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ÖNCE SAĞLIK…
Değerli meslektaşlarım
ve sevgili dostlar,

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

Bir yılı aşkın bir süredir ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19
etkisini günden güne artırmaktadır. Maalesef bendeniz de bu hastalığa
maruz kalanlardan oldum. Oldukça zor günler geçirdiğimi söylemek isterim.
Hastalığın etkisinin yaşanmadan bilinmeyeceğini, yaşayarak idrak etmek
durumunda kaldım. Uyulması gereken bütün önlemlere dikkat etmeme
rağmen 17 gün ağır bir tedavi süreci geçirdim. Rabbime binlerce kere
şükürler olsun bu hastalığı atlattım ve yeniden aranıza döndüm.
Covid-19 virüsü enfeksiyonunun akciğerlerime sirayet etmesi nedeniyle
hastanede geçirdiğim 17 günlük çok ağır tedavi sürecimde bana dua ve
manevi desteklerini esirgemeyen kadim dostum Sayın Hulusi Akar Paşama,
Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, Hastane Başhekimi Sayın
Dr. Mehmet Emin Kalkan Bey’e ve onun nezdinde fedakar hastane sağlık
ekibinin her bir ferdine, eski dönem ve yeni dönem bakan ve milletvekili
arkadaşlarıma, vakıf dostlarıma, ismini tek tek sayamadığım tüm gönül
dostlarıma minnet ve şükran duygularımı arz eder, saygılar sunar, tüm
hastalara acil şifalar dilerim.
Bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in beni
bizzat arayarak dua ve hayır dileklerine muhatap olmam bu zorlu süreçte
şahsımı fevkalâde umutlandırmış, moral vermiştir.
Furkân Suresinde de buyurulduğu gibi "Kulluğunuz ve niyazınız olmasa
Allah size ne diye değer versin! Müjde ve ihtarı gereği bu mânâ ile siz aziz
dostlarımın Kuyumcukent mesai arkadaşlarımın, eş dost ve akrabalarımın
gönülden duaları hürmetine Şafi isminin tecellisi zuhur etmiş olup,
tedavime evde devam edilmek üzere hastaneden taburcu oldum. Tüm gönül
dostlarıma dua ve şükranlarımı arz eder, diğer hastalarımıza da acil şifalar
dilerim.
Bu hastalık sürecine rağmen Kuyumcukent'imizi de her daim düşünüyor
ve geliştirmeye, yenilemeye gayret ediyoruz. Geçtiğimiz dönemde
plazalarımızdaki yangın merdivenlerine açılan kapılarımızı yeniledik, yeni
yük asansörümüzü atölye bloğunda hizmete açtık, tuvaletlerimizi yeniledik.
Çağın gereklerine uygun güncellemeler ve tabi yıpranmaların gerektirdiği
yenilikler hız kesmeden devam edecektir.

Kuyumcukent İşletme A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat SUDAŞ
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Başyazı

Hepimizi türlü acılar, felaketler yaşatan 2020 yılı artık geride kaldı. 2021
yılına umutla bakıyoruz. Değişen sadece tarih olsun. Sağlıklı günler, başarılı
işler, kalıcı dostluklar hayatımızı süslesin. Hepinize yürekten güzel bir yıl
dilerim.
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…
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Kıymetli Metal Analizlerinde, Taşınabilir Niton XRF

ALTIN ve GÜMÜ
Analizlerinde
Hassas Çözümler
ALTIN ve GÜMÜȘ
Analizlerinde
Hassas Çözümler

Sektör Dışı Firmalar
Kuyumcukent’te Faali̇yet İzni̇ni̇
BKM’den Alacak

Kuyumcukent tesisi kuyum ve
kuyum faaliyetlerine yardımcı olan
firmaların bir arada bulunmak
suretiyle hizmet sağlayan büyük
kompleks bir yapıdır.
Bu tesisin kontrollü bir şekilde
yönetilmesi, faaliyetlerin devamını
istikrarlı bir şekilde sağlamak Blok
Kat Malikleri Yönetim Kurulunu ile
Kuyumcukent Yönetim Kurulu’nun
yetki ve sorumluluğundadır. Blok
Kat Malikleri Yönetim Kurulu,
sizlerin hak ve menfaatini
gözeterek hareket etmekte ve tüm
bu yaptığı işlem ve eylemlerde ise;
tüm malik ile zilyetleri bağlayan,
uyulması zorunlu anayasa
hükmünde olan “Kuyumcukent
Toplu Yapı Yönetim Planı”na göre
hareket etmektedir.
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Bahse konu Kuyumcukent Toplu Yapı
Yönetim Planı’nın, 39/4 maddesinde
“Kuyumcukent’te yer alan bütün
bağımsız bölümler, kuruluş amacına
göre kuyumculuk sektörü esas olmak
üzere üretim ve ticari amaçlı işyerleri
ve yan hizmet tesisleri olarak inşa
edildiğinden, bu faaliyetlerin dışında
gösterilecek iştigal konuları için
öncelikle Yönetim Planı ve ekleri esas
alınacaktır. Bloklardaki kuyumculuk
üretimi ve satış/pazarlaması
harici iştigal konuları için hangi
ticaret faaliyet dalından kaç adet
olacağı ve bunların standartlarının
belirlenmesi konularında BYK’ları
tam yetkilidirler. Farklı iş kolları için
özellikle yan hizmet dalında faaliyet
göstermek isteyen kuruluşlar işyeri
açmadan önce BYK’dan izin almak
zorundadır. BYK, farklı işkollarına
site menfaatini korumak ve kollamak
amacıyla sayı sınırlaması getirebilir,
izinsiz açılan işyerlerine gereken
yaptırımı uygulayabilir.” İfadesi de yer

almaktadır.
Bu bağlamda; tesiste yer alan ticari
işletmelerin ticari faaliyetlerinin
devamı ve düzenlerinin korunması
amacı ile talepler doğrultusunda
tesis ihtiyacını karşılamak
adına kuyumculuk faaliyeti
dışındaki sektörlerin açılışlarının
(Telekomünikasyon, özel izne tabi
Ayarevi, Banka, OSGB, Sigorta
Acenteliği, Market, Restaurant, Kuaför
vb. Kuyumculuk faaliyeti dışında
hizmet veren sektörler) BYK izni ile
yapılması zorunlu olduğuna ilişkin BYK
kararı alınmıştır.
Özetlemek gerekirse; tesis içerisinde
kuyumculuk faaliyetleri dışındaki
sektörlerin açılış taleplerinin Blok Kat
Maliklerine müracaat edilmek suretiyle
izin alınması, alınacak izin akabinde
ancak faaliyete geçebileceğini siz
değerli üyelerimize hatırlatmak isteriz.
Tesis içerisinde bu kurallara riayet
ederek hareket edilmesi tüm üyeler
için zorunludur.

Kuyumculukta kullanılan gümüşün tam gümüş içeriğinin belirle
takıların kalitesinin sağlanması açısından çok önemlidir. Gümüş ve
alaşımlardaki tam gümüş içeriğinin bilgisi, mücevher ve gümüş e
için kalite standartlarının karşılanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle
prosedürü uluslararası ve ulusal olarak düzenlenmektedir. K
madenlerin ayarlarının yapıldığı laboratuvarlarda yaygın olarak ku
Kuyumculukta kullanılan gümüşün tam gümüş içeriğinin belirlenmesi
prosedür, gümüş elektrod yardımıyla gümüşün asidik or
takıların kalitesinin sağlanması açısından çok önemlidir. Gümüş ve
gümüş
çözünmesinden
sonra potasyum bromür ile titrasyonudur.
alaşımlardaki tam gümüş içeriğinin bilgisi, mücevher ve gümüş eşyalar
için kalite standartlarının karşılanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, tespit
prosedürü uluslararası ve ulusal olarak düzenlenmektedir. Kıymetli
madenlerin ayarlarının yapıldığı laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılan
prosedür, gümüş elektrod yardımıyla gümüşün asidik ortamda
çözünmesinden sonra potasyum bromür ile titrasyonudur.

TitroLine® 5000
Otomatik Titratör
Gümüş Analizleri için

TitroLine® 5000
Otomatik Titratör
Gümüş Analizleri için

TitroLine® 7000
Otomatik Titratör
Altın ve Gümüş Analizleri için

www.sumertek.com

www.sumertek.com

+90 216 550 78 85

info@sumertek.com

Yeni Yük Asansörü Hizmete Açıldı,
Kuyumcukent’e Hayırlı Olsun
Kuyumkent tesisinde;
doluluk oranlarının, çalışan
sayısının ve işlem hacminin
artmasıyla birlikte
yeni ihtiyaçlar ve yeni

yapılanmalar kaçınılmaz
olmuştur. Tesiste yaşanan
kapasite artışı göz önünde
bulundurulup ihtiyaç
duyulan donanımlar
tespit edilerek öncelik
sırası ve mali durumlar
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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 yapılmıştır.
Açılan yük asansörünün
imalatı yapılmış, inşaatı
tamamlanmış ve montajı da
nihayete ermiştir. Böylelikle
gerek kullanıcı hatasından

Haber

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- çıkışının 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.

Haber
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Kuyumcukent’te Yenilikler

Yen

Hız Kesmeden Devam Ediyor!
Günlük yaklaşık 21.000 kişinin
kullandığı tesisimizin ortak kullanım
alanlarının yıpranmış ve kronikleşmiş
sorunlarını gidermeye, yenilemeye
devam ediyoruz.
Sizlerden gelen talep ve şikayetler
doğrultusunda, sizlere ve tesisimize
fayda sağlayacağı kanaatine vardığımız
yenilikleri hayata geçirmek için
elimizden geleni yapıyoruz.
Tesisimizde gerek kullanıcı hataları,
gerekse de uzun süre kullanıma
bağlı kronikleşmiş sorunları bulunan
WC’lerin bakım onarım çalışmalarına
başlamış bulunmaktayız. Hasarlı ve
eskimiş olan bay WC’leri tadilatta
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ilk sırayı yer almış olup, önümüzdeki
günlerde ise kalan diğer tuvaletlerin
bakım onarımı yapılarak hizmete
açılacaktır.
WC lerin kronikleşmiş sorunları
, izolasyon ve yalıtım kaynaklı
önlenemeyen su damlaları, kullanıcı
hatası sebebi ile yerlerin lekelenerek
WC’lerin kirli ve bakımsız görüntüsü
ve daha bir çok problem göz önünde
bulundurularak, hızlandırılmış bir
iş planı ile hafta sonları ve gece
mesaileri ile kısa sürede hizmete
açılması amaçlanmaktadır. Yine
sizlerden gelen talepler göz önünde
bulundurularak, alaturka WC sayısı
arttırılmış, darbe görerek kırılan

kabinler, kilit mekanizmaları, WC
kapıları, yer ve duvar fayansları ve
vitrifiye malzemeleri yenilenmiştir.
Yeni yapılan ışıklandırma sistemi
ile de daha aydınlık daha modern,
daha temiz, daha kullanışlı tuvaletler
oluşturulmuştur.
Kuyumcukent Yönetimi olarak
tesise sağladığımız faydalı yenilikler
devam edecektir. Tüm kullanıcılardan
ricamız tüm yapılan yenilikleri itinalı
ve özenli şekilde kullanmalarıdır.
Kuyumcukent’in hepimizin olduğunu
ve oluşan zararların hepimizin zararı
olduğunu unutmayalım.

Ai̇ dat Ve Otopark Ücretleri̇ nde
Zorunlu Düzenlemeler
Kuyumcukent İşletme A.Ş.,
Kuyumcukent tesisinde üyelerden
toplanan aidatı, müşterek methal
olarak ayrılmış alanlardan elde ettiği
kira gelirleri ile üyelerden elde ettiği
otopark hizmet bedeli gibi gelirlerini;
tesise ait tüm giderleri (bakım ve
onarım, güvenlik, temizlik, ortak
alan giderleri, personel ücretleri ve
amortisman giderleri vs.) karşılamak
üzere kullanmaktadır.
Kat Mülkiyeti Kanunu’na istinaden
Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu
olarak toplanan aidatlar, siz değerli
malikler ve esnaflarımızın menfaatleri
doğrultusunda, minimum seviyelerde
tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak
yaşanan global ekonomik olayların
satın alma süreçlerinde ithalat
ve ihracat ürünlerinin fiyatlarında
yarattığı etkiler, yeni düzenlemeler
yapılmasına neden olmuştur.

Bu sebeple aidatlara ve otopark
aboneliklerine yapılan zorunlu
düzenlemeler hakkında bilgi
paylaşımında bulunan BKM Yönetim
Kurulu Başkanı Selahattin Uyanık;
’’Dünya çapında yaşanan pandemi,
piyasalarda ve ekonomide yaşanan
dalgalanmalar, Türk Lirasının döviz
ve altın karşısında yaşadığı değer
kaybı göz önünde bulundurularak
2020 temmuz ayında aidat ve
otopark aboneliğine cüzi oranda zam
yapılmıştı.
2. Pandemi dalgası ile de
Cumhurbaşkanlığı tarafından
yayımlanan genelgeler doğrultusunda
alınan önlemler, artan döviz kurları,
enflasyon, günümüz ekonomik şartları,
kira kayıpları, elektrik, su ve doğalgaz
zamları ile 2021 yılı başlangıcında
%21,56 oranında yapılan asgari ücret
zammı, yaşanan maliyet artışları

sebebiyle; bu artışlar Kuyumcukent
tesisi için yapılmak zorunda kalınan
mal ve hizmet alımlarına da ciddi bir
şekilde yansımış olup, aidatlarda ve
otopark abone ücretlerinde de artışa
gitmek kaçınılmaz hale gelmiştir.
Tüm bu etkenler bir araya
geldiğinde Kuyumcukent
Kompleksinde uluslararası
standartlarda verdiği hizmetlerinin
kalitesini sürekli yükseltmek hedefiyle
faaliyetlerine devam eden KİAŞ’ın
aidatlarda ve otopark aboneliklerinde
yeni düzenlemelere gitmesi gerekliliği
doğmuştur. Günümüzün şartlarında
giderleri karşılamak ve işletmenin
sürekliliği için aidatlarda asgari
sınırda artışa gitmek önlenemez
hale geldiğinden dolayı aidatlar
güncellenerek m 2 başına 13,98 TL +
KDV olmuştur.’’ dedi.
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Ocak - Şubat 2021

21

telefonuna gelen SMS’ler

banka hesabına transferi

sayesinde çok aşamalı güvenlik

gerçekleştiriliyor. Son olarak

katmanlarından geçtiği

sistemin üreteceği teslim tutanağı

ve banka şubesinde sıra

imzalanarak işlem sonlandırılıyor.

