUTAP GENEL BAŞKANI

FİKRET YILDIZ KUYUMKENT’TE

“Pina Kuyumculuk”

Müşterilerini velinimeti olarak görüyor, memnun
kalmalarını şansa bırakmıyor.
Oktay Atasoy “Zorlu piyasa koşullarında en iyi müşteri, gelecek olan değil
sizinle şu anda çalışan müşteridir.”

T

urizm ve Tanıtma Platformu TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız, Kuyumkent’i
ziyaret etti. KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş’ın ağırladığı Yıldız,
Kuyumkent ile ilgili bilgi aldı.
Hızla büyüyen ve tanınan bir tesis olan
Kuyumkent’in tanıtımı ve turistlerin
de ilgisini buraya çekme noktasında neler yapılabileceği hakkında
görüşlerin paylaşıldığı ziyarette TUTAP
Genel Başkanı Fikret Yıldız “Geleneksel olarak yaptığımız Uluslararası
Ödül Törenimiz, bu yıl da 26 Nisan’da
gerçekleşecek. Ülkemizin tanıtımına
katkı sağlayan, farklı kesimlerde ki
değerli şahsiyetlere ödül verilecek,
aynı gecede yürütülen çalışmalar
hakkında sunumlar yapılacak. Ülkemizde bulunan UNESCO Dünya Mirası
unsurlarının bütün kategorilerinde

Forse zincirin önde gelen üreticilerinden biri olan Pina Kuyumculuk;
müşteri memnuniyetini sözde değil özde yerine getiren firmalarımızdan
biri olarak tanınıyor. “Mutlu müşteri için öncelik yüksek kaliteli üretimden
geçer” sözünü iş hayatında parola olarak belirleyen Oktay Atasoy; kalite
kontrole büyük önem vererek, sorunların başlamadan bitmesini sağlıyor.
Aynı zamanda güleryüzlü ve sorun çözen hizmet anlayışıyla hareket eden
Pina Kuyumculuk; çok sayıda müşteri edinmekten ziyade, kendisiyle
çalışan müşterilerinin daha da mutlu olmasını ana hedef olarak belirliyor.

Projesinin de anlatılacağı geceye
Nevzat Sudaş başkanımıza da davet
ediyoruz” dedi. Düzenlenecek olan

kumlar gider ve sorunlar ortaya çıkar” diye konuştu.
Müşteri memnuniyeti bir firmanın geleceği açısından büyük önem
teşkil eden bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Müşteri memnuniyetinin
iki temel ayağı var. Birincisi ürün kalitesi, bir diğeri de kaliteli hizmet

yer alan 111 unsurumuzun tamamını
kapsayan “Dünya Mirası Türkiye”

memnun etmek sorunların üstünü kum ile kapatmaktır. En ufak rüzgarda

Pina Kuyumculuk firma ortağı Oktay Atasoy; müşteri memnuniyetinin
önce kaliteli üretimle başladığını ardından titiz satış sonrası hizmet
anlayışının büyük önem teşkil ettiğini belirterek “Kaliteli ürün; hem üreteni hem satanı hem kullananı güldürür. Yoksa güzel sözlerle müşteriyi

sunumu yapmak. Bu iki konuyu da başarılı bir şekilde sisteme bağlayan
ve yıllardır çalıştığı müşterilerle sıfır sorun hedefiyle hareket eden Pina
Kuyumculuk; sektörümüzde örnek çalışmalara imza atıyor. Firmanın
ortakları Oktay Atasoy ve Tugay Kaçmaz; titiz kalite kontrol çalışmalarıyla ürünün içeriği ile ilgili yaşanan sorunlarda sıfıra yakın sonuçlar elde

geceye katılacağını belirten Başkan

ettiklerini, satış sonrası üründe sorun yaşanmaması konusunda markala-

Nevzat Sudaş, “Geceye katılanlara

rının çok güzel örnek teşkil ettiğini söyledi.

Kuyumkent’i anlatacağım. Kuyumkent,

Oktay Atasoy; atölyeden çıkmadan ürünün titizlikle kontrol edildiğini

dünyanın en büyük entegre altın,
gümüş ve mücevher üretim ve ticaret
merkezidir. Kuyumkent, turistlerin

belirterek; “Böylelikle bir gözün hatta iki gözün kaçırabileceği bir hatayı,
arttırılmış kontroller ile yakalamış oluyoruz. Kuyumcu; son tüketiciye
ürünü sattıktan sonra tüketiciden kullanım esnasında bir şikayet duymak
istemez. Size ona şikayet yaşatmazsanız, en mutlu müşteriniz o kuyum-

alışveriş yapabileceği modern bir

cudur” dedi.

tesis konumundadır” dedi.

Üretim esnasında gereken tüm yüksek teknolojiyi ve en kaliteli sarf
malzemesini kullandıklarını sözlerine ekleyen Atasoy; yılın ikinci yarısının
ilk yarısına göre daha iyi geçeceğine inandığını dile getirdi.
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BAŞPİSKOPOS ARAM ATEŞTEN

KUYUMKENT’TEKİ
ŞAPEL’İ ZİYARET ETTİ

Kuyumkent; her inanışa saygı gösterilen, kendi sınırları içinde her inanışın ibadetini rahatça yapabileceği ibadethaneleri de
bulundurmaya özen gösteren bir tesistir.

B

irkaç yıl önce Atölye Bloğunda bulunan Şapel’in
açılışına gelen Başpiskopos ARAM ATEŞTEN, o
gün Şapeli kutsayarak açılışa katılmıştı.
Uzun bir aradan sonra tekrar Şapel’e gelen
Ateşten, tesis içerisindeki tüm Ermeni Hristiyan
vatandaşları ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında
ayinlerini de gerçekleştirerek ibadetlerini yaptılar.
Ayinden sonra Başpiskopos; dinleri için kutsal
topraklar sayılan Kudüs’e gittiğini ve oradan küçük
haclar getirdiğini belirterek dindaşlarına hediye
etti. Daha sonrasında cemaatin sormak istedikleri
soruları cevaplayan Ateşten, mevcut kiliseler
ve fakirhaneler gibi konularla ilgili de cemaatle
istişare yaptı.

