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Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan, bu süreçte hayatlarımızı ve 
alışkanlıklarımızı tamamıyla değiştiren koronavirüs salgını ile mücadele 
ettiğimiz şu günlerde moralimiz bu durumdan dolayı bir hayli bozuk 
olsa da çalışmaya, kendimizi daha da geliştirmeye tüm hızımızla devam 
ediyoruz.

Bildiğiniz üzere 2020 yılının değerlendirildiği KİAŞ Olağan Genel Kurul 
toplantısını tüm koronavirüs önlemlerine uyarak gerçekleştirdik. 
Geçmişten bugüne yaptığımız fevkalede değişimler ile her geçen gün 
Kuyumcukent’i bir adım daha ileri götürmek hedefindeyiz. Pandeminin 
gölgesinde de olsa düğün sezonu yaklaşırken bizler de son derece 
heyecanlıyız. 

Kuyumcukent olarak, koronavirüs vakalarının yükselişe geçtiği şu 
günlerde pandemi hassasiyetimiz her zaman olduğu gibi devam ediyor. 
Siz değerli ziyaretçilerimizin güvenle alışveriş yapabilmesi için güvenlik 
girişlerinde ateş ölçümü, HES kodu uygulaması, maske kontrolleri 
yapılmakta. Tesisin geneli düzenli aralıklarla dezenfekte edilip, sosyal 
mesafe uyarıları, pandemi ile ilgili uyarılar ve bilgilendirme afişleri 
asılmaktadır. El dezenfeksiyonu için istasyonlar tesisin içinde sıklıkla 
konulmaktadır.

Bununla birlikte Kuyumcukent AVM meydanda T.C. Sağlık Bakanlığı 
işbirliğiyle esnafımıza Covid-19 aşısının (BioNTech) ilk dozu uygulandı.

Kuyumcukent’te vermiş olduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak 
üzere her geçen gün hizmet hedeflerimizi büyütmeye devam ederken 
sosyal sorumluluk projelerimizi de ihmal etmedik. Pandemi sebebiyle 
azalmış olsa da Kızılay ile yaptığımız kan bağışı ve antikor bağışı 
kampanyalarını devam ettirdik.

Bildiğiniz üzere İstanbul Jewelry Show 50.kez kapılarını ziyaretçilerine 
açıyor. 7-10 Ekim tarihleri arasında CNR Expo’da düzenlenecek olan 
fuarda sektörün önde gelen firmaları da yerlerini alacak.
En değerlilerimiz, annelerimiz için düzenlendiğimiz Anneler Günü 
Kampanyası tam kapanma dolayısıyla plandığımız gibi geçmese de 
düğün sezonu için düzenlediğimiz kampanya ile hem esnafımızın 
hem de evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yüzü güldü. Çiftlerimiz için 
sunduğumuz cazip fiyatlar ile çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. 
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…

Kuyumcukent İşletme A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat SUDAŞ

ÖNCE SAĞLIK…
Değerli meslektaşlarım
ve sevgili dostlar,
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Kıymetli Metal Analizlerinde, Taşınabilir Niton XRF

niton taşınabilir XRF analiz cihazlarıyla 
altın, gümüş ve platin dahil 20’den fazla elementin analizi 
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Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) 7. Meslek Grubu - 
Kuyumculuk, Bankacılık Komite Başkanı, Süleyman Çiçek’in 
ev sahipliği yaptığı toplantı Kuyumcu Altın Değerleme 
Sistemi (KAD-SİS) Genel Müdürü Yaşar Yüceoğlu, Genel 
Müdür Yardımcısı Haluk Mutlu ve Pazarlama Müdürü Necmi 
Korkmaz ile Şanlıurfa’nın önde gelen kuyumcu esnaflarının 
katılımıyla gerçekleşti. 
 
KAD-SİS Genel Müdürü Yaşar Yüceoğlu, “İstanbul Altın 
Rafinerisi A.Ş. tarafından 10 yıldır yastık altındaki altınların 
ekonomiye kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların, 
kuyumcularında dahil edildiği geniş bir platformda hayat 
bulması için yıllardır yatırım yaptıklarını, yazılım, mevzuat 
vb. gibi çalışmaların tamamlandığını, artık yastık altındaki 

altınların ekonomiye kazandırılması için yeni bir  dönemin 
başlamış olduğunun altını çizdi ve bu döneme adını veren 
(KAD-SİS) Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi projesi ile 
yastıkaltı olarak tabir edilen atıl kaynakların hızlı, güvenilir 
ve yaygın şekilde, sisteme dahil olan seçkin kuyumcular 
aracılığı ile ekonomik sisteme kazandırılmasının 
amaçlandığını belirtti.
 
Yüceoğlu, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. olarak her 
platformda yastık altında atıl duran ekonomik sistemin 
dışında kalmış olan altınların, finansal sisteme dahil 
olmasının ülke ekonomisine getireceği faydaları anlatmakta 
olduklarını, bugüne kadar 10 yılda 100 ton altının yastık 
altından ekonomiye kazandırılmış olduğunu, KAD-SİS projesi 

ile bu rakamın yılda en az 50 tona 
çıkarılmasının hedeflendiğini, bu 
hedef gerçekleştiğinde ortaya çıkacak 
katma değerin ithalatın azalması, 
ihracatın artması, finansal sistemin 
canlanması gibi sonuçlar ile kendini 
göstereceğini belirtti.

Ülkeye faydalarının yanı sıra, bu 
sistemin kuyumculuk sektörüne 
prestij kazandıracağını, halkın 
ve devletin gözünde kuyumculuk 
sektörünün daha iyi tanınmasını 
sağlayacağını ve özellikle KAD-SİS 
projesine dahil olan “Anlaşmalı 

Değerleme Noktaları” olarak nitelenen 
ADN’ lerin bu sistemin içinde öne 
çıkacaklarını, finansal sistem içinde 
hak ettikleri değer bakımdan pozitif 
ayrışacaklarını dile getirdi.  
 
KAD-SİS Genel Müdür Yardımcısı 
Haluk Mutlu  ise “yastık altına güvenli 
formül”  diyerek, KAD-SİS’ in son 1 
yılda kat ettiği yolu özetledi ve işleyiş 
süreçleri hakkında bilgilendirmeler 
yaptı. 

“1 Temmuz 2020 tarihinde, kamu 
bankaları ile resmi olarak başlatılan 
KAD-SİS, yaklaşık 1 yıla yakın süre 
zarfında, içerisinde bulunan pandemi 
dönemini de göz önüne aldığımızda 

beklenenin üzerinde performans 

sergilemiştir” diyerek, şu an için 

sisteme dahil olup işlem yapan 

bankaların, Ziraat Bankası, Halkbank, 
Vakıfbank, Ziraat Katılım Bankası 
ve Vakıf Katılım Bankası olduğu 
Emlak Katılım Bankası’nın da yazılım 
entegrasyon aşamasında olduğunu 
vurgulayan Mutlu, Özel bankaların 
da çok yakında sistem içerisine 
dahil edilmesi için gerekli süreçlerin 
tamamlanmak üzere olduğunu, bu 
sürecinde tamamlanmasıyla ve 
sistemin yaygınlaşması ile birlikte 
çeşitli mecralarda tanıtımlarla 
destekleneceğini, nihai tüketiciyi 
sisteme çekecek farklı uygulamalar 
başlayacağını ve inşallah ülke 

genelinde pandemi ile mücadelenin 
kazanılması ile birlikte 2021 yılının 
KAD-SİS yılı olacağını dile getirdi.
 
 
KAD-SİS’in işleyiş mekanizmasının 
ve faydalarının anlatıldığı, detaylı 
sunumda  KAD-SİS’in öne çıkan teknik 
özellikleri:
 
• ADN’lere, İstanbul Altın Rafinerisi 
A.Ş. tarafından kurulan özel 
donanımlar ve yazılım,
• İşlem sürecinin tamamının müşteri 
ekranı ile takip edilebilmesi,  
• Kameralı platform ile işlemlerin 
kayda alınması, 
• İşlemlerin her adımında SMS ile 

doğrulama ve onay mekanizmaları 

ile güvenli şekilde bankalarla 

entegrasyon halinde online yapılması,

Şeklinde sıralanırken, “müşterinin 

ADN’den ayrılmadan bankasından 

“Hesabınıza altın geçti.” SMS’nin 

gelmesi müşteri güven ve 

memnuniyeti açısından sistemi öne 

çıkaran önemli özelliğidir.” dendi.

 

Ayrıca, Pazarlama Müdürü Necmi 

Korkmaz bu teknik özellikler ile 

Türkiye’nin her yerinde aynı güvenli 

alt yapıya kavuşan sisteme dahil 

kuyumcuların, bu gibi yeniliklere kendi 

vizyoner bakış açılarını da katarak 

ve bir bütünün parçası olmanın 

getireceği gücün farkında olarak 

kazanacakları değer ve prestijin yanı 

sıra, bugüne kadar karşılaşmadıkları 

yeni bir hedef kitleye hizmet 

vereceklerinin, finansal sistemin 

bir parçası olacaklarının, İstanbul 

Altın Rafinerisi A.Ş. ile oluşturulan 

işbirliğinin  kendilerine farklı ufuklar 

açacağının altını çizdi.

 

Sorular, değerlendirmeler ve iyi 

dileklerle tamamlanan toplantı 

sonrasında Urfa Kuyumcular Odası’nı 

da ziyaret eden KAD-SİS yöneticileri 

bu tür toplantıların bölgeyi tanımak, 

birebir kuyumcularla istişare etmek 

için çok faydalı olduğunu ekip olarak 

tüm bölgelerde benzer toplantıların 

yapılacağını belirtti.

“Şanlıurfa'daki Kuyumculardan 

KAD-SİS’e Büyük İlgi”

24. 06. 2021 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) 7. Meslek Grubu - 
Kuyumculuk, Bankacılık Komite toplantısı KAD-SİS gündemi ile gerçekleştirildi. 
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Dünyayı ve ülkemizi 1 yılı aşkın süredir etkisi altına alan pandeminin 
hayatımızdan çıkması için tek çözüm yolunun aşı olduğu tüm yetkili 
makamlarca duyurulmaktadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde 
de aşı çalışmaları daha da hızlandı.
Sağlık Bakanlığı ve Sayın Bakan Fahrettin Koca önderliğinde 
başlatılan Covid-19 aşılama kampanyası kapsamında Bahçelievler 
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de ilçenin 3 ayrı noktasında 
Covid-19 Biontech aşı istasyonu kuruldu. Kuyumcukent AVM 
de kurulan bu aşı istasyonu da aktif noktalarından biri oldu. 
Kuyumcukent yönetiminin katıldığı organizasyon ile kurulan aşı 
istasyonunda görev alan sağlık çalışanları, aşı hakkı bulunan 
Kuyumcukent esnaf, çalışan ve ziyaretçilerine aşı uygulaması yaptı.
Aşı olmak isteyenlere randevu sorulmaksızın Biontech aşısı 
uygulandı.
Kuyumcukent’teki aşı istasyonun açılışında; KİAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevzat Sudaş, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 
Genel Müdürü Oktay Baltalı, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri 
Ahmet Karbeyaz ve Nail Akyüz, KİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Osman 

Karagüney, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve 
Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap 
Sarıhan Akkum hazır bulundular. Açılışın ardından açıklama yapan 
Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan; "Sistemimizin müsaade ettiği 
herkesi burada kabul ediyoruz. İş yerlerinin iş kaybına uğramaması 
için hizmeti ayaklarına getirdik. Mesela bugün Biontech aşısı 
yapılıyor ama Sinovac da yapılacak. Önemli olan vatandaşın ayağına 
gidip aşıyı yapmak. Aşılamada ne kadar başarılı olursak Covid-19 en 
kısa zamanda bitecek.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş ise şunları 
söyledi:
 “İstanbul'un en büyük alışveriş merkezi burası ve burada yaklaşık 
2 bin 400 iş yeri var ve 25 bin kişi çalışıyor. 10 bin kişi burayı ziyaret 
ediyor. Kuyumcukent olarak aşı hakkı olan ve talep eden herkese 
aşı yapılmasına ilçe sağlık müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz 
bu çalışma ile destek veriyoruz. Aşılanmanın hız kazanmasına katkı 
sağlayarak ülkemizin eski güzel pandemisiz günlerine dönmesini 
hep birlikte sağlamak amacındayız” dedi.