beklemeden veya altın gününü

Bu sayede güven içinde altınlar

beklemeden hem güvenle hem

banka hesabına aktarılmış oluyor

de anında altınını hesabında
görebildiği bu alt yapıyı

Pandemi nedeniyle yavaş

deneyimleyebiliyor.

ama emin adımlarla ilerlediğimiz
bu sistemde bir diğer hayalimiz

Bugün itibariyle sadece

ve hedefimiz vatandaşın banka

350’den fazla ilde 100’den fazla

hesabındaki altınından ihtiyacı

kuyumcuda kullanılmakta olan

kadarını istediği zaman fiziki

bu altyapının orta vadede

olarak, yani yine altın şeklinde

anlaşmalı diğer bankalara ve

çekebilmesidir. Bankalar ile

tüm şehirlere yayılması için

birlikte bu konudaki mevzuatsal

gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

ve teknolojik altyapıyı kurmak

Amacımız altın birikimi olan her

için elimizden gelen gayreti

vatandaşın, banka şubesinin ve

gösteriyoruz.

kuyumcunun olduğu her yerde

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İLE ALTIN YATIRIMINDA YENİ BİR SAYFA AÇILDI

“KAD-SİS” KUYUMCU ALTIN
DEĞERLEME SİSTEMİ
İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen, bu yıl hayata

kadar hızlı olmasa da emin adımlarla büyüdüğünü

yapabilmek için vatandaşın

altın mevcut ve bu tutarın

sadece bir kamu bankasında

güvenli şekilde saklanması

altın hesabının bulunması

ve sahibine ve topluma fayda

yeterli. Sonrasında kendisine
en yakın ADN’ye noktası
olan kuyumcuya gidiyor.
Bundan sonraki işlemlerin
her aşamasında güvenlik
amacıyla bankadan ve KADSİS
sisteminden cep telefonuna
tek kullanımlık onay kodları

dönüşümün öncüsü olacağına inandığını vurguluyor ve şöyle

geliştirip, zenginleştirecek uygulamalar ile daha geniş kitlelere

geliyor. İlk aşamada bir

devam ediyor;

ulaşmayı hedefliyoryuz.

bilgilendirme formunun okunup
imzalanmasının ardından

Projenin hazırlık safhasında, büyük bir titizlikle çalışarak

cep telefonuna gelecek onay

başlattığımız Altın Bankacılığı Projesi’nin mimarı olarak; uzun

seçtiğimiz kuyumcularımızla birlikte fikir alışverişi yapıp

koduyla KADSİS'e giriş yapılıyor.

zamandır kuyumcuların da dahil olduğu bir ağ kurarak bu

özenle çalışarak, arkasında yüksek teknoloji ve siber güvenlik

Altını teslim ederken güvenlik

sistemde bir sonraki aşamaya geçişi planlıyorduk. 2020 yılının

uygulamaları olan, tasarım ve geliştirme süreçleri bankalarla

amacıyla sistem tarafından

tüm talihsizliklerine rağmen bu hayalimizi gerçekleştirebilmiş

entegre olacak şekilde İstanbul Altın Rafinerisi tarafından

tüm akış kamera kaydı altına

olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

yürütülen yönetilen özel bir yazılım ve donanım altyapısını

alınıyor. Bu kamera kayıtları

kullanıma sunduk. Böylece insanımızın büyük emekler harcayıp,

güvenli bir ortamda saklanıyor.

uzun yıllar çalışarak biriktirdiği altınlarını ADN (Altın Değerleme

ADN yetkilisiyle mutabık

Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım gibi kamuya ait

Noktası) dediğimiz seçkin kuyumculardaki bu teknolojik

kalındıktan sonra bankadan

konvansiyonel ve katılım bankalarında başlayan sistemin,

sistemle güvenle banka hesabına aktarmasını sağlıyoruz.

vatandaşın cep telefonuna

pandemi öncesinde planlandığı

Vatandaş kuyumcuda bir yandan çayını yudumlarken;

gelecek onay koduyla altınların

İlk etapta Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat
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denk gelen oranda bir yastıkaltı

KAD-SİS ile işlem

görüyoruz. İlerleyen dönemde sistemi yaygınlaştırarak, hizmeti

altın sektörünün dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla

22

göre ülkemiz GSYİH’nin %40 ‘ına

geçirilen KAD-SİS sisteminin altın sektöründe teknolojik

“2010 yılında bankalar nezdinde altın hesabı açılarak

Son yapılan çalışmalara

bir ADN’ye erişebilmesidir.

İAR CEO’su Ayşen ESEN

A

ltın sektörünün de hızla değişen
dünyaya ayak uydurması gerekliliğini
görerek, 2010 yılında fikir babası
olduğumuz “Altın Bankacılığı” projesi
halkımızın teveccühü ile bugüne kadar
geldi. Sektörün dönüşümüne öncülük eden
İstanbul Altın Rafinerisi olarak bundan
güç aldık ve projenin bir sonraki adıma
taşınması için çalışmaya başladık. Banka
şubelerinde başlatılan “altın günleri”
uygulamaları sayesinde altın mevduat
hesapları ile tanışan Türk tüketicisininaltın
yatırımcısı veya tasarruf sahibinin hayatını
altın bankacılığında kolaylaştırmanın
yollarını aradık. Güvenilir, yaygın, entegre
teknolojik altyapısı ve ince eleyip sık
dokunarak belirlenen seçkin kuyumcu
ağı sayesinde KAD-SİS ile bu dönüşümü
gerçekleştirdiğimize inanıyoruz.

sağlayacak hale getirilebilmesi
İAR’ın öncülüğünde hayata
geçirilen bu proje ile mümkün
hale geldi. Böyle bir zamanda
böylesi büyük bir projenin mimarı
olarak, vatandaşlarımıza ve
ülkemize elimizden gelen katkıyı
sağlayabildiğimiz için mutluyuz.”

SORULARLA KAD-SİS
KAD-SİS NEDİR?
Açılımı;kısaca KADSİS olarak
belirttiğimiz Kuyumcu Altın
Değerleme Sistemi; evdeki
elinizdeki 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 giderek altınlarınızın
güvenilir şekilde değerlemesinin
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yapılmasını sağlayan ve altınlarınızı
anında sistem içerisindeki banka
hesabınıza 24 ayar karşılığı gram
cinsinden aktarılmasını gerçekleştiren
sistemdir. Bu sistemin knowhow(teknik bilgi birikimi), yazılımı, fikri
mülkiyet vb. her türlü hakkı İstanbul
Altın Rafinerisi tarafından koruma
altına alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine

(ADN)’nı belirlerken, 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

unsuruyla harmanlayan kuyumcular

sistem işlemektedir. Sistem içerisinde
rekabete kesinlikle yer yok. Sistemde

standarta uymak zorundadır. Sistem,
kuyumcuya göre farklı işleyişe
müsaade etmemektedir. Altın hamili

gitmeden bile, eğer altınının gram

para ile satın alamayacağı bir prestij

ve ayarını biliyorsa, www.kadsis.

sağlayacaktır. KADSİS’e entegre

com üzerinden altınının belirlenmiş

kuyumcu, Türkiye çapında güvenili,

standartlara göre değerini öğrenebilir.

saygın bir sistemin parçası olmakla

KAD-SİS’İN KATKILARI
NELERDİR?
Halihazırda ülkemizde 3-5 bin

Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi,

şifreyi girmesi için numpad ve yazıcı,

sistem dışındaki altını sisteme sokarak

tarayıcı ile gerçekleştiriyor. Tüm bu

altın ithalat miktarının düşmesini

donanımın kurulumunu İstanbul Altın

sağlar, bu ülke dış ticaret rakamlarına

Rafinerisi sağlıyor.

pozitif yönde etki eder. Ekonomiye

yakın ADN den altınlarını hesaplarına
aktarabilirler. Projedeki bir başka

elbette bankanın müşterisidir. Böylece

oluşmaktadır. Yani sistem kuyumcuya

kameralı bir işlem matı, vatandaşın

24 ayar cinsinden kendilerine en

içeri giren her müşteri öncelikle

aktaracaktır. Hatta kuyumcuya

bekletildiği uzmanlarca ifade ediliyor.

ya da kurdan altınlarını bozmadan

yapılarak tanıtılmaktadır. Dükkanından

için de çok değerli bir potansiyel

bir bilgisayar, işlemlerin yapıldığı

Vatandaşlarımız herhangi bir fiyattan

tarafından her mecrada reklamı

aynı şartlar da altınını kendi hesabına

altının sistemin dışında güvence olarak

herhangi bir vergi bulunmamaktadır.

bankalar hem İstanbul Altın Rafinerisi

gelişen, değişen, kuyumculuk sektörü

İşlemler; bizim kurduğumuz çift ekranlı

bulunmadığından vatandaşa doğacak

ADN olarak hem sisteme dahil

vatandaş hangi ADN’ye giderse gitsin

kuyumcuyu sisteme dahil ediyoruz.

Bu sistemde bir alış-satış işlemi

bacağıdır. Değerleme işindeki
uzmanlığı tecrübesiyle ve güven

ton civarında arasında bir miktarda

KAD-SİS’İN MALİYETİ VAR MI?

Kuyumcu bu sistemin en kıymetli

belirlediği milyemler üzerinden

her biri Türkiye’nin her yerinde aynı

Biz Altın Değerleme Noktaları

KAD-SİS’İN KUYUMCUYA
AVANTAJLARI NELERDİR?

ve Maliye Bakanlığının önerdiği ve

yer alan seçkin kuyumcularımızın

KAD-SİS NASIL İŞLİYOR?

24

KAD-SİS’TE STANDART BİR
DEĞERLEME OLMASI NE
DEMEK?

dahil olan fiziki altın finansal piyasalara
taze ve karşılığı olan bir giriş
olduğundan, enflasyon yaratmadan
ekonomiyi canlandırır. Ayrıca
Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi

çevresinde bulunan diğer kuyumculara
karşı avantaj kazanır. Güvenilirlik,
tanınabilirlik ve itibar açısından fark
yaratır.
Yıl sonu itibarı ile 35 ilde 100 den
fazla noktaya ulaşacak olan sistem,
yarın Türkiye genelinde 1000’lerce
noktaya ulaşacak. KADSİS içinde yer
almak isteyen şeçkin kuyumcuları
şimdiden sisteme dahil olmaya
davet ediyoruz. An itibariyle bazı il ve
ilçelerde ADN kontenjanımız dolmuş
durumda ve bu nedenle o bölgelerden
gelen talepleri bu aşamada
değerlendirmeye bile alamıyoruz.

ile altın birikimi olan vatandaşın

Bu proje her geçen gün gelişerek,

evde âtıl durumda bekleyen altını,

yenilenerek ve büyüyerek geleceğin

güvence olma niteliğini kaybetmeden

en önemli yatırım sistemlerinden biri

mevduat hesabında altın cinsinden

olacak

hayalimiz; vatandaşın hesaplarında

değer kazanır, isteyen tüketiciler

bulunan altını fiziki GRAMALTIN

için finansman kolaylıkları sağlar ve

olarak çekebilmesidir. Bu konuda

üretime katkıda bulunur, elbette altının

ve bu sistemin bir parçası olmak

da hem teknolojik hem mevzuatsal

çalınma, kaybolma, doğal felaketler

için www.kadsis.com ve 444 1 537

gerekliliklerin yerine getirilmesi için

karşısında yok olma risklerine karşı

üzerinden iletişime geçerek detaylı

çabalarımız devam etmektedir.

korunma sağlar.

bilgi alabilirler.
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KAD-SİS ile ilgili detaylı bilgi almak

Av. Recep Gazi CİVELEK

Dolandırıcıların Yeni Hedefi Internet
Üzerinden Altın Satışı Yapan Fi̇rmalar
İnternet ortamında her gün
yeni bir dolandırıcılık yöntemi
geliştiren kalpazanların son oyunu ele
geçirdikleri kart bilgileri ile altın satış
sitelerinden alışveriş yapmaları oldu.
Kartlarından altın alışverişi yapıldığını
gören vatandaşlar soluğu savcılıkta
alırken, Avukat Recep Gazi Civelek
soruşturmaların altın firmalarını da
mağdur ettiğini kaydetti.
Her gün yeni bir dolandırıcılık
yöntemine başvuran kalpazanların son
hedefi internet üzerinden altın satan
firmalar oldu. Dolandırıcılar, kredi
kartı bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin
kart numaraları ile internetten kendi
isimlerine alış veriş yaparken kart
sahibine giden 3D güvenlik şifrelerini
de ya telefon ile arayarak ya da sim
kart kopyalama işlemi ile bu şifreyi ele
geçirdikleri ortaya çıktı.
Banka tarafından, müşteriye
gönderilen ve paylaşılmaması istenen
şifre paylaşıldığında dolandırıldığını
anlayan kart sahipleri, soluğu savcılıkta

alırken savcılık, alışveriş yapılan şirketi
muhatap alarak ifadeye çağırıyor.
Son dönemde artan durum
kart sahibini mağdur ederken bu
dolandırıcılığa hedef olan firmalar da
savcılık soruşturması süreciyle firma
isimleri ya da markalar da ciddi zarara
uğruyor.
İnternetten altın satan firmalar mağdur
GRM Sanal Pazarlama Şirket vekili
Av. Recep Gazi Civelek son dönemlerde
artan dolandırıcılıklar incelendiğinde
internet üzerinden altın satışı yapan
firmaların yaşadığı sıkıntıyı ve süreci
anlattı. Civelek “Dolandırıcılar ele
geçirdikleri kredi kartı bilgilerinin
sahipleri ile irtibat kurarak, kişilerin
kartından ödeme yapmak için
bankalarında SMS olarak gelen şifreyi
paylaşmasını istiyor. Kart sahibi de
bilinçsizce bu şifreyi paylaşıyor. Daha
sonra dolandırıldığını anlayan kart
sahibi eğer ürün teslim edilmiş ise
savcılığa başvurmanın dışında herhangi
bir şey yapamıyor. Çoğunluğu takipsizlik

ile sonuçlanan dosyalarda sadece
kart sahibi değil alışveriş yapılan
işletmede mağdur oluyor. Altın satışı
yapan firmalar savcılıkça şüpheli gibi
ifadeleri alınarak dolandırıcı muamelesi
görüyorlar. Burada asıl konu savcının
konuya hakim olmadan şüpheli
konumuna almasıdır. Bu firmalar
işlemlerinde 3D Secure ile güvenlik alt
yapısını kullanan firmalardır, müşterinin
bu şifreyi bilmeden alışveriş yapması
mümkün olmayıp kart sahibinin bu
şifreyi paylaşmasıyla aldatılmış zarara
uğramış olmaktadırlar. Olay ile hiç
alakası olmayan internetten altın satışı
yapan bu firmalar savcılıkta dolandırıcı
gözüyle bakılıyor halbuki bu firmalar
vergisini veren firmalardır” dedi.
Civelek, kart sahiplerini bu tarz
sıkıntıların yaşanmaması için banka
görevlileri dahil olmak üzere gelen SMS
bilgilerini kimseyle paylaşmamalarını,
sanal kart kullanmak gibi önlemler
almaları konusunda uyardı.
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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.

