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Başyazı

ÖNCE SAĞLIK…
Değerli meslektaşlarım
ve sevgili dostlar,

Çiftçimizin
alın terine tam destek
İş Bankası İmece Kart

Dünyayı ve ülkemizi sarsan, günlük yaşantımızı ve ticaret
hayatımızı alt üst eden koronavirüs maalesef ilk günkü etkisini hâlâ
devam ettirmekte ve hayatlarımızı tehdit etmektedir. Büyüklerimizle
hasret gideremediğimiz, küçüklerimizi kucaklayamadığımız iki
bayram geçirdik. Bizler sosyal toplum olma bilincine sahip nadir
milletlerden biriyiz. Biz birlikte güçlüyüz. Bu virüsü de birlikte
yeneceğiz. Fakat bunun tek şartı vardır. O da bilim kurulunun
tavsiyelerine uymak. Maskemizi takalım, kişisel temizliğimize dikkat
edelim. Ellerimizi yıkayalım. Çok mecbur kalmadıkça kalabalık
ortamlardan uzak duralım. Bireysel olarak sizler bunları yaparken
biz de Kuyumcukentimiz için her türlü tedbiri almaya devam
ediyoruz. Dezenfeksiyon çalışmalarımız uygun periyotlarla devam
ediyor. Girişlerde ateş ölçümleri yapılıyor. Teması azaltmak için avuç
içi ateş ölçerleri de giriş noktalarında kullanmaya başladık. Sosyal
mesafe çıkartmalarımızla, gün içi anonslarımızla hatırlatmalarımızı
yapıyoruz. Sizlerden de ricamız bu uyarıları hem kendiniz hem de
sevdikleriniz için dikkate almanızdır.
Bildiğiniz üzere pandemi süreci başladığından beri bütün
sektörlerde olduğu gibi kuyum sektöründe de belirsiz bir dönem
yaşadık. Son zamanlarda altının gösterdiği hızlı yükselişle
piyasalarda bir hareketlilik başladı. Bu dönemi iyi analiz edip öyle
değerlendirmek gerekli. Altın her zaman yatırım olarak güvenli
limandır, dünyanın her yerinde ticari değeri yüksektir.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın verdiği müjde yüreklerimize su serpti. Karadenizde
yapılan sondaj çalışmalarının sonucunda bulunan 320 milyar
metreküp doğalgaz ülkemizin enerji kaynakları açısından oldukça
umut vericidir. Tahmin ediyoruz ki bu gelişme tüm milletimize ve
esnaflarımıza hatta yatırımcılarımıza ciddi manada moral ve cesaret
vermiştir. Bundan böyle hem devletimize hem geleceğimize daha
fazla bir umutla bakabileceğiz.
Şunu unutmamalıyız ki rızkın onda dokuzu ticarette, ticaretin
de onda dokuzu cesarettedir. Suni ve menfi gündem ve algılara
takılmadan önümüze bakıp umutla, cesaretle çalışmalı, üretmeli ve
kazanmalıyız. Ülke olarak her yönde dışa bağımlılığımızı azaltmak
adına yapılan çalışmalar ve bunların ortaya çıkarttığı güzel tablo
bizleri gururlandırıyor.
Birliğin, beraberliğin, hoşgörünün eksik olmadığı güzel ülkemize
daha da başarılı hizmetler sunmak için çalışıyoruz. Dua ve destek
sizden, gayret ve çalışma bizden, tevfik ve inayet Allah’tan…
Muhabbetle kalmanız dileklerimle…

İmece Kart’la İş Bankası
her zaman çiftçilerimizin yanında.

Ayrıntılı bilgi: Şubelerimiz

giderek altınlarınızın
güvenilir şekilde
değerlemesinin yapılmasını
sağlayan ve altınlarınızı
anında sistem içerisindeki
banka hesabınıza 24 ayar
karşılığı gram cinsinden
aktarılmasını gerçekleştiren
sistemdir. Bu sistemin
know-how, yazılımı, fikri
mülkiyet vb. her türlü hakkı
İstanbul Altın Rafinerisi
tarafından koruma altına
alınmıştır.

Kuyumcu Değerleme Si̇stemi̇ (KAD-SİS)
İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ (İAR) İle Hayata Geçiyor
İstanbul Altın Rafinerisi KAD-SİS Pazarlama Müdürü
Ercan DÖNER, yastıkaltındaki altınların ekonomiye
kazandırılmasına yönelik geliştirilen kısa adı KAD-SİS
olan Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi projesinin hem
ülkeye hem de vatandaşa birçok avantaj sunduğunu
belirtti.

İAR olarak 2010 yılında başlattığımız Altın Bankacılığı
projesinin mimarı olarak; yastıkaltında bulunan altınları
ekonomiye kazandırma projesini daha yaygın bir ağ kurarak
ve bu sisteme kuyumcuları da dahil ederek; yeni bir projeyi
daha hayata geçirmenin vermiş olduğu haklı gururu yaşıyoruz.
Şu an Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım,
Vakıf Katılım ve Emlak Katılım’ın bulunduğu kamu bankaları
ile sistem uygulamaya başladı. Diğer bankaların da ilerleyen
dönemde sisteme dahil olması yönünde çalışmalar devam
etmektedir.
Bu proje ile birlikte vatandaşlarımız altınlarını bankada
bulunan hesaplarına yatırmak için banka şubelerinde altın
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Röportaj

günlerini beklemek zorunda kalmayacaklar. Artık her ilde, her
ilçede bankanın ve kuyumcunun olduğu her yerde altınlarını
çok rahat ve güvenilir bir şekilde hesaplarına kuyumcular
üzerinden yatırabilecekler.
Vatandaşlar şuan haftanın beş günü işlem yapabiliyor.
Amaç haftanın her günü altınlarını hesaplarına kolaylıkla
yatırabilecekleri bir sistemi kurmak. Yani cumartesi ve
Pazar günü dahil altın kabul edilecek. Bu konuda bankaların
çalışmaları devam ediyor.
Temmuz ayı itibari ile İstanbul ve Ankara’da pilot olarak
belirlediğimiz sektörün seçkin ve güvenilir kuyumcuları ile test
aşamasını başarılı ve sorunsuz şekilde hayata geçirdiğimiz
projemiz, Eylül ayı itibari ile şu anda yaklaşık 30 ilde 100’e
yakın ADN noktasında devam etmekte.
KAD-SİS NEDİR?
Açılımı; Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi; yastıkaltındaki
altınlarınızı banka hesabınıza yatırmak için belirli bir günde
belirli bir banka şubesinde altın kabul günü olmasını
beklemeden size en yakın Altın Değerleme Noktası (ADN)‘na

KAD-SİS NASIL İŞLİYOR?
Biz Altın Değerleme
Noktaları (ADN)’nı
belirlerken, kuyumculardan
ön talepleri topluyoruz. Her
il ve ilçede daha önceden
belirlemiş olduğumuz
kriterleri göz önünde
bulundurarak şehrin nüfusu,
kuyumcu sayısı ve daha
önceki yıllarda toplanılan
altın miktarı belirleyici
kriterimiz oluyor.
Banka şubesi ve
kuyumcunun olduğu her
yakın noktada ADN noktası
belirlemeye çalışıyoruz.
Bunu belirlerken de belirli
kriterleri göz önünde
bulunduruyoruz. Kuyum
sektöründe köklü ve
güvenilir olması, sektörde
olumlu intibasının olması,
herhangi, bir suça karışmış
olmaması vs…gibi kriterlerle
seçiyoruz.
Kuyumculardan
şirketlerine ait tüm bilgileri
alıyoruz. Firma sahiplerinin
ve şirketlerinin detaylı bir
şekilde uyum sürecinden
geçiriyoruz. Uyum
sürecinden geçen kuyumcu
ile sözleşme imzalıyoruz.
Daha sonra Kuyumcu

dükkanına şirketimize ait
yazılımı olan, bankalar
ile entegre olan sistemi
kuruyoruz ve kuyumcuyu
sisteme dahil ediyoruz.
İşlemler; bizim kurduğumuz
çift ekranlı bir bilgisayar,
işlemlerin yapıldığı kameralı
bir işlem matı, vatandaşın
şifreyi girmesi için numpad
ve yazıcı, tarayıcı ile
gerçekleştiriyor. Tüm bu
donanımın kurulumunu biz
sağlıyoruz.
Bu sistemde
bir alış-satış işlemi