Kuyumcukent 23Mayıs - Haziran 2021

Kuyumcukent Tesisinde Bahçelievler Kaymakamlığı, 
Bahçelievler Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü 
İş birliğiyle Covid-19 Aşısı Yapıldı 



Kuyumcukent Kuyumcukent 2524 Mayıs - Haziran 2021 Mayıs - Haziran 2021

KUYUMCUKENT’TE 
DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ 
FIRSATLARI YAŞANDI

Yaz ayları geldi, düğün sezonu açıldı. 
Düğün sezonunun açılması evlilik 
hazırlığı yapan çiftlerin tatlı telaşı da 
başladı. Hem en beğendikleri hem 
de en hesaplı olanı almak isteyen 
çiftlerin imdadına yine Kuyumcukent 
Avm yetişiyor.. Eksiklerini 
tamamlamak isteyen çiftlerin yüzü 
Kuyumcukent Avm’nin düzenlediği 
cazip kampanya ile gülmeye devam 
ediyor.
Yılın belli dönemlerini kampanyalarla 
süsleyen, tüketiciye farklı avantajlar 
sunan, gerçekleşen indirim oranlarıyla 

alışveriş imkanı sunan Kuyumcukent 
düğün sezonunda da bir çok avantajı 
bir arada sundu. 
Kuyumcukent evliliğe hazırlanan 
çiftlerin bütün ihtiyaçlarını tek 
çatı altında toplayan bir alışveriş 
merkezidir. Alyans, tektaş ve 
beştaştan davetiyeye, gelinlikten 
gelin ayakkabısına, kına düğün 
organizasyonundan, nikah ve düğün 
salonlarına kadar her şeyi bir çatı 
altında, güvenle, kaliteli hizmet 
anlayışıyla sunan Kuyumcukent bir de 
üstüne imalattan halka sloganıyla da 

tüketiciyi çekiyor.

Kampanya dönemi için KİAŞ Yönetim 

Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş “Bu 

kampanya döneminde de esnafımızın 

yüksek verim elde etmesini, 

tüketicilerimizin de bu fırsatlardan 

faydalanmasını arzu ettik. İşçilikli 

ürünlerde % 50’ye varan indirimler ve 

evliliğe dair her şeyin tek çatı altında 

toplandığı bu kampanya döneminde 

bütün esnafımızın ve tüketicilerimizin 

faydalandığını umut ediyorum .” dedi.

25 Nisan- 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapmayı 
planladığımız  Anneler Günü Kampanyamız 17 günlük 
tam kapanma dolayısıyla başlangıcı yapıldıktan sonra 
Düğün Sezonu Kampanyasına çevrildi.
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Kuyumcukent Sınırları, geçmiş dönem 
yöneticileri zamanında yapılan hatalı 
parsel sınırlamaları ve hatalı ölçümler 
sebebi ile yıllardır Kuyumcukent Blok 
Kat Maliklerine sorun olmuştur. 

Sizlerin de bildiği gibi İstanbul Valiliği 
(Defterdarlık Avrupa Yakası Milli 
Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından 
30.10.2018 düzenleme tarihli ecrimisil 
ihbarnamesi gönderilmiş ve 
Kuyumcukent tesisi içinde bulunan 
11307 ile 11571 parsel no’lu alanlarda 
bulunan tamamı hazineye ait olan 
98.695.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 
toplamda 6.835 m2’sinin fuzuli işgal 
edildiği bahsiyle 2886 sayılı devlet ihale 
kanununun 75. Maddesi ve 19.06.2017 
tarih ve 26557 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan Hazine taşınmazlarının 
idaresi hakkında Yönetmeliğin 85. 
Maddesi uyarınca 13.11.2018 tarih ve 
616 sayılı komisyon kararına istinaden 
1.907.353,80 TL ecrimisil borcu 
tahakkuk ettirilmiş idi. 
Bahse konu ecrimisil ödeme emri 01 
/ 2008 ile 12 / 2013 tarihleri arasını 
kapsamakta ve bu dönemler arasını 
kapsayan ihbarname 2013 senesinde 
tebliğ edilse de tarafımızca itiraz 
dilekçesi sunulmuş, Milli Emlak 
Müdürlüğü Kuyumcukent Blok Kat 
Malikleri Yönetim Kurulu’nun muhatap 

kabul edilmeyeceği yönündeki 
itirazımız kabul edilmiş, S.S. İstanbul 
Kuyum Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı 
Kooperatifi adına gönderilmesine 
karar verdiği halde son olarak 
ödeme emrini Blok Kat Maliklerine 
gönderilmiştir. 
Yönetim olarak sorumluluğumuzu 
yerine getirerek tebliğ edilen ödeme 
emrine karşı ödeme emrinin iptali 
ve tespiti davası da açmış olsak da, 
Milli Emlak Müdürlüğü mülkiyetinde 
kalan alanın haksız işgali sebebiyle 
Kuyumcukent Blok Kat Maliklerine 
geçmiş dönemlerde tahakkuk 
ettirilen Ecrimisil Bedelinin iptali 
için açılan dava Yerel Mahkemede 
aleyhe sonuçlanmış, mahkeme 
kararı sonrası istinaf yoluna 
gidilmiştir. Milli Emlak Müdürlüğü 
mülkiyetinde olan arsaya haksız 
işgalin kesin ve tartışmasız olduğu 
göz önünde bulundurulduğunda, üst 
mahkemelerden de olumlu sonuç 
alınamayacağı öngörülmektedir. Yerel 
mahkemede davanın kaybedilmiş 
olması sebebiyle Yenibosna Vergi 
Dairesi tarafından Kuyumcukent 
Blok Kat Maliklerine geçmiş dönem 
kullanımlarına ilişkin borç faizi ile 
tahakkuk ettirilmiştir. 
Davaya konu borcun eski dönem 
borcu olması sebebiyle faiz kalemi 

de ciddi tutarlara denk gelmektedir. 
Yönetim olarak en azından faizi 
ödememek adına, ecrimisil borçlarına 
uygulanabilecek olan olası aftan 
faydalanmak için şart koşulan 
davalardan feragat edilmesi ile aftan 
faydalanmak için başvuru yapılması, 
ayrıca başvuru sonrası Yenibosna 
Vergi Dairesi tarafından hesaplanacak 
ecrimisil bedelinin aidat hesabından 
ödenmesi hususunda 2020 Blok Kat 
Malikleri Genel Kurul’ undan yetki 
almış idik.
Alınan yetki doğrultusunda meclisten 
çıkacak af kararının mevcut ecrimisil 
borçlarını da kapsaması halinde; 
gerekli başvuruların yapılarak, her 
türlü faiz indirimi ve yapılandırılmadan 
faydalanılarak ecrimisil borcuna ilişkin 
ödemeler Blok Kat Malikleri adına 
yapılacaktır.
Kuyumcukent Yönetimi olarak 
maliklerimizin ve kompleksimizin 
haklarına sahip çıkılmış,  yıllardır 
süregelen kamu borcuna ilişkin süreç 
en iyi şekilde koordine edilmiştir. 
Ayrıca mevcut durumda da tesis 
sınırları mümkün olduğunca geri 
çekilerek Milli Emlak Müdürlüğü ile de 
bu konuda iletişim kurularak uzlaşma 
sağlanmıştır.

Ecrı̇mı̇sı̇l Ödemesı̇ Kapıda
Hepimizin bildiği üzere dünyayı etkisi altına alan, 2020 yılı 

mart ayından beri ülkemizde de görülen Covid-19 salgını 2021 

yılında da hızla yayılmaya devam etmiş ve ülke genelinde ciddi 

sağlık tehdidi oluşturmuştur. Bu sağlık tehdidi karşısında 

salgını önlemek amacıyla İç İşleri Bakanlığı tarafından ülke 

çapında uygulanacak ciddi önlemler alınmış ve genelgeler 

yayımlanmıştır.

Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu da alınan 

önlemler kapsamında ticari faaliyeti olumsuz etkilenen 

Kuyumcukent tesisinde faaliyet gösteren büfe, lokanta, cafe, 

eczane v.b. kiracılarının ekonomik olarak yaşadığı sıkıntıları 

çözebilmek adına konuyu 31.03.2021 tarihinde yapılan Blok 

Kat Malikleri Genel Kurul gündemine taşımıştır. Haziruna 

kiracıların sıkıntıları detaylı olarak anlatılmış, fikirleri alınmış 

ve Hazirun oybirliği ile Blok Kat Malikleri Yönetimini her konuda 

yetkilendirmiştir. 

Genel Kurul Toplantısında alınan yetkiye istinaden Blok Kat 

Malikleri Yönetim Kurulu konuyu toplantı gündemine alarak 

görüşmüş;

 “Paket servis hizmeti veren ve hafta sonu yasağı ile de ticari 

faaliyetleri olumsuz etkilenen Blok Kat Maliklerine ait ortak 

alan kiracılarının (lokanta, büfe, servis firması eczane vs.) 2020 

senesi Mayıs ayı sonrası tahakkuk etmiş olan kira bedellerinin 

durumu pandemi sebebiyle dönemsel durum ve şartlarına göre 

değerlendirmiş; 09.08.2021 tarihine kadar geçmiş döneme ait 

birikmiş tüm borçların kapatılması şartıyla; 2020 senesi  Haziran 

ayından 2021 senesi Nisan ayı sonuna kadar tahakkuk etmiş 

olan 11 aylık kira bedelinin tamamına (tahsil edilip, edilmemesine 

bakılmaksızın) faiz işletilmeksizin, AVM Bloğu kiracılarına 

müşteri sirkülasyonun az olması sebebi ile %30 indirim, Atölye 

bloğu kiracılarına ise üretimin tamamen durmaması dikkate 

alınarak %20 indirim uygulanmasına, indirim oranlarına karşılık 

gelen tutara iade faturası alınmasına, birikmiş kira borçlarının 

tamamının belirtilen tarihe kadar kapatılması şartını yerine 

getirmeyen kiracıların kira bedellerinin ise indirimsiz ve faiz 

işletilerek tahsil edilmesine karar verilmiştir. 

Yönetim kurulunun iyi niyet çerçevesinde gündemine alarak 

uzun çalışmalar ve hesaplamalar sonucunda almış olduğu 

bu kararlar kiralama konusunda yetkilendirilen Kuyumcukent 

İşletme A.Ş.  tarafından kiracılara ayrı ayrı tebliğ edilmiştir.

Kuyumcukent Yönetimi olarak siz değerli site sakinlerimizin, 

maliklerimizin olduğu kadar tesisimizde özveri ile hizmet veren 

kiracılarımızın da haklarını korumamız gerektiğinin bilinciyle 

Kuyumcukent içerisinde kesintisiz bir şekilde ticari yaşamın 

devamının sağlanmasına destek olmaya devam edeceğiz. 

Yapılan bu düzenleme, hepinizin menfaatine olduğundan geçmiş 

döneme ait kira borçlarının tamamının 09.08.2021 tarihine kadar 

ödenmesi gerektiğini, belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmaması 

durumunda kira borçlarının indirimsiz ve faiz işletilerek tahsil 

edileceğini önemle hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.

Kuyumcukent Yönetimi Pandemide Ticari 
Faaliyeti Olumsuz Etkilenen Kiracılarının Yanında
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Kuyumcukent Yönetimi olarak Kuyumcukent sakinlerinin ve 
ziyaretçilerinin güvenliği bizler için büyük önem arz ediyor. Tesis 
içerisinde kullanıldığını tespit ettiğimiz Ginger, Scooter vb. her 
türlü tekerlekli araçlar kazalara, maddi ve manevi hasarlara 
sebep olabildiği gibi yayaların ortak alanlarındaki gidiş ve 
gelişlerini de engellemektedir. Bu sebeplerden Kuyumcukent 
tesisinin içi bu araçların kullanımına uygun değildir. 
Kuyumcukent Toplu Yapı Yönetim Planı’ nın 16. Maddesinin 
2. Bendi ve diğer bentlerinde de belirtildiği üzere yayaların 
kullandığı, ortak alanlarda ve yollarda uygun olmayan araçların 
(ginger, scooter vb. diğer tekerlekli araçlar) yaya geçişlerini 
tıkamaları, zorlaştırmaları ve engellemeleri yasaktır.
Söz konusu yönetmelik hükümleri Kuyumcukent Toplu Yapı 
Yönetim Planının ayrılmaz bir parçası olup tüm tesis içerisinde 

bulunan kullanıcıların uyması gereken kurallardır. Bu nedenle bu 
hususlara kiracı / mülk sahibi ayrımı yapmaksızın tüm bağımsız 
bölüm kullanıcılarının uyması gerekmektedir. Bu konuda da 
tesisin bir çok noktasına uyarı levhaları asılmış anonslarla da 
duyuruları yapılmaktadır. 
Bu bağlamda; Kuyumcukent tesisi içerisinde uygun olmayan 
araçların kullanımının durdurulmasını, aksi taktirde Kuyumcukent 
Toplu Yapı Yönetim Planı Ceza Uygulama Yönetmeliği ve Ceza 
Uygulama Yönergesi hükümleri doğrultusunda hiçbir sözlü, 
yazılı ihtara gerek kalmaksızın cezai işlem uygulanacağını KİAŞ 
Yönetimi olarak bildiririz. Kuyumcukent içerisinde bulunan 
tüm üyelerimizin ve çalışanlarımızın bu konuda hassasiyet 
göstereceğini temenni ederiz.