T
KUDÜSTEN GETİRDİĞİ HACLAR
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TRT1’İN SEVİLEN DİZİSİ
“ELİMİ BIRAKMA”
KUYUMKENT’TE
RT 1’in çok sevilen, izlenen dizilerinden birisi olan “Elimi
Bırakma” dizisinin bazı sahneleri Kuyumkent’te çekildi.
Sabah erken saatlerde başlayan set hazırlığı sırasında esnafın
da ilgisi yoğundu. Kuyumkent’teki Rahmi Gayret’in mağazasında gerçekleşen çekim akşam saatlerinde sona erdi. Dizinin
sevilen oyuncularından Dolunay Soysert, Alina Boz, Zerrin
Nişancı’nın yer aldığı bölüm TRT 1 ekranında yayınlandı.
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S

ektörün en önemli temsil kurumlarından biri olan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), mesleği geleceğe taşımak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İKO Yönetimi, bu kapsamda Vakıfbank’la
İşbirliği Protokolü imzaladı. VakıfBank’ın İstanbul’daki Genel Müdürlük
Binası’nda düzenlenen toplantıda İKO Başkanı Mustafa Atayık ve
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, İşbirliği Protokolü’nü
imzaladı. Protokol imza törenine İKO Başkan Yardımcıları Burak Yakın,
İlhami Yazıcı, VakıfBank Genel Müdür Yardımcıları Hasan Ecesoy,
Yakup Şimşek, Muhammet Lütfü Çelebi, KOBİ Bankacılığı Pazarlama Başkanı Murat Cem Volga, Bölge Müdürü Bülent Karadoğan ve
Cağaloğlu Şube Müdürü Gülay Çınar Gül katıldı.

İKO, VakıfBank’la
protokol imzaladı!

İstanbul Kuyumcular Odası Yönetimi, kuyumcuların kredi
konusunda sıkıntıları çözmek amacıyla VakıfBank’la İşbirliği
Protokolü imzaladı. Protokole göre, üyeler spot ve BCH Altın
Kredisi’ni 12 ay vade, özel olarak belirlenen faiz ve komisyon
oranlarıyla alabilecek. Altın kredisi, Oda üyelerine fiziki altın
teslimi veya TL karşılığıyla ödenebilecek.
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Sektörün büyümesine dev katkı sunacak!
Finans piyasasının önde gelen oyunculardan biri olan VakıfBank’la
işbirliği protokolünü imzalamaktan memnun olduklarını belirten
Türk kuyumculuk sektörünün en önemli temsil kurumu olan İstanbul
Kuyumcular Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık, “Türk
kuyumculuk sektörü, ülkemizin üretim ve ihracatta dünya liderliğine
oynayan nadir mesleklerden biridir. Geçtiğimiz yıl, doğrudan ihracatını yüzde 35 oranında artırarak 4,5 milyar dolara ulaştırdı. Ülke
olarak yüksek kaliteli ürün gamımız ve sektörel potansiyellerimizle dünyanın altın ve mücevher ticaretinin merkezi olma yolunda
ilerlediğimiz bir süreçte VakıfBank’la imzalanan işbirliği protokolünün
önemi yadsınamaz. Üyelerimiz ve meslektaşlarımız, VakıfBank’ın uygun faiz ve esnek vade imkanı sunan altın kredileri, işletme, imalat ve
ihracatçı kredileriyle yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmesine
katkı sunacağına inanıyorum. Sektöre yoğun ilgileri ve hassasiyetleri
için öncelikle sektörümüz adına VakıfBank Yönetimi’ne teşekkür
ediyoruz. Bu birlikteliğin 2023’te hedeflenen güçlü Türkiye’nin inşasına
katkı sunmasını diliyorum. ” değerlendirmesinde bulundu.
Altın Kredisi sektörü canlandıracak
Protokol imza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet
Emin Özcan, “Nakdi ve gayri nakdi kredi ürünlerimizle İstanbul
Kuyumcular Odası üyelerine destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Altın Kredisi ürünümüzle sektörün önemli bir ihtiyacına çözüm
sunuyoruz. Üyeler, bu krediyle fiziki altın türünde borçlanabilirken
nakit ihtiyacı olanlar da 65. Kuruluş Yıldönümü Kampanyamızdan
yararlanabilecek” dedi.
Protokol imalatı ve ihracatı artıracak
Eximbank İhracatçı Kredisi üyeleri altın ihracatına teşvik edecektir
diyen Özcan, “Ayrıca protokol, üyelere uygun vade ve faizlerle işletme
kredileri, imalatçı/ihracatçı destek kredileri, makine alım kredileri,
yatırım kredileri ve gayri nakdi kredilerini kapsıyor. Dünya Bankası’yla
işbirliği kapsamındaki çevreci enerji projelerinin de finansmanını
sağlıyoruz. Kısacası, protokol oldukça kapsamlı alternatifler sunuyor.
Bu işbirliğinin ülke ekonomimize hayırlar getirmesini diliyorum.”
şeklinde konuştu.
Altın kredisi, fiziki altın olarak alınabilecek
Protokol ile üyeler spot ve BCH Altın Kredisi’ni 12 ay vade, özel olarak
belirlenen faiz ve komisyon oranlarıyla alabilecek. Altın kredisi, Oda
üyelerine fiziki altın teslimi veya TL karşılığıyla ödenebilecek. Krediler
minimum 1 kg ve katları şeklinde kullandırılabilecek. Fiziki altın
teslimlerinde İAB tarafından talep edilen ücretler, sigorta, nakliye vb.
giderler için Oda üyesinden fiziki altın teslimi ve sigorta altın masrafı
tahsil edilecek.

Daha yakın… Daha çok… Daha hızlı…

Loomis’in hizmet kalitesi, artan
şube sayılarıyla herkes için kolay
ulaşılabilir hale geliyor…
Kuyumculuk, perakende ve bankacılık sektörünün
tecrübeli lojistik firması Loomis; sunduğu titiz
hizmetini, yeni eklenen şubeleriyle ülke
sathında çok geniş bir coğrafyaya ulaştırmayı planlıyor. Şu an için 33 farklı şehrimizde 38 şubesi bulunan Loomis; yeni
açtığı şubeleriyle kaliteli hizmetine ekstra hız katıyor. Bunun yanı sıra gelişen
teknoloji ve güvenlik ihtiyaçlarına paralel
olarak mevcut şubelerini de yeniliyor.
Loomis Türkiye; Dünya çapında en hızlı
büyüyen Loomis ülkeleri arasında öne
çıkıyor. Merkez ofisten tüm Loomis şubeleri
titizlikle takip ediliyor ve tüm şubeler özel