çalışıyor. Kuyumcuya göre
farklı işleyişe müsaade
etmiyor. Vatandaş hangi
ADN’ye giderse gitsin aynı
şartlar da altınını hesabına
yatıracaktır. Vatandaş
kuyumcuya gitmeden eğer
altınının gram ve ayarını
biliyor ise www.kadsis.
com üzerinden altınını
hesaplayabiliyor ve hesabına
geçecek tutarı biliyor.
Hem yastıkaltında
bulunan altını ekonomiye
kazandırmış oluyoruz
hem de vatandaşın altını

ile olsun vatandaşa en yakın
noktada bulunan ADN’nin
bildirimini yapıyor. Bu
sisteme entegre kuyumcu,
çevresinde bulunan diğer
kuyumculara karşı avantaj
kazanıyor. Güvenilirlik ve
tanınabilirlik açısından
avantaj sağlıyor. Sistem
şuanda banka mesai
saatleri içerisinde çalışıyor,
ilerleyen zamanlarda
haftanın her günü altın
kabul edilebilecek şekilde
çalışmalar devam ediyor.
Özellikle AVM’lerde bulunan
kuyumcuların bu fırsatı
değerlendirmesi gerektiğini
düşünüyorum.
Saha ekibinde ki
arkadaşlarımız her
bölgede pazarlama
faaliyetlerine devam
etmekte ve kuyumculardan
gelen talepleri bize
iletmektedirler. Özellikle
geçtiğimiz günlerde

bulunmadığından vatandaşa
doğacak herhangi bir vergi
masrafı bulunmamaktadır.
Vatandaşlarımız herhangi
bir fiyattan ya da kurdan
altınlarını bozmadan 24 ayar
cinsinden kendilerine en
yakın ADN den altınlarını
hesaplarına yatırabilirler.
Hesaplarında bulunan
altını ilerleyen zamanda
fiziki GRAMALTIN olarak
çekebilecekler.
Türkiye Cumhuriyeti
Hazine ve Maliye
Bakanlığının önerdiği
ve belirlediği milyemler
üzerinden sistem
işlemektedir. Sistem
içerisinde rekabete
kesinlikle yer yok. Sistem
her yerde aynı standartta

mevduat hesabında altın
cinsi üzerinden değer
kazanıyor.
KAD-SİS’İN KUYUMCUYA
AVANTAJLARI
Kuyumcu bu sistemin
bacaklarından biri oluyor.
Dükkanından içeri giren her
müşteri öncelikle bankanın
müşterisi ve kendisi içinde
müşteri potansiyeli oluyor.
Sistemi ilk kurduğumuz
kuyumculardan da çok
olumlu geri dönüşler
aldık. Hem bankalar,
hem İAR, sistemin her
mecrada reklamını yapıyor.
Kuyumcuya para ile satın
alamayacağı bir prestij
sağlıyor. Bankalar internet
sitelerinden olsun, SMS yolu

Röportaj

yayınlanan KAD-SİS ile
ilgili haberler sonrasında
çok yoğun talep var.
Buradan kuyumculara
hızla bu sisteme dahil
olmalarının avantajlarını
değerlendirmelerini
öneriyorum. Çünkü bazı il ve
ilçeler de yeterince sayıya
ulaştık ve o bölgelerde
talepleri kapattık. Bir
noktada yeterli sayıya
ulaştıktan sonra, ne kadar
talep olursa olsun üzülerek
yardımcı olamayacağımızı
belirtiyoruz. Sisteme ilk
giren firmaların avantajları
olacak.
KAD-SİS ile ilgili detaylı
bilgi almak için www.kadsis.
com ve 444 1 537 üzerinden
iletişime geçebilirsiniz.
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Dikkat... Dikkat... Dikkat...
Çalışanların Kimlik Bildirimlerinin
Yapılmamasının Cezası Büyük!

niton taşınabilir XRF analiz cihazlarıyla
altın, gümüş ve platin dahil 20’den fazla elementin analizi

Kuyumcukent gün geçtikçe büyüyen yapısıyla birçok işyerine
ev sahipliği yapmaktadır. Bu da bazı zorunlu halleri beraberinde
getirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan; 1774 sayılı
kimlik bildirme kanununa göre, tüm iş yerleri bağlı bulundukları Polis
Merkezi Amirliği’ne, çalışan tüm personelini kimlik bildirim belgeleriyle 3
nüsha halinde, kaşeli, imzalı, fotoğraflı olacak şekilde düzenleyip teslim
etmek zorundadır.
Bu kanun kapsamında, yeni bir personel işe girdiğinde 3 iş günü
içinde Polis Merkezine fiziki evrak olarak bildirilmesi zorunludur. İş yeriniz
bildirim yapmadığı takdirde ekiplerce bu durumun tespiti gerçekleştiğinde
iş yerlerine ceza-i işlem uygulanmaktadır.
Kuyumcukent’in bağlı bulunduğu Yenibosna 75.Yıl Polis Merkezi
Amirliği’ne evraklarınızı teslim edebilirsiniz. Kimlik Bildirim Belgesini ise
internet üzerinden Form-2 belgesi olarak bulabilirsiniz.

Yük Asansörü Yolda!

Kuyumkent tesisinde; doluluk oranlarının, çalışan sayısının ve işlem
hacminin artmasıyla birlikte yeni ihtiyaçlar ve yeni yapılanmalar kaçınılmaz
olmuştur. Tesiste yaşanan kapasite artışları göz önünde bulundurulup ihtiyaç
duyulan donanımlar bir bir tespit edilerek öncelik sırası ve mali durumlar
da değerlendirilerek tesisin yenilenmesine ve güçlendirilmesine devam
edilmektedir.
Bu bağlamda malik ve kiracıların ihtiyaçlarına yeterli gelmeyen yük
asansörüne ilave olarak, Atölye binasının dış cephesine entegre 7 duraklı
ve taşıma ihtiyacını karşılamaya yetecek kapasiteye sahip 2016 tadilat
projesinde de onaylanan yeni bir yük asansörü yapılmaya başlanmıştır.
Bu doğrultuda yapılan yük asansörünün imalatı yapılmış, inşaatı
tamamlanmış ve montajına başlanmıştır. Böylelikle gerek kullanıcı
hatasından kaynaklı gerekse de yıllara sâri olarak arızalanan asansörün
onarım sürelerinin uzun olmasından dolayı kapalı kalması sebebiyle hizmet
aksaması yaşanmayacak, malzeme temini yapılana kadar yeni yük asansörü
ile hizmete devam edilecektir. Ayrıca asansör alanındaki mevcut kapı
genişletilerek, bodrum kata da malzeme giriş- çıkışın daha kolay bir şekilde
yapılması sağlanmıştır.
Yönetim olarak, kuyumculuk sektörünün kalbi durumunda olan
Kuyumkent tesisinin gelecek nesiller için daha güçlü, daha işlevsel bir
işletme olarak varlığını sürdürmeye devam edebilmesi adına, tesisi
korumaya, alınması gereken tedbirleri almaya ve tesisin her türlü ihtiyacını
karşılamaya devam edeceğiz.
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Kıymetli Metal Analizlerinde, Taşınabilir Niton XRF

2019 Yılının İlk 1000 İhracatçısı Belli̇ Oldu
İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ 12. Sırada Yer Aldı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Sanayi, Toyota Otomotiv Sanayi, Türkiye

“Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019”

Petrol Rafinerileri, Oyak-Renault

araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Otomobil, Kibar Dış Ticaret, TGS Dış

Araştırmaya göre, ilk 1000'de yer alan

Ticaret, Tofaş Türk Otomotiv, Vestel,

şirketlerin toplam ihracatı bir önceki

Arçelik, Mercedes- Benz Türk, Habaş

yıla göre yüzde 3 artarak 103 milyar

Sınai ve Tıbbi Gazlar, İstanbul Altın

dolara ulaştı. Bu şirketlerin toplam

Rafinerisi, Socar Türkiye, BSH Ev Aletleri

ihracattan aldıkları pay ise yüzde 62

ve Bosch ödüllerine kavuştu.