Her Türlü Tekerlekli Binek Araçlarının 
Tesis İçinde Kullanımı Yasaktır

Ginger, 
Scooter vb.
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Bezek kuyumculuk
 8K-9K-10K-14K-

18K-21K-22K altın 
ve 925 ayar gümüş 
olmak üzere 
sektörde makine 
zinciri ve traşlı 
top çeşidinde yarı 
mamul üreticisi 
olarak önemli bir 
pazara sahibiz.

Yenilenen 
makine parkuru 
ile son teknoloji 
kullanılarak kaliteli 
ürün imalatı 
yapmaktayız.

Deneyimini teknoloji ile birleştirerek istenilen taleplere en kısa 
sürede cevap verebilme yeteneğine sahibiz.

Talebe uygun pazar farklılıkları göz önünde bulundurularak imalat 
yapmaktayız.

Makine zinciri imalatını önemseyen, sürekli inovasyon yapan 
işletmemiz, deneyimli teknik ekibiyle sürekli yeni ürün ve ekipman 
araştırması yaparak her yıl ürün gamına yenilerini ekleyerek 
büyümeye devam etmektedir.

Başarılı yarı mamul ürün gamı sektörde önemli büyümelere direk 
etki yapmaktadır.

Bu nedenle yarı mamül ürün çeşitliliği sektörde model farklılığına 
sürekli pozitif destek yapmaktadır.
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Srı̇lanka Demokratı̇k Sosyalı̇st Cumhurı̇yetı̇ 
Türkı̇ye Büyükelçı̇sı̇ Mohamed Rı̇vzi Hassen

Kuyumcukent’ı̇ Zı̇yaret Etti

Vekili ve Genel 
Müdür Oktay 
Baltalı, Srilanka 
Demokratik Sosyalist 
Cumhuriyeti 
Büyükelçisi 
Mohamed Rivzi 
Hassen’e tesisi ve 
AVM’yi gezdirirken 
detaylı bilgiler 
de verdi. Günün 
anısına hatıra 
fotoğraf çekiminin 
ardından büyükelçi 
memnuniyetle 
tesisten ayrıldı.

Altın ve evlilik 
alışverişinin merkezi 
olan Kuyumcukent; 

hızla büyüyen yapısı, tanıtım 
ve reklamlara verdiği önem 
sayesinde dünyada bilinme 
hızını sürekli arttırmaktadır. 
Bu bilinme oranı da ziyaretçi 
profiline de etki etmektedir.
Kuyumcukent’te geçtiğimiz 
günlerde yine böyle önemli 
ve özel bir misafiri konuk 
ettik. Srilanka Demokratik 
Sosyalist Cumhuriyeti Türkiye 
Büyükelçisi Mohamed Rivzi 
Hassen, Kuyumcukent’e 
gelerek tesis hakkında bilgi 
aldı. KİAŞ Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Genel Müdür 
Oktay Baltalı’nın makamında 
ağırladığı büyükelçi bu 
ziyaretten çok mutlu 
olduğunu, Kuyumcukent’in 
çok büyük bir tesis olduğunu 
ve Türk misafirperverliğinin 
buraya da yansıdığını belirtti. 
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan  +90 216 550 78 85      info@sumertek.comwww.sumertek.com  

ALTIN ve GÜMÜȘ
Analizlerinde
Hassas Çözümler
Kuyumculukta kullanılan gümüşün tam gümüş içeriğinin belirlenmesi 
takıların kalitesinin sağlanması açısından çok önemlidir. Gümüş ve gümüş 
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® 7000 
Otomatik Titratör

Altın ve Gümüş Analizleri için
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Yazar Kalman Mikszath’ın dediği gibi 

“Altının karşısında demirin de beli 
bükülür”. 

Doğru söze ne hacet...

Pandemide ekonomik olarak sancılı 

bir süreçten geçen piyasaların her 

şeye rağmen 

gözdesi altın, 

fiyat yükselişi 

sebebiyle 

yatırımcısına ciddi kar ettirdi.

Ateş Sarrafiye Yönetim Kurulu Başkanı 

Vedat Ateş de 2021’den umutlu… 

”2021 yılı, pandemiye rağmen altının 
yılı olacak” diyor. 1990 yılından beri 

altın sektöründe varlığını sürdüren 

Ateş Sarrafiye Kuyumculuk, 2008 yılın-

da Kuyumcukent’te hizmet vermeye 

başladı. Astar, ziynet, reşat, ata ve 

çeyrek-yarım altın çeşitlerinin toptan 

alım ve satımı yapan firma; altın ayar 

raporu çıkarılmış takozların (hurda 

altınların), külçe altın ve çekili altın 

ürünleriyle değişimini de yapmakta.

Ateş Sarrafiye’de sertifikalı olarak 

“gram altın” ürünleri de satılmaktadır. 

1, 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 gramlık ürün 

gamı ile piyasaya çıkan sertifikalı 

ürünler bankada mevduat olarak 

işlem görmektedir.

“2021 yılı, 
pandemiye 
rağmen 
altının 
yılı olacak”

Ateş Sarrafiye Yönetim 
Kurulu Başkanı
Vedat Ateş

7 GÜN 24 SAAT
sarrafiye

.

hemen İndİr

TEK TUŞL A GÜVENİLİR FİYAT

İHTİYACIN OLDUĞUNDA TEK TUŞLA
ATEŞ SARRAFİYE YANINDA
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Ülkemizin dünya sıralamasında ilk 5’te 
yer aldığı nadir sektörlerin başında 
“Kıymetli Madenler” sektörü kısaca 
“Altın” gelmektedir. Kuyum ürünleri 
piyasasında Türkiye ilk 3’te yer almaktadır 
ve kuyum üreticilerinin markalaşma, 
tanıtım, pazarlama konularında 
yapacağı çalışmalarla hızla pazar payını 
büyütmektedir. Diğer yandan kıymetli 
madenlerin var olması için gerekli en 
önemli yapıtaşlarından “Rafinasyon 
Sanayi“ inde ülkemiz yarattığı kapasite ve 
ihracat hacmi ile her geçen gün daha çok 
adından söz ettirmektedir.
Bu sektörün büyük oyuncularının, 
kuyum üreticilerinin, yan sanayinin, 
orta ölçekli zanaatkarların bir arada 
toplandığı Kuyumcukent sektörün kalbini 
oluşturmakta olup yıl içinde yüksek tonajlı 
altın üretimi gerçekleştirmektedir. 
Bu sektörün hammadde kaynaklarından 
biri madenden çıkan ham altındır. Bugün 
ülkemizde madenden çıkan altın yıllık 
45 tona ulaşmıştır. Büyük çabalar ve 
emeklerle geliştirilen bu sektörde büyüme 
hedeflense de ülkenin altın talebine cevap 
vermesi mümkün değildir. Yoğun ihracata 
çalışan sektörümüzde, hammadde temini 
için kullanılan en büyük kaynak ithalattır. 
Özellikle dahilide rejim kapsamında 
getirilen ürünler, işlenip katma değer 
ülkemizde kalarak ihraç edildiğinden 
bizler bu ithalatı “Faydalı İthalat” olarak 
değerlendirmekteyiz.
Dünyanın her yerinde ürettiği 
altınlar, Merkez Bankaları, 
Bankalar, Finans 
kuruluşları 

tarafından kabul edilen, LBMA 
akreditasyonuna sahip dünyada 3. büyük 
Türkiye’deki en büyük kapasiteye sahip 
rafineri ise Kuyumcukent’te bulunuyor. 
Türkiye lojistik konumu nedeniyle, diğer 
ülkelere göre avantajlı. Bu avantaj 
Türkiye’yi değerli metal piyasasında öne 
çıkarıyor. Önemli olan bu avantajı, ürün 
kalitesi ve hizmet kalitesiyle birleştirip 
Türkiye’nin dünya pazarındaki yerini 
sağlamlaştırmaktır. 

Altın İhracatı, Dahili İşlem Rejimi 
ve Ekonomi Reform Paketi 
Ekonomi Reformları içinde de kıymetli 
maden ve taşlar piyasası önemli yer 
tutuyor. "Uluslararası standartlara uyumlu 
kıymetli madenler ve taşlar piyasası 
oluşturulacak, kıymetli madenler ile 
taşlar piyasası, kıymetli maden aracı 
kuruluşları, rafineriler, kuyumcular ve 
ayar evlerini kapsayacak şekilde tüm 
bu faktörleriyle yeniden düzenlenecek. 
Kıymetli madenlerin ithalat sonrası 
kaydedilen aşamaları, daha şeffaf ve 
reform paketinde izlenebilir hale gelecek, 
piyasada kayıt dışının azaltılması için 
tedbirler alınacaktır." deniliyor. 

Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Genel Müdürü OKTAY BALTALI ;
“2021 Yılında Türkiye’nin Dünya Altın 
Piyasalarındaki Yeri ve Hedefleri”

Ekonomi reformları paketi içerisinde kıymetli madenler ile 
ilgili bölümde yer alan yaklaşımlar çıkış noktası açısından 
doğrudur, fakat kıymetli madenler sektörü homojen bir 
yapıya sahip değildir. Birbirinden çok farklı dinamiklere 
sahip alt segmentleri vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

• Dünya çapında akreditasyonu olan, ürettikleri 
altınlar her türlü kontrolden geçen, dünya standartlarında 
uyum içinde çalışan ve çeşitli sertifikalara sahip rafineriler.
• LBMA Finansal akreditasyona sahip olmayıp, 
borsada kabul edilen iç piyasada aktif iş gören ama dünya 
piyasalarında kabul edilebilirliği olmayan rafineriler.
• Ne uluslararası ne yerel hiçbir akreditasyona 
sahip olmayan rafineriler. Bunlar ise tüm dünya 
sektöründe iş yapamazlar fakat iç piyasada hareketlilik 
sağlayabilirler. Kuyumculara malzeme tedariğini sağlarlar 
ama bunların denetim mekanizması yok denecek kadar 
azdır. 
• Bankaların eskiden işi sadece altınları korumak, 
değerlendirmek halka döndürmekti, bankalarda artık altın 
ithal ve ihraç ediyor. Dolayısıyla bankalar da artık altın 
ticareti içinde önemli bir konuma sahiptir. 
• Merkez Bankası rezervleri artıyor. Bu rezervlerin 
nasıl kullanılacağı ile ilgili yapılar da değişiyor, swap 
mekanizmaları devreye giriyor. Haliyle altın hareket ediyor 
ve ihtiyaca göre altın ithal ve ihraç ediliyor.
• Aracı kurumlar, T.C. Hazine Bakanlığı'na ve borsa 
tarafından akredite edilmiş, aracı kurum statüsü verilmiş 
noktalar. 
• Kuyumcular; bunlar ise kendi içinde imalatçı, 
perakendeci, toptancı, ihracatçı gibi ayrımlara sahipler. 

Kısaca birbirinden çok farklı bu yapıların hepsine tek 
bir kuralla hükmetmeye çalışmak, sektörde sıkıntılar 
yaşanmasına sebebiyet veriyor. Bu dönemde çeşitli 
sorunlar yaşandı, üretim aksadı, ticaret etkilendi, müşteri 
kayıpları oldu. Kuyumcukent tesisinde bulunan Ticaret 
erbapları da bu sıkıntılı süreçten büyük ölçüde etkilendi.  

Reform paketinde yazan önemli bir nokta da uluslararası 
standartlardır. 1. gruptakiler gibi bazı şirketlerin yaptığı 
tüm ithalatlar ve ihracatlar, tamamen uluslararası 
standarttadır.

Kuyumcukent’te bulunan birçok büyük firma dünyanın 
en büyük bankalarıyla çalışıyor, büyük rafinerilerle 
ve madenlerle iş yapıyor, çeşitli kurumlar tarafından 
denetleniyor.  Ama sektörün diğer yapı taşları için bu 
durum geçerli değil. İşte bu yüzden getirilen kurallar 
birilerini standartlara uydurmaya çalışırken, diğerlerini 
yavaşlatmış olabiliyor.  

