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Değerli okurlarımız ve esnaf 
arkadaşlarım;

KAD-SİS Ekonomi’ye 
Destek Paketinde

2022
Asgari Ücret Tutarı

Hizmet Bedellerine Asgari Düzeyde 
Zorunlu Düzenleme

Akredite Kuyumcuların Paydaş Olacağı 
Yeni Sistemle Yastık Altı Altınlar
Ekonomiye Kazandırılacak

Kuyumcukent Artık WhatsApp'ta

Ülke Genelindeki Enerji Tarifelerine Yapılan Zamlar 
Kuyumcukent Enerji Tarifelerine De Zorunlu Olarak 
Yansıtılacaktır

Kuyumcukent’te Güvenlik 
Önlemleri Arttırıldı

Doğal Gaz Tesisatlarınıza
Usulsüz Müdaheleden Kaçının!

Kuyumcukent’te Sevgililer Günü 
İndirimlerle Kutlandı

Kuyumcukent Kesintisiz Enerji
İçin Çalışıyor

KİAŞ ve Medilife İşbirliğiyle 
Kuyumcukent’te Acil Müdahale Odası 
Açılışı Yapıldı

Klinik Obezite Cerrahisi
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Değerli Okurlarımız 
ve Esnaf Arkadaşlarım;

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet KARBEYAZ

Tüm dünyada etkileri devam eden pandemi 
sürecinden sonra sıkıntıya giren Kuyumcukent 
Esnafı başta olmak üzere, hizmet sektörü, işçi, 
işveren ve yöneticilere kendilerini toparlama 
süreçlerinde kolaylıklar diliyorum.

Bu vesileyle salgın sebebiyle kaybettiğimiz ve 
sektörümüzde hizmet veren dostlarımıza Allah’tan 
rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. KİAŞ, 
Kuyumcukent’in korunması, temizliği, teknik 
çalışmaları, havalandırması, elektrik aksamaları 
ve tadilatlarından sorumludur. 

2021 senesi itibarıyla tesis içinde atölye 
tuvaletlerinin revizyonu gerçekleştirilmiş, yeni 
kamelyalar ve dinlenme alanları genişletilmiş, 
soğutma sistemlerine iki adet soğutma kulesi 
eklenmiş, yürüyen merdiven ve asansör arızaları 
giderilmiş, beş adet yangın merdiveni yapılmış 
ve atölye otopark yangın hatları peyderpey 
yenilenmeye başlanmıştır.

Asit ve siyanür hatlarının revizyonu yapılarak 
otopark içindeki akıntıların önüne geçilmiştir. 
Görüşmelerimiz sonucunda Kuyumcukent kavşağı 
üzerindeki trafik yoğunluğunu İBB ile yapılan iş 
birliği ve düzenlemeler sonucunda rahatlattık.

Sizlerin talepleri ve önerileri doğrultusunda tesis 
içerisindeki değişim ve onarım işlemlerine devam 
etmekteyiz.

“Yıl Sonu İndirim Günleri” ile 2022 yılını karşılarken, 
Şubat 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 
Sevgililer Günü Festivali ile Kuyumcukent, evliliğe 
dair uygun fiyatlı ürünleri satıcı ve müşterilerle bir 
araya getirdik. Gerçekleştirilen bu festivallerden 
bol kazanç ve memnuniyet sağlandı.

Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanlığını 
üstlendiğimden beri daima yanımda olduğunu 
hissettiğim esnaf arkadaşlarım, tebriklerini 
iletmek adına makamıma ziyarete gelen 
dostlarım, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, 
Emniyet Müdürleri ve bürokratlara bu vesile ile 
tekrar teşekkürlerimi iletirim.

2022 yılı başında gerçekleşen döviz kurlarında-
ki hareketlilik nedeniyle tüm emtiya, hizmet ve 
enerji fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanan yük-
sek fiyatların olumsuz etkilerini en aza indirecek 
tedbirleri alarak, imkanlarımız doğrultusunda hiz-
metlerimize devam edeceğimizi bildirir, büyükle-
rimi saygı, küçüklerimi sevgi ile selamlarım.

Lefke Sokak No:16A/B Tuğcu Plaza 34848 Maltepe İstanbul
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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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Vatandaşın; büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 
280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık al-
tındaki varlıklarını ekonomiye kazandıracak yeni 
sistem geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nured-
din Nebati “Çalışmalarımız başladı. Yakın zaman-
da bu iş bitmiş olacak, 280 milyar doların yüzde 
10’u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak” 
dedi.