oldu. Listeye toplam 5,8 milyar dolar
ihracat gerçekleştiren 144 firma ilk
kez dahil olurken 856 şirket ise iki yıl
üst üste listede yer almayı başardı.
61 ihracatçı birliği, 13 genel
sekreterlik ile 95 bine yakın ihracatçının
tek çatı kuruluşu olan Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) “Türkiye'nin ilk
1000 İhracatçısı 2019" Prestij Kitabının
tanıtımını gerçekleştirdi ve yapılan
araştırmanın sonuçlarını paylaştı. TİM
Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilen toplantıya Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçı

144 şirket ilk kez listede
TİM tarafından gerçekleştirilen

araştırma; ihracatın en büyük
kuruluşlarının yıllık performanslarının
gözlemlenmesine ve birçok detaylı
analiz yapılmasına olanak sağlayarak,
ihracatçı firmalara yol gösterirken,
ihracatın gelişimi için yapılan
çalışmaların sonuçlarını da gözler
önüne seriyor. Araştırma hakkında
bilgiler veren TİM Başkanı İsmail Gülle,
“2019'da İlk 1.000 ihracatçı firmamız,
103 milyar dolarla Türkiye'nin toplam
ihracatının yüzde 62'sini gerçekleştirdi.
5,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren
144 firmamız da 2019 yılında ilk 1000
ihracatçı listesine dahil oldu. 856
firmamız ise; listede yerini korumayı
başardı” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
(TİM) düzenlediği “Türkiye’nin İlk 1000
İhracatçısı 2019” araştırma sonucuna
göre, Tüm Türkiye Genelinde 2019 yılı
ihracat sıralamasında İstanbul Altın
Rafinerisi, 12. sırada yer aldı.

birliklerinin başkanları, kamu, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşu
temsilcileriyle şirket yöneticileri katıldı.
Törende 2019 yılında en fazla ihracat
gerçekleştiren 15 şirket; Ford Otomotiv
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İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su
Ayşen Esen’e ödülü, Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi Başkanı İsmail Gülle takdim etti.

Haber
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Bezek
Bezek kuyumculuk
8K-9K-10K-14K18K-21K-22K altın
ve 925 ayar gümüş
olmak üzere
sektörde makine
zinciri ve traşlı
top çeşidinde yarı
mamul üreticisi
olarak önemli bir
pazara sahibiz.
Yenilenen
makine parkuru
ile son teknoloji
kullanılarak kaliteli
ürün imalatı
yapmaktayız.

Deneyimini teknoloji ile birleştirerek istenilen taleplere en kısa
sürede cevap verebilme yeteneğine sahibiz.
Talebe uygun pazar farklılıkları göz önünde bulundurularak imalat
yapmaktayız.
Makine zinciri imalatını önemseyen, sürekli inovasyon yapan
işletmemiz, deneyimli teknik ekibiyle sürekli yeni ürün ve ekipman
araştırması yaparak her yıl ürün gamına yenilerini ekleyerek
büyümeye devam etmektedir.
Başarılı yarı mamul ürün gamı sektörde önemli büyümelere direk
etki yapmaktadır.
Bu nedenle yarı mamül ürün çeşitliliği sektörde model farklılığına
sürekli pozitif destek yapmaktadır.
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Röportaj

Kuyumcukent AVM'de

'Koronavirüs' önlemi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, evlenecek çiftlerin
uğrak noktası olan Kuyumcukent tesisi dezenfekte edildi. Yine koronavirüse karşı alınan önlemler
kapsamında personellere de eğitimler verildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüsü önleme çalışmaları hız
kesmeden devam ediyor. Turistlerin
ve yeni evlenecek çiftlerin altın ve
mücevher alışverişi yaptığı, uğrak
noktalardan biri olan Kuyumcukent
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tesisi, yönetimin aldığı kararla detaylı
bir şekilde dezenfekte ediliyor. Belli
aralıklarla yapılan bu dezenfeksiyon
işlemi detaylıca, tesisin genelini
kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor.
Dezenfeksiyon çalışmasının yanı sıra,

Kuyumcukent

ateş ölçüm cihazları ile tesisimize
giren tüm üye ve ziyaretçilerimizin
ateş ölçümü yapılarak sağlık tedbirleri
azami şekilde uygulanmaktadır. Sosyal
mesafe stickerları, el dezenfeksiyon
istasyonları, düzenli uyarı anonsları,

maske denetimleri ile desteklenen çalışmaların amacı
tesisimizi güvenilir ve sağlıklı bir ortama kavuşturmaktır.
Yapılan bu çalışmaların yanında Kuyumcukent güvenlik
projesi kapsamında 19 Ağustos’ta, Eurest Eğitim Şube Müdürü
Hakan PARDOĞAN tarafından özel güvenlik personellerimize,
toplumsal olaylarda hareket tarzı, pandemi döneminde
koronavirüsten korunma tedbirleri, iş yerlerinde etik ahlaki
davranışlar konulu eğitim verilmiştir.
Siz değerli üye, çalışan ve misafirlerimize Sağlık
Bakanlığımızın salgın yönetimi ve çalışma rehberine göre
belirlen usul ve esaslarca; m2 başına düşen kişi sayısına
uymanızı, hijyen kurallarına dikkat etmenizi, Atölye ve AVM
içerisinde sosyal mesafe kuralına uymanızı, maske takmanızı,
gerekmedikçe asansör kullanmamanızı ve korkuluk, yürüyen
merdiven el bandı vb. alanlarla temas etmemenizi önemle
hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.

Kuyumcukent
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Aidat Deyip Geçmeyin
”Aidat” apartman ve sitelerin aylık /

Sigorta Maliyetleri, izolasyonların

sifon içlerine kağıtlar atılarak, metal çöp

yıllık giderlerini karşılamak için kat maliki

yapılması, tesis genelindeki aydınlatma

kovaları parçalanması, bilgilendirme ve

ya da kiracıdan tahsil edilen hizmet

armatürlerin daha verimli olan

yönlendirme yazıları sökülmesi temizlik

bedeli anlamındadır.

LED armatürler ile değiştirilmesini

kontrol ve periyodlarının aksamasına,

harcanan rakamlar arasında saymak

teknik sorunlara, görüntü kirliliğine,

tüm detaylar ülkemizde Kat Mülkiyeti

yanlış olmaz. Özellikle bu kalemlerde

hijyen eksikliğine, gereksiz su, kağıt,

Kanununca belirlenmiştir. KMK Madde

tesisimizin eskiliği ve taşıdığı mekanik

kimyasal, ekipman ve demirbaş israfına

20 de; “Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan

ve fiziksel riskler sebebiyle sigortasız

neden olmaktadır. Bu tarz işler ek iş

ve bekçi giderlerine ve bunlar için

işletilmesi düşünülemez ve tabi izolasyon

ve maliyet oluştursa da şirketimizce

toplanacak avansa eşit olarak;

eksiğinden dolayı da su sızıntıları sebebi

temizlenip, onarılıp, giderilmektedir.),

Ana gayrimenkulün sigorta

ile ortak alan ve/veya maliklerimizin zor

Halkla ilişkiler (üretim, toptan ve

primlerine ve bütün ortak yerlerin

duruma düşmesine kayıtsız kalınamaz.