güvenlik sistemleriyle koruma altında tutuluyor. Türkiye genelinde

Değerli emtia transferi, kasala- 1100 personeli ile çalışmalarını sürdüren marka, yıl sonuna kadar
ma hizmeti sunan Loomis; yükekstra 5 yeni şube daha açarak, ülke genelindeki hizmet ağını
sek kaliteli hizmetini daha da
üst seviyeye çıkarmayı planlıyor.
hızlı hale getirmek adına, ülke
Loomis yöneticileri; özel Loomis hizmetlerinden ülkemizdeki
çapında kontrollü büyümeye
her kişi ve kuruluşun eşit yararlanması için çok daha geniş
devam ediyor. Şu an itibariyle 33
bir coğrafyada olmayı arzu ettiklerini, her açılan yeni Loomis
farklı şehrimizde 38 şubesi buluşubesinin ekstra istihdam yaratarak, ülke ekonomisine katkı
nan Loomis; her ilimize kalitesini
sunduğu ifade ettiler.
taşıyor. Yılın sonuna kadar
E ticaretin gelişmesinin de büyük etkisiyle birlikte şehirler
şube sayısını 43’e ulaştırmayı
arasında ticaret işlem hacminin arttığını kaydeden Loomis
planlayan Loomis; daha yakın
yöneticileri; günümüzün gerçekleri içinde kaliteli hizmetin
hizmet sunmak için gece gündüz
en önemli unsurunun hızlı servis, talebin hızlı sonuçlanması
çalışmalarına devam ediyor.
olduğunu dile getiriyorlar.
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ve de bağımsız bölümlerin ruhsat talepleri geri
çevrilmekteydi. Yangın merdivenlerinin yapılma
hususu da tadilat projesinin kesinleşmesi ile

K

2018 YILI
OLAĞAN
GENEL
KURUL
TOPLANTISI

YAPILDI
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İAŞ’ın 6. Genel Kurul Toplantısı iş yeri
ortaklarının katılımıyla gerçekleşti.
Genel Kurul; saygı duruşu ve İstiklal
Marşı okunarak başladı. Kuyumcukent ‘in nikâh salonunda yapılan
KİAŞ’ ın Genel Kurul toplantısının
açılış konuşmasını KİAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş yaptı.
Bakanlık temsilcisi Mustafa Kendi’nin
gözetiminde başlayan genel kurulun
Divan Heyeti Başkanlığı’nı Ahmet Rıfat
Kaya, Divan Üyeliklerini Ümit Eren ve
Av. Ali İhsan Sudaş’ın yaptığı toplantıda
yatırımlar ve yapılacak olan projeler
ile ilgili bilgi veren KİAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Sudaş tüm ortakları
birlik ve beraberliğe davet etti. Başkan
Nevzat Sudaş, “Geçtiğimiz 6 yıl içinde
Kuyumcukent’i çok farklı bir noktadan;
tanınan, bilinen, yerli ve yabancı
yatırımcıların tercih ettiği, dünyanın ve
Türkiye’nin merkezi olma noktasına getirmeyi başarabildik. Yönetime gelişimizle
birlikte Kuyumcukent’te büyük
seviyelerde gelişmeler sağladığımız
açıkça görülmektedir. Öncelikle, KİAŞ
yönetimi; tüm faaliyetlerini kurumsal
bir yapıya taşımak üzere planlama
yapmış, geçmişten bugüne fevkalade
bir değişimle farkındalık oluşturmuştur. Tanıtım ve organizasyonlarla,
teknik ve sosyal çalışmalarla bağımsız
denetimden geçerek şeffaf yönetim
anlayışını KİAŞ’a çok kısa zamanda
kazandırmıştır. Günümüz teknoloji

çağında biz de bu desturla çalışıp, kar
getiren, talep yaratan, mülklerin mali
değerini arttıran çalışmalar yapmaya
gayret ettik. Yaptığımız çalışmaların
bazılarına değinmek istiyorum” dedi ve
açıklamalarına devam etti.
YENİ YÜK ASANSÖRÜ VE YANGIN
MERDİVENİ SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ
Tadilat Projesinin kesinleşmesi ile
birlikte; yeni yük asansörü ve yangın
merdiveni sorunlarının çözüleceğini
belirten Başkan Nevzat Şudaş “Yönetim,
tesisin en büyük ihtiyaçlardan olan
ilave yük asansörü konusunu gündeme
almıştır. Kuyumcukent’in en büyük
ihtiyaçlarından olan ilave yük asansörleri için birçok talep geldi. Tek yük
asansörünün bu denli büyük bir tesis
için yeterli olmadığı yönünde herkes
hem fikir olmasına rağmen, ruhsatta
olmamasından dolayı yapılamamakta
idi. Bu yük asansörü de kapasitesinin
üzerinde çalışmak durumunda
kaldığından sık sık arızaya geçmektedir. En kısa zamanda bu asansörün de
çalışmalarına başlanılacaktır.
Bunun yanı sıra bağımsız bölümlerin
ruhsat alabilmeleri için itfaiye
tarafından yangın merdivenlerinin
yapılması zorunlu tutulmuştu. Zorunlu
olan yangın merdivenleri ruhsatta
yer almadığından yapılamıyordu. Hal
böyle olunca zorunluluk olan yangın
merdivenleri eksiklik olarak görülmekte

birlikte yapılabilecek, ruhsat başvurularının geri
çevrilme sebebi ortadan kaldırılmış olacaktır”
şeklinde konuştu.

Sistemi, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda,
sektörün köklü firmalarından biri olan METCOM
Güvenlik A.Ş ile anlaşma yapılarak değiştirilip
kâğıt bilet uygulamasının kaldırılmasına karar
verdik. Her geçen gün büyüyen ve daha fazla
insanın ziyaret ettiği, Kuyumcukent’e yeni bir açık
otopark alanı ekledik. Otoparklarımızda engelli
misafirlerimiz için özel alanlar ayırdık ve bunu
tabelalarla belirttik. Böylece, araç park yeri kapasite artırımı sonrasında yaklaşık 2000 m2 alan
otopark olarak hizmete sunulmuştur.
Bilindiği üzere düğün salonu hakkında yıkılma
kararı tebliğ edilmiş ve buna karşı her ne
kadar yürütmenin durdurulması talepli dava
açılmış olsa da geçmişte bu dava ruhsatta
olmamasından dolayı kaybedilmiştir. Hal böyle
olunca tadilat projesinin yapılarak yeni ruhsat
alınması zorunlu hale gelmiştir. Tadilat projesinin
kesinleşmesi akabinde ruhsat alınabilmiş
ve düğün salonu da meşruiyet kazanmıştır.
Kuyumcukent’in ayakta durabilmesi ve sağlıklı
bir şekilde uzun senelere müteallik yapılması
gereken önemli işler bir bir tespit edilmiş, yetkili
firmalarla çalışılarak arıtma çevre mevzuatına
uygun hale getirilmiş, soğutma ve ısıtma, havalandırma, kompresör, jeneratör ve asansörlerin
bakımları yapılarak işlevsel duruma sokulmuştur.
Tesisin yapısal dinamikliğini devam ettirecek
bütün tedbirler alınmıştır” dedi.