26
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İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen
sahte ve ayarı düşürülmüş altınlarla
ilgili gözaltına alınan 76 şüpheliden
29’u tutuklandı. Ele geçirilen altınlar
ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
sergilendi. Sergide yer alan bir bileziğin
gerçeğinin piyasa değerinin yaklaşık 25
bin lira olduğu ancak üzerinde sadece
500 liralık altın bulunduğu öğrenildi.

10 İlde Düzenlenen Sahte Altın
Operasyonunda 76 Gözaltı 29 Tutuklama
Mali Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde
altın dolandırıcılığı yapan altı suç
yapılanmasına operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen
operasyonda, 76 şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre şüpheliler, İstanbul’daki altı
kuyumcu atölyesinde ayarı düşürülmüş
altın ve bakır üzerine altın kaplama takı
üretiyordu. Takıların içeriğindeki altın
ederinin çok altında olduğu için büyük
bir vurgun yapılıyordu.

28

bazılarının bakır üzerine ince bir altın
tabakası eklenerek elde edildiği de
ortaya çıktı. O bileziklerin üzerindeki
altının 500 lira ila 1000 lira arasında

Şebeke üyelerinin operasyon öncesinde
büyük bir vurgun peşinde olduğu,
Bakırköy'de büyük ölçekli bir kuyumcu
mağazası açmayı planladıkları iddia
edildi. Düşük değerdeki altınları satarak
kaçmayı planlayan şebekenin planını
polisin operasyonu bozdu.

ATÖLYELERDEN DOLANDIRICILARIN
ALTINLARI ÇIKTI
Polis ekipleri o altınların üretildiği
atölyelere de baskın düzenledi. Yapılan
aramalarda piyasaya sürülmek üzere
hazırlanmış çok sayıda bilezik, kolye,
yüzük, hasır kemer, çeyrek, yarım ve
reşat altın ile kaplamada kullanılan
bakır teller ele geçirildi.

olduğu, ancak kuyumculara tamamı
altınmış gibi gösterilerek 20 ila 25
bin lira arasında satıldığı öğrenildi.
Şebekenin reşat, çeyrek gibi altınları da
bakır üzerine altın kaplama ile ürettiği
belirlendi.

25 BİN LİRALIK BİLEZİKTE 500 LİRALIK
ALTIN ÇIKTI
Şebekenin ürettiği bileziklerden

MAĞAZA AÇACAKLARDI
Mali Polis’in operasyonuyla çökertilen
şebekelerde ele geçirilen altınlar
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emniyette sergilendi. Değeri
düşürülmüş ve bakır üzerine kaplanmış
altınlarla yapılan sergi kuyumcuları
aratmadı. Gerçek olması halinde
yaklaşık 3 milyon edecek olan kaplama
ve ayarı düşürülmüş takılarda yaklaşık
150 bin liralık altın bulunduğu belirtildi.

29 KİŞİ TUTUKLANDI
Şebeke üyelerinin hemen her ile
gönderdikleri altınlarla milyonlarca
liralık vurgun yaptığı belirtilirken,
şüpheliler, işlemlerin ardından
adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 29'u
tutuklanırken, 42 şüpheli hakkında adli
kontrol hükmü uygulandı. Diğer beş
şüpheli ise işlemlerin ardından serbest
bırakıldı.

YANGIN TEHLİKESİ İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR!
BÜFE ve Lokantalar DİKKAT !
Basit bir baca temizliği ihmali,
ölümcül sonuçlar doğuruyordu...
Tesisimizde geçtiğimiz günlerde
gıda sektöründe faaliyet gösteren bir
işletmenin bacası biriken yağlarını KİAŞ
Yönetimin baca temizliği konusunda
yaptığı ihtarları dikkate almayıp,
temizletmediği için tutuşmuştur.
Bacaların tutuşmasının ardından
lokantaların baca ve cihaz temizliği
yaptırmasının ne kadar önemli olduğu bir
kez daha anlaşılmıştır.
Bu üzücü olayda tek tesellimiz
tesisimizin teknik ve güvenlik ekipleri
tarafından yapılan hızlı ve erken
müdahale sonucunda can kaybına ve
yüksek maddi hasarlara yol açmamış
olmasıdır.
Önce kendiniz için sonra bütün
Kuyumcukent sakinleri için uyarıları

dikkate almak ve ona göre davranmak
son derece önem teşkil etmektedir.
Kuyumcukent kompleksinde bu gibi
üzücü olaylar ile karşılaşmamak için hem
bireysel hem de işletme olarak üstümüze
düşen sorumlulukları yerine getirmek
son derece önemli olduğu gibi her
zaman bu kadar şanslı olunamayabilir.
Bu gibi yangınlarda sadece maddi değil
aynı zamanda en kötüsü can kayıpları ile
de karşılaşabiliriz.
Tesisimizde bulunan havalandırma
ve aspiratör cihazlarının yanı sıra
sadece lokanta ve büfelerin kullanımına
ait aspiratör cihazları bulunmaktadır.
Bu cihazlar kullanıma bağlı olarak
ocakta pişirilen yemekler, fırınlar

30

Ocak - Şubat 2021

Haber

vasıtasıyla baca içlerine yağ tabakaları
oluşturmaktadır. Gerekli baca temizlikleri
yapılmadığı takdirde ise yağların
bacaların tutuşmasına yol açması ve
yangının hızını daha da arttırıyor olması
kısa sürede tüm çatının yanmasına,
ciddi kayıpların oluşmasına sebep
olabilmektedir.
Bu sebeple baca ve cihaz temizliğinin
belediyelerce onaylı profesyonel firmalar
tarafından 3 ayda bir yapılmasının
yanında temizleme işleminin yapılacağı
lokantaların üretim süresince ne kadar
yağ kullandığı da önemli bir etken, eğer
yoğun yağ kullanımız var ise periyodik
olarak yaptırdığınız bakım ve temizleme
işlemlerinin sıklığını arttırmanız can ve
mal güvenliğiniz açısından elzemdir.
Yukarıda belirtilen hususların yanı
sıra ‘’BACA TEMİZLEME VE DENETİM
YÖNETMELİĞİ‘’ gereğince de bu
bakımların yaptırılması zorunludur.
Bu Yönetmelik, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi sınırları içinde bulunan,
tüm ısıtma ve pişirme sistemlerindeki
bacaların periyodik temizliğini yapacak
gerçek ya da tüzel kişilere ait şirketlerin
yetkilendirilmesi, yaptıkları temizleme
işinin denetlenmesi ve çalışma usul ve
esaslarını kapsar ve 21/10/2006 tarihli ve
26326 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin ve
09/07/2015 tarihli ve 29411 Sayılı Binaların
Yangından Korunması Hakkındaki
Yönetmeliğin İstanbul İtfaiye Daire
Başkanlığı’na verdiği sorumluluk ve
yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
Baca temizliği yapan yetkili firmalara
http://itfaiye.ibb.gov.tr adresinden
ulaşabilir gerekli bakımları zamanında
yaptırabilirsiniz.
Bunca yapılan uyarıları, ihtarları
dikkate almayıp temizliğini yaptırmayan,
yangına sebebiyet veren ilgili firmalara
tüm hasarlar rücu edilecek ve ilgili
kurum kuruluşlara, Bakanlıklara bildirim
yapılacak, ciddi cezalar uygulanacaktır.
Her gün binlerce insanın çalıştığı ve
ziyaret ettiği en büyük entegre tesisi
olan KUYUMCUKENT’TE can güvenliği her
şeyin üstündedir. Buna göre hareket
etmek herkesin insani görevidir.

Dökümcüler

Dikkat!

Tesisimizde oluşabilecek yangın,
zehirlenme ve çevre kirliliğine sebebiyet
verebilecek faktörleri en aza indirmek
hepimizin görevidir. Nitekim, geçmişte
yaşadığımız tecrübeler ve uzman
personelimizin öngörüleri de bu
konuda önlem almazsak, ciddi sorunlar
yaşayacağımızın kaçınılmaz olduğunu
göstermektedir.
Dökümhane faaliyeti gösteren tüm
firmalarımıza kullandıkları mevcut
egzoz kanallarının, bacalarının ve iş
yeri sınırında bulunan ana kanalın
temizliklerini yaptırmaları için yazılar
tebliğ edilmiştir. Kuyumcukent’te faaliyet
gösteren dökümhaneler üzerlerine
düşen bu sorumluluğu üstlenmelidir.
Aksi halde tesis içerisinde yangın çıkarak
tüm işyerlerine, ortak alanlara ve tesiste
bulunan insanlara zarar vererek maddi
manevi kayıplara sebep olabilir.
Firmalar bu bakımlarını herhangi bir
bildirim beklemeden 3 ayda bir düzenli
periyotlarla yaptırmalı, bakımını yaptıran
firmalar bu formlarını KİAŞ’a teslim
etmelidir. Bakım yaptırmayan, kanallarını
temizletmeyen firmaların tespit edilmesi
durumunda bu firmalara cezai işlem
uygulanacak, ilgili resmi kurum ve
kuruluşlara bildirimler yapılacaktır. Bu
firmalar bu sebepten yaşanabilecek her
türlü olumsuzluktan sorumlu tutulacak
ve oluşacak tüm hasarlar da firmalara
rücu edilecektir.
Yangın vb. tehlikeli durumlarla
karşılaşmamak adına Kuyumcukent
Yönetiminin tedbir ve kurallarına
uyulması hepimizin sağlığı açısından
önem arz etmektedir.

SAHTE ALTIN YAPANLARA

14 YIL HAPiS
Altın imalathanesinde hazırladıkları
ayarı düşürülmüş hileli altınları
piyasaya süren 9 kişilik şebekeye
ceza yağdı. İstanbul 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’n de görülen 03.11.2020
tarihli son duruşmada dolandırıcılık
suçundan birden fazla eylemleri
neticesiyle sanık finansör Hakan
Aydın ile sahte takozların üretildiği
imalathane sahibi Volkan Akbaş için
ayrı ayrı 8’er yıl 9’ar ay hapis ile 875
bin TL para cezasına çarptırıldılar.

SAHTE AYAREVİ KAĞIDI DÜZENLEMENİN
CEZASI 5 YIL HAPİS!!!
Sanıklar Hakan Aydın ve Volkan
Akbaş ayrıca sahte takozlara
düzenledikleri sahte ayar evi raporları
için mahkeme tarafından özel belgede
sahtecilik suçundan da 5’er yıl 3’er ay
ayrıca hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Hakan Aydın’ın lideri olduğu
iddia edilen şebekenin piyasaya
sürdüğü takoz altınlara çinko,
gümüş ve bakır katarak, İstanbul
Altın Rafinerisi’ni zarara uğrattıkları
ortaya çıkmıştı. Birden fazla eylemleri
sebebiyle zincirleme suç hükümlerinin
uygulanması beklenen davada hem
hapis cezası hem de adli para cezasına
karar verildi.
Çinko, Gümüş Ve Bakır Karıştırmışlar
Hakan Aydın’ın talimatıyla imalatçı
ve dağıtıcı Volkan Akbaş, irtibatlı olduğu
kuyumculardan
aldığı hurda
altını
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imalathanesinde farklı bir materyal
katarak kalıp haline getirdi. Kalıp
halindeki bu madene Takoz adı
verilirken takozlar içerisinde gözle
görülmeyecek şekilde çinko, gümüş ve
bakır karıştırdı.
Fark Edince Ortaya Çıktı
Kuyumcu firmasında müdür olarak
gören yapan şikayetçi E.D
ifadesinde yaşanan
dolandırıcılığı nasıl
fark ettiğini
anlattı. E.D
“Saflaştırılmak
üzere toplanan
takoz altınları
incelediğimde
takozların içinde
altın olmayan
değersiz ağır bir
madde bulunduğunu, bunun hep aynı
bölümlere yerleştirdiğini gördüm.
Bunun üzerine gelen takozları kesip
içinde farklı bir madde olanları kenara
ayırdım. Bu takozlar 3 firma üzerinden
bize gelmektedir. Bu firmalar, bu
altınları ayar evi kâğıdı olduğundan
tekrar kontrol ettirmezler. Perakende
alırlar, kârını koyup biz toptancı
firmaya gönderip karşılığını saf altın
olarak alırlar. Bu altınları ayar evine
veren Volkan Akbaş’tır. Ben bu söz
konusu firmaları uyarmıştım. Şahıs bu
firmalara gelince bana haber verdiler.
Şikayetimiz neticesinde polis şahısları
uzunca bir süre takip ederek gerekli
teknik delillerle beraber suçlular
yakalandı. Firmamızı bu
şekilde zarara uğratmıştır”
dedi. Mahkeme sanıklara,
dolandırıcılık suçundan
birden fazla eylemleri
neticesiyle sanık
finansör Hakan
Aydın ile sahte
takozların üretildiği

Ağır Hapis
Cezası ve
Para Cezası
Uygulandı

imalathane
sahibi Volkan
Akbaş için 8’er yıl 9’ar
ay hapis ile 875 bin TL para cezasına,
sanıklara ayrıca ayar evi kağıtlarındaki
özel belgedeki sahtecilik suçundan
da 5’er yıl 3’er ay hapis cezasına
çarptırılmasına karar verdi.
Sahtekarların yakalanmasında
ve ceza almasında büyük çaba
sarf eden Av. Recep Civelek
“mahkemenin vermiş olduğu
karar emsal bir karar olacaktır.
Bundan sonra altın işinde

dolandırıcılık maksadıyla yapılan
sahtekarlıklar da toplamda 14 yıla
kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları
mümkün olacaktır. Önemli olan
sektörümüzü sahtekarlardan ve
dolandırıcılardan korumaktır. Haksız
kazanç peşinde koşan bu insanlar
hakettikleri cezaya çarptırılmış olup
adalet yerini bulmuştur.” dedi.