perakende faaliyetlerinin yurt içi ve yurt

Sitelerde aidat tahsilatına ilişkin

Kooperati̇f Sınırlarına
Fuzuli̇ İşgal ( Ecri̇mi̇si̇l ) Blokesi
Bilindiği üzere Kuyumcukent,
Kooperatif kökenli bir tesis olarak
inşa edilmiş, akabinde kooperatifin
lağvedilmesiyle birlikte başta
Kuyumcukent Üst Kurulu olmak üzere 3
ayrı Yönetim Kurulu ve de yetkilendirilmiş
Kuyumcukent İşletme A.Ş. ile yönetim
sağlanmaktadır.
Kooperatifin kuruluşu sürecinde
eksik yapılan fizibilite çalışmaları ile
Kuyumcukent tesisi sınırları yanlış
tespit edilmiş ve Milli Emlak Müdürlüğü
uhdesinde olan bir kısım arsa
Kuyumcukent sınırlarına dahil edilmiş
ve kullanılmıştır. Bunun sonucu olarak
Milli Emlak Müdürlüğü, kendi uhdesinde
olan arsaların kullanım bedelini talep ve
tahsil etmek üzere, ecrimisil (fuzuli işgal)
talepli ödeme emri göndermiştir. Tebliğ
alınan ödeme emrine karşı tarafımızca
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itiraz edilmiş ve her türlü hukuki yola
başvurulmuş ve son olarak da ecrimisil
ödeme emrinin iptal konulu dava
açılmıştır.
Ecrimisil ödeme emrinin iptaline
ilişkin açtığımız bu davada, mahkeme
süreci devam etmekte olup, yürütmenin
durdurulması kararı verilmediğinden
10.12.2019 tarihinde Blok Kat Malikleri
banka hesaplarına e-haciz bildirgesi
gönderilerek hesaplara bloke
konulmuştur.
İdare Mahkemesinde açmış
olduğumuz davalarda tüm iddialarımızı
sunduk, savunmalarımızı detaylı olarak
açıkladık. Ancak burada başlangıçta
sınırların yanlış çizilmesinden dolayı
doğan ve doğabilecek bir kısım fuzuli
işgal bedeli ile karşı karşıya kalınması
muhtemeldir. Davaların tamamının ya

Kuyumcukent

da bir kısmının aleyhimize sonuçlanması
halinde tarafımıza fatura edilecek bu
bedel tüm maliklerimizden tahsil edilmek
durumunda kalınacaktır.
Keşke başlangıç döneminde
Kuyumcukent Tesisi sınırları 3. Kişilerin
arsalarına taşmadan çizilerek çevrelense

bakım, koruma, güçlendirme ve onarım

Toplanan aidat gelirleri ile sizlere

dışı fuarlarda tanıtılmakta, promosyon

giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer

en iyi ve kaliteli hizmeti sağlamaktayız.

ürünler ile bilinirlik desteklenmekte,

giderlere ve ortak tesislerin işletme

Takdir edersiniz ki böylesi devasa bir

seminerler düzenlenmekte,

giderlerine ve giderler için toplanacak

tesisin sadece Peyzaj (tüm dış ve

sosyal sorumluluk projelerine

avansa kendi arsa payı oranında;

iç alanlardaki çevre düzenlemeleri

katılım sağlamaktadır.) ihtiyaçları

katılmakla yükümlüdür.

yapılmaktadır.), Teknik (Isıtma, Soğutma,

bulunmamaktadır. Görünmeyen

Havalandırma “Sıcak su kazanları, chiller

giderler, düzenleyici önleyici faaliyetler

tesisler üzerindeki kullanma hakkından

soğutma grupları ve soğutma kuleleri

kapsamında hizmet aksatmadan

vazgeçmek veya kendi bağımsız

ile klima santrallerinin” ve diğer teknik

ilerlemek adına yapılan çalışmalar da

bölümünün durumu dolayısıyla

cihaz ve ekipmanın işletim ve bakımları

bulunmaktadır.

bunlardan faydalanmaya lüzum ve

yapılmaktadır. Yıllara sâri kullanım

ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek

sebebiyle de acil ve büyük çaplı arızlar

derece önemli olduğu bu dönemde

suretiyle bu gider ve avans payını

giderilmektedir. Elektrik dalgalanmaları

sarf malzemelerin (sabun, dezenfektan,

ödemekten kaçınamaz.” şeklinde tüm

ve elektrik kesintilerini tesise

kağıt havlu vb.) kullanımı da daha

maliklerin/kiracıların aidat sorumlulukları

hissettirmemek için jeneratörlerin bakım

hızlı olmaktadır. Tesis geneli düzenli

net bir çerçevede belirtilmiştir.

ve yakıt alımları gerçekleşmektedir.),

olarak dezenfekte edilmekte ve tesisin

Güvenlik (tüm tesisin iç ve dış güvenliği

yoğunlaşmasından dolayı taşeron

Kat malikleri ortak yer veya

Tahsil edilen aidatlar ile sadece

Kişisel ve toplum hijyeninin son

idi, ancak maalesef her ne kadar sınırlar

kanunda belirlenen genel giderler,

silahlı, silahsız, köpekli güvenlik

personellerin sayısı da buna bağlı

elimizden geldiği kadar geri çekilmiş

bakım ve onarımlar karşılanmakla

elemanlarımızla, Bina Otomasyonu ve

arttırılmıştır. Günden güne değeri artan

olsa da bugüne kadar kullanılan ve de

kalmayıp tesis içinde ciddi revizyonlar

Otomasyon Operatörleri ile 24 saat esası

tesisimiz ve siz değerli üyelerimize en

da en uygun şekilde finanse edilerek

üzerinden sağlanmaktadır.), Temizlik

iyi şekilde her türlü hizmeti vermek için

gerçekleştirilmektedir.

(tesisin tüm ortak alanlarının , WC’lerin

gece gündüz çabalamaktayız.

kullanımından feragat edilemeyecek
alan bedeli bütün kat malikleri olarak
tarafımıza yansıtılacaktır.
Davaların lehimize sonuçlanması en
büyük temennimiz olup, aksi durumla
karşılaşılması halinde siz değerli
maliklerimizi bilgilendirmek boynumuzun
borcudur.

Böylesi bir tesis için sürekli yatırım ve

temizliği günlük olarak arabalı, yaya

Site sakinleri olarak sizlerin de tesis

revizyonlar gerçekleştirmenin günümüz

temizlik personelleriyle yapılmakta

işlerliğinin devamı için ödediğiniz her bir

şartlarında kaçınılmaz olduğunun bilinci

ancak lavabo kapıları, kabin kapıları ve

kuruşun en iyi hizmet için harcandığının

ile sizlere sürekli tesis içinde yaşamınızı

kilitlerin kırılarak, kabin içerisinde tuvalet

bilinci ile aidat ödemelerinizi aksaksız

kolaylaştıracak hizmetler vermekteyiz.

kağıtlarının yakılması, kabinlerin ve çöp

yapmanız hususunda hassasiyet

kovalarının yanması, pisuarların kırılıp ve

göstermenizi rica eder, sağlıklı günler

pisuar pilleri alınması, sifonların kırılıp

dileriz.

Tüm bunların yanında tesisimizin
büyük gider kalemleri arasında Tesis

Kuyumcukent
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BDDK'dan altın hesaplarıyla
ilgili karar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),
Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklikleri kapsayan
yönetmelik taslağını görüşe açtı.

Türkiye'de tamamen dijital olarak uzaktan kimlik tespiti
yapılabilmesinin önü 26 Haziran 2020 tarihinde 5411 sayılı
Bankacılık Kanununda yapılan değişiklik ile açıldı. Söz konusu
değişiklik kapsamında, bankalar ve müşterileri arasındaki
ilişkilerin, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle
mesafeli olarak gerçekleştirilebilmesi ve müşteri kimliğinin
doğrulanmasına imkan veren yöntemler yoluyla kurulacak
sözleşmeler ile düzenlenebilmesinin önü açıldı.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan yönetmelik
taslağında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli
madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi.
Eklenen maddeye göre, bankalar, müşterilerinden
aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat
hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki
altınları, asgari olarak belirlenen milyem değerleri
üzerinden değerleyecek.
Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden
değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin
hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin
içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye
bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.
Çalışmasının 2021 Yılına Kadar Tamamlanması
Öngörülüyor
Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yönteminin,
Almanya, İspanya, Fransa ve Estonya'da etkili bir şekilde
kullanıldığı biliniyor. Türkiye'de ise BDDK tarafından
yürütülen düzenleme çalışmasının 2021 yılına kadar
tamamlanması öngörülüyor.
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Yönetmelik taslağı ile bankaların topladığı fiziki altınlar için ürün
ve ayar bazında belirlenen milyem değerleri şöyle:
Ayar

Ürün

Milyem

24 Ayar
24 Ayar
24 Ayar
24 Ayar
22 Ayar
22 Ayar
21 Ayar
18 Ayar
14 Ayar
8 Ayar

İstanbul Altın Rafinerisi Markalı Ürünler
Darphane
LBMA Üyesi Rafineri Ürünleri
LBMA Harici Rafineri Ürünleri
Darphane Üretimi Ziynet
Muhtelif 22 Ayar Kuyum Ürünü
Hurda Altın
Hurda Altın
Hurda Altın
Hurda Altın

0,995
0,995
0,994
0,992
0,907
0,905
0,855
0,725
0,555
0,2975

Takı / Mücevher
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ÖNEMLİ DUYURU

!