Bakanlıktan çıkan kararlar neticesinde geçen sene ciddi 
bir cari açık sorunu olduğu görüldü. Buradan da yola 
çıkarak ithalatı kontrol altına almak gibi bir sürece girildi. 
Sürecin içinde de şubat ayının başından itibaren önce 
Ticaret Bakanlığı bir genelge yayınladı ve dahilide işlem 

süreci belirlendi, birtakım değişiklikler yapıldı. Dahilide 
işlem süreçleri kapsamında gelen altınlarla ilgili “Gümrük 
Bakanlığı'ndan izin alınacak” denilerek kurallar getirildi.  
Bu kurallarla ilgili gümrük, borsa, darphane gibi kurumlar 
yetkilendirildi. Ancak bu kurumlarda bilgilere hazırlık, 
teknik yeterlilik tam olmayınca aksamalar yaşandı. İşlemler 
aşırı yavaşladığından yurtdışından altın getirilemedi, 
dolayısıyla ithalat durma noktasına geldi. Bu süreçte 
Kuyumcukent’teki işyerleri de bu olumsuz durumda ciddi 
anlamda etkilendi.  
Burada önemli olan ithalatı durdurmak değil; izlemek, 
denetlemek ve sakıncalı olanların önlenmesi olmalıydı. 

Hazine Bakanlığı'ndan İkinci Bir Yönetmelik Geldi 
Bu kararın çıkış noktası ise altın ve kıymetli madenlerle 
ilgili yapı taşlarının değiştirilmesi, süreçlerin her 
aşamasının izlenmesiydi. Yine çıkış noktası yanlış 
değildi ama uygulamada sektörün uluslararası işleyişini, 
ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini görememekten 
kaynaklanan hatalar vardı.
Değerli metaller sektörü dünyada önemli bir yerdedir. 
Kuyum ürünlerinde Türkiye dünyada 3'üncü, rafinasyonda 
ise ön sıralarda yer alırken maalesef hammadde 
konusunda dışarı bağımlı bir sektördür. Türkiye’nin yer altı 
kaynaklarından çıkan altın yılda sadece 47 ton civarındadır. 

Ülkemiz bu rakamlara ancak bu sene ulaşmıştır. 
Hammadde temini için ithalat önemli bir kaynaktır. 
İthalatı tamamen durdurursanız ihracatı durdurur, üretimi 
düşürürsünüz. Buda maddi - manevi olumsuz etkilenmeye 
sebebiyet verecektir. 

Yıllarca emek verilen, dünya çapında sözleşmeler 
ipal oldu, oluyor…
Bu yönetmelikte en büyük sıkıntı yaratan konu ise, 
yurt dışından ithal edilen tüm standart dışı işlenmemiş 
altınların sadece darphane tarafından kontrol edilmesi 
zorunluluğu oldu. Bu kontrol daha evvel de vardı, ancak 
darphane tarafından akredite edilmiş ayar evleri, ayar 
kontrolünü yapardı ve her ayar evi de bu işi yapamazdı. 
YYS (yetkili yükümlü sertifikası) sahibi şirketler ise, 
sağladıkları güven belgesi ile işlemlerini hızlı yapar, 

Oktay Baltalı kimdir? 
Eğitim ve çalışma 
hayatınızla ilgili bilgi 
alabilir miyiz?

1960 yılı İstanbul 
doğumluyum. İstanbul 
Üniversitesi İşletme 
Fakültesi'nden mezun 
olduktan sonra iş hayatıma 
Vakıflar Bankası’nda 
başladım. Sırasıyla Menkul 
Kıymetler Müdürlüğü, Altın 
Borsası Müdürlüğü ve büyük 
şubelerde müdürlükler 
yaptım. İstanbul Altın 
Borsasında başkan vekilliği, 
emekliliğimin ardından ise 
Kocaeli'nde meclis üyeliği 
ve Ticaret Odası genel 
sekreterliği, Borsa İstanbul 
İştiraki İstanbul Gemoloji 
Enstitüsü A.Ş. de ise genel 
müdürlük ve yönetim kurulu 
üyeliği yaptım. Şuanda 
Kuyumcukent İşletme A.Ş. 
de Genel Müdür ve yönetim 
kurulu başkan vekili olarak 
görev yapmaktayım. 
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evrakları ile malı çeker, o sırada ayar bakılır, ayar 
raporu takip eden süreçte dosyaya eklenirdi. Böylece 
vakit kaybedilmezdi. Yeni karar “Bu işi sadece darphane 
yapacaktır ve darphane onay vermeden mallar gümrükten 
çekilemeyecektir.” şeklinde oldu. Yetkili yükümlü sertifikası 
sahibi olmanın da bir avantajı kalmadı. Darphanenin her 
gün gelen yüzlerce, binlerce kilo değerli metalin ayarını 
tek başına kontrol etmesi zor, teknik altyapı isteyen ve 
zaman alan bir süreçtir. Bu dönemde gelen ithalatlar 
gümrüğe geldiğinde uzun süre gümrükte beklemiş ve 
çekilememiştir. Geçmişte 3 saatte bakılan ayar sonucu 
10 gün, maksimum 1 günde biten işlemler 15 gün sürünce 
müşteriler bu işi yapan İsviçre, İtalya vb. gibi ülkelere 
döndü. Yıllarca emek verilen birçok anlaşma iptal oldu, 
müşteri kaybedildi.
 
Türkiye’nin Dünya Pazarında Edindiği Yeri 
Kaybetmemesi İçin Yapılması Gerekenler
Sektöre yön veren, kural koyucu tüm makamlarla her 
seviyede görüşmeler yapılıyor. Sektörün dinamikleri 
anlatılıyor, aksamaların neler olduğu, nasıl giderilebileceği 
tartışılıyor. İşlem izinleri gibi bazı konularda, 
düzenlemelere değişiklikler geldiği gibi, bazılarının üstünde 
çalışılmalar devam ediyor.
Şu an en önemli aksamaların başında gelen ayar kontrol 
süreçlerinin en kısa sürede tamamlanması gerekiyor. 
Gerekli tedarik ve altyapı sağlanması zaman alacaksa, 
darphanenin öngöreceği zamana kadar yetkili yükümlü 
sertifikası devreye sokularak, kabul gören TURKAK, TSE, 
Darphane, LBMA akreditasyonu olan rafinerilerin dünya 
standartlarında gelişmiş laboratuvarları yetkili kılınarak 
bu süreç aşılabilir. Borsadaki süreçler hızlanmalı, sektörün 
yapısına uymayan konular yeniden değerlendirilmeli.

Dünya zor bir dönemden geçiyor, 
Türkiye de öyle. 
Türkiye gibi stratejik önemi olan ülkelerin geleceği 
tasarlamasında en önemli faktörlerin arasında 

“ihracat”, finansal piyasalardaki gücü ve itibarı vardır. 
Bu pencereden bakıldığında kıymetli madenler sektörü 
ülkemiz için oldukça önemli bir sektördür. 
Kısa zamanda bir yandan sektörün standartlarını 

oluşturan, izleyen ve denetleyen bir yapı geliştirilirken; 
diğer taraftan zaten bu yapıya uygun çalışanların zarar 
görmeyeceği, sektörün dinamikleri ile uyumlu süreçlerin 
işlediği ve Türkiye’nin kıymetli maden sektöründeki yerine 
zarar getirmeden büyümesini sağlayacak zemin oluşması 
en büyük temennilerdendir.

Bu uygulamalar en kısa zamanda gözden geçirilerek 
düzeltilmez ise sektörün onarılamayacak büyük sıkıntılara 
maruz kalacağı ve müşteri kayıplarının telafi edilemeyerek 
sektörün dünya pazarındaki yerinin zayıflayacağını ön 
görmekteyim. 

Pandemi Ortamının Sektöre Etkileri ve 
Yapılması Gerekenler
Pandemi artık insanların psikolojisine etki etmeye başladı. 
Arz talep dengelerinin değişmesine sebebiyet veriyor. Bu 
değişim kişileri güvensizliğe itiyor, nakitle veya nakitte en 
kolay ulaşabilecekleri konumda olmayı tercih ediyorlar. Bu 
da yatırımcıların geçmişten bugüne en güvenli yol olarak 
düşündüğü altın ile oluyor.  Kıymetli madenler sektörü, 
Türkiye için kıymetli bir sektör. Sakladığımız altınlarımızı 
çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime 
kazandırmalıyız. Yatırım mecralarına yatırarak sisteme 
dahil edelim. Bu sektörün yok olmasına izin verilmeyip, el 
birliği ile desteklememiz gerekiyor. 

Kuyumcukent Kompleksi altın, gümüş ve Mücevher 
üretimini entegre tesislerde bir çatı altında toplayarak 
uluslararası alanda kuyum ticaretinin kalbi haline gelmiş 
olup hızla büyüyen yapısıyla da yabancı yatırımcılar için 
önemli bir yatırım merkezi olmuştur. Biz de Kuyumcukent 
Tesisinin yöneticileri olarak her süreçte yatırımcılarımıza 
elimizden gelen tüm desteği vermekteyiz. Umarım bu zorlu 
süreçleri atlatır hedefimiz olan 1. Sıraya yükseliriz.

Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Uyanık ve KİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mesut 
Değirmenci, 19 Haziran 2021’de yapılan seçimde göreve 
yeni gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve 
Yardımcısı Rezan Epözdemir’e nezaket ziyaretinde 
bulundu.

“GALATASARAY’IN GELECEĞİ İÇİN GECE- 
GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ”
Elmas, Galatasaray’ı aydınlık yarınlara 
taşıyacaklarını, bunun için de sonuna 
kadar ciddi bir çaba ve mücadele 
içerisinde olduklarını, Galatasaray’ın 
geleceği için gece gündüz demeden 
çalıştıklarını ifade etti ve şunları 
ekledi: “Galatasaray’ın gelecekteki 
futbol sistemini kurmak üzere bir 
futbol stratejimiz var. Hocamızla bu 
fikri uygulamaya geçireceğiz. Önümüzdeki 
20-25 sene hiç bozmadan uygulayacağımız 
bir Galatasaray sistemi için yola çıkıyoruz. Bu sene ve 
önümüzdeki senelerin transfer planlarını da hocamızla 

görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı bir süreçtir. Hocamızla 
her gün görüşerek, birçok opsiyonu değerlendirerek 
devam edeceğiz.”
Göreve geldiklerinde birçok sorunla karşılaştıklarını 
anlatan Elmas, “Onları çözmeye çalışıyoruz. Hem transfer 

yapabilmek hem de UEFA’da borçsuz yazısını alabilmek 
için maalesef çok ciddi büyük bir rakam var. Bunu 

da önümüzdeki günlerde halledeceğiz. Hem 
önümüzdeki PSV maçına hem de lige hızlı bir 
şekilde hazırlanacağız.” ifadelerini kullandı.

Burak Elmas, mali tablo ile ilgili de konuşmak 
gerekirse biz buraya şikayet etmeye değil çözüm 
üretmeye geldik. Biz Galatasaray’ı birleştirmek 

istiyoruz. Burada şikayet edip insanları 
kırmaktansa sorunları tespit etmenin ve çözmenin 

Galatasaray’ın geleceği için daha yararlı olduğunu 
düşünüyoruz. dedi. Görüşme sonrasında Selahattin 

Uyanık, başarı ve hayırlı olsun temennilerini kendilerine 
ileterek ziyareti sonlandırdı.

Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Uyanık’tan 
Galatasaray Spor Kulübüne Ziyaret
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Kuyumcukent 25.000 kişinin çalıştığı 
ve günlük ortalama bir o kadar da 
dışarıdan insanın ziyaret ettiği bir 
tesistir. Covid -19 salgını ile mücadele 
ettiğimiz şu dönemde herkes gibi 

bizlerin de birinci önceliği temizlik ve 
hijyendir. Kuyumcukent tesisi genelinde 
128.000 metrekare iç ortak alan, dış 
alanlar ve 114 adet wc temizlikleri, 
günlük rutin olarak 3 vardiya şeklinde 
titizlikle 7 / 24 aralıksız olarak 
yapılmaktadır.
Ortak kullanım alanları, Wc’lerin 
temizliği, otoparkın yıkanması, 
dış cephe camlarının silinmesi, 
kemirgen ve haşerelere karşı aylık 
olarak yapılan biyosidal işlemi ile 
esnaf ve ziyaretçilerimizin talepleri 
doğrultusunda yaptığımız temizlik 
hizmetleri ile memnuniyetlerini en üst 
seviyede tutmayı prensip edindik.