KAPALIÇARŞI

BEDEN DUVARLARI

RESTORASYONU BAŞLADI

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih Kurtulmuş

559 yıllık geçmişe sahip olan tarihi
çarşımız, göz bebeğimiz Kapalıçarşı’nın
restorasyon süreci, 5366 sayılı Kanun
uyarınca oluşturulan Yönetim Kurulu ile
2016 yılı Temmuz ayında kademeli olarak
başladı.
İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi
işbirliği ile büyük emek ve çabaların
sonucunda, gereken yatırımların
da yapılmasıyla başlanan çatı
restorasyonu 630 günde tamamlandı.
Çatı restorasyonunda; 800.000 adet
kiremit kullanıldı, 48.000m2 temel
yalıtım yapıldı. Çatı restorasyonu için
maliklerimizden hiçbir bedel talep
edilmedi.
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin desteğiyle, İski
Genel Müdürlüğü tarafından
2017 yılı Temmuz ayında atık ve
temiz su yenileme çalışmaları
başlatıldı ve yaklaşık 10 ay içinde
tamamlandı. Kapalıçarşı içindeki
sokak ve caddelerde atık su kanallarının
kaplaması anjiyo sistemi kullanılarak
yenilendi. Temiz su boru hatlarının
ve şebeke hatlarının döşenmesi, 25
yangın hidrantının belirlenen noktalara
kurulumları yapıldı.
Türk Telekominikasyon A.Ş. tarafından
2017 yılı Şubat ayında Kapalıçarşı içine
gelen eski bakır ana hatları iptal edilerek
yerine daha hızlı ve kullanışlı olan
fiber hat teknolojisi getirildi. Böylece
Kapalıçarşı Telekom alt yapısı yeni nesil
fiberoptik altyapısına kavuştu.
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Boğaziçi Elektirik Dağitım A.Ş.
tarafından 2019 yılı Mart ayında
Kapalıçarşı içine gelen ve içeride
bulunan trafolar arasındaki tüm ana
hatlar yenilendi. Beden duvarları
restorasyonu ile birlikte yeni nesil
trafoların inşaası da bitirilecektir.
Detaylı bilgilere www.
kapalicarsiyonetim.com adresindeki
bültenlerimizden ulaşabilirsiniz.

Şimdi sıra bizde...
15.12.2019 tarihinde yapılan Genel
Kurul’da; Kapalıçarşı’nın beden
duvarlarının restorasyonunun kamu
ile işbirliği halinde yapılması, tadilat
bütçesini oluşturarak yatırım giderlerinin
belirlenmesi ve uygulamanın yapılması
için Yönetim Kurulu’na yetki verildi.
Restorasyonun 3. etabı olan beden
duvarları restorasyon bütçesinin yaklaşık
%40’lık kısmı İstanbul Valiliği
ve Fatih Belediyesi tarafından
karşılanacak olup, restorasyon
ihalesi Fatih Belediyesi tarafından
yapılacaktır. İstanbul Valiliği
bu süreçte kontrolör olacaktır.
Restorasyon Bütçesi’nin kalan
%60’lık kısmı ise 634 sayılı Kat
Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim
Planımız uyarınca kat malikleri
tarafından karşılanacaktır.

Kamu idareleri, kültürel miras olan
Kapalıçarşı’mızın yenilenerek korunması
adına maddi ve manevi çok büyük
bir özveride bulundular. Bizler de bu
mirası koruyarak ve Kapalıçarşı’mızın
değerine değer katarak bizden sonra

Genel Kurul’dan alınan yetki ve
kanuni düzenlemeler çerçevesinde
gayrimenkulünüzün beden duvarları
restorasyonuna ilişkin ödenecek olan
katılım payı ekli evraklarda bilgilerinize
sunulmuştur.

gelecek yeni nesillere aktaracağız. Çatı
ve alt yapı restorasyon maliyetlerinin
tamamını karşılayan İstanbul Valiliği,
Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Türk Telekominikasyon A.Ş.
ve Boğaziçi Elektirik Dağıtım A.Ş. ye
şükranlarımızı sunuyoruz.

Çarşımızın dünyanın göz bebeği
olarak uzun yıllar daha var olabilmesi
için tarihi mirasımıza hep beraber sahip
çıkmalıyız. Anlayışınız, desteğiniz ve
katkılarınız için teşekkür eder, sağlık ve
afiyet dilerim.
Selam ve Saygılarımla…

Ustalarımızı
Tanıyalım

Ustalarımızı
Tanıyalım

PARTAM DERDERYAN / Mıhlayıcı

MANUK DURMAZGÜLER / Sadekar

1955 yılında İstanbul’da doğdu. 11 yaşında Varakçı Han’da bulunan ustasının atölyesine çırak olarak girdi. 20
yaşında askerlik görevinden döndüğünde yine aynı yerde çalışmaya devam etti. Aynı atölyede 50. Yılını dolduran
mıhlayıcı ustası Derderyan’ın sekiz yıl çıraklığını yaptığı 77 yaşında Harutyan Matadyan hayatı boyunca mesleğe
18-19 çırak kazandırdı. Harutyan usta 1978 yılından beri Amerika’da yaşıyor. Partam ustanın atölyesinde şu an
iki çırak yetişiyor.

KADER YILDIZ / Sadekar
Kuyumcu çıraklığına ortaokul zamanlarında başladı. 1991’deki Avrupa seyahatinden ilhamla kendi tasarımlarını
üretmeye karar veren Yıldız, klasik çizgideki ürünleri minimalist tarzda yorumlayarak tasarlıyor.
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1982 yılında İstanbul’da doğdu. 13 yaşında Varakçı Han’da Kamer Kıraç’ın yanında çırak olarak işe başlayan
Manuk, 2007 yılında kendi atölyesini açarak tasarımlarını Manuk’s Workshop markası adı altında satmaya
başladı. Tasarımlarında doğal ve sade çizgiden yana olan Manuk’un atölyesinde, onunla birlikte yanında yetişen
üç zanaatkâr daha çalışıyor.

SEBUH YILMAZ / Mıhlayıcı

1955'te İstanbul'da doğdu. 1970 yılında Çuhacı Han'da atölyesi bulunan Migirdic Kokciyan'ın yanında çırak
olarak mesleğe adımını attı. 1980 yılında artık kendisi de bir usta olan Yılmaz, beş çırak yetiştirdi. Zanaatını Selek
Han'da sürdüren Sebuh usta, bugün alaturka mıhlama uzmanlığıyla bu geleneğin son temsilcilerindendir.

Sektörel
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Steel Kalıp & Makine
Kuyumcukent’te Artık
Kuyumcukent bünyesinde ilk açılan
makine ve kalıp firması kimliğine
sahip olan Steel Kalıp & Makine;
Kuyumcukent’te bulunan showroomunu
iki kat büyütüyor. Kuyumcukent
Atölyeler Bloğu 1. Katta yer alan
Steel; hemen yanındaki mağazayı da
bünyesine alarak iki kat büyüme elde
etti. Ürün gamını geliştiren, yeni üretim
merkeziyle ülkemizin gururu olan Steel;
yeni showroomunda çok daha fazla
makine ve kalıp modellerini sergileme
imkanı elde edecek.
Kuyumcularımızın iş hayatına
büyük kolaylıklar sağlayan, hem
yerli hem yabancı üreticinin yıllardır
tercihi olan Steel Kalıp & Makine; 2012
yılından buyana Kuyumcukent’te açık
olan showroomunu büyütme kararı
aldı. Mevcut showroomunun hemen
yanındaki mağazayı bünyesine katan
Steel; iki kat genişleyen yeni adresinde
çok daha fazla makine modelini
sergileyecek.
Müşterilerini çok daha geniş ve
ferah ortamda ağırlama imkanı elde
edeceklerini açıklayan firma sahibi
Yusuf İzzet Çelik; “Kuyumcukent’e ilk
gelen kalıp ve makine firması unvanına
sahip olan markamız; kuyumculuk
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sektörüne hizmet sunmaktan büyük
mutluluk duymaktadır. 2020 yılında
yine birçok yeni makine modelimizi
üretim bandından indirdik. Yeni
showroomumuzda hepsini sergileme
fırsatı bulacağız” dedi.
Steel İle Artık Her Firma Kendi Gram
Altınını Bastırıyor…
Yusuf İ. Çelik; 2020 yılında, farklı
gramajlarda gram altın kalıbı yapan
ve tam otomatik, güvenlikli gram altın
ambalajı hazırlayan makinelerinin çok
büyük ilgi gördüğünü, birçok farklı ilde,
kuyumcuların kendi logolarıyla özel
gram altınları, kulplu altınları kolaylıkla
yeni makineleriyle yapabildiklerini
söyledi.
Steel Kalıp & Makine’nin Geniş Ürün
Yelpazesini Yakından Görmek Hiç Bu
Kadar Kolay Olmadı …. Steel’in Yenilenen
İnternet Sitesi Uluslararası Kimliğiyle
Dikkat Çekiyor…
www.steelkalip.com kurumsal internet
sitelerinin baştan sona yenilendiğini
ve markalarının geniş ürün yelpazesini
sanal aleme başarıyla aktardıklarını
kaydeden Çelik; “5 farklı dilde hizmet
sunan internet sitemize, Dünyanın
çok farklı noktalarındaki alıcılar giriş

XL

yapıyor. Kolay kullanımı ve detaylı ürün
tanıtımlarıyla internet sitemiz büyük ilgi
görüyor. Ayrıca sitemize giren kişiler ile
whatsapp uygulaması sayesinde anında
iletişime geçiyoruz” dedi.
Altınşehir Maraş’ın İftiharı Olacak…
Kahramanmaraş ilimizde yapımı
titizlikle gerçekleşen ve yavaş yavaş
taşınmaların başladığı “Altınşehir

Kuyum Üretim Kompleksini” büyük bir
takdirle karşıladıklarını, Maraş kuyum
üreticilerinin hızla gelişen vizyonlarına
Altınşehir’in çok iyi geleceğini sözlerine
ekleyen Çelik; Maraşlı üreticilerin
her zaman yanında olmaya devam
edeceklerini ve yeni atölyelerine geçen
kuyum üreticilerine gerekli kolaylıklara
sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.
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UZMANLARIN GÖZÜNDEN

düşürdü. Altın fiyatları 2021 yılında
ne olacak merak eden yatırımcılar
uzmanların güncel altın tahminlerini
araştırıyor. Peki altın fiyatlarının
düşmesinin sebebi nedir, altın fiyatları
düşmeye devam edecek mi? Hangi
uzman altın fiyat tahmini yaptı?
CITIGROUP ANALİSTİ AAKASH DOSHI
Yayınladığı altın tahmininde altın
fiyatının 2000 dolar olabileceğini
öngördü. Doshi açıklamasında,
"Altın piyasasındaki yükseliş, Fed’in
genişlemeci para politikası sürdüğü
müddetçe devam edecek. Altın fiyatları
önümüzdeki 6-9 ay içerisinde ons
başına 2.000 doların üzerine çıkabilir."
dedi.

gelecek haberlere göre de altın
fiyatlarının şekil alabileceğini paylaştı.
Özsoy altın fiyatları yorumunu şu
açıklama ile değerlendirdi:
"Geçen hafta başında önce 1.800
dolar ardından 1.830 dolar dirençlerinin
kırılmasını beklediğimizden
bahsetmiştik. Aşı haberleri olumlu
olmaya devam etse de, bu önemli
seviyelerin aşılması neticesinde
yükseliş beklentileri kuvvetlenmeye
başladı.
1.830 doların altına inilmediği
takdirde ons altındaki bu yükseliş
trendi devam edecektir diye
düşünüyorum. Nitekim, haftaya
başlarken de 1840 dolar üzerine çıkış
yaptı. Ancak ters yönde 1.830 dolar
altına iner ve ardından 1.826 doları
da kırarsa bu durumda aşağı yön
kuvvetlenebilir ancak böyle olmadığı
takdirde yıl sonuna doğru sürekli
devam edecek bir ana yükseliş
hareketinin ağırlığını görebiliriz.
Gram altının geçtiğimiz hafta
sergilediği dar banttaki inişli çıkışlı
hareketinin arkasındaki asıl ana faktör
dolar/TL kurunun 7.82 TL direncini
aşamamasından kaynaklanıyordu.
Ons altın artmaya devam etse de bu
7.82 TL direnç seviyesi korunduğu
takdirde, gram altının 463 TL üzerine
hareketi zorlama olacaktır. 458 TL-463
TL aralığında bir bant hareketinin bu
haftanın başlarında olmasını beklerken,
hafta ortasından itibaren gelecek
haber akışlarına göre aralık ayının
sonuna doğru sürecek bir ana yükseliş
trend hareketi başlayabilir.
Altın fiyatlarına yön verecek
açıklamaların bu hafta özelinde
ABD ve Çin arasında Trump’ın son
günlerinde yeniden gündeme getirdiği
yaptırım gerginlikleri ile Avrupa Merkez
Bankası’nın faiz oranı kararı toplantısı
ardından gelecek parasal genişlemeye
dair açıklamalar olacak." dedi.

BİZ FİNANSAL DANIŞMANLIK
KURUCU ORTAĞI MURAT ÖZSOR

IG ASIA PİYASA STRATEJİSTİ JINGYI
PAN

2021 ALTININ

GENEL PROFİLİ NE OLACAK?

Geçtiğimiz iki haftanın ardından
en hızlı yükselişini gerçekleştiren
altın fiyatları hareketli günler
geçirmeye devam ediyor. ABD'li
yetkililerin Pfizer-Biontech aşısına
olumlu sinyaller vermesi ve ABD ile
Çin arasındaki gerilimin azalmasıyla
altın yön belirlemeye devam ediyor.
Uzmanlar altındaki ani hareketlilikleri
değerlendirerek bu hafta boyunca
yorumlarını yapmaya devam ettiler.
2021'de altın fiyatları ne kadar olacak?
Altın fiyatları uzman tahminleri.
Altın fiyatları son dakika uzman
tahminleri gelmeye devam ediyor.
Yatırımcılar 2021 altın fiyatları
ne olacak araştırması yaparken
uzmanlar altındaki sert düşüşlerin
sebeplerini açıklamaya başladı. ABD
ve Çin arasında gerilimin azalmasıyla
birlikte yatırımcılar gözlerini ABD'nin
koronavirüs salgınına karşı aldığı mali
teşvikleri gözlemlemeye başladı. ABD
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Hazine Bakanı Steven Mnuchin 916
milyar dolarlık yeni teşvik paketini
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı
Nancy Pelosi’ye sunmasıyla birlikte
ABD teşvik paketi çalışmaları için

6 farklı

uzmandan altın
yorumu... 2021'de
altın ne kadar
olacak? 6 uzman
altın
tahmini yaptı!
adımını atmış oldu. Bu süreçte yön
arayışına giren altın fiyatlarının risk
iştahının azalmasıyla fiyatları tekrar
hareketlendi. Yatırımcıların riskli
varlıklara yönlenmesi ons altın fiyatını

Altın fiyatlarının aralık ayının
sonlarına doğru yükseliş trendinde
olabileceğini açıklayarak, aralık ayında

"Altın fiyatları, birçok ürün
üzerindeki endişelerden dolayı haftanın
başında destek buldu. Bunların

arasında artan koronavirüs vakalarının
küresel büyüme üzerinde yarattığı
baskı da var." dedi.