Değerli katılımcılarımız, ziyaretçilerimiz ve paydaşlarımız,
Mevcut seyahat kısıtlamalarının bir sonucu olarak ve dikkatli bir değerlendirmeden sonra
İstanbul Jewelry Show'u 8-11 Ekim 2020 tarihleri arasında yeniden planlamaya karar verdik.
Etkinlik CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde yeniden planlanacak. üzerinde Ekim 2021 7-10 .
Tahmin edebileceğiniz gibi, bu karar son derece zor oldu, ancak endüstri ve paydaşlarımızla
yakın görüştükten sonra, kendimize belirlediğimiz ve sizin haklı olarak beklediğiniz çok
yüksek standartları karşılayan bir etkinliği yürütemeyeceğimizi düşünüyoruz. Informa,
güvenli olmalarını sağlamak için tasarlanmış bir dizi standart kullanarak etkinlikleri başarılı
bir şekilde yürütürken, uluslararası seyahat konusundaki belirsizlik göz önüne alındığında,
gelecek yıla yeniden programlamanın yapılması gerektiğini güçlü bir şekilde hissediyoruz.
Bu zor zamanlarda sektöre yardımcı olmak için insanları bir araya getirmeye kararlıyız
ve şimdiden 25-28 Mart 2021 tarihlerinde planlandığı gibi gerçekleşecek olan bir sonraki
etkinliğimiz The Istanbul Jewelry Show Mart ayını planlıyoruz .

Saygılarımla,
İstanbul Jewelry Show Ekibi

Altının
paha
biçilmez
hali
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ALTIN APARTMAN

Altının de
ğ
geçen gü erinin her
bugünler n arttığı
de
silah, saa altın araba,
derken a t, musluk
ltın ap
da gördü artmanı
k.

Malatya’da büyük bir bölümü 24 ayar altın ile
kaplanan ve 24 milyon TL'ye mal olan altın apartman
görenleri hayrete düşürüyor. Görenlerin ‘saray' diye
adlandırdığı apartmanın her dairesinde musluklar
ve kapı kulpları 24 ayar altın kaplamadan oluşuyor.
Duvar süslemeleri ve mobilyaları da altın varaktan
olan yapıdaki işlemlerde bir ressam titizliğiyle
çalışılmış olması ise görenlerin ağzını açık bırakıyor.
İçindeki eşyalardan dekorasyonuna kadar her şeyi el
yapımı olan mimaride diğer yapılardan 100 kat daha
pahalı ve dayanıklı malzeme kullanıldı.

ALTIN ARABA

Lamborghini’nin 700 beygir gücünde V12 motorlu, el
yapımı ödüllü model, Aventador şimdi altın kaplama ile
karşımıza çıkıyor. Normal sürümü ile yeterince etkileyici
olan Lamborghini Aventador’un altın kaplama versiyonu
Miami’de ki özel bir showroom’da sergileniyor.

Kasım- Kasım
2020 2020
KuyumcukentAltınEkim -Ekim
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Maden ve Metal İşletmelerine
Devletten Hibe

ALTIN SİLAH
Bizce silahın her türlüsü kötüdür. Ama silah sevenler
unutulmamış ve onlar için de silahlar altınla kaplanmış.

ALTIN SAAT
Zamanın altın değeri
diyebiliriz bu saat için. Gerçek
anlamda da zaman en az altın
kadar değerli. Zamanın değerini
anlamak için bu saati kullanmak
isteyebilirsiniz.
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Altın
7 yılın en yüksek
seviyesi civarında
dalgalanıyor

A

ltın fiyatları, artan vaka sayısından
destek bulurken, güçlenen dolar
yükselişleri sınırlıyor.
Petrol fiyatları, ABD'nin bazı
eyaletlerinde koronavirüs vakalarında
görülen hızlı artışın riskli varlıklardan kaçışı
hızlandırması ve güvenli liman talebini artırması ile
birlikte yedi yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesi
yakınında seyrediyor. Ancak riskten kaçışın aynı
zamanda doları da desteklemesi altındaki yükselişi
sınırlıyor.
Asya hisse senetleri, ABD'de koronavirüs salgınının
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IMF KÜRESEL BÜYÜME
KONUSUNDA GİTTİKÇE
KÖTÜMSERLEŞİYOR
CMC Markets baş piyasa stratejisti
Michael McCarthy, "V şeklinde
toparlanmaya ilişkin iyimserlik, virüs
kısıtlamalarının kaldırılmasına karşın
tüketici davranışlarındaki durgunluktan
dolayı hızla azalıyor. Şimdilerde, ABD'de
artan vaka sayısı, kısıtlamaların tekrar
getirileceği korkularını güçlendiriyor,"
dedi ve "Altının son bir haftadaki
yükselişi önceden harekete geçmeden
kaynaklanan bir seyirdi. Daha da

yükseliş için güvenin azaldığına ilişkin
yeni haberlere ihtiyaç var. Traderların
yukarı yönlü beklentileri sürüyor"
değerlendirmesinde bulundu.
Piyasada izlenecek önemli olaylar
şöyle;
*Önemli altın rafinerisi ve ticareti
şirketlerinden MKS PAMP Group'a
göre, altına yönelik yatırım talebi
muhtemelen 2021 yılının başlarına
kadar güçlü kalacak.
*Goldman Sachs Group Inc. CEO'su
David Solomon'a göre, hisse senedi
piyasası rallisinin bu yıl kayıplarının
neredeyse tümünü silmesi, şirketlerin
kâr potansiyeli ile açıklanamaz.

*ABD, Fransa, Almanya, İspanya
ve Birleşik Krallık'tan ithalatına 3.1
milyar dolarlık ek gümrük tarifesi
getiriyor. Bu durum, Trump yönetiminin
Avrupa'ya karşı ticareti kullanma
adımının, Avrupa ile ABD arasında
bu yaz daha geniş bir ticaret savaşı
spriralini tetikleyebileceği endişelerini
artırıyor.
*Asya'nın en büyük inşaat ve
madencilik ekipman üreticisi Komatsu
Ltd., bu çeyrekte tabanı gördükten
sonra, gelecek çeyrekte buldozer,
eskavatör ve kepçe talebinde Çin
kaynaklı artış bekliyor.

kötüleşmekte olduğuna ilişkin işaretlerin Wall Street'te
sarsıntı yaratmasının ardından değer kaybetti. ABD'de
Florida, Kaliforniya ve Teksas eyaletlerinde vaka sayıları
rekor seviyelere yükseldi. Yeni hazırlanan bir model,
Ekim ayının başından itibaren 180,000 Amerikalının
virüsten dolayı yaşamını yitireceğini öngörüyor.
Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Çarşamba
günü, pandemiden hasar gören dünya ekonomisi
için görünümünü daha da düşürdü ve iki ay önceki
tahminlerine göre, çok daha derin bir resesyon ve daha
yavaş bir büyüme tahmininde bulundu.