HEDEF İLK SENEDE 50 TON

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayşen Esen, projenin adının KAD-SİS
‘Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi’ olduğunu be-
lirterek, İAR olarak 11 yıldır 12 banka ile altın bank-
acılığı yürüttüklerini söyledi.

Esen, 10 yılda 100 ton altının altın bankacılığı eksper 
yöntemi ile ekonomiye kazandırıldığını söyleyerek, 
“Eski sistem ile yıllık on ton mertebelerinde bir al-
tın çıkarırken, bizim yeni projemiz olan KAD-SİS’in 
hedefi ilk bir yılda yani gelişme döneminde 50 ton-
lara, sonrasında 100 tonlara çıkmak. 80 ilde bin nok-
taya ulaşmamız ve altın teslimimiz bu projenin ol-
mazsa olmazlarından bir tanesi. Bu projede gerekli 
adımlar atıldığında, fiziki olarak biz bankadaki altın 
hesabımızdan istediğimiz zaman küçük bir miktar 
altını, altın olarak alabileceğiz. BDDK’yla görüştük, 
bir mekanizma geliştirdik. Bu mekanizmanın belirli 
mevzuatlara göre süreci var. Onaylanması gerekiyor. 
O yüzden de uygulamaya henüz geçemedi.”dedi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
yastık altındaki 5 bin 
ton altının piyasaya 
kazandırılacağını 
açıklamasıyla 
sağlanacak ekonomik 
katkı merak ediliyor. 

‘‘‘‘

Akredite Kuyumcuların Paydaş Olacağı 
Yeni Sistemle Yastık Altı Altınlar

Ekonomiye Kazandırılacak
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KUYUMCULAR DA 
BAŞVURABİLECEK
Vatandaşın tercihen hafta sonu 
veya iş çıkışlarında kuyumcuya git-
tiğini söyleyen Ayşen Esen, oysa 
şu an mevcut sistemin mesai saat-
lerinde açık olduğunu vurguladı. 
Esen, şu anda bankaların bunu 
yazılımla çözdüklerini ifade ederek, 
“Bunun onayı geldiğinde kısa bir 
zaman içinde hallolacak. Tanıtım-
la tüm taraflar bilgilendirilmeli. 
Şimdi sisteme dahil olmak isteyen 
kuyumcular bize başvurabilecekler. 
Türkiye’nin seçkin, sayılı, kaliteli 
kuyumcularını seçiyor sisteme dahil 
ediyoruz. Ve sözleşmeyle bunlarla 
birlikte çalışmaya başlıyoruz. KAD-
SİS web sitemize (www.kadsis.com) 
girdikleri anda kuyumcuların nasıl 
başvurabileceklerine dair her şey 
yazıyor.” diye konuştu.

SAYI GELİŞTİKÇE 
TONAJ ARTACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ile iletişim halinde olduk-
larını anlatan Ayşen Esen, 
şunları kaydetti: “Biz 
yıllarca halkın sesine 
kulak verdik, araştır-
malar yaptık, halkın 
neden altınını yastık 
altında tuttuğunu, 
ne olursa yastık al-
tından çıkaracağını 
tespit ettik. Bütün 
bu tespitler sonrası 
projenin olmazsa 
olmazlarını dile ge-
tirdik, sonra da biz; 
geçen yılın Temmuz 
ayında yani bir buçuk 
yıl evvel bu projeye 

Hazine ve Maliye 
Bakanı Nureddin Nebati 

“Çalışmalarımız başladı 
yakın zamanda bu iş 
bitmiş olacak, 280 milyar 
doların yüzde 10’u gelse 
ülkede dövize ihtiyacımız 
kalmayacak” dedi.

start verdik. Çıkış noktamız 
Türkiye çapında yapılacak 

bir faaliyet. Dolayısıyla 
81 ilde yapılması gerek-
en bir çalışma. Bu start 
verdiğimiz dönem bir 
test çalışması olmalıydı; 
çünkü bir yazılım var. Bu 

sistem Türkiye’nin 
her yerinde 

çalışacak. Lojis-
tikte bunların 
s a ğ l a n m a s ı 
gerekiyordu. 
O yüzden 
mümkün old-
uğu kadar 
çok şehre 

ve noktaya 
gidelim. Her şe-

hirde bu sistem 
bir test edilsin. 
Düzgün çalıştığın-
dan emin olalım 

dedik ve olduk da. Sıra geldi 

olmazsa olmazları devreye al-

maya. Fiziki altın teslimi gibi, 

7/24 hizmet gibi, tanıtım gibi, 

halka altın mevduatı karışığı 

bir katma değer sunmak gibi, 

altın mevduatının güvencede 

olduğunu hissettirmek gibi, 

bankaların bu konuya teşvik 

edilmesi gibi konular olmazsa 

olmazlarımız. Ondan sonra da 

büyümeye devam edeceğiz. 