INTEGRAL YATIRIM ARAŞTIRMA
MÜDÜR YARDIMCISI SEDA
YALÇINKAYA ÖZER
Altın fiyatlarına dair açıklama yaptı.
Koronavirüs aşısı ile geçtiğimiz iki
haftada düşüşe geçen altın fiyatları
aşı haberlerinden etkilenmeye devam
etse de, yükseliş trendine geçmesi
için üzerindeki baskı devam ediyor
yorumunu yapan Özer şöyle devam
etti; "Diğer yandan altının yukarı yönde
gitmesini engelleyen güçlü dolar
teması yerini zayıf dolar temasına
bırakınca altın için yukarı yönde gitme
isteği tekrar gündeme geldi. Dolar
endeksi 2018 nisan ayından bu yana
düşük seviyelerde seyretmeye devam
ediyor."
Gram altın ne zaman 500 TL'yi
görecek şu sıralar yatırımcıların
en çok sorduğu sorulardan birisi
oldu. Özer açıklamasına 10 – 11

Zirvesinden çıkacak sonuçların dolar/
TL'yi etkileyeceğini belirtti. Özer
açıklamasına şöyle devam etti; Gram
altın yatırımcıları için 463 TL seviyesi
teknik anlamda önemli bir yerdi. Ons
altındaki yükselişle birlikte bu seviyenin
üzerindeki seyirlere kapı açılmış oldu.
Dolar/TL cephesinde şu sıralar 7.80
TL seviyesindeki dengelenme çabası
sürüyor. Ancak, TL açısından kritik
bir ortama doğru gidiyoruz. 10 – 11
Aralık’ta gerçekleşecek AB Liderler
Zirvesinde Türkiye’ye yönelik yaptırım
olup olmayacağını, olursa ne şiddette
bir yaptırımla karşılaşacağımıza yönelik
gündem maddesini konuştuğumuz
günlerdeyiz. Şimdilik Dolar/TL
beklemede. Kurun frenleyici etkisinden
dolayı gram altında 500 TL’leri
görmemiz erken dönemde olmayabilir.
Ancak, AB Liderler Zirvesinden çıkacak
gelişmeler TL tarafını ve dolayısıyla
gram tarafını yakından ilgilendiriyor.

PHILIP FUTURES PTE KIDEMLİ EMTİA
MÜDÜRÜ AVTAR SANDU
"ABD'de seçimlerin tamamlanması
ve aşı çalışmalarında kaydedilen
aşama dikkate alındığında merkez
bankaları kitlesel aşılama ve teşviklerin
etkilerini acil bir perspektifle
değerlendirmeyecektir. Düşük getiri ve
negatif reel faizler bir süre daha devam
edeceğinden bu durum altını uzun
vadede destekleyecek" dedi.

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Aralık’ta gerçekleşecek AB Liderler
Zirvesinde yapılacak toplantıda
Türkiye için bir yaptırım olur mu
bilinmediğine değinerek, AB Liderler

"İngiltere'de kullanılmaya başlanan
Pfizer-BioNTech aşısına ABD Gıda ve
İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay
verilebileceği beklenmesi ons altın
tarafında kar satışlarına neden olsa da
ABD'de bir öncekinden biraz daha fazla
yeni teşvik paketinin gündeme gelmesi
ve hızlı bir şekilde artmaya devam
eden koronavirüs vakalarının kısıtlama
endişelerini beraberinde getirmesi
değerli maden için destekleyici unsurla
olabilir. Bu kapsamda, değerli madenin
1.850 desteğinin üzerinde tutunarak
tekrar 1.875 seviyesine hareket
edebileceğini düşünüyoruz." açıklaması
yapıldı.
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Altın Fiyatını Arıyor…
Eren Has Group genç
yöneticilerinden Ümit Eren “Piyasanın
fiyat istikrarına ihtiyacı var… Artık altın
fiyatları belirli bir rakamda uzun süre
sabit kalmalı…”

Nihayet yılın sonuna geldik. Bu zorlu
yılın en güzel tarafı, bitiyor olması. Ümit
ediyoruz ki giden geleni aratmaz. Ümit
Eren; meslek hayatında hep temkinli
olmayı öğrendiğini, altın fiyatlarında
istikrarlı bir çizginin yakalanmaması,
etkin bir covid aşısının bulunmaması
durumunda 2021 yılı ile ilgili çok olumlu
beklentiler içine girmenin doğru
olmayacağını ifade ediyor.
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Bir yılın daha sonuna geliyoruz. 2020
yılı şimdiden unutulmaz yıllar arasına
yerini aldı. İnsanlığı tehdit eden ve bir
milyondan fazla insanın ölümüne yol
açan Covid 19 salgını; hem sosyal hayatı
hem de iş yaşamını olumsuz etkiledi.
Yılın son günlerinde, altın önce 535 TL
rekorunu kırdı ardından bir anda 450 TL
bandına indi. Yılın başında 300 ile 320 TL
arasında olan altın, yaklaşık ortalama
yüzde 50 artışla yeni yıla giriyor.
Sektörümüzün önde gelen değerli
maden firmalarından Eren Has Group
Yöneticisi Ümit Eren; acilen altın
fiyatlarında istikrara ihtiyaç olduğunu
belirtti. İhracat alanında çok az da olsa
bir kıpırdanma olduğunu kaydeden
başarılı yönetici Ümit Eren; “Uzun
bir aradan sonra kuyum ihracatında
küçük çaplı bir iyileşme oldu. Eğer altın
fiyatları belirli bir rakamda oturur ve
uzun süre bu rakam aralığında seyir
ederse, hem iç hem de dış piyasadaki
ertelenen talepler tekrar sipariş olarak
atölyelerimize geçer” dedi.

2020 yılında altın fiyatlarının çok
hareketli seyrettiğini ve yılın her anında
EHG’nin müşteri taleplerine hiçbir
zaman olumsuz yanıt vermediğini
vurgulayan Ümit Eren; “Hayır demedik.
Olmaz yapamayız, şu anda bulunmuyor
demedik. Müşteri memnuniyeti odaklı
firmamız, 19 yıldır işini büyük bir
ciddiyetle yapmaya özen gösteriyor.

Bu yıl kişi bazında olduğu gibi firma
bazında da altın yatırımları üst seviyede
oldu. Firmalar; nakitlerini altına çevirdi.
İnşallah kasalarda yatan altınlar,
üretime yönlendirilir. Birey bazında değil
toplum bazında kalkınmak için üretim
şart” diyerek açıklamasını noktaladı.

46 Yıl Boyunca Kendisine Duyulan
Güveni Boşa Çıkarmadı “Altınçelik”
Para, değerli emtia ve değerli
madenleri güvenle saklamak için 46
yıl önce temelleri atılan AltınÇelik
Kasa; aradan geçen bunca yıl içinde
kullanıcılarının hep yüzünü güldürdü.
Bugüne kadar çeşitli hırsızlık olayları
karşısında, en yüksek korumayı
sağlayan ve açılmayan AltınÇelik
kasaları; bütün birikimlerini kendisine
emanet edenleri bir gün bile hayal
kırıklığına uğratmadı.
Kemal Uçar tarafından 1974 yılında
50 m2’lik küçük bir dükkanda temelleri
atılan AltınÇelik Para Kasaları; şu anda
3500 m2 büyüklüğündeki üretim tesisi
ve firmanın ikinci kuşağı Ersin Uçar
tarafından geleceğe emin adımlarla
taşınıyor. Bugüne kadar binlerce
kuyumcunun tercihi olan AltınÇelik;
yüzde yüz Türk ustalarının bilgi ve
birikimiyle yarım asra yaklaşan bir
başarı öyküsüne sahip.

AltınÇelik markasının yıllar içinde
birçok farklı sektöre kasalarını
sunduğunu ama her zaman
kuyumculuk sektörünün, markanın
amiral gemisi olarak yer aldığını
belirten Ersin Uçar; “Markamızın
isminde, kuyumculuk sektörünün
en değerli madeni, altının ismi yer
alıyor. 46 yıllık süre içinde binlerce
kuyumcunun en değer verdiği emtiaları
güven içinde koruma altına aldık. Bazı
kasalarımız artık işin başında olan ikinci
nesil kuyumculara hizmet ediyor. Titiz
işçiliğimiz, işimize verdiğimiz büyük
önem ve kıymetli mesleki tecrübemiz
ile sektör mensuplarına sadece bir
ürün sunmuyor, nesilden nesle güvenle
aktarılacak etkin güvenlik sağlıyoruz”
diye konuştu.
Günümüzde kasa ihtiyacının maddi
manevi değerlerini korumak isteyen
herkesi kapsadığını, kasa seçiminde,
kişilerin bazı sorulara net yanıt

vermeleri ve ihtiyaçlarını net bir şekilde
kendileriyle paylaşmaları gerektiğini
vurgulayan Uçar; “Müşterimiz bizim
onlarca modelimiz arasından birini
isteyebilir ama biz kişinin ihtiyacına
uygun olan modelimizi verme
konusunda ısrarcı oluruz. Kasa işinde
hata yapma veya ikinci bir şans elde
etme lüksünüz yok. O yüzden sizin
kullanım amacınıza en uygun kasayı
seçmeniz büyük önem teşkil ediyor”
dedi.
AltınÇelik Kasa fabrikasında
üretilen kasaların büyük çoğunluğunun
Dünyanın çok farklı noktalarında yer
alan ülkelere ihraç edildiğini dile
getiren Uçar; bir kasanın çok fazla
elektronik donanıma sahip olmasının
ekstra güvenli olacağı anlamına
gelmediğini, kasanın en kıymetli
bölümünün; bir bütün halinde sağlam
gövde yapısıyla koordineli çalışan kilit
mekanizması olduğunu ifade etti.
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Başrollerini Buğra Gülsoy,
Hatice Şendil, Gürkan Uygun,
Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu,
Sevda Erginci ve Mehmet
Özgür’ün paylaştığı Uyanış
Büyük Selçuklu dizisi bu yılın en
çok izlenen yapımları arasında
yer almayı başardı. Pazartesi
günleri TRT 1’de yayınlanan
dizi tarihi yapısı ve savaş
sahneleriyle hem gençlerin hem
de tarih severlerin dikkatini
çekiyor.
Dizinin başrol
oyuncularından Buğra Gülsoy
Melikşah'ı oynamanın gurur
verici olduğunu söyledi. Dizinin
ilk bölümlerindeki çekimlerde
zorlandığını dile getiren Gülsoy
"Çekimlere başlamadan çok
önce hazırlıklarımızı yapmıştık
gerçi ama atın üzerinde
baltalarla, arkamızdan atlılar
da geliyorken biraz stresli oldu
diyebilirim. Neyse hiçbir aksilik
olmadan bitirdik çok şükür."
diye konuştu.

Özgür, tarihi öneme
sahip bir dönemi anlatmanın
sorumluluğunun farkında
olduklarının altını çizerek,
şunları kaydetti:
"Dönem olarak, bugünkü
modern üniversitelerin
temelinin atıldığı, nizamiye
medreselerin kurulduğu bir
dönem. Buğra'nın da dediği
gibi enteresan bir çağ aslında.
Selçuklu'nun başlangıcı tam bir
aydınlanma çağı. Dolayısıyla da
hepimizin zaten hakim olduğu
ve merak ettiği bir dönem.
Hepimiz bu dönemi okuduk ve
hep gıptayla baktık. Bugün de
bize kısmet oldu, Nizamülmülk'ü
canlandırıyoruz. Biz çok keyif
alıyor, yapımın içerisinde
olmaktan da büyük mutluluk
duyuyoruz."

"

Dönem olarak,
bugünkü modern
üniversitelerin
temelinin
atıldığı,
nizamiye
medreselerin
kurulduğu bir
dönem.

İZLEYİCİYİ
ARAŞTIRMA YAPMAYA
TEŞVİK EDİYOR

Buğra Gülsoy

Melikşah'ı oynamak gurur verici
U
yanış Büyük Selçuklu dizisi pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına
çıkıyor. Senaryosunu Serdar Özönalan ve Emre Konuk'un paylaştığı dizide Büyük
Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşları ve Melikşah'ın
hayatını ele alınıyor. Dizinin tarihi havası ve karakterleri izleyenlerini araştırma yapmaya
teşvik ediyor.

44

Ocak - Şubat 2021

Röportaj

Buğra Gülsoy diziyi
izleyenlerin tarihi dönemi
araştırmaya başladığını
söyleyerek: “Şu an aslında dizi
sayesinde yeni nesil de tekrar
Selçuklu dönemini araştırmaya
başladı diye düşünüyorum."
ifadelerini kullandı.
Büyük Selçuklu Devleti'nin
vezirlerinden, siyaset bilimcisi
ve "Siyasetname" kitabının
yazarı "Nizamülmülk" karakterini
canlandıran Mehmet Özgür,
yaklaşık 15 yıl önce ata binmeyi
öğrendiğini belirterek, aksiyonu
yüksek zor sahnelerde bir
aksilik yaşamadıklarını dile
getirdi.
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Türkiye'de Kış Tatili…
AYDER / RİZE
Kaçkar Dağı’nın eteklerinde bulunan
yaylalar kış boyunca karla kaplanıyor. Bu
yaylaların en meşhuru Ayder Yaylası...
Karlarla kaplı vadi, ağaç evler ve sık
çam ağaçları birbirinden güzel manzara fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor.
Yaylaya çıkarken bile beyaza bürünen
ağaçlar, bir yanda lapa lapa yağan kar bir
rüyadaymışsınız hissini yaşatıyor. Ayder’de
konaklayıp ateş başında manzaranın tadını
çıkarırken ağaçların bile kara gömüldüğünü
fark edeceksiniz

GÖLCÜK- ABANT / BOLU
Kışın romantik adresleri diye bir liste yapılacaksa,
mutlaka Bolu bu listede olmalı… Çünkü Gölcük ve
Abant’ın sunduğu manzaralar harika… Bolu’ya
geldiğinizde ilk durağınız meşhur Gölcük Tabiat
Parkı olmalı…
Burada doğa size öyle şeyler sunacak ki, hangi
birinin fotoğrafını çekeceğinize şaşıracaksınız.
Yanınıza mutlaka bisiklet alın. Yoksa da bölgede
kiralanacak yerler var. Gölün etrafı yaklaşık 1.5
kilometre ve inanın bundan daha güzel bir bisiklet
parkuru bulamazsınız... Gelelim Abant’a… Çam
ağaçlarıyla çevrili bir göl, süzüle süzüle düşen karlarla beyaza bürünen doğa unutulmaz manzaralar
sunar burada…
Faytonla mutlaka geziye çıkmalısınız. Hafta sonu
için güzel bir alternatif… İstanbul ve Ankara’ya
sadece birkaç saat uzaklıkta…
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Tatil sadece yaz
aylarında olmaz. Hem
kayak severlerin hem
de kış güzelliklerini
doyasıya yaşamak
isteyenlerin
mutlaka gezip
görmek isteyecekleri
önerilerimizi
sıralamaya başlıyoruz.
Kışın güzelliğini
doyasıya yaşamak
isteyenler, kış tatili
önerilerimizle
unutulmaz anılar
biriktirecek. İşte
Türkiye’deki en güzel
kış tatili yerleri...