Tesiste kullanılan ortak alan wc’lerinde 
buharla yapılan temizlik hijyen örneğidir.

Covid – 19 salgını kapsamında alınan 
tedbirler doğrultusunda, genel ortak 
kullanım alanlarının dezenfekte ve 

ilaçlama faaliyetleri aylık periyotlar 
halinde yapılmaktadır.

Otopark yıkama çalışmalarımız belirli 
periyotlarla yapılmaktadır.

Tesis genelindeki dış cephe camlarının 
temizliği dağcı camcılar ve platform 

araçlar vasıtasıyla belirli periyotlarla 
yapılmaktadır. 
Tesiste meydana gelen rutin 
yapılan işler dışında meydana gelen 
onarımlarda dolayı oluşan kirlilikler ya 
da arızalar sebebiyle oluşan kirliliklere 
de KİAŞ temizlik birimi anında müdahale 
ederek çevre temizliğini titizlikle 
yapmaktadır.
KİAŞ Temizlik birimi; tesis müşteriyle 
üyelerine daha iyi hizmet vermek 
ve çevre temizliğinin insan sağlığı 
üzerindeki etkisini de düşünerek bu 
konudaki hassasiyetinden ötürü ön 
planda tutmaktadır.  

Kuyumcukent otoparkı ortalama 
günlük 6.500 ile 7.500 arası araç giriş ve 
çıkışlarının yapıldığı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesine bağlı UKOME’nin 
oluşturduğu kararlar, yönetmelikler 
çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü 
Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile 
denetlenmektedir.

Kuyumcukent otoparkına giriş ve 
çıkış yapan araçlar KVKK 6698 sayılı 
Kanuna uygun olarak gelişmiş kamera 
sistemleriyle görüntülenmekte ve 
veriler saklanmaktadır. Bu kapsamda; 
giriş ve çıkış yapan araçlar Otopark 
Kamera sisteminden takip edilmekte 
ve olumsuz bir durum ile karşılaşılması 
halinde Resmî Kurumlara bildirim 
yapılarak yasal süreç başlatılmaktadır. 
Fotoğraflarda görüldüğü üzere aynı 
plakanın farklı tarihlerde 3 ayrı 
araçta kullanıldığı Otopark Kamera 
Sistemi tarafından tespit edilmiştir. 
Tespit edilen araç sahiplerinin bu 
aykırı ve olumsuz davranışları; hileli 

davranışlarla bir kimseyi aldatması, 
mağdurun veya başkasının zararına 
olarak kendisine veya başkasına yarar 
sağlaması nedeniyle T.C.K 157. Maddesi 
ile düzenlendiği üzere plakada 
sahtecilik suçu işlediği 
gibi tesisi de güvenlik ve 
emniyeti açısından açık bir 
hedef haline getirmektedir. 
Ayrıca bu aykırı ve olumsuz 
ve suç teşkil eden davranış 
müşterilerin/üyelerin can, 
mal ve emniyetini tehlikeye 
atmakta ve başkaca fail/
faillere emsal teşkil etmektedir.

5 BİN LİRA PARA CEZASI VE 
8 YILA KADAR HAPİS

Yukarıda belirtilen kanuna göre; “Araçları 
sahte plaka ile kullandıkları tespit edilen 
sürücülere 5 bin lira adli para cezası ile 
birlikte Sahte plaka kullanan sürücüler 
‘Resmî Belgede Sahtecilik’ suçunu 
işlediklerinden, 2 yıldan 5 yıla kadar 

hapis cezasıyla cezalandırılmalarına 

hükmedilebilecektir. Sahte plakayı 

kullanan kamu görevlileri ise 3 yıldan 8 

yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılacaktır.” 

şeklinde açıkça 

belirtilmiştir.

Kuyumcukent 

tesisinde bu 

gibi durumlardan 

kaynaklanan hırsızlık vb. 

durumların gerçekleşmemesi, buna 

bağlı olarak kaza ve yaralanmaların 

olmaması için mağaza bloğu 

müşterilerinin ve üyelerin bu konularda 

daha hassas davranarak tutarlı 

davranışlarda bulunmasını ve diğer üye/

müşterilere örnek olmasını temenni 

ederiz.

Kuyumcukent Yönetimi 
Otoparklardaki 
“Uygunsuz Geçişe” Dur Dedi

Tertemı̇z Bı̇r 
Kuyumcukent 
İçı̇n Çalışıyoruz
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Kuyumcukent, birçok kişi için çalışma alanı olduğu gibi 
ziyaretçilerimiz için de alışveriş ve gezi alanıdır. Ancak, 
maalesef ki Kuyumcukent’in içinde kapalı alanlarda sigara 
içilmesi yasak olduğu halde, çoğu kişi umursamadan 
sigara içmektedir. Bu durum Kuyumcukent gibi örneği 
olmayan bir tesisin imajını sedelediği gibi, gezmek, görmek, 
alışveriş yapmak için gelen ziyaretçilerimiz, maliklerimiz ve 
çalışanlarımızı da olumsuz etkilemektedir. 
Tüm ülke genelinde kapalı alanlarda yasak olan sigara 
içilme olayına tesisimizin ortak alan ve wc’lerinde de 
bazı kişilerce uyulmaması, sigara içmeyen kişiler için 
çoğunlukla dayanılmaz bir işkence haline gelmektedir. 
Özetle; belirli yer ve şartlarda, başkalarına zarar veren 
bir şekilde sigara içilmesi, bir “sağlık sorunu”, bir “ahlak 
sorunu” olmanın ötesinde, giderek bir “hukuk sorunu” 
haline gelmekte ve hukuksal düzenlemelere ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

KAPALI ALANLARDA SİGARA İÇENLERE CEZAİ YAPTIRIMLAR
Kuyumcukent yönetimi olarak, 4207 Sayılı Tütün 
mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanunun 
2. maddesinin gereklerini yerine getirmek, insan 
sağlığına verilen önem ve değerden hareketle, 
atölye ve mağaza bloğunda sigara içme alanları 
oluşturulmuş olup bu alanlar haricinde kapalı 
alanlarda sigara içenlere cezai yaptırımlar 
uygulanmaktadır. Bu cezai uygulamayla 
sigara içmeyenlere zarar verilmesinin önüne 
geçilmeye çalışılmaktadır. 
Günümüzün büyük bölümünü geçirdiğimiz 
tesis içinde siz değerli Kuyumcukent 
sakinlerinin insana saygı duyması ve hukuki 
açıdan zor durumda kalmaması adına üye ve 
çalışanların konuya hassas yaklaşacakları 
konusuna inancımız tamdır. 
Ancak bilinmelidir ki; tesisteki tüm kameralar ile kapalı 
alanda sigara içilmemesi kuralına uymayanlar tespit 

edilmekte ve görüntüler yetkili makamlara teslim 
edilmektedir. Bu görüntülerden kişilerin kimlik bilgileri 
tespit edilerek resmi makamlarca e-devlet hesapları 
üzerinden para cezası uygulanmaktadır. Sigara 
içilmemesi kuralına uyulmaması halinde şahsa kesilen 
ceza haricinde KİAŞ’a kesilen cezalar da, sigara içenlere 
ve de çalıştıkları işletmelere rücu edilecektir. 
Bunun yanı sıra devamlı denetime gelen yetkili resmi 
ekipler sigara içenleri tek tek tespit etmek suretiyle 
tutanak tutarakta ceza kesmektedirler. İlgili yetkili 
kurumların tesis içinde sigara denetimleri artarak devam 
etmektedir. Tekrar hatırlatmak ve vurgulamak isteriz ki, 
oluşturulmuş sigara içme alanları haricinde kapalı ortak 
alanlarda sigara içenlere kanun gereği cezai yaptırım 
uygulanmaktadır ve uygulanmaya devam edilecektir.

KUYUMCUKENT’TE 
DUMANSIZ HAVA SAHASI

KAPALI ALANLARDASİGARA İÇENLERECEZAi YAPTIRIMLARUYGULANIYOR!

Kuyumcukent İşletme A.Ş. olarak 
tesisimizin ihtiyaçlarını belirleme, 
siz değerli üyelerimizin taleplerini 
değerlendirme noktasında 
uygulanabilirliği göz önünde 
bulundurarak elimizden gelenin en 
iyisini yapmak için çalışmaktayız. 

Atölye bloğu sosyal alanına 
kavuştu
Bilindiği üzere hepimiz, zamanımızın 
çoğunu işyerlerimizde geçirmekteyiz. 
Yapılan araştırmalar iş yerinde 
yaşanılan durumların sosyal 
hayatımızı büyük ölçüde etkilediğini 

ortaya koymaktadır. Bu sebeple biz de 
KİAŞ yönetimi olarak, Kuyumcukent 
sakinleri için tesisin açık alanlarına 
bir yenisini daha ekledik .Bu alanda 
aynı zamanda kapalı alanlarda 
içilmesi yasak olan sigara da 
içilebilecek. Atölye binasından 
mağaza bloğu çatısına inen yeni 
bir dinlenme alanı oluşturularak, 
siz değerli sakinlerimizin hizmetine 
sunmanın mutluluğu içeresindeyiz. 

Estetik bir alan oldu
Bu alan molalarınızı geçirebileceğiniz 
iş stresinden uzaklaşabileceğiniz bir 

platform olup, motivasyonu arttırmak 

amacıyla düzenlenmiştir. Tasarımı 

oluştururken yer zemini yenilenmiş, 

demir merdiven korkuluk ve kayar 

kapı inşa edilmiş, ayrıca alanın 

tamamı estetik açıdan hoş görünmesi 

adına yeşil çimlerle kaplanmıştır. 

Kazandırılan hizmetlerin hepimizin 

olduğunu unutmadan, hep beraber 

koruyarak, uzun yıllar amacına uygun 

hizmet vermesini temenni etmekteyiz.

Kuyumcukent’te 
Yeni Dinlenme Alanı…

Tesisimiz her geçen gün büyüyen, gelişen bir yapı olmakla birlikte istihdam 
sağlama ve iş gücü açısından ülkemizin sayılı komplekslerinden biridir.
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Artan iş hacmi ve ulaştığı kitlelerle her geçen gün daha da büyüyen 
Kuyumcukent’te oluşabilecek her türlü zarardan korumak KİAŞ olarak 
en önemli görevlerimizden birisidir.
Yapılan araştırmalara göre ülkemizde işyeri ve nüfus sayısı arttıkça 
yangın sayısı da bu artışla doğru orantılı olarak artmakta. Son 
zamanlarda büyük önem verilen iş güvenliği ve işçi sağlığı konularının 
temel noktalarının biri de yangın merdiveni zorunluluğudur.
Olası bir yangın felaketinde kimsenin zarar görmeden alanı terk 
edebilmesi için yangın merdivenlerine ihtiyaç duyulması ve mağaza 
ile plaza bloklarında bulunan üyelerimizin ruhsat başvurusu sırasında 
yangın merdiveninin olmayışından dolayı sıkıntı yaşamaya başlaması 
KİAŞ yönetimi olarak bizleri bu problemi çözmek adına girişimlere 
başlamaya sevk etti. Binaların yangından korunması hakkındaki 
yönetmeliğe uygun olarak tesisimizin ihtiyacını fazlasıyla karşılayan 
HEA 200 taşıyıcı çelik profillerden meydana gelen yangın merdivenleri, 
mimari projemize eklenmiş, imalat ve montajına başlanmıştır.
Böylelikle üyelerimiz ruhsat aşamasında yangın merdivenine istinaden 
herhangi bir sorun yaşamayacakları gibi olası yangın durumunda 
alternatif kaçış güzergahı daha fazla olacaktır.

Kuyumcukent 
Yangın Merdivenleriyle 
Daha Güvenli

Yapım 
aşaması

Bitmiş 
hali
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Kuyumcukent İşletme A.Ş.’nin 2020 
yılı Genel Kurul Toplantısı saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla 
başladı. Pandemi dolayısıyla 
Cumhurbaşkanlığınca belirlenen 
tedbirler kapsamında sosyal mesafe 
kurallarına uygun, mevcut alanın 
kapasitesi doğrultusunda, katılımcı 
sayılarına riayet edilerek 
Kuyumcukent ‘in nikâh salonunda 

yapılan KİAŞ’ ın Genel Kurul Toplantısının 
açılış konuşmasını KİAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevzat Sudaş yaptı. 