Haber

Ekim - Kasım 2020

41

42

Ekim - Kasım 2020

Haber

Haber

Ekim - Kasım 2020

43

kritik uyarı:
Korona çocuklarda
Tip-1 diyabete
yol açabilir
Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Korona
virüsünün çocuklarda olan etkileri ile
ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. "Virüs
her sistemi tutabildiği için pankreası
da tutup, çocuklarda Tip-1 diyabete
yol açabilir" diyen Prof. Dr. Ceyhan,
çocukların korunmaları gerektiği
konusunda uyarılarda bulundu.
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Kuyumcukent
Sağlık

‘NASIL SEYREDECEĞİNİ KİMSE BİLMİYOR’
Konuyla ilgili oran bildirilebilecek çalışma olmadığını kaydeden Prof. Dr. Ceyhan,
sadece tek tek vaka bildirimleri ve öngörülerin yer aldığını dile getirerek, şunları söyledi:
“Geniş çapta büyük taramalarla oran söyleyebiliriz. Genellikle örneğin; pankreası
tuttuğu zaman bu durum o yıl içinde değil de birkaç yıl sonra ortaya çıkar. Onun için
bundan sonraki senelerde oranlara bakmak lazım.
Anne ve babalar da hem kendileri hem de çocukları için Covid-19’dan
korunmaya çalışmalılar. Multisistem inflamatuar hastalığın tedavisi
zaten söz konusu değil. Henüz çok etkili olan ve corona virüsünü
tedavi eden bir ilaç elimizde yok. Özellikle çocuklarda biz zaten
yetişkinlerde kullanılan birçok ilacı da çocuklara özel yan
etkileri nedeniyle kullanmıyoruz.
Dolayısıyla tek yöntem var; mümkün olduğu kadar
önerilere uyarak çocuklara Covid-19 hastalığının
bulaşmasını engellemektir. Ayrıca bunların uzun
sürede nasıl seyredeceğini hiç kimse bilmiyor.
Onlar ancak takiplerle olabilecek. Covid-19
geçirdiği bilenen çocukların daha sonraki
kontrolleri ile anlaşılacak.”

Kuyumcukent
Sağlık

Covid -19

Prof. Dr. Ceyhan’dan

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, korona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığının
çocuklarda Tip-1 diyabete yol açtığıyla ilgili vaka bildirimlerinin olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Ceyhan, korona virüsünün bütün sistemlerde ‘inflamasyon’ denilen
bağışıklık sisteminin aşırı cevabı ile giden hastalıkları tanımladığını belirtti. Özellikle
ABD ve Avrupa’da vakaların çok yoğun olduğu dönemlerde yüzlerce hasta ve hayatını
kaydeden çok sayıda çocuk olduğunu kaydeden Ceyhan sözlerine şöyle devam etti:
“Virüs her sistemi tutabildiği için pankreası da tutup çocuklarda Tip-1 diyabete
yol açabilir. Şunu unutmamak lazım, koronavirüs kendisi olmasa bile ortaya çıkardığı
anormal bağışıklık cevabıyla santral sinir sistemi yani beyinde, kalpte, akciğerde,
tiroidde, pankreasta hatta üreme organlarında değişikliklere yol açabiliyor. Bunlar
daha ileride uzun süreli diyabet gibi komplikasyonlara yol açıyor. Şu anda her organı
etkileyebileceğini biliyoruz”.
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Sonbahar icin

Gezi Rehberi

S

onbahar ile doğaya gelen renk cümbüşü içerisinde huzur dolu bir tatil arayanlar
veya şehre yakınlığı ile günübirlik düşünenler için Sonbaharda gezilecek yerler
listesi hazırladık. Ülkemizde sonbaharda gidilecek yerler için oldukça fazla alternatif
bulunuyor. Bu alternatifler içerisinden en güzel yerleri sizler için seçtik.

İZMİR / ALAÇATI

İzmir, Çeşme’de bir belde olan
Alaçatı, dünyanın rüzgar sörfü için
en elverişli plajları arasında. Tarihi
dokusu, taş binaları ve yolları ile yazın
popüler yerlerden biri olan Alaçatı,
sonbaharda ise sakin bir tatil bölgesi.
Ege yemekleri, tarihi dokusu, güzel
şirin sokakları ile sonbaharda güzel
bir tatil yeri.

ABANT GÖLÜ

Sonbaharda muhteşem bir tatil yeri olan Abant Gölü, harika doğası ve manzarası ile
tüm stresinizden arınabileceğiniz bir tatil yeri. Sıcak bir kahve eşliğinde gölün kenarında
elinize bir kitap alarak vakit geçirebilir veya bir fayton gezisi yapabilirsiniz. Şehrin
karmaşasından kurtulun ve Abant’ın harika doğasıyla güzel bir gün geçirin.

KAPADOKYA

Sonbaharda Kapadokya
gidebileceğiniz yerlerden. Peri
Bacalarını gezebilir, harika
manzaranın tadını bir balon turu
ile çıkarabilirsiniz. Asmalı Konak
dizisinin çekildiği taş evleri görebilir,
Kızıl Çukur’da yürüyüş yapabilirsiniz.

BOZCAADA

Bozcaada, Eski adıyla Tenedos olan bu adada yaklaşık 2 bin kişi yaşıyor.
Çanakkale’ye yaklaşık 12 km uzaklıkta bulunuyor. Ada üzüm bağları ve çam
ormanlarıyla kaplı.
Adada koyları rahat gezebilmeniz için araç kiralayabilirsiniz ya da
minibüslerle de ulaşımı sağlayabilirsiniz. Gün batımını izlemek için Polente
Feneri’ne uğramalı ve adanın koylarını gezmelisiniz. Ayazma plajı da görülmesi
gereken yerler arasında. Burada ister butik otellerde ister pansiyonlarda
kalabilirsiniz. Doğal köy hayatı yaşamak isteyenler içinse güzel çiftlik evleri
mevcut. Koyları gezmeli (Habbele ve Ayazma plajları en iyi koyları) şirin ve
güzel restoranlarında yemekleri tatmalı, hava da müsait olursa sakin koylarda
denize girmeli ve güzel bir ada turu yapmalı.

AĞVA

Bir yanınızda akan Yeşilçay ve Göksu
dereleri diğer yanınızda harika bir doğa ile
yeşillikler içerisindeki Ağva. Doğa ile iç içe
olan Ağva’da harika bir tatil yapabilirsiniz.
Tamamen sessiz ve sakin bir ortam. İster
hafta sonu şehrin gürültüsü ve stresinden
kaçmak, ister Yeşilçay’ın yanında romantik
bir tatil yapın. Ağva, İstanbul’a olan
yakınlığı ile tercih edebileceğiniz yerler
arasında. Sonbaharda buradaki birbirinden
güzel otellerde kalabilirsiniz. Tekne turuna
katılabilir, Gelin Kayasını gezebilir, bitki
türlerine ilginiz varsa gezintiye çıkabilir
veya bir bisiklet kiralayabilirsiniz.
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Gezi

SAFRANBOLU

Dünya Mirası listesinde yer alan adını bölgede yetişen bir bitki
olan safrandan alan tarihi Safranbolu. Mimarisi, tarihi ve elbette
meşhur kapı tokmakları. Seyahat noktaları arasında ilk sıralarda
yer alan Safranbolu, sonbaharda gezilecek yerler listemizde de
yerini alıyor.

YEDİGÖLLER

Sonbaharda gezilecek
yerler arasında doğa harikası
Yedigöller’de bulunuyor.
Karadeniz bölgesinde bulunan
Yedigöller bir Milli Park.
Sonbaharın gelmesiyle oluşan
renk cümbüşünü burada
yaşayabilirsiniz.

Gezi
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2020'DE KİTAPLAR
Geceyarısı Güneşi - Stephenie Meyer
Geceyarısı Güneşi, Stephenie Mayer'in
yazdığı Alacakaranlık Serisi'nin devamı
olması beklenen kitaptı. Alacakaranlık'taki
olaylar Bella Swan yerine Edward Cullen'ın
bakış açısından anlatılacaktı. Meyer,
Edward'ın bakış açısından anlatacağı
tek kitabın Geceyarısı Güneşi olduğunu
belirtmiştir.

2

020 yılında vizyona girecek sinemaseverleri
heyecanlandıran filmler, okumayı sevenler için
kitap tavsiyeleri, sanat ve kültür ile ilgili tüm
haberler ''Altın Kültür Sanat'' sayfamızda
okuyucularımızla buluşacak.