SAFRANBOLU / KARABÜK
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve
‘Osmanlı'nın parmak izi’ denilen eserlere ev
sahipliği yapan Safranbolu kışın görülmesi
gereken yerlerden...
Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü
yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi"
olarak adlandırılan, o dönemden kalma han,
hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle
açık hava müzesini andıran Safranbolu'da
keşfedilecek birçok yer bulunuyor.
Türkiye'de, İstanbul ile kent ölçeğinde dünya
mirası listesindeki tek yer olan Safranbolu,
İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun
mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası,
cam seyir terası ve kanyonları gezilecek
yerlerden bazıları…

AKDAMAR / VAN
Bakir bir vadi ve nehir yatağında bin yıl öncesinden
kalan binalar beyaza bürünürken kendinizi zamanda
yolculuk yapmış gibi hissedeceksiniz. Ermeniler, Araplar, Urartular ve Türkler gibi 24 farklı uygarlık burada
hüküm sürmüş ve eserler bırakmışlar.
Van Gölü’nün içindeki adada bulunan Akdamar
Kilisesi, ortaçağ Ermeni mimarisini yansıtan en iyi
örneklerden…
Karlarla kaplı bembeyaz yer, Van Gölü’nün mavi suları,
karşıda heybetiyle Artos Dağı ve Akdamar manzarası
çok büyüleyici… Bu güzelliğe kışın doyamazsanız size
önerimiz bir de baharda gidin…

DOĞU EKSPRESİ /
ANKARA – KARS
Bilet bulmak zor: Kış gelince akla gelen ilk adres… Özellikle Instagram’ın
da yardımıyla Kars son birkaç yıldır
çok popüler…
Ankara’dan trene binip meşhur
Doğu Ekspresi’yle Kars’a yolculuğa
mutlaka çıkmalısınız… Anadolu’yu kış
mevsiminin güzelliklerini izleyerek
seyahat edeceksiniz.
Bir gün süren yolculuk boyunca
trende yeni insanlarla sosyalleşecek,
karlarla kaplı vadileri ve tünelleri
fotoğraflayabilirsiniz.
Ankara’dan kalkan tren Kırıkkale,
Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum’dan geçerek Kars’a ulaşıyor.
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KADIN MİLLİ CİMNASTİK TAKIMIMIZ'DAN

2 ALTIN, 3 GÜMÜŞ, 5 BRONZ!

AVRUPA ERKEKLER ARTİSTİK JİMNASTİK
ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE'YE 8 MADALYA
Artistik Jimnastik Milli Takımı,
Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler
Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda 2
altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak
üzere toplam 8 madalya kazandı.
Olimpik Jimnastik Salonu'nda
9 Aralık'ta başlayan şampiyonada
milliler ilk madalyasını, dün büyükler
kategorisinde yapılan takım finallerinde
aldı.
Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan,
İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve
Abdelrahman Elgamal'den oluşan milli
takım, yer aleti, halka, barfiks, paralel
bar, kulplu beygir ve atlama masasında
performanslarını sergiledi.
Milli jimnastikçiler, Abdelrahman
Elgamal'in sakatlık nedeniyle bir süre
yarış dışı kalmasına rağmen 244793
puan toplayarak Ukrayna'nın ardından
ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.
Gençlerden 4 madalya
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Gençler kategorisinde bugün
yapılan alet finallerinde de Mert Efe
Kılıçer, barfiks aletindeki 12933 puanla
gümüş, paralel bar aletinde de 13266
puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Bora Tarhan da halka aletinde
13000 puan toplayarak bronz
madalya kazandı. Genç sporcu, 14016
puan topladığı atlama masasındaki
performansıyla da ikinci bronz
madalyasını aldı.
Dünya şampiyonu İbrahim Çolak
yine altın madalya kazandı. Bu
kategorinin ardından düzenlenen
büyükler kategorisindeki alet
finallerinde de milli sporculardan
Ferhat Arıcan, kulplu beygir ve paralel
aletinde, İbrahim Çolak halka ve paralel
aletinde, Ahmet Önder de yer, atlama
masası ve barfiks aletinde jürinin
karşısına çıktı.
Takım finalinde sakatlık yaşayan

Abdelrahman Elgamal ise sadece
halka ve barfiks aletinde performans
sergileyebildi.
Almanya'da 2019'da düzenlenen
Artistik Jimnastik Dünya
Şampiyonası'nda halka aletinde dünya
şampiyonu olan İbrahim Çolak, iyi
performansını Mersin'deki şampiyonada
da sürdürdü.
Milli sporcu İbrahim, halka
aletindeki performansıyla jüriden 15000
puan alarak altın madalyayı boynuna
taktı ve büyük sevinç yaşadı.
Ferhat Arıcan da paralel bar
aletinde 15100 puanla altın madalya,
kulplu beygir aletinde de 14433 puanla
bronz madalyanın sahibi oldu.
Artistik Jimnastik Milli Takımı,
şampiyonayı, 2 altın, 2 gümüş ve
4 de bronz olmak üzere toplam 8
madalyayla tamamladı.

Artistik cimnastikte Erkek Milliler'in
madalya serisini Kadın Millilerimiz adeta
bize bir milat yaşatarak sürdürdü...
Takım halinde ilk kez finale kalma
başarısı gösteren kızlarımız, bireysel
aletlerde de tarihi bir kapanış yaptı.
Gençlerde önce Derin Tanrıyaşükür
asimetrik bar aletinde Avrupa 3.'sü
oldu, gençlerdeki ilk madalyayı kazanan
isim oldu Türk cimnastiğinin ilkleri
başaran ismi; Göksu Üçtaş Şanlı yine
kariyerine yakışanı yaptı. Yer aletinde
Avrupa 2.'si oldu, tarihe geçti.
İtiraz gelince şampiyonluk gitti
Yer aletinde altın madalya
çekişmesi büyük oldu. İlk çıkan isim;
Göksu Üçtaş Şanlı oldu. Hatasız bir
performans ortaya koyan milli sporcu
rakipleri arasında en yüksek teknik
puanı (8.300) aldı ve son sporcu
çıkana kadar da zirvedeki yerini
korudu. Olimpiyat 3.'sü Rumen Larisa
Andreea Iordache en son çıkan isimdi
ve serisi sonrası açıklanan puanlarla
Göksu Üçtaş Şanlı şampiyondu. Ancak
Romanya başlangıç puanına itiraz
etti ve 5.2 olan zorluk derecesi 5.6'ya
yükselince, maalesef Türkiye gümüşte
kaldı. Ancak madalyanın rengi ne olursa
olsun büyük gurur yaşattı.
Avrupa Şampiyonası'nda Erkek
Milli Takımımız'ın takım halinde elde
ettiği ilk kürsü başarısı ve bireyselde
gelen madalyalar gerçekten bizim için
büyük bir gururdu. Ancak Kadın Milli
Takımımız'ın gösterdiği performans
ve sonucunda gelen tarihi madalyalar
o kadar kıymetli ki, belki de bir
başlangıcın kapısını araladı!..

TÜRKİYE, İLK KEZ KADIN RİTMİK CİMNASTİK DALINDA

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!
Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli
Takımı, 3 çember 2 labut aletinde
tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu
Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli
Takımı, Ukrayna’da düzenlenen Ritmik
Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3
çember 2 labut’ aletinde altın madalya
kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonu
Başkan Vekili Emre Bağcı, bunun
şimdiye kadar ritmik cimnastikte
alınan en büyük başarı olduğuna dikkat
çekerken, takım kaptanı Duygu Doğan
ise bu gururu Türk milletine yaşattıkları
için çok mutlu olduklarını söyledi.
Türkiye, daha önce ciddi bir başarı
elde edemediği ritmik cimnastik
dalında Avrupa şampiyonu oldu.
Ukrayna’da düzenlenen Ritmik
Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda,
Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli
Takımı 3 çember 2 labut aletinde
Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye
Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili

ve aynı zamanda Türkiye’ye birinciliği
getiren milli takımın içinde bulunduğu
kafilenin başkanı olan Emre Bağcı
ile Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı
Kaptanı Duygu Doğan da İhlas Haber
Ajansı'na yaptıkları özel açıklamalarla
duygularını aktardı.

Emre Bağcı: “Bu çok
büyük bir başarı”

Kiev’de elde edilen başarının
önemine dikkat çeken Emre Bağcı,
“Cimnastikçilerimiz çok büyük bir
başarı elde ettiler. Ritmik cimnastikte
şu ana kadar tarihimizde madalya
değil aslında finale kalma başarısı
bile gösterememişken, bireyselde
ve grupta, sporcularımız grup
müsabakalarında öncelikle finale
kaldılar, sonrasında altın madalya
alarak bir ilki gerçekleştirdiler"
ifadelerini kullandı.
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Red Bull Racing pilotu Alexander

9 YIL ARADAN SONRA

FORMULA 1 İSTANBUL’DA
9 yıl sonra yeniden
ev sahipliği yaptığımız
yarışta kazanan
Lewis Hamilton oldu
ve şampiyonluğunu
ilan etti. Verstappen
altıncılığı alırken, Albon
ise yedinci oldu.

50

Ocak - Şubat 2021

Haber

Düzenlenen sıralama turlarında
Racing Point pilotu Lance Stroll sürpriz
şekilde pole pozisyonunu elde eden isim
olmuştu. Max Verstappen ikinci en iyi
zamanı yaparken, Sergio Perez Üçüncü,
Max'in takım arkadaşı Alex Albon ise
dördüncü cepteydi.

Türkiye'de elde ederek, İstanbul'da
hayatı boyunca unutamayacağı bir

Yarışın sonunda Lewis Hamilton

yarışı geride bıraktı.

İstanbul'da yedinci şampiyonluğunu
ilan etmiş oldu. Hamilton bu sonuçla

Bu olağanüstü yarışın ardından

Michael Schumacher'in de rekorunu

podyuma çıkan diğer iki pilot Perez ve

Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler

Albon ile AlphaTauri sürücüsü Pierre

Köprüsü'nde Formula 1 araçlarıyla

Gasly'nin yer aldığı ve 15 Temmuz

geçişlerine yer verildi.

Şehitler Köprüsü'nde dünyanın ilk
kıtalararası "pit-stop"unun da icra
Vettel oldular. Leclerc son virajda Perez'i
geçmeye çalışırken dördüncülüğe
geriledi, Sainz ise beşinci oldu.
Antrenman ve sıralama turlarının en iyi
takımı Red Bull Racing de altıncılık ve
yedincilik dereceleriyle değerli puanlar
toplayarak İstanbul'dan ayrıldı.
Formula 1'In İstanbul'daki Tanıtım
Filmi Tüm Dünyada Yayında
Intercity İstanbul Park'ta 13-15
Kasım'da gerçekleştirilen Formula 1 DHL
Türkiye Grand Prix'si öncesinde çekilen
tanıtım filmi, tüm dünyada yayınlanmaya
başlandı.

AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly,

edildiği tanıtım filmi, tüm dünyada

yaptığı açıklamada, tanıtım filminde

yayına girdi.

yaşadığı deneyimin önemine dikkati

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
öncülüğünde Türkiye ve İstanbul'un

çekerek, "İstanbul'da Formula 1 aracı
kullanmak, özellikle de köprünün
üstünde kıtadan kıtaya geçmek
harikaydı. Bu önemli günün bir parçası
olmak çok havalı bir şey." ifadelerini
kullandı.
Red Bull Racing pilotu Alexander
Albon ise "İstanbul sokaklarında
araç kullanmak gerçekten çok iyi

tanıtımına katkı sağlanması amacıyla

bir tecrübeydi. 15 Temmuz Şehitler

çekilen filmde pilotların Topkapı Sarayı,

Köprüsü'ndeki anlar da unutulmazdı."