8 yıllık değerlendirme
Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, 
gerçekleştirilen faaliyetler ve projeler 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 
Başkan Nevzat Sudaş, “Kuyumcukent 
İşletme A.Ş.(KİAŞ)’nin yönetimine 
gelişimizin 8. yılını değerlendirmek 

üzere çalışmalarımızı bilgilerinize arz 
edeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza 
hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. Koronavirüs Covid-19 
salgın hastalığı ile mücadele ettiğimiz, 
ülkemizi ve dünyamızı sarsan çok zor 
bir seneyi bitirdik. Bu dönemde hayatını 
kaybeden bütün insanlara Allah’tan 
rahmet diliyor, salgın hastalığın bir an 
evvel bitmesini yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum.” diyerek sözlerine başladı.

Divan Heyeti Seçildi
Divan Heyeti Başkanlığı’na Av. Ali İhsan 
Sudaş, tutanak yazmanlığına Nail 
Akyüz ve oy toplayıcılığına Gültekin 
Kaya seçildi. Gündem maddelerinin 
tek tek okunarak hazirundan oy 
birliği kabulüyle devam eden toplantı, 
gündemin üçüncü maddesi olan 
2020 yılı faaliyet raporunun özetinin 
okunması ve görüşmeye açılması 
oybirliği ile kabul edildi.

2020 Yılı Kuyumcukent İşletme A.Ş.
Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

KİAŞ Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığınca Belirlenen Tedbirler Kapsamında Yapıldı.

Divan Heyeti Başkanlığı’nı Sn. Av. Ali İhsan Sudaş, 
tutanak yazmanlığını Sn. Nail Akyüz ve 
oy toplayıcılığını Sn. Gültekin Kaya yaptı

!
7 / 24 çalışıyoruz
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Genel 
Müdür Oktay Baltalı söz alarak faaliyet 
raporundaki çalışmaları ve göreve geldiği 
günden itibaren yapılanlar ile ilgili bilgiler 
aktardı. Tesisin sürdürülebilirliği için ekibi 
ile hız kesmeden 7 / 24 çalışmalara devam 
ettiklerini ifade etti. Kuyumcukent’in 
en büyük sorunlarından birisi olan yük 
asansörlerinin yetersizliğini atölye bloğuna 
yeni yapılan yük asansörü ile çözdüklerini dile 
getirdi. Plazaların girişlerinin yenilendiğini, 
yangın merdivenlerinin kapılarının 
yenilendiğini, eskiyen, bakım gerektiren 
tuvaletlerin yenilendiğini de sözlerine ekledi. 
Oktay Baltalı, "Kurumsal ve şeffaf yönetim 
anlayışıyla Kuyumcukent'i malikleri, esnafları, 
çalışanları ve ziyaretçileri için her geçen 
gün daha da güzelleştirerek, dünyanın altın 
merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza 
devam edeceğiz" dedi.

Tesisteki ortak
alanlara zarar vermeyin!
Genel kurulda bulunan haziruna, 
Kuyumcukent’in ortak yaşam ve kullanım 
alanlarına zarar verenlerin bulunduğunu, bu 
konuda da esnaf çalışanlarının hassasiyet 
göstermelerini isteyerek her zaman öneri 
ve istekler için kapısının açık olduğunu 
belirterek konuşmasını sonlandırdı.
Gündemin 4 - 5 - 6 - 7. maddelerinin de 
oy çokluğuyla kabul edilmesinin akabinde 
Kuyumcukent İşletme A.Ş. 2020 Yılı 
Olağan Genel Kurul toplantısı, dilek ve 
temennilerin dinlenmesinin ardından 
sona erdi.

Kuyumcukent

HEPiMiZiN!



Haber 49Mayıs - Haziran 2021Röportaj48 Mayıs - Haziran 2021

Takıya düşkün güçlü iç piyasası ve 150 ülkeye yaptığı ihracatla dünya 
liderliğine doğru yürüyüşünü sağlam adımlarla sürdüren Türk kuyumculuk 
sektörünün bu başarısında döküm, model tasarım, kauçuk kesme, mum 
basma ve taş dizme faaliyetlerini yüksek kalite anlayışıyla gerçekleştiren 
firmaların payı oldukça yüksek. İşte, yenilikçi anlayışı ve firmalara değer 
katan model ve tasarımlarıyla sektörde öne çıkan markalardan biri olan 
Kılıçlar Döküm de sektörün bugünlere gelmesinde büyük katkı sağladı. 
Bugün, hem iç piyasa, hem de yurt dışında ‘Made in Turkey’ logosunu 
başarı hikayeleriyle taçlandırarak, 36 yılı geride bırakan Kılıçlar Döküm’ün 
temelleri, 1974 yılında İmam Ali Han’da mesleğe adım atan Rıdvan Kılınç 
tarafından atıldı.  9 yıl boyunca imalat ve dökümün tüm inceliklerini 
öğrenen Kılınç, 1983 yılında Kapalıçarşı bölgesinde ‘Kılıçlar Döküm’ firmasını 
kurdu. Uzun yıllar  ‘Kalite, uygun fiyat, güzel servis’ mottosu ve yüzde yüz 
müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet gösteren firma, tarihler 2006 yılını 
gösterdiğinde Kuyumcukent’e ilk taşınan kurumlar arasına adını yazdırdı. 
Ülke sınırlarını aşan hizmet zinciri
Kılıçlar Döküm, Kuyumcukent Atölye Bloğu 4. Kat 4. Sok. No: 7’deki 
adresinde altın, gümüş dökümü, model tasarımı, kauçuk kesme, mum 
basma ve taş dizme alanlarındaki hizmetlerini sadece iç piyasadaki 
kuyumculara değil, satış noktaları aracılığıyla Kuzey Afrika, Türki 
cumhuriyetleri, ve Ortadoğu’daki  müşterilerine servis ediyor. 
Başarı, bir ekip işidir!
Kılıçlar Döküm, yönetici koltuğunda firma sahibi Rıdvan Kılınç ve oğlu 
Süleyman Kılınç, tasarım bölümünden sorumlu deneyimli isim Erhan 
Üçkardeş ve kalıp kısmı yetkilisi Bilal Düzgün’le uzun yıllardır firmada 
çalışan, işine sevgiyle bağlı güçlü bir ekip sayesinde bugünlere geldi. Firma, 
özellikle Erhan Üçkardeş ve Bilal Düzgün’le yaptığı güçbirliğinin ardından 
kalite çıtasını daha da yükselterek piyasadaki rakipleriyle arasını oldukça 
açmış durumda…
A’dan Z’ye bir markanın yükselişi
Ürettiği kaliteli hizmetlerle ünü dünyaya yayılan Kılıçlar Döküm’ün başarılı 
grafiğinde mesleki gelişmeleri doğru okuması ve teknolojideki gelişmeleri 
hızlı bir şekilde takip ederek işine adapte etmesi etkili oldu. Sorularımıza 
Kuyumcukent’teki atölye ve ofisini birlikte yönettiği oğlu Süleyman Kılınç 
ve Erhan Üçkardeş’le birlikte yanıtlayan Kılıçlar Döküm firma sahibi Rıdvan 
Kılınç, mesleki yolculuğunun önemli kilometre taşlarını anlattı.
“Eskiden makineleşme yokken, modellerimizi işlerinde ustalaşmış 3 
sadekarla yapardık. 2000’li yıllarda döküme üç boyutlu çizim ve printer 
teknolojisi girdi. Müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak amacıyla yeni 
teknolojilerle deyim yerindeyse kendimizi güncelledik. Makineleşme artınca 
sade bölümünde çalışanların iş yükü azaldı. Özel, butik ürünlere yöneldiler.”

2012, Kılıçlar Döküm için bir milat!
Teknolojideki gelişmeleri hızlı takip eden ve Ar-Ge faaliyetleriyle yeni 
teknikler geliştiren ‘Kılıçlar Döküm’ için 2012 yılı büyük önem taşıyor. Çünkü, 
firma, bu yıl içerisinde altın fiyatlarının yüksek seyri nedeniyle son yıllarda 
trend olan hafif takıların üretim tekniği ‘Fusion’ı atölyesinde kullanmaya 
başladı. Rıdvan Kılınç, bu tekniğin artıları ve müşterilere sunduğu avantajlar 
hakkında şunları söyledi.
“2012 yılında direkt dökülebilir fusion ürünlerinin çalışmalarına başladık. 
Bunlar, görsel açıdan iyi ve olabildiğince hafif ürünlerdir. Fusion tekniğini 
anlatırken sadece tellerden oluşan ürünlerden bahsetmiyoruz. Üç 
boyutlu printerden çıkıp direkt dökülebilen ürünlerdir. Biz de gramaj 
noktasında getirdiği avantajı maksimum seviyede kullanmaya çalışıyoruz. 
Çünkü, aradan ana kalıbı, kauçuklamayı kaldırıyor ve üretim maliyetlerini 
düşürüyor. Bu teknik, altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle çok hafif 
ürünler yapabilme imkanı sunuyor. Bu konuda iddialıyız. Çok hafif ürünler 
yapıyoruz.” 
Hafifin de hafifi: Superlight
Kılıçlar Döküm firma sahibi Kılınç, altın ve döviz fiyatlarının tarihi seviyelere 
çıktığı 2018 yılında, ‘Superlight’ adıyla direkt dökülebilen ürünlerde 
zirveye çıktıklarını aktardı.  Superlight ürünlere müşterilerinin büyük ilgi 
gösterdiğini anlatan Kılınç, döküm, çizim ve kalıp operasyonlarının tek 
çatı altında yürütülmesini önemine değindi ve bu konuda farklı hizmet 
kalemlerini aynı yapı içerisinde geliştiren tek firma ünvanına sahip 
olduklarını dile getirdi.
“Teknolojiye göre, kendimizi sürekli revize ediyor ve güncelliyoruz. 
Superlight ile ana kalıp ve kauçukta mümkün olmayan ürünler de 
geliştirilebiliyor. Bu konuda aynı çatı altında hizmet veren tek firmayız. Her 
şeyi aynı yapı bünyesinde organize ederek yarı mamül olarak yurt içi ve 
yurt dışındaki müşterilerimize sunuyoruz. Ar-Ge, bizim olmazsa olmazımız… 
Kazandıkça ve büyüdükçe Ar-Ge’ye yatırım yapıyoruz. Firma olarak 
kazancımızın büyük bir kısmını yeniliklere ve teknolojiye aktarıyoruz.” 
Kalite, uygun fiyat, güzel servis!
Kılıçlar Döküm, aynı hedeflere kilitlenmiş kurumsal ekip ruhuyla yüzde yüz 
müşteri memnuniyeti ve “Kalite, uygun fiyat, güzel servis” sloganıyla döküm 
alanındaki kaliteli hizmetlerini ülkemizin dört bir tarafının yanı sıra yurt 
dışındaki ticari partnerleri aracılığıyla Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetleri ve 
Ortadoğu’ya ulaştırıyor. Güçlü ve deneyimle bir ekibe sahip olan firma,  son 
dönemde Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgesi, özellikle Kahramanmaraş 
ve Gaziantep’te de özel bir çalışma yürütüyor.
İstanbul Mart ve Ekim organizasyonlarına katıldıklarını belirten Rıdvan 
Kılınç, Ortadoğu’da düzenlenen fuarlara katılmayı planladıklarını açıkladı.