The Batman
DC Comics sinema
evreninin süper
kahramanı olan
Batman’ın “The Batman”
adını taşıyan solo
filminin kadrosunda
Batman rolüyle Robert
Pattinson; Catwoman
rolüyle Zoe Kravitz; The
Riddler rolüyle Paul
Dano ve Jim Gordon
rolüyle Jeffrey Wright,
Alfred rolüyle Andy
Serkis, The Penguin
rolüyle Colin Farrell,
Carmine Falcone rolüyle
John Turturro gibi
isimler yer alıyor.

48

Malazgir 1071
Malazgirt 1071,
Anadolu'nun
kapılarının Türklere
açılmasını sağlayan
Malazgirt Savaşı'nın
hikayesini konu
ediyor. Yönetmen
koltuğunda Bilal
Kalyoncu'nun
oturduğu filmin
oyuncu kadrosunda;
Vildan Atasever,
Cengiz Coşkun,
Haluk Piyes, Caner
Kurtaran gibi isimler
yer alıyor.
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Kültür Sanat

2020'DE SİNEMA

Tam Kafadan Karavana
Mali sorunlarla başı
dertte olan Şenol
Başkan, kentsel
dönüşüm nedeniyle
espor kulübünü ve
internet kafesini
kaybeder. Yaşananları
oyuncularına çaktırmak
istemeyen Şenol
Başkan, geçen yılki
büyük turnuvayı
kazanan Zula'nın
mobil versiyonunun
çıkmasından yola
çıkarak bir karavan alır
ve takımına "mobil oyun
konseptine" geçtiklerini
söyler.

Greenland
Greenland, büyük bir
felaketten kurtulmak için
mücadele eden bir ailenin
hayatına odaklanıyor. Dünya
büyük bir tehlike ile karşı
karşıyadır. Dünyanın yok
olmasına neden olabiliecek
bir gök cismi gittikçe
dünyaya yaklaşmaktadır.
İnsanların kaçabilmesi için
önlerinde sadece 48 saat
vardır. Hayatta kalmak için
zamana karşı yarışan evli
bir çift, oğulları ile birlikte
felaketten kurtulabilmek
için Grönland’daki bir yeraltı
sığınağına ulaşmaya çalışır.

En Hüzünlü Eylül - Osman Balcıgil
Hüzünlüdür İstanbul, Eylül 1955’ten beri...
Kadim kentin destansı tarihinde, 6/7 Eylül 1955’te yaşanan büyük yıkım kuşkusuz çok
özel bir yer tutar.
Acısı hep sürecek bu büyük altüst oluş, toplumsal olduğu kadar bireysel anlamda da
derin kırılmalara yol açmıştır. Tıpkı Suzan ve Yorgo’nun aşkında olduğu gibi.
Suzan ve “sevgili papazı”nın büyük dramını okurken, kendinizi İstanbul dekorunda,
tarihin içinde, “soluksuz ve dipsiz” bir yolculuğa çıkmış bulacaksınız.
Bir yas, beş yıl süreyle her gün ve yirmi dört saat tutulur mu?
Suzan ve Yorgo’nun aşkı kadar büyükse, evet!
EN HÜZÜNLÜ EYLÜL büyük bir aşkın olduğu kadar, büyük bir hesaplaşmanın da romanı.

Black Widow
Marvel'ın Yenilmezler
ekibinin yetenekli
casusu Natasha
Romanoff, nam-ı diğer
Black Widow'un solo
filmidir. Ünlü kurgusal
karakteri, Yenilmezler
serisinde olduğu gibi
Scarlett Johansson
canlandırıyor.

Bir Nefes Gibi - Ferzan Özpetek
Ferzan Özpetek, okurlarını Roma ile İstanbul, şimdi ile
geçmiş arasında, iç içe geçen yaşamların ve yazgıların
hükmettiği gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Et ve tırnak
gibiyken yıllar önce meydana gelen bir olayla yollarını
ayıran iki kız kardeşin karanlık sırları etrafında örülen
Bir Nefes Gibi, tutkularına esir düşenleri, kadere meydan
okuyanları, sevgiyi, ihaneti ve her şeye rağmen yılların
tüketemediği umudu anlatıyor…

Kara Kutu
Soner Yalçın
Bu bir cinayet romanı değil…
Modern tıbbın karanlık yüzü
aydınlanıyor…
Rockefeller’ın kozmik
odasındaki Türkler kim?
Neyin karşılığı, ne kadar
para aldılar?
Tabular yıkılacak… Ezberler
bozulacak…
Artık yüzleşme vakti…

Kültür Sanat
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üstelik yanlış kanallara egzoz edilmekte ve insan sağlığı hiçe
sayılmaktadır.
Atölyelerde uygulanan kimyasal proses sonucunda oluşan
atıkların nereye gönderileceği bellidir;
•
Asidik atıklar asidik gider hattına,
•
Kostikli arıtma suları, bazik ve siyanürlü atıklar
siyanürlü/bazik gider hattına,
•
Alçılı atık sular ön dinlendirme işleminden geçirildikten
sonra da alçılı atık su gider hattına gönderilmelidir.
HATLARI KARIŞTIRMAYIN!
•
Düşük pH'lı (asidik) arıtma suları siyanür hattına
dökülmemelidir.
•
Hiçbir kimyasal atık lavabolara ve tuvaletlere
dökülmemelidir.
İŞ KAYBINI ÖNLEMEK SİZİN ELİNİZDE
Teknik birimin tespitlerinden anlaşıldığı üzere birçok mahal
çalışanı üretim sırasında kullandıkları kimyasal atıkları kendisine
ait olmayan gider hattına göndermekte, kimyasal (özellikle
asidik) atıkları arıtmadan deşarj ve egzoz etmektedir. Bunun
sonucunda gider hatlarında ve havalandırma kanallarında
reaksiyon oluşmakta, bu reaksiyon sonucu açığa dumanlar
çıkmakta, gider hatları ve havalandırmalar tıkanmaktadır.
Yaşanan bu olumsuzlukların sonucunda atölyelerimizde iş kaybı
oluşmakta, tesiste maddi hasarlar meydana gelmektedir.

Kuyumcukent Hepi̇ mi̇ zi̇ n!
Yönetmeli̇ klere Aykırı
İşlemlere Son Veri̇ lmeli
KUYUMCUKENT TEKNİK YÖNETMELİKLERİNDE kimyasal
atıkların, "türüne göre kendine özgü lavabolara (gider
hatlarına) boşaltılacağı" ve kimyasal atık gazların nasıl
arıtılacağı konusu açıkça belirtilmesine rağmen; sorumsuzca,
kasıt ve/veya ihmal ile yönetmeliklere aykırı davranılması ciddi
sorunlara neden olmaktadır.
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Kuyumcukent

Teknik personelimizin konu hakkında yaptığı birçok
bilgilendirme, verilen eğitim, KİAŞ yönetiminden defalarca kez
yapılan yazılı/sözlü uyarı ve ikazlara rağmen mahallerimizin
gider hattı ve egzoz kanallarının kullanımı konusundaki
sorumsuzluğunun devam ettiği görülmektedir. Aynı şekilde
kimyasal gazlar sırf maliyetten kaçmak adına arıtılmadan,