OTOPARK ALANIMIZ 2000 METREKARE OLDU
Otopark sorununun çözüldüğünü söyleyen Başkan
Nevzat Sudaş; “Yine tesis için önemli bir konu
olan güvenlik için gelişen teknoloji ile uyumlu bir

DEV LED EKRAN YAYINA BAŞLADI
Kuyumcukent’in dış cephesinde dev bir reklam
alanı oluşturulduğunu dile getiren Başkan Nevzat
Sudaş, ”Bu süreçte dev LED ekran alanı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayollarından
resmi izinlerin alınması sağlandı. Bu anlaşmalar

sistem olan PTS (Plaka Tanıma Sistemi) sistemini
otoparkımızda kullanmaya başladık. Otoparklarımızda 12 yıldır kullanmakta olduğumuz ERBEN Otopark

neticesinde ciddi uğraşı ve yatırımlardan sonra
LED ekran nihayet yayın hayatına başladı. KİAŞ’a
getiri sağlayacak olan dev LED reklam alanında

Kuyumcukent Tesisi’nin ve AVM’nin tanıtımı,
reklamları ücretsiz yapılmaktadır. Kuyumcukent’te vermiş olduğumuz hizmetlerin kalitesini
arttırmak üzere, her geçen gün hizmet hedeflerimizi büyütmeye devam edip, sektörün
gelişimi ile alakalı eğitim, sosyal yardım proje
çalışmalarında da öncülük yapmaya devam
ettik. Kuyumcukent çatısı altında bu sene de
çocuklarımızla, engelli insanlarımızla, şehit
yakınları ve gazilerimizle çok değerli zamanlar
geçirdik. Kızılay’la birlikte yürüttüğümüz kan ve
kök hücre bağışı günleri düzenledik. Okullarımızı
etkinliklerini gösterebilmeleri için davet ettik.
Yaptığımız yeniliklerle, her sezon düzenle-

diğimiz kampanyalarla Kuyumcukent’i daha çok
bilinen, gelişen bir yapıya kavuşmasını sağladık.
Kuyumcukent’in değişimini gösteren çalışmaların
tamamını anlatmak mümkün olmamakla beraber
önemli gördüğümüz bazı çalışmalara burada
kısaca değinmek istedim.” dedi.
Gündemin 3.maddesi olan 2018 yılı Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu’nun kurumsal internet
sitesi www.kuyumcukent.com.tr adresinde
yayınlanması ve kitapçık halinde basılarak
ortaklara dağıtılması sebebiyle ve yönetim kurulu
tarafından açıklamalar yapılması neticesinde,
raporun özetinin KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Abdullah Deniz tarafından sunulmasına
ilişkin tek önerge oylanarak, oy birliği ile kabul
edilmesinin ardından ortaklara rapor özeti okundu. Sırasıyla 4.,5.,6.,7. ve 8. Gündem maddelerinin
oylamaya sunulması ve oy birliği ile kabul edilmesinin ardından KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Abdullah Deniz’in de söz alarak soruları
cevaplandırdığı Kuyumcukent İşletme A.Ş. 2018
Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, dilek ve temennilerin dinlenmesinin ardından sona erdi.
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KUYUMCUKENT JEWELRY
SHOW’DA YERİNİ ALDI
İstanbul Uluslararası
Mücevherat ve Saat
Malzemeleri Fuarı’nın
48.si CNR Expo’da
büyük bir katılımla
gerçekleşti.

123 ülkeden 30.741 kişinin ağırlandığı fuar bu katılımla rekor kırdı.
24 ülkeden 1250’nin üzerinde firma

natörlüğünde, İstanbul Maden ve

Ortadoğu, K.Amerika, G. Amerika,

Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)

Kuzey Afrika ve Uzakdoğu bölge-

Genel Sekreterliği, Mücevher

lerini kapsayan 65 ülkeden gelen

İhracatçıları Birliği (JTR) ve UBM

1.500 kişilik alım heyetinin ziyareti

Rotaforte’nin organizatörlüğünde

katılımcı firmalara yeni iş ve iş

organizasyonlar hayat buldu.
Kuyumkent’i anlatabilme ve
tanıtabilme fırsatını yakaladığımız
standımızda yabancı misafirler ile
kuyum sektör mensupları ağırlandı.
Fuara katılan KİAŞ Yöneticileri
fuarın oldukça başaralı geçtiğini
vurguladılar. Sektörün önde gelen
firmaları da yönetim tarafından
ziyaret edildi.

ve markanın en son ürün ve hizmetlerini 123 ülkeden 30.741 sektör
profesyoneli ile bir araya getirdi.
Yabancı ziyaretçi oranını %39’a
çıkaran İstanbul Jewelry Show, 2018
yılında %38 artış sağlayan Türkiye
Mücevher İhracatının, 2019 yılında
da büyük artış sağlayacağının ilk
işaretini verdi.
İhracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve
pazar payının korunması amacıyla
T.C. Ekonomi Bakanlığı koordi-
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taklıklara vesile olan fuar oldukça
hareketli geçti. Renkli görüntülere
sahne olan fuarda birbirinden farklı

gerçekleştirilen “Uluslararası Alım

birliği fırsatları sağladı.

Heyeti Programı” Türk fuarcılık

Sektördeki firmaların yeni ürün-

sektörünün en büyük alım heyeti

lerini, modellerini tanıtma fırsatı

olarak kayıtlara geçti. Avrupa,

bulduğu, yeni bağlantılara ve or-
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Mecliste görüşülen hurda
indirimini artıran yeni
düzenlemenin yasalaşması
halinde düşecek fiyatlarla
alınabilecek en uygun fiyatlı
otomobilleri sizler için bir
araya getirdik.