36 yıldır kaliteyle dökülen imza: 
Kılıçlar Döküm

Kılıçlar Döküm, Kuyumcukent’teki merkezinde altın, gümüş dökümü, model 
tasarımı, kauçuk kesme, mum basma ve taş dizme alanlarındaki hizmetlerini iç 
piyasanın yanı sıra, satış noktaları aracılığıyla Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetleri, 
ve Ortadoğu’ daki  müşterilerine servis ediyor. 2018 yılında ‘Superlight’ isimli 
hafif ürünlerde zirveye çıkan firma, özellikle Erhan Üçkardeş ve Bilal Düzgün’le 
yaptığı güçbirliğinin ardından kalite çıtasını daha da yükselterek piyasadaki 
rakipleriyle arasını açmış durumda… İstanbul Mart ve Ekim organizasyonlarına 
katıldıklarını aktaran Kılıçlar Döküm firma sahibi Rıdvan Kılınç, gelecekte 
Ortadoğu’da düzenlenen fuarlara katılmayı planladıklarını açıkladı.
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Kuyumcukent tesisi için geçtiğimiz yıl yapılan 
çalışmaların değerlendirildiği, faaliyet raporlarının 
okunduğu ve incelendiği, denetleme raporlarının 
okunduğu, aynı zamanda Kuyumcukent esnafının 
COVID-19 sürecinde yaşadığı sıkıntıların da gündemde 
olduğu Blok Kat Malikleri Kurulu Toplantısı; 31.03.2021 
Çarşamba günü saat 14:00’te Yenibosna Merkez Mh. 
Ladin sok. No:4 Mağaza Bloğu Kuyumcukent Nikâh 
Salonu, Bahçelievler / İstanbul adresinde sosyal 
mesafe kurallarına uyularak gerçekleşti. 
BKM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz’ın 
açılış konuşmasını yaptığı Olağan Genel Kurulu 
Toplantısı başarıyla gerçekleşti. Bugüne kadar 
Kuyumcukent’i geliştirmek, Kuyumcukent malikleri, 
esnafları, çalışanları ile ziyaretçileri için kaliteli 
ve zamanında hizmet vermek için var güçleriyle 
çalıştıklarını belirten Karbeyaz, “Kuyumcukent’i hem 

BKM Genel Kurul Toplantısı 
Sosyal Mesafe Kuralları Kapsamında 
Gerçekleşti

sektörün lideri hem de dünyanın bilinen 
bir markası yapmak yönetim kurulu olarak 
öncelikli hedefimizdir. Bunun için elimizden 
gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu süreçte bizlere 
destek olan bütün maliklerimize teşekkürü bir 
borç biliriz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize 
teşekkür ediyorum.” dedi. Pandemiden dolayı 
dünyanın sağlık alanında ve ekonomide 
zor günler geçirdiğini belirten Karbeyaz, 
Kuyumcukent’te gerekli bütün önlemlerin 
alındığını, HES kodu olmadan içeriye kimsenin 
alınmadığını, maske kontrollerinin düzenli 
olarak yapıldığını ve el dezenfeksiyon 
istasyonlarının tesis içerisinde belli aralıklarla 
konumlandırıldığını sözlerine ekledi. 

Genel Kurul; Divan 
Başkanlığını Av.Ali İhsan 
Sudaş, yazmanlığını Nail 
Akyüz oy toplayıcılığını 
Gültekin Kaya'nın yaptığı 
toplantıya, genel gündem 
maddelerinin tek tek 
okunması ve oylanması 
ile devam edildi. BKM 
Yönetim Kurulu’nun 2020 
yılında yaptığı çalışmaların 
anlatıldığı Genel Kurul, 
gündem maddeleri oy 
çokluğuyla kabul edildi.
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Kuyumcukent, yüklü miktarda kıymetli maden ve para akışı ile 
ülke ekonomisine yön vermektedir. Bu da beraberinde bir takım 
güvenlik risklerini getirmektedir. Bu derece önem arz eden ve 
büyük bir finansal merkez olan böyle bir işletmenin güvenliği 
konusu kuşkusuz büyük önem taşımakta ve asla bir açık veya 
zafiyet kabul etmemektedir. 
KİAŞ yönetimi tarafından da emniyet ve güvenlikle ilgili konular, 
ulusal ve uluslararası alanlardaki değişim ve gelişmeler takip 
edilmektedir. Ayrıca bu sistemlerin komplekse uyarlanabilmesi 
ve güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi konularına ağırlık 
verilmektedir. Bununla birlikte KİAŞ güvenlik birimi tarafından 
kompleksin içi ve dışı 7 gün 24 saat kameralarla izlenmekte ve 
görüntüler kayıt altına alınmakta; tesisin güvenlik sistemi ayrıca, 
alarm ihbar sistemleri ve silahlı/silahsız güvenlik personeli 
ile desteklenmektedir. Bütün giriş-çıkış noktalarında akıllı 
sistemler ile giriş ve çıkış kontrolleri gerçekleştirilmektedir. 
Profesyonel güvenlik kadrosu ile  sizlerin güvenliği için 
çalışmaktadır.

Yönetimin yaptığı tüm bu tedbirlere ek olarak da Kuyumcukent 
Güvenlik Müdürlüğü; emniyet ve güvenlik yönünden, İstanbul 
Valiliği / İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü 
tarafından da rutin şekilde zamanlı/zamansız ve habersiz 
denetlenmektedir.
Ayrıca pandemi sebebiyle Bakanlık tarafından yayınlanan 
genelgeler gereği tesisin ziyaretçi giriş noktalarında zorunlu 
HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılmakta ve toplum 
sağlığına katkıda bulunulmaktadır. Kuyumcukent’in güvenlik 
ekibi görevlerini icra ederken, bir yandan da kolluk kuvvetleri 
ile koordineli çalışarak suç teşkil eden olaylara hızlı ve en 
doğru müdahaleyi yaparak güven ve huzur ortamına katkı 
sağlamaktadır.
Yönetim olarak siz değerli tesis sakinlerinden de kontrol 
esnasında zorluk çıkarmayarak güvenlik görevlilerine yardımcı 
olmanız, yapılan uygulamalara (üst araması, bagaj kontrolu vb.) 
katılımda bulunarak destekçi olmanız beklemektedir.

Kuyumcukent’in sadece betondan oluşan bir tesis olmaması ve 
küresel ısınma tehlikesine karşı doğaya hizmet eden bir tesis olması 
için yeşillendirme son derece önemsenmektedir. Toprak alanların 
tesviyesi ve bitki ekimleri ile başlayan serüven devam etmekte; 
Gübreleme, çim biçme, sulama, yabani ot temizliği gibi bakımlar ile 
bitkilerin 12 ay 4 mevsim sağlığının koruması için çalışılmaktadır. 
Düzenlemelerde estetik görünümünün yanında bitkinin ışık, ısı, 
rüzgâr, toprak, su ve benzeri özel isteklerini göz önünde tutularak, 
yılın her mevsiminde canlı ve güzel görünümlü bitki sağlığını ön 
planda tutan düzenlemeler yapmaktadır.
Hem düşük maliyetli iş çıkartmak için hem görsel ve işlevsel 
olarak en uygun olanını müşterilerimize sunmak için hem de 
gelişen ve değişen dünyada betonlaşmaya karşı çevre bilincinin 
oluşması ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak temel 
prensiplerimizdendir. Kuyumcukent, botanik hizmetini en kaliteli, en 
ekonomik koşullarda sunarak müşteri memnuniyetini kazanmayı ilke 
edinen uzman kadrosu ile uygulama ve bakım hizmetleri yapmaya 
devam etmektedir.

Kuyumcukent’te
Güvendesı̇nı̇z!

Yeşı̇l Bı̇r Kuyumcukent

Güvenlik özellikle büyük 
ölçekli işletmelerde 
hep risk taşıyan ve bir 
o kadar da önem arz 
eden bir konu olmuştur. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, altın 
madenciliğine bugüne kadar 6 milyar doların 
üzerinde yatırım yapıldığını belirterek, 
"Türkiye'de madencilik dünya standartlarına 
uygun şekilde yürütülüyor. Madencilik 
faaliyetine nasıl başlanacağı, nasıl 
sürdürüleceği, sahanın nasıl 
terk edileceğine kadar bütün 
aşamaları detaylarıyla ele alan 
kapsamlı bir mevzuatımız var." 
ifadelerini kullandı.
Altın Madencileri Derneği 
Başkanlığı'na seçilen Mehmet Yılmaz ile 
yönetim kurulu üyelerini kabul eden Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, burada 
yaptığı konuşmada altın madenciliğine 
bugüne kadar 6 milyar doların üzerinde 
yatırım yapıldığını 
belirtti.
Sektörde 13 bin 200 kişinin 
doğrudan istihdam 
edildiğine dikkat çeken 
Dönmez, "Yaklaşık 20 
yıl öncesine kadar 
Türkiye'de altın 
üretimi yoktu. 
Türkiye'de 
üretilen 

madenler içinde en fazla katma değer sağlayanlar 
arasında ilk sıralarda altın geliyor. Geçtiğimiz yıl 

yapılan 42 ton üretimle ekonomimize 2,4 milyar 
dolarlık bir katkı sağladık. Hedefimiz, 

yeni sahaların da devreye girmesiyle 5 
yıl içerisinde 100 ton altın üretimine 
ulaşmak. Yurt içindeki talebin en az 
yarısını yerli kaynaklardan karşılamak 

istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Madenlerden çıkarılan altının işlenmesiyle 

kuyumculuk sektörü başta olmak ihracatın da arttığına 
işaret eden Dönmez, şunları kaydetti: "Sektörün 

büyümesi için gayret gösteren herkese 
teşekkürlerimizi sunuyorum. Türkiye'de 

madencilik dünya standartlarına uygun 
şekilde yürütülüyor. Sahip olduğumuz 
rezervi ekonomiye kazandırmak için 
sektörümüzle yakın temas içinde olmaya 

devam edeceğiz. 
Bakanlık olarak madencilerimizin güvenli 
bir ortamda yatırımlarını yapmaları için 

her türlü imkanı ve kolaylığı 
sağlamakta kararlıyız."

"Hedef, Türkiye'nin altın üretimini 
5 yıl içinde 100 tona çıkarmak"

Türkiye'de üretilen madenler içinde 
en fazla katma değer sağlayan-
lar arasında altının ilk sıralarda 
geldiğini söyleyen Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 

"Geçtiğimiz yıl yapılan 42 ton 
üretimle, ekonomimize 2,4 milyar 

dolarlık bir katkı sağladık. Hedefimiz 
yeni sahaların da devreye girmesiyle 

5 yıl içinde 100 ton altın üretimine 
ulaşmak." dedi.

'''' Türkiye Altın Madeni 
Haritası:
Türkiye'de Nerelerde Altın 
Madeni Vardır? Altın Nasıl 
Çıkartılır?
Altın, ilk çağlardan beri önemini ve cazibesini koruyan 
elementlerden biridir. Uzun yıllar ödeme aracı olarak da 
kullanılan bu metal, takı ve yatırım aracı olarak ön plandadır. 
Devletler için güvenilir bir ödeme aracı olarak kullanılırken, 
mücevherat sektöründe de gümüşlü, paladyumlu, bakırlı ve 
platinli alaşımları yaygın olarak kullanılıyor. Altının nasıl 
çıkarıldığını ve Türkiye’deki altın madenlerini sizler için derledik.

Türkiye’de de altın yatakları olmasına rağmen, çıkarılan altın 
tüketime yetmediği için Türkiye, önemli bir altın ithalatçısıdır. 
Son 20 yılda Türkiye yıllık 156 ton altın ithal etmektedir. Altın 
madenlerini genellikle özel ve tüzel kişiler işletiyorlar.

Altın Nasıl Çıkartılır?
Altın, magmanın (erimiş kaya) zamanla katmanlaşması 
sonucunda toprağın belirli katmanları arasında oluşuyor. Dere 
yataklarında da rüzgâr ve suyun etkisiyle oluşabiliyor. Altın, 
diğer maddelerin arasında olduğundan ayrıştırma tekniğiyle 
ortaya çıkarılıyor.
Madenlerde toprağın ve katmanın kazılması şeklinde altın 

yatağı bulunuyor. Bazı durumlarda kepçelerle büyük kaya 
parçaları koparılıp, mikserlerde öğütülüp, elenerek altın 
ortaya çıkarılıyor. Öğütme sonucunda küçük parçalara ayrılan 
cevherler, LIC tanklarına aktarılıyorlar. LIC tanklarının içinde 
sodyum siyanür ve hafif oksitleyici çözeltiler bulunuyor. 
Siyanürlü uygulama sayesinde en küçük altın tanecikleri 
ortaya çıkarılıyor. Siyanür uygulaması altın kalitesinin düşük 
olduğu durumlarda kullanılıyor.

Türkiye'de Nerelerde Altın Madeni vardır?
Türkiye altın yatakları bakımından dünya altın rezervinin 
%0,5’ini kapsıyor. Fakat altın tüketimi fazla olduğu için yeteri 
kadar altın üretilemiyor ve önemli miktarda altın ithal ediliyor. 
Türkiye’de özel işletme sayısının artması sonucunda 2018 
yılında 27.1 ton olan altın üretimi 2019 yılında %40 artarak 38 
tona çıkmıştır.

Türkiye’de faal olan ve işletilen altın madenleri şunlardır;
1- Artvin; Hot
2- Balıkesir; Çoraklık, Kubaşlar, Kızıltepe, İvrindi
3- Çanakkale; Lapseki, Kirazlı, Akbaba
4- Erzincan; Çöpler
5- Eskişehir; Kaymaz, Sivrihisar
6- Fatsa; Altıntepe
7- Gümüşhane; Mastra, Midi, Mescitli
8- İzmir; Ovacık, Çukuralan, Efemçukuru, Seferihisar
9- Kayseri; Himmetdede, Kaş, Öksüt

10- Konya; İnlice
11- Manisa; Sart
12- Niğde; Bolkardağ
13- Sivas; Bakırtepe
14- Uşak; Kışladağ (Avrupa’nın en büyük altın madenidir.)