ZEMİN VE 1. KATLAR ÜRÜN SATIŞLARI İÇİN KULLANILMALI,
ÜRETİM YAPILAMAZ!
Bir diğer önemli konu da Kuyumcukent Mağaza Bloğu’nda
ve Atölye yan hizmet katlarında Site Yönetim Planı’na aykırı
bir biçimde atölyelere özgü üretim faaliyetleri yürütme
girişimleridir. Halbuki mağaza bloğu ve atölye bloğu yan
hizmet katları (zemin ve 1.katlar) sadece ürün satışları için
kullanılabilecek teknik altyapıya sahip olup, üretim faaliyetleri
için uygun değildir. Çünkü bu bölgelerde üretim sonucu
açığa çıkan atık kimyasal sıvıların deşarj edilecek bir gider
hattı ve atık gazların bertaraf edileceği egzoz kanalları
bulunmamaktadır. Birimlerimiz tarafından bu tarz bir uygunsuz
faaliyet tespit edildiğinde üretim yapmaya çalışan mahal derhal
tahliye ettirilmekte ve gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Bu
nedenle işyerlerinin faaliyete başlamadan önce kesinlikle KİAŞ
teknik birimden uygunluk yazısı alması gerekmektedir. Atölyeler
de kullandıkları kimyasalları KİAŞ teknik birime iletmelidir.
Kurallara uymayan mahaller tespit edildiğinde, ilgili firmaya
kesin bir şekilde ceza uygulanmaktadır. Ayrıca bununla da
kalınmayarak sorumlular ilgili devlet kurum ve kuruluşlarına
bildirilmektedir.
Kuyumcukent hepimizin. Kurallar hepimiz için. Bu yüzden
el ele, iş birliği ile çalışmak zorundayız. Bu konuda KİAŞ'a
düşen sorumluluklar olduğu gibi, firma sahiplerine de ciddi
sorumluluklar düşmektedir. Firma sahipleri çalışanlarını
bilgilendirmeli, gerekirse onların konu hakkında eğitim almalarını
sağlamalıdır. Karşılıklı görev ve sorumluluklar özveriyle yerine
getirildiğinde tesisimizin verimliliği ve değeri artacaktır.Tüm
paydaşlarımızı bu konuda daha da hassas davranmaya davet
ediyoruz.

Kuyumcukent
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Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Kurtulmuş'un Acı Günü
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş'un babası değerli büyüğümüz Hilmi Kurtulmuş hakkın rahmetine
kavuştu Fatih Camii de kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi. Hilmi Kurtulmuş'a Allah'tan rahmet
yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.

ACI
KAYBIMIZ...
Kuyumcu esnaflarından Tek Gold sahibi
Ömer Erdoğan vefat etmiştir. Cebeci
mezarlığına kaldırılacaktır.
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine,
yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı
dileriz.
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ACI
KAYBIMIZ...

Esnaflarımızdan Mehmet
Demirsoy'un babası Kapalıçarşı
eşrafından Hasan Demirsoy
Hakkın rahmetine
kavuşmuştur.
Mermuha Allah'tan rahmet
ailesine, yakınlarına ve tüm
sevenlerine başsağlığı
dileriz.

Acı Kaybımız...
Necati̇ Eli̇düzgün Yaşamını Yi̇tirdi
79 yıllık kuyumculuk mesleğini oğullarından torunlarına
kadar sürdürmüş; Türk kuyumculuğunun önemli usta
ve zanaatkarları arasında gösterilen Necati Elidüzgün,
06.08.2020 tarihinde 91 yaşında Hakk’ın rahmetine
kavuşmuştur.
1941 senesinde Konya’da başladığı meslek hayatına, 1943
yılında yaklaşık 2 yıl kadar Hatay’da devam ettikten sonra
Istanbul Kapalıçarşı’ya gelerek bugünkü Çuhacıhan’da ilk
atölyesini açıp, altın imalatına başlayan ve sektörde asıl işini
imalat ve zanaatkarlık olarak tanımlayan Necati Elidüzgün
kendi markası Elidüzgün Kuyumculuk’un da kuruculuğunu
yapmıştır. 1969 yılında meslektaşlarının da desteğini alarak

bugün Türkiye’nin en önemli meslek odalarından biri
durumuda olan “İstanbul Kuyumcular Odası (İKO)”nun kurucu
başkanlığını yapmıştır
1969 yılında temelleri atılan bugünkü İstanbul Kuyumcular
Odası’nın 24 yıl kurucu başkanlığını yürüten ve kuyumculuk
sektörünün bugünlere gelmesi için sektöre ve ülkemize birçok
kazanım sağlayan Necati Elidüzgün, 15 yıl kadar “Türkiye
Kuyumcuları Yürütme Kurulu Başkanı” görevini de başarıyla
sürdürmüştür. 24 yıllık İKO Başkanlığı sürecinin ardından kendi
rıza ve arzusuyla görevini bırakmıştır.
1988 yılında kurulan Kuyumcukent Kooperatifi’nin de 1998
yılına dek kurucu başkanlığını yapan merhum Elidüzgün’e
Kuyumcukent Yönetimi olarak Allah’tan rahmet kederli
ailesine başsağlığı dileklerimizi sunarız.
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Başımız
sağolsun
ACI
KAYBIMIZ...
1 Eylül 2020 tarihinde ACM Makine ve Endüstri
Sistemleri sahibi Muhlis Demir geçirmiş olduğu
kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz.

ACI
KAYBIMIZ...
Quattro Ajans ortaklarından Soner Elveren'i kaybetmiş
olmanın derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma
Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine
başsağlığı dileriz.
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AVM'DE YENİ AÇILAN MAĞAZALAR

Başkanın
Ankara Ziyareti

Bi̇en’s Kuyumculuk & Mücevherat
Firma Sahibi:
Eni̇s Anık, Bi̇lal Çınar

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Ankara'da AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'yı ziyaret etti. Ankara
bürokrasisiyle de bir araya gelen Sudaş Kuyumcukent'in
sorunları ve çözümleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Hayati Yazıcı'nın başkanlığında yapılan
toplantıya Türk Parlamenterler
Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil,
Milli Savunma Bakan Yardımcısı
Alpaslan Kavaklıoğlu, Çalışma Bakanı
Yardımcısı Ahmet Erdem, Tapu
Kadastro Genel Müdürü Zeki Atlı, TCK
Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir
Uraloğlu, 23-24-25 dönem Milletvekili
Yaşar karayel, Ereğli Demir Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk
Öz, Ekonomik İşler Baş Yardımcısı
Mücahid Fındıklı, Eğitim Vakfı Başkan
Yardımcısı Cahid Bağcı, Birlik Vakfı
Ankara Şube Başkanı Muhittin Bal,
Adana Milletvekili Prof. Dr. Vahid
Kirişçi ve Konya Milletvekili Orhan
Erdem katıldı.

Başkan Sudaş'tan
Arnavutköy
Beledi̇yesi’ne Zi̇yaret
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Arnavutköy
Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’yı makamında
ziyaret etti.
Yaşanan pandemi sürecinin ülke ekonomisine, bireysel
yaşantılarımıza ve iş hayatına yansımalarının konuşulduğu
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ziyarette Sudaş, Kuyumcukent için alınan Koronavirüs Covid-19
önlemlerinden bahsetti.
Gelen ziyaretçilerin rahatça dolaşabileceği, alışveriş yapabileceği
bir tesis olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Sudaş’a
Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’da hem belediye
binasının hem de insanların sık ziyaret ettiği bütün binalar için
gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Arnavutköy Belediye
Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’yı en yakın zamanda Kuyumcukent’te
de ağırlamak istediğini söyledi. İyi dilek temennileriyle ziyaret sona
erdi.

B.B.NO: 243
Perakende Kuyumculuk
0537 777 00 70 - 0212 931 25 75
Satılan Ürünler: 14 Ayar Ürünler, Pırlanta, Mücevher Setler, Alyans,
Kolye, Çocuk Ürünler, Muhteli̇f Küpe Ve Takılar.

Demi̇rcan Auto
Firma Sahibi:
Hüseyin Demircan
Kuyumcukent AVM Bloğu -1 Otopark girişi
Araç alım satım
0543 557 37 42 - 0539 557 91 57/ 0543 688 57 57

Settar Rumeli̇ Kuyumculuk
Firma Sahibi:
Sami̇ Can Sai̇mler
Perakende Satış, Toptan Satış
0532 637 19 13 - 0554 492 94 85
Satılan Ürünler: 22 Ayar, 18 Ayar, 14 Ayar Ve 8 Ayar Ürünler, Alyans, Bi̇lezi̇k, Mücevher
Setleri̇, Sarrafi̇ye, Küpe Ve Takı Setleri̇, Pırlanta, Tektaş, Fantazi̇ Ürünler.

Zeraf Kuyumculuk
Firma Sahibi:
Adnan Güder, Furkan Savaş
B.B.NO: 129
Perakende Satış, Toptan Satış
0533 662 90 23
Satılan ürünler: 14 Ayar Muhteli̇f Ürünler, Pirlanta, Alyans, Mücevher
Setler

Kuyumcukent
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