GLT, Romanya

Gemoloji Kongresi’ne
katıldı
İ

stanbul Kuyumcular Odası’nda faaliyet gösteren Türkiye Gemoloji Laboratuvarı (GLT),
Romanya’da yapılan Gemoloji Kongresi’nde Türkiye’yi temsil etti. Kongre’ye katılan GLT’nin
gemologlarından Ercüment Tandoğan, sentetik mücevher taşlarının üretim yöntemleri
hakkında bilgi verdi ve uygulamalı bir work-shop çalışması gerçekleştirdi.
Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK’tan TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesini alarak
dünyanın sayılı laboratuvarları arasına giren Türkiye Gemoloji Laboratuvarı (GLT), düzenlediği pırlanta, renkli taşlar ve mücevher sertifikalarıyla yurt içinde referans kurum olmanın
yanı sıra yurt dışında da popülaritesi artıyor. GLT, bu kapsamda 08-09 Haziran 2019 tarihleri arasında Romanya Ulusal Jeoloji Enstitüsü ve Romanya Gemoloji Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği Romanya Gemoloji Kongresi’ne katıldı. Ulusal Jeoloji Müzesi’nin Bükreş’te
ev sahipliği yaptığı kongreye birçok Avrupa ülkesinden 200’ün üzerinde uzman isim katıldı.
İki gün süren ve açılış konuşmasını Romanya Ulusal Jeoloji Enstitüsü Müdürü Dr. Marian
Muntean yaptığı kongreye Türkiye Gemoloji Laboratuvarı’nı temsilen gemolog Ercüment
Tandoğan katıldı. Mücevher taşlarının kesiminden kimliklendirilmesine kadar birçok etkinliğin yer aldığı kongrede İstanbul Kuyumcular Odası-GLT de görev yapan uzman gemolog
Tandoğan, katılımcılara sentetik mücevher taşlarının üretim yöntemleri hakkında sözlü
bildiri sundu ve gemolojik cihazlarla bir ‘work-shop’ uygulaması gerçekleştirdi. Kongre’de
Tandoğan’a katılımlarından dolayı Romanya Gemoloji Merkezi tarafından teşekkür plaketi
verildi.
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Yeni Hurda İndirimi ile
Alınabilecek En Ucuz

Ot
o
mobil
4

Dacia Sandero 1.0 Ambiance - 60 bin 900 TL
Yaşı ilerleyen
aracınızı daha
dinamik bir araç ile
değiştirmek istiyor
musunuz? Yeni çıkan
hurda teşvik yasası
ile hurda statüsünde
olan aracınızı yenisi
ile değiştirmek artık
çok daha kolay.
Herhangi bir marka
hurda aracınız
varsa kaçırmamanız
gereken bir teşvik
var. Hurda teşvik
primi!

Renault Symbol 1.0 dCi Joy - 60 bin 900 TL

Fiat Egea Sedan 1.4 - 68 bin 900 TL
Hyundai i10 1.0 - 65 bin 400 TL
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İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı
seçimini kazanan
Ekrem İmamoğlu
mazbatasını aldı.
23 Haziran seçiminde İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını
İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan aldı.

Hoşhanlı; “Sektörümüz her yıl daha
fazla kadın istihdamı sağlıyor.
Kadınların katılımı, kalite çıtamızı
yukarı çekiyor”

İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde geçerli oyların yüzde 54,21'ine
denk gelen 4 milyon 741 bin 868 oy alan
İmamoğlu, mazbatasını İl Seçim Kurulu
Başkanı Ziya Bülent Öner'den aldı.
Mazbatayı İl Seçim Kurulu Başkanı
Öner'den alan İmamoğlu, burada yaptığı
açıklamada, seçimin İstanbul'a hayırlı
olmasını dileyerek, "İstanbul'umuz
Türkiye'mizin lokomotif şehri, umarım

en doğru işleri yapacağımız 5 yılı hep
birlikte yaşarız." dedi.
Seçim süreci boyunca İl Seçim
Kurulu Başkanı, müdürü, siyasi parti
temsilcileri ile ilçe seçim kurullarında görev yapanlara teşekkür eden
İmamoğlu, "Demokrasinin teminatı olan
sandıklardan çıkan neticeyi en sağlıklı
tutanaklara dönüştürüp milletimizin
iradesinin neticeye kavuşmasında büyük katkı sunan herkese, her
demokrasi neferine yürekten teşekkür
ediyorum." diye konuştu.
Yeni Belediye Başkanımız Ekrem
İmamoğlu’na Kuyumcukent Yönetimi
olarak görevinde başarılar dileriz.

K

uyumculuk sektörümüz her geçen sene büyümeye devam ediyor. Aileleriyle birlikte yüz binlerce
kişi, kuyumculuk sektöründen geçimini sağlıyor. Son dönemde; kadın çalışanların sektörümüzde
daha fazla yer aldığını ve daha çok söz sahibi olduğunu gözlemliyoruz. Bu gelişme ile ilgili olarak
yorumda bulunan İTO Kuyumculuk Komite Başkanı Erhan Hoşhanlı; kadın istihdamının sektörümüzde
artmasının olumlu sonuçları olduğunu, özellikle sanatsal bakış açıları ve ayrıntılara verdikleri önemle
kadınların sektörümüzün ulusal ve uluslararası başarısında önemli bir role sahip olduklarını ifade
ediyor.
Yıllarca ağırlıklı olarak erkek egemen bir sektör olarak öne çıkan kuyumculuk sektörü, son yıllarda
önemli bir değişim yaşıyor. Sektörümüzde kadınların yakın zamanda çok daha fazla görev aldığını,
önemli mevkilerde kadın yöneticilerin, ihracat uzmanlarının öne çıktığını görüyoruz. Zaten yıllardır takı
tasarımında kadınlar açık ara öndeydi. Şimdi; mum kalıp, cila, kalite kontrol, muhasebe, satış pazarlama
gibi alanlarda da kadınlar görev alıyor.
İto Kuyumculuk Komitesi Başkanı Erhan Hoşhanlı; Mücevherat Mühendisi olarak sektörde görev yapanların çok büyük çoğunluğunun kadın olduğunu, düzenlenen sektörel eğitim kurslarında kadınların yine
sayısal üstünlüklerinin bulunduğu söyledi.
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#DoğaKazanacak

°
İ

nsan, doğayla mutlu beraberliğinden

kopup onu bencilce yönetmeye

başladığından beri
günden güne tüm
yaşamı katlediyor.