Projemiz kapsamında Kamu 

bankaların yanına özel banka-

ların da katılması ve olmazsa 

olmazların hayata geçmesi ile 

sistem yayılacak, sayı geliş-

tikçe tonaj artacak, ekonomin 

ülkenin kalkınmasına destek 

verecek.”
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Kuyumcukent ’in ilk kuruluş aşamasında sınırların 
belirlenmesinde hatalı ya da eksik çalışmalar so-
nucu tesis sınırları düzgün belirlenmemiş olup, Milli 
Emlak bünyesinde yer alan arsa bu sınırlara dahil 
edilmiştir. Bu tespit sonucu karşımıza “haksız iş-
gal tazminatı” olarak adlandırılan ecrimisil ödeme 
bedelleri Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetimi 
adına tahakkuk ettirilmiş idi.  Her ne kadar bu öde-
me emirlerine karşı davalar açılmış olsa da, bu da-
valar yerel mahkemede aleyhimize sonuçlandığın-
dan konu Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Genel 
Kurul Toplantısı gündemine alınmış ve siz değerli 
maliklere detayı ile sunulmuş idi. Bunun yanında 
bu konudaki her türlü gelişmeyi sizlere dergileri-
mizde ve gazetelerimizde detaylı olarak anlatma-
ya çalıştık.

Önceki yazılarımızda da belirtildiği gibi kronik hale 
gelen ecrimisil konusuyla ilgili 7326 sayılı af kanu-
nu kapsamında yapılandırmaya başvurulmuş ve 
geçmiş döneme ait tahakkuk eden 3.657.164,58 
TL ödenerek kapatılmıştır. Kuyumcukent Yöneti-
mi yine maliklerimizin ve kompleksimizin hakla-
rına sahip çıkarak yıllardır süregelen kamu bor-
cuna ilişkin süreci en iyi şekilde koordine etmiş, 
ödemeyi sadece minimum değerleme farkı ile ya-
parak geçmişten günümüze sirayet eden aleyhe 
bir durumu daha neticelendirmiştir. Mevcut du-
rumda da sınırları mümkün olduğunca geri çek-
miş ve Milli Emlak Müdürlüğü ile de bu konuda 
iletişim kurarak uzlaşma sağlanmıştır. 

Mevcut sınırlara yapılan düzenleme gereği sınırlar 
geri çekilerek Milli Emlak Müdürlüğü ile sürekli ileti-
şim kurularak gerçekleştirilen geri çekilme sonucu 
sınırlar yeniden tespit edilmiştir. Yeni sınırlar dik-
kate alınarak hesaplanan ecrimisil bedeli Blok Kat 
Malikleri adına tahakkuk ettirilmiştir. Geri çekilme 
maksimum seviyede yapılmış olup, geri çekileme-
yen alanlar kullanılması gereken zorunlu / fayda 
sağlayan alanlardır. 

Güncel sınırlar dikkate alınarak hesap edilen ec-
rimisil ihbarnamesine ilişkin de 06.01.2022 tari-
hinde tahakkuk ettirilen yaklaşık 560.000 TL’lik 
borç ödemesi de gerçekleştirmiştir. Tesisin ku-
ruluş aşamasında sınırların yanlış belirlenmesi 
sonucunda tahakkuk ettirilen bedele karşın, yö-
netim olarak tesisimizin sınırları maksimum dü-
zeyde geri çekilmiş ve kullanım bedeli olarak he-
saplanan bedeli minimize etmiş bulunmaktayız. 
KİAŞ ve Blok Kat Malikleri yönetimi olarak şirket 
politikamız gereği en üst hedefimiz tesiste güvenli 
ve huzurlu bir ortam oluşturarak, her konuda ka-
liteli hizmet anlayışı ile hareket etmektir. Bizlere 
olan inancınızın, ödediğiniz her bir tutarın sizlere 
en iyi hizmet vermek ve sizlerin menfaati için har-
candığı konusunda da olmasını dileyerek, tesisteki 
her bir hizmet koluna ait ödemelerin aksamadan 
düzenli yapılması konusunda siz değerli sakinleri-
mizden hassasiyet beklemekteyiz.