Galata Köprüsü, Sultanahmet Meydanı,

şeklinde görüş belirtti.
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TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ
HELİKOPTER MOTORU
TEI-TS1400, GÖKBEY'E
ENTEGRASYON İÇİN GÜN SAYIYOR
TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk
Akşit, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ü TAI'ye göndereceklerini
belirterek, "TAI hemen Gökbey helikopterine entegrasyon işine başlayacak." dedi.
Eskişehir'de geçen hafta sonu
TEI-TS1400'ün TAI'ye teslim edilmesi
için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle
katıldığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank ile Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar'ın hazır bulunduğu
bir tören düzenlendi.
Akşit, yaptığı basın toplantısında,
TEI-TS1400'ün TEI'de görevli Türk
mühendislerinin ürünü olduğunu ifade
etti.
TEI-TS1400'ün dünyada motor
üreten herhangi bir firmayla ortaklık

yaparak tasarlanan, geliştirilen
bir ürün olmadığını vurgulayan
Akşit, motorun üretiminin tümüyle
TEI mühendisleri tarafından
gerçekleştirildiğini bildirdi.
Akşit, şöyle devam etti:
"Değişik noktalarda danışmanlık
hizmeti aldığımız kişiler oldu. Bütün

işlem, tasarım bize ait. Bunu gururla
söylüyoruz. Bundan sonraki, gelecek
motorlar için de bütün tasarım ve
analiz işlerini baştan sona kendimiz
gerçekleştirmiş olduk. TEI olarak
bu motoru geliştirirken bunun yanı
sıra 34'e yakın kendi özgün motor
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"İlk motor TEI-TS1400'ü
TAI'ye göndereceğiz. TAI hemen
Gökbey helikopterine entegrasyon işine
başlayacak." diyen Akşit, şunları kaydetti:
"Entegrasyonun düzgün
yapılabilmesi için projede
sadece bu iş için 80
milyon dolar
ayrılmış
vaziyette.
Devasa
yüksek güçlerle
uğraşıyorsunuz. Motor
yüklendiği zaman kaportayı bile esnetiyor. Bunların
hepsinin çalışılması gerek. Ciddi bir iş, aylarca, hatta
yıl sürüyor. ANKA'dan örnek verecek olursak. Biz ANKA'nın
PD170 motorunu verdikten bir yıl sonra uçtu. Motoru hemen
teslim ederek bir an evvel entegrasyon çalışmaları başlasın
istedik. TAI bunu yaparken biz bu motordan peş peşe imalata

başladık. Bunlar seri imalat mı? Hemen söyleyeyim, şu anda
bu motorun ikiz kardeşi imalatı 2 hafta içinde bitmek üzere
teste hazır hale gelecek. Yaklaşık 1,5-2 ay içinde ise üçüncü
kardeşi ve daha sonra dördüncü motor gelecek. Önümüzdeki
yıl yazın ortasına kadar 5 adet olacak."
Söz konusu motorları seri imalat olarak kabul
etmediklerini dile getiren Akşit, "Seri imalat sertifikasyonunu
da aldıktan sonra teslim ettiğiniz ilk motor oluyor. Bu
motorlarda TAI entegrasyonu yaparken biz ötekilerde zorlu
olgunlaştırma testleri yapacağız. Oluşabilecek her türlü
olumsuzluğu test edeceğiz. Bunlar da aylar sürecek. Bunlara
'olgunlaştırma testleri' diyoruz. 2024 gibi sertifikasyonunu
da tamamlanmış seri imalat ilk motoru teslim etmeyi
planlıyoruz. İlk motorumuzu teslim ediyoruz ancak sertifikalı
değil. Daha birçok test görecek." diye konuştu.
Akşit, hedeflerinin Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün motorları
yapmak olduğunu ve bunu da başaracaklarını bildirdi.

tasarımlarımızı geliştirdik. Motor
geliştirme süreci özellikle insan
taşıyacaksa, can taşıyacak çünkü
kademe, kademe her şeyi doğrulayarak
ve emin olarak ilerlemeniz gereken bir
şey. Üstünde can uçacak. Arabanızın
motoru arıza yapsa en fazla stop
etse aracınızı yol kenarına çekersiniz
tamirci gelip bakar. Gökyüzünde böyle

bir şey yaşarsanız 'kenara çek de bir
bakalım' diye bir şey yok. O yüzden
hata riskimiz yok. Her şey defalarca
kontrol ediliyor."
"Gökbey'e entegrasyon işine
başlanacak"
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Covid-19 Konusunda Bağışıklığın Önemli
Bir Belirteci: D vitamini Seviyelerimiz
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından dolayı ülkemizde de ölümler artarken,
bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bu konuda
yıldızı parlayan (ki esasında önemini çok öncesinden de bildiğimiz) bir faktör var, o da:
Kandaki D vitamini seviyelerimiz.
Bu makalede D vitaminin aslında
ne olduğu, sağlığımız için önemi,
bununla ilgili bilimsel çalışmalar
ve bunu nasıl sağlayabileceğimiz
tartışılmaktadır. Konuya geçmeden
önce şunu belirtmek gerekir ki burada
yazılanlar tıbbi tavsiye ve tanı niteliği
taşımayıp yalnızca bilgilendirme
amaçlıdır. Bu yazıdaki bilgilerin,
sağlık otoritelerinin yayınladığı
mevcut kılavuzlardaki önerilerin yerini
alması amaçlanmamıştır. Bu yazıyı
okurken kendi sağlığınızdan sorumlu
olduğunuzu kabul ediyor ve hiçbir
şeyin profesyonel desteğin yerini
alamayacağını biliyorsunuz. Herhangi
bir sağlık sorununuz, hali hazırda
görmüş olduğunuz tedavi varsa ve/
veya uygulamaya geçecekseniz
uzmanınıza, doktorunuza danışmalı,
profesyonel destek almalısınız.
Bu bilgiler ışığında değerlendirmeye
başlayalım.
D Vitamini Nedir?
Kimya -esasında biyokimya- bilimine
göre D vitamini aslında diğer
vitaminlerin aksine bir vitamin
değil, vücutta kemik sağlığından
tutun, bağışıklık sistemine kadar
etkisi olan steroid bir hormondur.
Esasında dışarıdan aldığımız vitamin D
(kolekalsiferol) bir çeşit vitamin iken,
vücutta dönüştüğü bir şekli hormon
görevi görüyor. Bu da onu hayat için
elzem kılıyor.
Normal şartlar altında D vitaminin ana
kaynağının Güneş ışınları olduğunu
biliyoruz. Yiyeceklerden (süt ürünleri,
balık yağı, hayvansal gıdalar, mantar
vs.den) de D vitamini alabiliyoruz
ama bu günlük ihtiyacımızın çok azını
karşılıyor ve bu sebeple yiyecekler
kaynak olarak ihmal edilebilir düzeyde

54

Ocak - Şubat 2021

Sağlık

kalıyor. Bu yüzden en iyi D vitamini
kaynağı güneş olarak kabul ediliyor.
Güneş’ten gelen ultraviyole (morötesi)
ışınlar derimize çarptığında vücutta
bulunan kolesterolden D vitamini
sentezi gerçekleşiyor.
Ancak günümüzde kapalı ortamlarda
çalışmanın artmış olması, şehirleşme
ve hava kirliliği sonucu güneş
ışınlarının verimli şekilde şehre
inememesi, kış aylarında olmamız
vb. gibi nedenlerle biz hayat için
gerekli olan maddeyi yeterince
üretemiyoruz. Bu sebeple dünyadaki
toplumların büyük bir yüzdesi bu
maddenin eksikliğini çekiyor. Bunun
için de bu maddeyi dışarıdan uygun
miktarda (kan değerlerimiz istenilen
düzeye gelene kadar) takviye
şeklinde almamız gerekiyor. Aksi
halde çeşitli sağlık sorunları yaşama
riski (kemik sağlığının bozulması,
bağışıklık sisteminin zayıflaması,
çeşitli hastalıklara yakalanma riski,
hastalıklara yakalanıldığı zaman
da bunu ağır geçirme ve bundan
dolayı ölme riski vs.) artıyor. Buna
şimdi bilimsel çalışmalar eşliğinde
öğreneceğimiz gibi SARS-CoV-2
virüsünün neden olduğu Covid-19
hastalığı da dahil.
Covid-19 Konusunda D vitaminin
Önemini Gösteren Bilimsel
Çalışmalar
• Ekim 2020’de The Journal
of Steroid Biochemistry and
Molecular Biology’de (Steroid
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Dergisi’nde) yayınlanan randomize
kontrollü bir çalışmada (kanıt
niteliği en yüksek deneysel çalışma
tipidir) D vitamini takviyesi Covid-19
hastalarında yoğun bakım riskini

neredeyse tamamen (%97
oranında) ortadan kaldırdı. 1
• Anglia Ruskin
Üniversitesi’ne ait, Aging
Clinical and Experimental
Research’de yayınlanan
bir çalışmada 20
Avrupa ülkesinde
ortalama olarak
düşük seyreden
D vitamini
seviyeleri
ile yüksek
COVID-19
vakaları
ve ölüm
oranları

arasında bir ilişki bulunmuştur.2
• PLos One Dergisi’nde yayınlanan,
Boston Üniversitesi’ne ait bir çalışma
da düşük D vitamini seviyeleri ile
Covid-19 hastalığı arasındaki olumsuz
ilişkiyi doğrulamıştır.3
• Chicago Üniversitesi’nin yapmış
olduğu Amerikan Tabipler
Birliği Dergisi’nde (JAMA’da)
bir çalışmaya göre düşük D
vitamini seviyeleri Covid-19
kapma riskini arttırabilir.4
• Dünyaca ünlü saygın tıp
dergisi Bristish Medical
Journal’da (İngiliz Tıp
Dergisi’nde) yayınlanan
bir makalede yer alan
ifadelere göre de
Covid-19 konusunda
D vitamini
takviyesi tavsiye
etmek için
yeterli

kanıtımız var. Bu makaledeki bilgilere
göre zaten pandemik olan düşük D
vitamini seviyelerini yükseltmenin
enfeksiyon riskini azaltmada etkili
olması oldukça muhtemeldir.5
• BBC’nin 1 Kasım 2020 tarihli
haberine göre tüm bu kanıtları
gören İngiltere’deki bir grup bilim
insanı Covid-19 hastalığıyla mücadele
kapsamında hükümete, ekmek ve
süt gibi yoğun tüketilen gıdalara
D vitamini eklenmesi çağrısında
bulundu.6
Peki Ne Kadar D Vitamini?
D vitamini ile ilgili çok fazla bilgi
kirliliği var. Kimisi fazlası toksik
etki gösterdiği için bu maddeyi
önermekten ve kullanmaktan imtina
ediyor. Ancak eksikliğinin çağımızın
devamlı seyreden pandemisi olduğu
unutuluyor. Evet, D vitamininde
nadir de olsa toksisite mümkün ama
bunu yaşamanız için aylarca yüksek
dozlarda takviye almanız gerekli.
Sonuçta her şeyin aşırısı zararlıdır.
Bu yüzden D vitamini konusunda en
şeffaf bilgileri sizinle paylaşacağım:
• Mevcut kılavuzlar günlük alım
için 400-800 IU (uluslararası birim)
yani 10-20 mikrogram arasında D
vitamini alımının nüfusun %97-98’sinin
ihtiyacını karşılaması gerektiğini
önerse de ciddi tıbbi eleştiriler bunun
daha fazla olması gerektiği yönünde
seyrediyor. 7, 8
• Mevcut önerilere göre bile
günlük 4.000 IU (100 mikrogram)
D vitamini alımına kadar güvenli
kabul ediliyor.
• Yapılan bilimsel çalışmalarda
günlük 10.000 IU (250 mikrogram)
D vitamini alımında bile
toksisiteye rastlanmıyor.9
• Dünyaca ünlü Mayo Clinic
Proceedings’te yapılan 2015
tarihli bir değerlendirmeye göre
toksisite uzun süreli şekilde
kasıtlı olarak, günlük 50.000 IU
(1.250 mikrogram) ve daha fazla
alımda gerçekleşiyor.10
• Başlangıç için uzman kontrolünde
kısa süreli olarak -kan değerlerini
istenilen düzeye gelinceye kadaryüksek doz alınabilse de uzun süreli
günlük alımlarda optimal sağlık ve

güvenlik açısından 1.000-4.000 IU
(25-100 mikrogram) arasında kalmak
ideal gibi görünüyor.
• Optimal faydayı sağlayabilmek
için piyasada bulunan, sıvı yağ
(tercihen zeytinyağı) içerisinde
çözünmüş D3+K2 vitamini şeklindeki
formları tercih etmek en doğru
seçenek gibi duruyor. Zira D vitamini
yağda çözünen bir vitamin çeşidi,
emilimin iyi olması için bunu yağlı
bir öğün sonrası tercih etmek
gerekir. Kalsiyum metabolizması
konusunda da yine yağda çözünen
başka bir vitamin olan K2 vitamini
ile ortak çalışıyorlar. K2 vitamini,
D vitamini fazlalığının olası yan
etkisi olan kalsiyumun damar ve
böbrek gibi dokularda birikmesini
azaltarak damarların kireçlenmesini
ve böbreklerde taş oluşumunu
önlemede etkili rol oynuyor. Bu
yüzden mümkünse K2 ilavesi yapılmış
bir D vitamini takviyesini tercih etmek
gerekiyor.
Kandaki ideal D Vitamini Değerleri
Ne Olmalı?
Birçok kurum ve kuruluşun veri ve
tavsiyelerine göre kişinin sağlık
durumu baza alınarak ideal kabul
edilen kandaki D vitamini seviyeleri
aşağıda yer alan tablodaki gibidir:
Tablo 1: Bu tablodaki değerler ng/
mL cinsinden olup, nmol/L birimi
baza alındığında mevcut değerler
buradakilerin 2,5 kat daha fazlası
olarak düşünülmelidir. Örneğin;
40 ng/mL D vitamini seviyesi= 100
nmol/L D vitamini seviyesini ifade
eder.
Kişinin durumu
En alt D vitamini seviyesi En üst
D vitamini seviyesi En ideal seviye
aralığı Sağlıklı kişilerde 40 ng/mL 100
ng/mL 50-70 ng/mL Kronik hastalık
kişilerde 50 ng/mL 100 ng/mL 6080 ng/mL Kanser ve bağışıklığa
bağlı hastalığı bulunan kişilerde
50 ng/mL 100 ng/mL 70-80 ng/mL
Tabloya baktığımızda ortalama olarak
60-80 ng/mL arasında tutulacak
değerlerin en ideal D vitamini
düzeyi aralığı olduğu rahatlıkla
anlaşılabilir. D vitamini kan değeri
40’ın altına düşürülmemeli, -toksisite
150 ng/mL üzerinde başlasa da100’ü geçmemelidir. D vitamini
seviyelerinizi öğrenmek için yapmanız
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gereken tek şey herhangi bir sağlık kuruluşuna gidip,
kandaki D vitamini değerlerinize baktırmak.
Konumuzu özetlersek, kan D vitamini seviyeleri optimal
seviyede olanlarda ya Covid-19 hastalığına yakalanma riski
daha az ya da hastalanan kişiler hastalığı hafif şiddette
geçiriyor. En önemlisi ölüm oranları da bu kişilerde daha
az seyrediyor. Tersi şekilde D vitamini seviyeleri düşük
seyreden kişilerde hastalığa yakalanma ve hastalığı
ağır geçirme riskinin daha fazla olduğu görülüyor. Ölüm
oranlarına baktığımızda da ölenlerin çoğunda D vitamini
eksikliği var.
D vitaminin hayati önemi zaten bilinen bir şey. Bu
maddenin bağışıklık sistemi üzerindeki rolü de biliniyor. Bu
yüzden bu maddenin kandaki seviyelerinin yeterli
olmasının, Covid-19 konusunda faydalar
göstermesi çok da şaşırtıcı
değildir.
Sorumluluk Reddi: Bu
yazıda yazılanlar tıbbi
tavsiye ve tanı niteliği
taşımayıp yalnızca
bilgilendirme
amaçlıdır. Bu
yazıda yer alan
bilgilerin, sağlık
otoritelerinin
yayınladığı
mevcut
kılavuzlardaki
önerilerin
yerini alması
amaçlanmamıştır.
Bu yazıyı
okuduktan sonra
kendi sağlığınızdan
sorumlu olduğunuzu
kabul ediyor ve hiçbir şeyin
profesyonel desteğin yerini
alamayacağını biliyorsunuz. Herhangi
bir sağlık sorununuz, hali hazırda gördüğünüz
tedaviniz varsa ve/veya sağlıklı olsanız dahi uygulamaya
geçecekseniz uzmanınıza, doktorunuza danışmalı,
profesyonel destek almalısınız. Ayrıca bu yazıdaki bilgiler
sadece D vitamini ile alakalı olup başka hiçbir vitamin ve
mineralle alakalı olan hastalıklarla ilişki konu alınmamıştır.
Başka vitamin, mineral ve hastalıklarda farklı faktörler
geçerlidir.
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KORONAVİRÜS
AŞISI ÇİN’DEN
Acil Kullanım Onayı
verilmesinin ardından ilk
CoronaVac aşısı, Ankara Şehir
Hastanesi'nde Sağlık Bakanı
Koca'ya yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı öncesi
yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuz
14 gün sürecek güvenlik süreçlerine
başlamıştı. Bugün itibarıyla testler
tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için
bu güvenlik testleri rutin olarak yapıldığını
söyledi. Aşının yeterince güvenli olduğu
anlaşılmış ve acil kullanım onayı için
süreç başlamıştı.
Bakan Koca şunları aktardı:
Öncü olarak ilk aşıyı kendimin
yaptıracağını sizlere daha önce de

ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda
Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı
geçirmemiş ya da gönüllü olarak
aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı
olacağız.
Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık
çalışanlarımızın aşılarına başlanacaktır.
Vatandaşlarımız aşılama seyrini
web sitesinden canlı olarak takip
edebileceklerdir.
"ADINA TAHSİS EDİLEN KİŞİDEN BAŞKA
KİŞİYE AŞILAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Aşıların üzerinde bulunan kare kod
sistemiyle adına tahsis edilen kişiden
başkaya aşılamak mümkün değildir.
Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak
kişiler kendilerine sıra geldiğinde
haberdar olacaklar, randevu alarak
aşılamaya gidecektir.