6 ünlü isim, en çok

rahatsızlık duyduk-

ları çevre sorunlarına

değinerek, doğaya verdiğimiz zarara bir kez
daha dikkat çektiler.

Özgün
Şarkıcı

Derya Şensoy
Müjgan Ferhan Şensoy
Oyuncu

Tabiatın sahibi değil, bir parçasısın!

“Fabrikalarda etik dışı koşullarda çalıştırılan ve yetiştirilen hayvanların durumu, uzun
yıllardır üzülerek ve hassasiyetle takip ettiğimiz bir konu. Bu konunun kendi içinde de
birçok alt başlığı olduğundan birkaç cümleyle derdimizi anlatmamız çok zor ancak
gerek sütünden, etinden, yumurtasından gerekse kürkünden, derisinden sebep
işkence edilen ve vahşice katledilen hayvanların çaresizliği canımızı yakıyor. Tüketim
toplumunun umarsızca normalleştirdiği bu duruma dikkat çekip farkındalık yaratma
gereksinimi her geçen gün daha elzem bir hal alıyor. Teknoloji ve bilim alanlarında
hızla ilerlediğimiz bu çağda, doğaya ve hayvanlara olan duyarlılığımızın aynı hızla geriye
gidiyor olması gelecek açısından endişe verici… Kendimizi tabiatın sahibi değil bir
parçası olarak gördüğümüz gün, bir değişimin başlangıcı olabiliriz. Hayvanların etik dışı
koşullarda yetiştirildiği, işkence gördüğü kurumların bilincinde olup bu konuda empati
ve duyarlılığın artması için ulaşabildiğimiz kadar çok insanı bilgilendirmeliyiz. Konuyla
ilgili atılacak öncelikli bireysel adımsa, bu vahşi endüstrinin ürettiklerini tüketmemek.”
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Betondan kaç, yeşile yer aç!
“Kendi çocukluğum geliyor aklıma... Eskişehir’deki mahallemizde
oynadığımız oyunlar, geceleri annelerimizin bizi zorla eve soktuğu yıllar…
Ağaçlara tırmanışımız, müstakil evlerimizin bahçeleri, komşuların bahçelerine gizlice dalıp dallardan meyve aşırmalar… Geçtiğimiz senelerde göreyim
diye gittiğimde yaşadığım üzüntü tarif edilemez; ne o bahçeler kalmış ne de
o güzelim evler. Koca koca apartmanlar almış yerlerini. Hatıralarımda koca
bir gün içinde o sokaklardan ya bir ya iki araba geçerdi. Şimdi ise kaldırımlarda arabalardan yürünmüyor, ki Eskişehir Türkiye’nin belki de en güzel ve
planlı şehirciliğinin yapıldığı yerlerden. Diğer şehirlerde durum çok daha
fena. Hele İstanbul! Uçakla her yaklaştığımızda tepeden bakıp düşünürüm
hep, ‘50 sene önce kim bilir nasıldı buralar?’ diye. Şimdi bir park bulsan orada da gözünü bir saniye bile ayıramıyorsun çocuğunun üzerinden. Binalar
içinde endişeyle büyütüyoruz çocuklarımızı. Biz doğayı koruyamadığımız gibi
kalana da sahip çıkamıyoruz. Şu an evimiz İstanbul’da, Belgrad Ormanı’na
yakın. Hafta sonları insanlar haklı olarak akın ediyorlar. Ama akşam olup
gittiklerinde geride kalan çöpleri, pislikleri görseniz hayrete düşersiniz!
Önce olanı koruyarak, sahip çıkarak iyi örnek olmamız lazım çocuklarımıza.
Daha sonra her fırsatta fidan dikerek… Örneğin biz düğünümüzde nikah
şekeri yerine her misafir adına birer fidan bağışlamıştık Tema Vakfı’na.
Şimdi Eskişehir’de bizlerin adına güzel bir fidanlığımız var. Çocuklar, anne ve
babalarını örnek alırlar daima. Çocuklarımızın doğayla bağını kuvvetlendirmek istiyorsak, önce bizler bir bağ kurmalıyız.”
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Özge Özder
Oyuncu/Dernek Başkanı

Yaşam her canlı için tartışmasız bir hak

“Ömrüm dilsiz canların derdini dillendirmekle geçti. Onların yaşadığı haksızlıklarla
ilgili vicdan ve adalet duygum öyle yıprandı ki, hayatımın en yoğun döneminde
bir dernek kurmaya ve yıllardır başkanlığını yürütmeye, onlarca kampanyaya
yön vermeye kadar gitti bu iş. Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği olarak,
kurulduğumuz günden beri farkındalık yaratmak ve insanların sokak hayvanlarıyla empati kurmasını sağlamak, bilinmeyen gerçekleri anlatmak için büyük çaba
gösteriyoruz. Çünkü bir hayvanın karnını doyurmak ya da tedavisini yaptırmak çok
kıymetli olsa da insanların onlarla empati kurabilmesi ve görülmeyenleri görüp
anlaması çok daha önemli. İnsanlarımız bilinçlenmediği sürece onların sorunları da
artarak devam edecek. En büyük eksiğimizse, kesinlikle yasa yetersizliği! Sapkın
ve cani duygularla suç işleyenlerin hemen hepsinin ilk eylemini bir hayvan üstünde
denediğini ve ceza görmedikçe cesaretlenerek çocuklara, insanlara yöneldiğini
biliyor musunuz mesela? Hayvansever olmaya gerek yok, bir canlıya zarar veren
cani birini layığıyla cezalandırmak hem vicdani anlamda boynumuzun borcu hem de
ileride toplum için tehlikeli bir birey yetişmesine engel olmak için adaletin görevi.
Siz karanlık bir köşede zevk için kediye veya köpeğe acı veren bir caninin ya da hayvanlara sapkınlık eden bir kişinin elini kolunu sallayarak dolaşmasına, çocuğunuzun
başını sevmesine razı olur musunuz? Hayvan hakları yasasının yetersizliği sadece
hayvanseverlerin değil, tüm toplumun sahip çıkması ve dillendirmesi gereken bir
sorun. İnsanların, hayvanlara yapılan haksızlıklara duyarsız kalmaması ve hayvan
hakkı ihlallerinin ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğini her fırsatta dile getirmesi gerek. Dünya, biz kibirli insanoğluna ait değil, onlarla aynı yaşam haklarına
sahibiz. Aynı Tanrı’nın çocuklarıyız. Aynı şeyleri hissedip aynı şekilde üzülüyoruz. Her
canlı acıyı, açlığı, üzüntüyü, sevinci, sevgiyi ya da şefkati hisseder! Ve her canlı güzel
bir yaşamı hak eder.”