Çanakkale’de Küçükdere, Madendağ; Ankara’da Gicik; Hatay’da 
Kisecikköy / Akıllıçay madenleri pasif durumdadır.
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Istanbul Jewelry Show, sektör 
liderlerinin en yeni ürün, 
hizmet ve teknolojik çözümleri 
deneyimleyebileceği aynı zamanda 
tedarik edebileceği, trendlerin 
belirleneceği ve katılımcılarla alıcılar 
arasında yeni iş anlaşmalarının 
gerçekleşeceği güvenli bir platform 
sunuyor. 

Bu yılki etkinlik, Informa Markets’in 
CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi’ndeki 
tüm katılımcıların sağlığının en üst 
seviyede tutulmasını sağlayacak 
yeni Informa AllSecure sağlık ve 
güvenlik standartlarına uygun olarak 
düzenlenecek.

Global takvimdeki en önemli mücevher 
sektörü etkinliklerinden biri olan 
Istanbul Jewelry Show, sektörün önemli 
firma ve markalarını, mücevher sektörü 
profesyonelleriyle güvenli bir şekilde bir 
araya getirerek, yeni iş birliği fırsatları 
ve benzersiz bir bilgi paylaşımı sağlıyor.   

1986’dan beri sektörün ihtiyaçlarını 
başarıyla karşılayan Istanbul Jewelry 
Show fuarları, dünyanın en büyük ve 
önde gelen fuar organizatörü Informa 
Markets tarafından düzenlenmektedir. 
Informa Markets 7 ülkede düzenlediği 
17 mücevher fuarı ile sektörde köklü bir 
geçmişe ve uzmanlığa sahip. Bulunduğu 
portföyün gücünü de alan Istanbul 
Jewelry Show, tüm mücevher sektör 
temsilcilerinin yakından takip ettiği bir 
fuar konumunda. 

Sağlık ve Güvenliğinizi etkinliklerimizin 
odağına yerleştirdik
Istanbul Jewelry Show, Informa 
AllSecure sağlık ve güvenlik standardına 
göre düzenlenecektir. Dünyanın önde 
gelen etkinliklerinin organizatörü 

olan Informa, etkinliklerinde en üst 
düzeyde hijyen ve güvenlik sağlamak 
üzere, herkese güvenli ve kontrollü bir 
ortamda oldukları güvencesini veren 
ayrıntılı bir dizi önlem geliştirmiştir.

Uluslararası alım heyeti fuar 
kapsamında ağırlanacak
İhracatı arttırmak, ihraç ürünleri için 
yeni pazarlar keşfetmek ve satıcıların 
mevcut pazar payını korumasını 
sağlamak amacıyla “Uluslararası Alım 
Heyeti Programı” gerçekleştirilecek. 
Program kapsamında sektörün önemli 
firma ve markalarının temsilcileri alıcı 
olarak ağırlanacak.

Mücevher tasarımının nabzı yine 
Designer Market’te atacak!
Istanbul Jewelry Show kapsamında 

Mücevher Sektörünün 
En Büyük Ticaret Platformu…

Mücevher sektörünün 
önde gelen fuarlarından 

olan Istanbul Jewelry 
Show ile dergimizde sizler 
için hazırlamış olduğumuz 

yazıda mücevher 
sektörünü ele aldık.

düzenlenen Designer Market'te yer 
alan tasarımcılar, en son tasarımlarını 
fuar ziyaretçilerine sergileyecekler. 
Her geçen yıl büyüyen ve ilgiyle takip 
edilen Designer Market, dünya mücevher 
piyasasına yön veren tasarımların ilk kez 
sergilendiği, tasarımcıların, üreticilerle 
bir araya gelerek fikir alışverişi yaptığı 
ve gelecek yılın mücevher tasarımları 
fikirlerinin oluşturduğu özel bir alandır.

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı 
Şermin Cengiz: “Fuarlar, ekonominin 
toparlamasında kilit rol oynuyor”
Dünya ekonomisinin, hızla 
toparlanabilmesi için kilit adresin fuarlar 
olduğunu belirten Cengiz: “Fuarlar, 
sadece düzenlendiği sektörün değil, 
fuarları öncesi ve fuar süresince de 
ilgili yan sektörlere büyük katlı sağlıyor. 
Taşımacılıktan, konaklamaya, yeme-içme 
sektöründen, stant yapımcılarına kadar 
100’den fazla yan sektöre gelir kaynağı 
yaratıyor. 

2019 yılında düzenlendiğimiz Istanbul 
Jewelry Show Mart ve Ekim fuarlarında, 
UFI hesaplama metoduna göre fuarda 
yapılan siparişler ve stant alanı kirası 
hariç, yan sektörler için 164,2 milyon TL’lik 
bir gelir oluşturdu. 

Türkiye’de 2019 yılında düzenlenen 482 
fuarda 25.828.251 ziyaretçi ağırlandı. 2020 
yılında ertelenen/iptal edilen fuarlarla 
bu sayıda bir düşüş olsa da gelecek 
yıllar için Türkiye, fuarcılık sektöründe 
büyümeye devam edecek” dedi. 

Sözlerine şu şekilde devam eden Cengiz: 

“36 yıldır düzenlendiğimiz Istanbul Jewelry 

Show’un bu sene bizim için önemli bir 

dönüm noktası da var. Bu fuarımız, 

50. fuarımız olacak. 1986’dan beri 

mücevher sektörünün büyümesine 

paralel olarak gelişen fuarımız; yeni 

normallere hızla uyum sağlayarak, başta 

Türkiye mücevher sektörü olmak üzere 

tüm dünya mücevher sektörü için nitelikli 

bir adres olmaya devam edecektir” dedi. 

www.istanbuljewelryshow.com
Fuar sadece sektör profesyonellerine 
yöneliktir, halka açık değildir.

Informa Markets Hakkında
Informa Markets, endüstrilerin ve 
uzmanlaşmış pazarların ticaret 
faaliyetlerinde bulunmalarını, yenilik 
yapmalarını ve büyümelerini sağlamak 
amacıyla iş platformları oluşturmaktadır. 
Tüm dünyadaki piyasa katılımcılarına, 
birebir katılımlı fuarlar, hedeflenmiş 
dijital hizmetler ve aksiyonlanabilir 
veri çözümleri ile iş faaliyetlerinde 
bulunmaları aryıca da tecrübe edinmeleri 
anlamında fırsatlar sunmaktayız. 
Aralarında ilaç, yiyecek, medikal teknoloji 
ve altyapı sektörlerinin de bulunduğu 
bir düzineden fazla global endüstriden 
alıcı ve satıcıları bir araya getiriyoruz. 
Dünyanın önde gelen piyasa-oluşturucu 
firması olarak çok çeşitli uzmanlaşmış 
pazarı hayata geçiriyor, yeni fırsatlar 
sunuyor ve bu pazarların senenin 365 
günü gelişmesine katkıda bulunuyoruz. 
Daha fazla bilgi için: 
www.informamarkets.com

Informa AllSecure hakkında:
Informa, UFI, AEO ve SISO’nun dahil 
olduğu partner birlikler, sektör 
paydaşları, fuar alanları, tedarikçiler 
ve ilgili makamlarla iş birliği yaparak; 
endüstri çapında güvenli, hijyenik, verimli 
ve yüksek kaliteli organize etkinlik 
deneyiminde çıtayı yükselten AllSecure 
standartlarını geliştirmiştir. 
Informa AllSecure, bu standartların 
işimize nasıl uyarlandığını gösterir.
Tüm Informa etkinlikleri ilk etapta 
hükümet ile otoritelerin tavsiyelerine 
ve bunun yanında fuar alanına veya 
lokasyona özgü düzenlemelere 
göre yürütülecektir. Ayrıca tüm 
Informa etkinliklerinde “Informa 
AllSecure 10 Ana Kuralı”na uyulacaktır. 
Uygulanabilirliği mümkün olan her 
yerde ve etkinliklerimizde “ Informa 
AllSecure Rehberi ”nde belirtilen daha 
kapsamlı standartlar ve yönergeler de 
uygulanacaktır. 
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2021'DE SİNEMA

Hızlı ve Öfkeli 9
Dominic Toretto’nun 

artık tek önceliği oğlu 
Brian’ı korumaktır. Oğlu 
ve Letty ile birlikte sakin 
bir yaşam süren Toretto, 
istese de geçmişinden 

kurtulamaz. Bu kez 
geçmişi ile yüzleşmek 
zorunda kalan Toretto, 
siber suçlu Cipher ile 

birlikte çalışan kardeşi 
Jakob’a karşı savaşmak 

zorunda kalır. 18 
Haziran'da yayınlanacak 

filmde, Vin Diesel, 
Michelle Rodriguez, 

Jordana Brewster, Lucas 
Black, Tyrese Gibson, 
Lex Elle ve John Cena 
gibi birçok isim yer 

alıyor.

Malazgirt 1071
Malazgirt 1071, Anadolu'nun 

kapılarının Türklere açılmasını 
sağlayan Malazgirt Savaşı'nın 

hikayesini konu ediyor. İlk 
defa beyaz perdeye taşınan 
Malazgirt Savaşı'nı anlatan 
Malazgirt 1071, yerli savaş 

filmleri algısını değiştirmekte 
iddialı. 26 Kasım'da vizyona 

giren filmde, Yönetmen 
koltuğunda Bilal Kalyoncu'nun 

oturduğu filmin oyuncu 
kadrosunda; Vildan Atasever, 
Cengiz Coşkun, Haluk Piyes, 
Caner Kurtaran gibi isimler 

yer alıyor.

Korku Seansı 3: Katil Şeytan
Conjuring serisinin üçüncüsü 
olan film 11 Haziran'da sinema 

severler ile buluşacak. 
Paranormal olayları araştıran 

Ed ve Lorraine Warren 
çiftinin yaşadıkları olaylara 

odaklanılıyor. Çiftin ele aldığı 
yeni dava daha öncekilerden 

oldukça farklıdır. Şeytani 
bir varlık tarafından ele 
geçirildiğini söyleyen bir 
cinayet zanlısı, kendisine 

yardım etmesi için soluğu Ed 
ve Lorraine Warren çiftinin 

yanında alır.

Spider-Man: No Way 
Home

17 Aralık'ta vizyona 
girecek film yeni nesil 
Spider-Man serisinin 
üçüncü filmi olacak. 

Bu filmin resmi 
adı henüz kesinlik 

kazanmasa da; 
şimdilik Serenity Now 
olarak biliniyor. Tom 

Holland ve Zendaya'nın 
yer alacağı filmin 

yönetmeni: John Watts.

2021 yılında vizyona girecek sinemasev-
erleri heyecanlandıran filmler ile ilgili 
haberler ''Altın Kültür Sanat'' sayfamızda 

okuyucularımızla buluşacak.
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AVM'DE YENİ AÇILAN MAĞAZALAR

Tel: 0530 580 28 72

Satılan Ürünler: 8,14, 22 ayar altın, pırlanta, elmas ürünler, alyans, 

tasarım ürünler, çıtır kolyeler, Fantazi ürünler, özel tasarımlar, 

bebek, çocuk ürünleri, kolyeler, bilezik, künye, Bileklikler, küpeler, 

gerdanlıklar.

Firma Sahibi: Gizem Özyolu

Eymen Mücevherat

GSM: 0530 341 69 73
Hizmet: Güzellik sektörü, saç manikür pedikür, makyaj, ağda, 
cilt bakımı.

Firma sahibi: Şirvan ŞORES

Salon Şirvan 

Tel: 0530 580 28 72
Satılan ürünler: Pırlanta, yüzük, setler, düğün setleri, bilezik, gümüş, 
Platin ve Platin ürünler, Bileklikler, kolyeler, Fantazi ürünler, çıtır 
kolyeler, renkli taşlı yüzük, tasarım ürünler, marka saatler, çocuk 
bebek ürünleri, alyans.

Platin 
Firma Sahibi: Sadık Soysal

Tel: 0212 603 21 51
Ürün çeşitleri: Közde çevirme tavuk, kanat, baget, but, Akçaabat 
köfte, Rize kavurma, mıhlama, satır burger, sucuk burger, tatlı, 
burrata buffa salata, salata çeşitleri, ev yapımı trileçe, kazandibi, 
sütlaç, profiterol.

Sisorti
Firma Sahibi: Yücel Ustabaş
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Bağcılar     Başakşehir     Bahçelievler                

Esenler     Kadıköy     Kurtköy     Mecidiyeköy    

Sancaktepe     Sultangazi     Zeytinburnu
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