Kuyumcukent Yönetiminin Çalışmaları 
Sonucunda Çözüme Kavuşan 

“Ecrimisil” Konusunda Yeni Düzenleme 
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Resmî Gazete ’de ve EPDK tarife tablolarından yapılan 
hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, 
sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve 
fonlar dahil ortalama yüzde %142’ ye varan oranlar-
da artışa gidilmiştir. Söz konusu oran, tarife grupları-
na göre değişiklikler gösteriyor.  Tüm dünyayı etkisi 
altına alan pandemi sebebi ile hammadde fiyatların-
da yaşanan artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde 
de çok büyük artışlar meydana gelmiştir. Dünya spot 
piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür 
fiyatlarında; 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 kat 
seviyelerinde artış olduğu belirtilmektedir. Enerji 
sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan 
olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. 

Bilindiği üzere dünyada özellikle Avrupa’da büyük bir 
enerji krizi yaşanmakta, devletler ve şirketler artan 
maliyetleri düşürebilmek, varlıklarını sürdürebilmek 
için bir dizi tedbir almak zorunda   kalmaktadır. Enerji 
tedarik maliyetleri bir kenarda dururken, tedarik ede-
meme ihtimalleri adeta bir kabusa dönerek can sıkma-
ya devam etmektedir.  Dünya çapında kullanılmakta 
olan doğalgazın büyük bir kısmının elektrik üretiminde 
kullanıldığı da göz önünde bulundurulursa gaz fiyat-
larında yaşanan artışın elektrik fiyatlarına yansımasının 
kaçınılmaz olacağı aşikardır.

Bu süreçte bizlere düşen görev bireysel olarak bizi 
ekonomik sıkıntıya sokmayacak olsa bile ihtiyaç 
dışı her türlü enerji tüketiminden kaçınarak gerek iş 
yerlerimizde gerek evlerimizde üst düzeyde enerji 
tasarrufu sağlamaktır.  

Üretim alanında faaliyet göstermekte olan 
Kuyumcukent, yaşanan enerji krizi ve artan fiyatlar 

karşısında muhakkak etkilenecektir. Alınacak tasar-
ruf tedbirleri ile süreç kontrol altında tutulamayacağı 
bilinen bir gerçektir. Enerji tedarikçilerimiz EPDK’nın 
31.12.2021 tarihinde almış olduğu nihai karar sonunda 
01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şim-
dilik elektriğe %127, doğalgaza %47 oranında zam 
uygulamıştır. Tesis ısıtmasında kullanılan doğalgaza 
sadece 2021 Ocak ayından bu yana kullanılmakta 
olunan kısmına ise % 426 oranında zam gelmiştir. 
Doğalgaza gelen zamlar neticesinde doğalgaz fatu-
rası yaklaşık 2.500,000 Türk Lirası’na yaklaşırken, 
elektrik faturası ise gelen zamlar sonasın da yaklaşık 
7.000.000 TL’yi bulacaktır. 

Bahse konu zamlardan kaynaklı diğer sektörlerden 
temin ettiğimiz sarf malzeme, ortak alan ve özel 
alanlarda kullanmakta olduğumuz havalandırma, 
egzoz sistemleri vb. elektrikli aletlerin işletme mali-
yetlerinde ve aldığımız taşeron hizmetlerinde de 
aynı oranda artışlar olmuştur. Bu bağlamda yüksek 
zamlar karşısında Kuyumcukent’in varlığını sürdüre-
bilmesi, hizmetine devam edebilmesi için artan her 
maliyeti birlikte yüklenerek bu sürecin üstesinden 
geleceğiz. 

Üretim için kullanmakta olduğunuz enerji maliyetlerinde 
istenmese de artışlar devam edecektir. Üretmenin her 
geçen gün zorlaştığı bu günlerde sonuçlara kızarken 
sebeplere de bakarak durum değerlendirmesi yapıp 
tesisimizin varlığının korunması, değerini artırılması için 
yapılan her hamleye gösterdiğiniz anlayış ve destek ile 
vereceğiniz katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür 
ederiz. 