Kaynak: www.elele.com.tr
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Yazın Sıcaklıklarına

Karadeniz Serinliği
Yedigöller Milli Parkı, Bolu

Batı Karadeniz Bölgesi’nin oldukça engebeli bir
yöresinde bulunan milli parkta heyelanın oluşturduğu göller yer almaktadır. Doğanın tüm güzelliklerini keşfetmek adına ciddi anlamda görülesi yerlerdendir. Bir çadır kurarak günlerce doğa ile baş başa
kalabilir ve kafanızı istediğiniz gibi dinleyebilirsiniz.
Şansınız yaver giderse eğer geyik, karaca ve sincap
gibi hayvanlarla karşı karşıya kalmanız da mümkün.

Çoğu insan sıcak yaz
aylarında deniz
kenarlarını ve tam
pansiyon otelleri tercih
eder. Ama yeni gelişen
trendle serin Karadeniz
toprakları da yaz
tatilleri için çok
tercih edilmeye başladı.
Sizler için Karadeniz’in
görülmesi gereken 10
yeri ile ilgili bilgileri
derledik.

Verçenik, Rize
3.711 m yüksekliğindeki Verçenik Dağı’nın eteklerinde bu buzul
gölleri gibi bir çok göl bulmak mümkün Kaçkar zirvelerinde.
Verçenik, Kaçkar Dağı’ndan sonra bölgedeki ikinci yüksek zirve
olup, Türkiye’de bu alanda 8. sırada yer almaktadır.
Günlük gezilerin kolay kolay yapılamayacağı bu mekanlar
Türkiye’deki maceraperestlerin en meşhur mekanları arasında
yer alır. Çadır ile bir kamp alanı oluşturup bu mekanlarda
dilediğinizce kalabilmek şüphesiz keyifli olacaktır.

Kafkasör, Artvin

İspanya’nın Malaga’sı varsa Türkiye’nin

Giresun Adası, Giresun

de Artvin’i ve Kafkasör Şenlikleri var. Haziran

Karadeniz Bölgesi’nin Kefken Adası ile birlikte iki adasından

ayının son haftasında gerçekleştirilen festi-

biri olan Giresun Adası, önemli turizm bölgelerinden biridir. 46

val boğa güreşlerinin içinde yer aldığı büyük bir

kilometrekarelik bir alana hakim olan Giresun Adası mitolojik

organizasyondur. Konserlerle birlikte 5 güne

efsanelere sahiptir.

kadar yayılan festival katılımcılarına inanılmaz

Sahile 1,6 km uzaklıkta olan adada mitolojiye göre amazonlar

keyif verir. Kemençe ve tulumların günlerce

yaşamıştır. Aynı zamanda, Tanrıların savaşlarına ev sahipliği

yankılandığı dağlarda temiz hava ile birlikte

yapan ve prenseslerin aşkları uğruna ölümü göze aldıkları yer

kendinize gelmek istiyorsanız Artvin il merke-

olarak bilinir. En ilginç olanı ise; daha iyi bir savaşçı olmak için

zinin hemen üzerinde yer alan Kafkasör Yay-

göğüslerini kesen kadınlardan bahsedilir.

lası’na mutlaka uğramanız gerekiyor.

Gökgöl Mağarası, Zonguldak
Gökgöl Mağarası, Karadeniz Bölgesi’nde, Zonguldak ilinin merkez ilçesinde
bulunan bir mağaradır. Zonguldak’ın 5

Tomara Şelalesi, Gümüşhane
Şiran ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Tomara Şelalesi,
dağın eteğinden çıkan çok sayıda kaynaktan oluşuyor. Yaklaşık
25 metre genişliğindeki şelale, 15 metreden dere yatağına
dökülüyor. Şelale, yörede “kırk gözeler” olarak da anılıyor.

km güneydoğusunda, Zonguldak-Çaycuma karayolunun hemen Zonguldak
girişinde, yolun sağ kenarında yer
almaktadır.
Kollarıyla birlikte toplam uzunluğu
3350 metre ile Zonguldak’ın en uzun
2. mağarası olan Gökgöl, değişik
özelliklere sahip 4 belirgin kattan
meydana gelmiştir. Mağara içi damlataş birikimi yönünden son derece
zengin olan Gökgöl Mağarası,
traverten, sarkıt, dikit sütunlar ve
damlataşlar ile süslüdür.

Gito Yaylası, Rize
Son zamanlarda yerli ve yabancı
turistlerin ilgi odağı olan Gito Yaylası,
önemli bir turizm noktası olmaya aday.
Yeryüzünün bulutlarla birleştiği Gito
Yaylası’nda gördüğünüz manzaralar sizi
farklı bir dünyaya taşıyacak ve etkisinden uzun süre kurtulamayacaksınız.
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SAĞLIK