Aşı çalışmalarında vatandaşlarımızı
motive edecek devlet büyüklerimizin
aşılanması için Bilim Kurulumuz yararlı
buldu.
Bugün bizi 1 yıl boyunca yıpratan, her
hanemize temas eden küresel bir salgının
yıkıcı etkisine karşı başlattığımız bir
gündür.
Bu önemli günün hepimizin sağlığı
ve toplumuzun huzuru için aşılama
programına destek olmanızı rica
ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Şimdi Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte
Ankara Şehir Hastanemize hemen
geçerek aşı programımızı başlatacağız.
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“Loomis”
Sorunlar
Karşısında Farklı
Çözüm Yollarına
Girmek İçin
Tereddüt Etmedi..
“Loomis” pandemiyi bahane
etmedi "B" planlarını devreye
soktu. Hem yurtiçine hem
yurtdışına çalışan kuyumcular
mağdur olmadı…
Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid 19
salgını, 2020 yılında birçok sektörde
işlem hacimlerinin daralmasına yol
açtı. Pandemi; ticaret hayatının önüne
engeller çıkardı. Değerli emtia ve
değerli maden taşımacılığının kıymetli
markası Loomis; yıl içinde ortaya çıkan
birçok engellerle mücadele etmek
durumunda kaldı. Sorunlar karşısında
hızlı ve etkin çözümler sunan, B
planlarını devreye sokmakta tereddüt
etmeyen Loomis; sektörümüzün iyi ve
kötü gününde hep yanında olacağını,
hizmetleriyle tekrar tekrar ilan etmiş
oldu.
Dünya genelinde 1.5 milyona yakın
insanın hayatını kaybettiği pandemi
krizi; hem sosyal hem iş hayatına büyük
darbe indirdi. Ülkeler arası uçuşlar
durduruldu. Şehirlerarası yolculuklar
donduruldu. Kısacası; yaşam durma
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noktasına geldi. Kuyumculuk sektör
mensuplarının ticari faaliyetlerinde
lojistik destek sunan Loomis; 2020
yılı içinde devreye aldığı B planları
sayesinde, bu zorlu yılı kayıpsız
kapatmayı başardı.
Loomis Türkiye COO’su A. Oğuz Tüzün;
yıl içinde ülkemizde uçuşların uzun bir
süre durduğunu, şehirlerarası değerli
maden ve emtia taşımasında hava yolu
seçeneğinin ortadan kalktığını söyledi.
Ülke genelinde geniş bir şubeleşme
ayağına sahip olan Loomis’in, kendi
karayolu ağını geliştirdiğini ve bazı
illerdeki şubelerini toplanma noktaları
haline getirerek tüm şehirlerin
birbirlerine karadan her türlü gönderimi
yapabilmesini sağladıklarını kaydeden
Oğuz Tüzün; “Yurtiçi uçak seferleri
durunca çok hızlı harekete geçerek
kendi karayolları ulaşım hattımızı
oluşturduk. Çeşitli illerdeki şubelerimizi
toplanma noktası haline getirdik.
Bu toplanma noktası şehirlerden de
başta İstanbul olmak üzere birçok
noktaya sevkiyatları hızlı bir şekilde
gerçekleştirdik” dedi.
Yurtiçindeki kuyum ticaret trafiğini
böyle ayakta tutarken yurtdışındaki

ihracat çalışmalarında da THY Kargo
ile işbirliği yaptıklarını ve birçok farklı
yurtdışı destinasyonlara zamanında,
ülkemizde üretilen takıları, mücevherleri
ulaştırdıklarını belirten Tüzün; “Loomis
Türkiye; kriz döneminde gösterdiği
farklı çözüm yollarıyla Loomis Global
tarafından büyük takdir gördü.
Perakende ve bankacılık sektörlerinde
işlemlerimiz arttı. Yumurtalarımızı
farklı sepetlere koymamızın avantajını
yaşadık. 2020 yılında işlem hacmimizde
az da olsa artış oldu. 2020 yılından
gerekli dersleri çıkardık. Sorunların
değil çözümün parçası olduk” diye
konuştu.
Loomis kalitesini tercih edenlerin
sayısı arttı…
Kuyumculuk sektöründe 2020 yılında
daha fazla firmanın Loomis ile çalışmayı
tercih ettiğini ve emanetçi olarak tabir
edilen, iptidai yollarla, şahsi taşımacılık
yapan kişilerin bu riskli hizmeti yapamaz
hale geldiklerini sözlerine ekleyen
Tüzün; sektörde yüzde yüz sigortalı,
Loomis ile taşımacılığın yılının önemli
sektörel değişim trendi olduğunu dile
getirdi.

AVM'DE YENİ AÇILAN MAĞAZALAR

Amedix Tattoo
Firma Sahibi:
Ahmet Bayar
B.B.No: AVM 79
Tel: 0532 514 49 23
Verilen hizmet: Dövme tasarım ve uygulama,
Gümüş takı ve aksesuar satışı
Web Adresi: www.byrpearl.com

Erdil Kuyumculuk
Firma Sahibi: Ferhat Erdil
B.B.No: AVM 105
Satılan Ürünler: Fantazi ürünler, 14 ve 22 ayar ürünler, kolye setler,
bilezik çeşitleri, spor ve çocuk ürünleri, yüzükler, bileklikler
E-Mail: Erdilkuyumculuk@gmail.com
Gsm: 0533 399 13 13
Gsm: 0532 596 09 22

Melek
Firma Sahibi: Corc Yuvarlanmaz
Tel: 0212 527 66 79
E-Mail: Melekgoldist@hotmail.com
B.B.No: AVM 50
Satılan ürünler: Sarrafiye, has altın, bilezik, 14/ 21/ 22 ayar ürünler,
Fantezi ürünler, çocuk ürünleri, Spor ürünler, kolye çeşitleri, setler,
bileklikler, kelepçeler, gerdanlıklar, alyans, pırlanta, mücevher setler.

Villa Grup
Firma sahibi: Villa Grup
B.B.No: 449
Tel: 0212 603 29 63
GSM: 0538 254 08 22
Şubeler: Kuyumcukent AVM, Kapalı Çarşı, Sirkeci , Cevahir AVM, Ak Merkez AVM,
Palladium AVM, Şişli Merkez
Satılan Ürünler: Sarrafiye, döviz, toptan ve perakende gümüş.
Web: www.villadoviz.com.tr
E-Mail: operasyon@villadoviz.com.tr

Kuyumcukent

Ocak - Şubat 2021

59

İstanbul Kuyumcular Odası,

meslektaşları için
PCR ve Antikor Testi
Hizmeti Başlattı
İstanbul Kuyumcular Odası, özel
bir hastane ile işbirliği yaparak
kuyumcular için Çemberlitaş’taki
merkezinde Covid-19 PCR ve Antikor
testi hizmeti vermeye başladı. Talep
olması durumunda hastane yetkilileri,
bu hizmeti firmaları yerinde ziyaret
ederek de verebiliyor. “Hayatlarını
riske atarak salgınla amansız bir
mücadele veren sağlık camiasına
bireysel ve kurumsal olarak her türlü
desteği vermek zorundayız.” diyen
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı
Mustafa Atayık, “Özel bir hastane ile
yapılan anlaşma ile İstanbul’daki tüm
kuyumcular, çalışanları ve yakınları
rahatlıkla ve güven içerisinde
Oda’mıza gelerek düşük bir maliyetle
testlerini olabilecektir.” dedi.
Piyasalarda normalleşmenin başladığı
1 Haziran’da kuyumcuların uyması
için Koronavirüs Sonrası Açılışlarda
Hijyen ve Güvenlik Rehberi’ni
hazırlayan İstabul Kuyumcular Odası
(İKO), artan vaka sayıları üzerine
harekete geçerek meslektaşları
için yeni bir hizmet daha başlattı.
Kuyumcular Odası’nın Özel Ataköy
Hastanesi ile yaptığı anlaşma
doğrultusunda Oda’nın Çemberlitaş
Merkez Binası’nda, hafta içi her
gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında
PCR (Sürüntü) testi ve talep olması
halinde antikor testi yapılmaya
başlandı. PCR ve antikor test
hizmetinden kuyumcular, yakınları
ve çalışanları faydalanabiliyor. İKO
bünyesi içerisindeki İş Sağlığı ve
Güvenliği Birimi’nde güvenli ve hijyen
bir ortamda sunulan Covid-19 PCR ve
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antikor testinden çalışan mevcudu
10 kişiden az olmamak kaydıyla
firmaların işyeri adresinde hastane
görevlileri tarafından PCR (Sürüntü)
testi ve antikor testi yapılabiliyor.
Piyasaya göre, daha düşük bir bedel
karşılığı yapılan testlerin sonuçları,
bir gün sonra kuyumcuların E- Nabız
adreslerine düşüyor.
Hizmet, tüm kuyumculara açık
“Öyle görünüyor ki salgın, aşı
adayları uygulamaya geçse bile bir
süre daha hayatımızda olacaktır.
Bu nedenle, bir yandan salgınla

mücadele ederken, diğer yandan da
bu savaşın kahramanları olan sağlık
camiasına bireysel ve kurumsal
olarak her türlü desteği vermek
zorundayız. Salgına karşı en etkili
yöntem; artık herkesin çok iyi bildiği
yetkililerimizin sürekli tekrar ettiği
‘Maske, Mesafe ve Hijyen’ kuralına
azami dikkat etmekten geçiyor.
Oda olarak virüsle mücadeleye
destek vermek ve bulaş riskini
azaltmak amacıyla Hijyen ve Güvenlik
Rehberi’nden sonra özel bir hastane

ile işbirliği yaparak kuyumcularımız
için PCR (Sürüntü) ve Antikor
testleri işlemlerini başlattık.” diyen
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı
Mustafa Atayık, “Geçtiğimiz pazartesi
gününden itibaren bir hastane ile
işbirliği yaparak PCR ve antikor
testlerine başladık. Test işlemleri
Çemberlitaş’taki Merkez Bina’mızda
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nde
yapılıyor. Bu hizmet Kapalıçarşı,
Kuyumcukent, Vizyon Park ve

İstanbul’daki tüm kuyumcularımıza ve
yakınlarına açıktır. Meslektaşlarımız,
rahatlıkla Oda’mıza gelerek tamamen
steril bir ortamda uzman kişilerin
gözetiminde PCR ve antikor testlerini
yaptırabilirler. Anlaşmayla daha
ekonomik bir ücretle yapılan testlerin
sonuçları, ertesi gün E-Nabız
adreslerine gönderiliyor.” şeklinde
konuştu.

BAŞIMIZ
SAĞOLSUN
BAŞSAĞLIĞI

BAŞSAĞLIĞI

ACM Makine ve Endüstri Sistemleri sahibi Muhlis
Demir geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat
etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına
bağsağlığı diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

Kuyumcukent esnaflarından Gusto Kuyumculuk
sahibi Ömer ve Emre Kaya' nın babaları Suat
Kaya vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet,
yakınlarına bağsağlığı diliyoruz.

Kuyumcukent esnaflarından Haspolat Kuyumculuk’
un sahibi Kenan HASPOLAT’ ın babası Kemal
HASPOLAT vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan
rahmet, yakınlarına bağsağlığı diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

BAŞSAĞLIĞI

Kapalıçarşı esnaflarından Vezirhan’da manavlık
yapmış olan Hacı Yaşar Hozman vefat etmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına bağsağlığı
diliyoruz.

İdeal Kuyumculuk sahiplerinden Muhammer
Şengüler kalp krizi sonucu Hakk'ın rahmetine
kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet,
yakınlarına bağsağlığı diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

BAŞSAĞLIĞI

Kuyumcu esnaflarından Süleyman Coşar’ın annesi
Isparta’da vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan
rahmet, yakınlarına bağsağlığı diliyoruz.

Kapalıçarşı eski esnaflarından Süleyman Peker
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet,
yakınlarına başsağlığı dileriz.
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KUYUMCUKENT’TE

KIZILAY
KAN BAĞIŞI
Sosyal Sorumluluk Projeleri çerçevesinde Kuyumcukent
İşletme Yönetimi Kızılay’ın gerçekleştirdiği Kan Bağışı

noktası yanındaki alanda esnaf ve ziyaretçiler sağlık için kan
verdiler.
Covid-19’un hayatımızı oldukça yoğun bir şekilde etkilediği
bu dönemde kan bağışının önemi de oldukça fazla. Covid-19
geçiren bir kişinin bağışıklık sistemi koronavirüse saldıracak
antikorlar geliştiriyor. Bu nedenle immün plazma tedavisinde
Covid-19 tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen
kişilerin kanından "plazma" adı verilen sıvı alınarak, hasta
kişiye naklediliyor.

kampanyasına tam destek vermeye devam ediyor. 10 Aralık
2020 günü Kuyumcukent atölye bloğu zemin kat ödeme
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Bu antikorların, yoğun bakımdaki yüksek riskli hastaların
iyileşmesine yardımcı olması umuluyor. 10 Aralık’ta
gerçekleşen kan bağışı sırasında immün plazma bağışçılarının
da yer alması mutluluk verici oldu.