KALP RİTİM

Avm’de Açılan
Mağazalar

BOZUKLUKLARI

Uzm.Dr. Serkan ÇİFTÇİ
Kardiyoloji

S

ağlıklı bir bireyde kalp dakikada ortalama
60-100 adet aralığında olacak şekilde
tüm yaşam boyunca sürekli çalışır. Dinlenme
halindeki sağlıklı bir kişide normal olarak
kalp atımı hissedilmez. Kişinin kalp atımını
rahatsızlık verici şekilde hissetmesi durumuna
çarpıntı şikayeti denir. Efor sarf etmek, heyecanlanmak, korku gibi durumlarda kalpte herhangi bir hastalık olmasa bile sağlıklı bir kişi
kalp atımını çarpıntı hissi duyacak şekilde fark
edebilir, nabzı 100’ün üzerine çıkabilir. Bunlar
olağan çarpıntılardır. Ancak ritim bozukluğu
dediğimiz durum ise hastalık ifadesi olarak
kullanılmaktadır. Kalp atımının dakikada 60100 aralığının altında olması, üstünde olması
veya atım sayısı normal aralıkta olduğu halde
atımın düzensiz olmasında ritim bozukluğu
ifadesi kullanılır.
Ritim bozuklukları kadınlarda bir miktar daha
fazla görülmekle beraber her yaş ve kişide
olabilir. Ancak özellikle hipertansiyonu olanlar,
ailesinde ritim bozukluğu öyküsü olanlar, kalp
kapak hastalığı olanlar, kalp damar tıkanıklığı
olanlar, 70 yaş üstü yaşlılar, kansızlık (anemi)
hastalığı olanlar, guatr hastalığı olanlar,
çok fazla çay veya kahve tüketenler, fazla
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alkol alanlarda risk daha
fazladır.
Her çarpıntı hissi ritim
bozukluğu olduğu ve kalpte
bir hastalık olduğu anlamına
gelmez. Vücuttaki birçok
hastalık veya durumda kalp bir
yanıt olarak çarpıntı hissi verebilir,
taşikardi oluşabilir. Kansızlık, ağır bir
enfeksiyona maruziyet, ateşli bir hastalık,
KOAH gibi solunum yetersizliği durumları,
tiroid bezinin fazla çalıştığı guatr gibi durumlarda kalpte herhangi bir patolojik durum
olmamasına rağmen sanki ritim bozukluğu
varmış gibi kalp nabzı hastayı rahatsız edecek
şekilde dakikada 100’ün üzerine çıkabilir.
Psikolojik olarak anksiyete, panik atak hastalığı, uykusuzluk, yoğun sigara kullanımı gibi
durumlar da yine kalpte herhangi bir patolojik
durum olmadığı halde nabzın 100’ün üzerinde
olmasına yol açabilir ve hastaya çarpıntı hissi
verebilir.
Ritim bozukluğunda çarpıntı hissi ve taşikardi
haricinde hastada nefes darlığı, göğüs ağrısı
, bayılma , terleme , ölüm korkusu, tansiyon
düşüklüğü gibi bulgular eşlik edebilir.
Ritim bozukluğu şüphesinde öncelikli olarak
hastanın şikayetinin detaylı olarak irdelenmesi
gerekir. Şikayetin ne zaman başladığı , ne gibi
şeylerin şikayeti arttırdığı , ne gibi durumların
şikayeti azalttığı sorgulanmalı. Ritim bozukluğunun eforla, ilaç kullanımı ile, çay kahve
tüketimi ile , üzüntü-stres-uykusuzluk gibi
faktörlerle ilişkisi belirlenmelidir.
Tetkik olarak kalp ritmini gösteren en temel
test elektrokardiyografi (EKG)’dir. Daha sonra
ekokardiyografi ile kalp kapak hastalığı,
kalp yetersizliği gibi durumlar dışlanmalıdır.
Ancak ritim bozukluğu her zaman bu testlerle
saptanmayabilir. Çünkü birçok ritim bozukluğu
ataklar halinde gelmekte ve sıklıkla muayene
esnasında kap ritmi doğal saptanmaktadır.
Bu durumda holter cihazı ile hastanın kalp
atımı 24 saat veya gerekli görülen daha uzun
sürelerde elektronik kayıt altına alınarak

ritim bozukluğu teşhis
edilebilir.
Gerçek bir ritim bozukluğu birkaç saniye gibi
kısa süreli olabileceği gibi
biraç saat süren uzun ataklar
şeklinde de olabilir. Bazı hastalarda haftalarca hatta aylarca hiçbir
şikayet yokken bazı hastalar ise hemen
her gün atağa maruz kalabilir.
Ritim bozukluklarının içerik , süre , tekrar
etme aralığı, hayati tehlike oluşturup oluşturmadığına göre tedavisi değişmektedir.
Bazı hastalarda tek başına sadece ilaç tedavisi hastaların şikayetlerinin geçmesini sağlayıp
atakların sayısını azaltırken bazı hastalarda
ablasyon denilen bir yöntemle kalpte ritim
bozukluğuna yol açan doku odağının yok
edilmesi gerekmektedir. Bazı hastalarda ise
kalıcı kalp pili ile uzun süreli gözetim ve tedavi
gerekmektedir.
Bugün en sık rastlanan kalp ritim bozukluğu
çeşidi Atriyal Fibrilasyon(AF)’dur. Atriyal
fibrilasyon özellikle yaşlı hastalarda atak
sırasında kanda pıhtılaşmaya yol açarak,
pıhtının kalpten beyin damarlarına sıçraması
neticesinde beyin felci (inme)hastalığına yol
açmaktadır. Bu duruma yol açmamak için AF
hastalarının kan sulandırıcı ve ritim düzenleyici ilaçlar altında sıkı takibi gerekir.
Gençlerde ise en sık ritim bozukluğu; geçici
ataklar halinde gelen, çok sıklıkla kendiliğinden 5-10 dakika içinde sonlanan Supraventiküler Taşikardi (SVT) ataklarıdır. SVT
ataklarının da yine hastayaözel olarak ilaç ile
takibi veya ablasyon tedavileri mümkündür.
Ritim bozukluğu olan hastaların dikkat etmesi
gereken öneriler vardır. Bu hastalar ağır
egzersiz yapmamalıdır. Sıvı alımının yeterli
ve dengeli olması sağlanmalıdır. Çok soğuk
ve çok sıcak havalar ritim bozukluğu atağını
tetikleyebilir. Aşirı alkol, sigara, çok çay ve
kahve içimi ritim bozukluğu atağını tetikleyebilir. Uykusuzluk,yoğun bedensel yorgunluk,
psikolojik stres de atağı tetikleyebilir.

GÜNDOĞAN KUYUMCULUK
Firma Sahibi:
Fatih POLAT - Gündoğan DEMİR
Mağaza No: 49
14 ayar setler, çocuk grupları, bileklikler, küpeler,
tuğra,
Zincir üretimi, zincir satışı, taşlı yüzük, taşsız yüzük,
taşsız setler, kelepçe,
genel mücevherat ürünlerinin satışı yapılmaktadır.

KEHRİBAR DÜNYASI
Firma Sahibi:

Hüseyin MAĞAT

Mağaza No: 165
Kehribar Tespih ve Kehribar Ürünlerinin
satışı yapılmaktadır.

PARLA KUYUMCULUK
Firma Sahibi:

Talha ŞAHİN - Enes ŞAHİN - Tuba ŞAHİN

Mağaza No: 260-261
14 ayar her tür ürün, 22 ayar ürün, 8 ayar
ürün, yüzük, taşlı yüzük, kolye, bilezik, küpe,
taşlı ve taşsız set, kelepçe, bileklikler,
Trabzon hasırı, hayalet kolye, pırlanta,
tuğralı çerçeve, 3 lü set, çocuk ürünlerinin
satışı yapılmaktadır.