ÜLKE GENELİNDEKİ ENERJİ TARİFELERİNE YAPILAN ZAMLAR
KUYUMCUKENT ENERJİ TARİFELERİNE DE 

ZORUNLU OLARAK YANSITILACAKTIR

Kuyumcukent Kompleksinde uluslararası standartlarda verdiği hizmetlerinin kalitesini 
sürekli yükseltmek hedefiyle faaliyetlerine devam eden KİAŞ’ın enerji tarifesine yaptığı 

zorunlu düzenleme hakkında bilgi veren BKM Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uyanık; 
”Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmî 

Gazete’nin mükerrer sayısında 31.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.
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KAD-SİS Genel Müdürü Yaşar Yüceoğlu sistem 
ile ilgili şunları söyledi: “Bankalara entegre 
edilmiş, geliştirdiğimiz özel bir yazılım sayesinde, 
yastık altında atıl kalan altınların belirli bir günde 
belirli banka şubesine gitme kısıtı olmadan 
vatandaşın banka hesabına güvenle aktarım işlemi 
gerçekleştiriliyor. 

Vatandaşlar, haftanın her günü şimdilik mesai 
saatleri içerisinde KAD-SİS’e entegre seçkin 
kuyumcu ağından oluşan Altın Değerleme Noktaları 
(ADN)’lere giderek altınlarını anında, güvenle ve 
hiçbir masraf ödemeden anında banka hesaplarına 
aktarabiliyorlar.” dedi. 

KAD-SİS Ekonomi’ye 
Destek Paketinde

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak, İstanbul Altın 
Rafinerisi tarafından geliştirilen ve alt yapısı kurulan Kuyumcu Altın Değerleme 

Sistemi (KAD-SİS)’ne olan ilgi her geçen gün artıyor. Sabah gazetesi yazarı Dilek 
Güngör’ün geçtiğimiz hafta, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati’nin 

iş dünyası ile yaptığı toplantı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 
gerçekleştirilen ekonomi zirvesi sonrasında gerçekleştirdiği röportaja göre, KAD-SİS 

devletin zirvesinde görüşülen en önemli 5 ana gündem maddesinden biri oldu.

Akredite Kuyumcuların Paydaş Olacağı Yeni Sistem 
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Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nu-
reddin Nebati tarafından yapılan 
açıklamanın ardından, bu hafta 
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve 
T.C Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Alparslan Çakar da katıldığı Ha-
berTürk TV canlı yayınında yastık 
altı altının ekonomiye kazandırıl-
masının ülke için önemine değindi 
ve bir süredir kamu bankaları ola-
rak İstanbul Altın Rafinerisi ile yü-
rütülen KAD-SİS projesine vurgu 
yaptı. Özel bankaların da sistem 
içerisine katılması ve vatandaşla-
rın hayatlarını kolaylaştırıcı bazı 
aksiyonlar ve erişimler üzerinde 
çalışıldığını dile getirdi.

KAD-SİS Genel Müdürü Yaşar Yü-
ceoğlu, “İstanbul Altın Rafinerisi 
A.Ş. tarafından 10 yıldır yastık al-
tındaki altınların ekonomiye ka-
zandırılmasına yönelik yürütülen 
çalışmaların, kuyumcularında da-
hil edildiği geniş bir platformda 
hayat bulması için yıllardır yatırım 
yaptıklarını, yazılım, mevzuat vb. 
gibi çalışmaların tamamlandığını, 
artık yastık altındaki altınların eko-
nomiye kazandırılması için yeni bir 
dönemin başlamış olduğunun altı-
nı çizdi ve bu döneme adını veren 
(KAD-SİS) Kuyumcu Altın Değer-
leme Sistemi projesi ile yastıkaltı 
olarak tabir edilen atıl kaynakların 
hızlı, güvenilir ve yaygın şekilde, 
sisteme dahil olan seçkin kuyum-
cular aracılığı ile ekonomik siste-
me kazandırılmasının amaçlandı-
ğını belirtti.

Yüceoğlu, İstanbul Altın Rafinerisi 
A.Ş. olarak her platformda yastık 
altında atıl duran ekonomik siste-
min dışında kalmış olan altınların, 
finansal sisteme dahil olmasının 
ülke ekonomisine getireceği fay-
daları anlatmakta olduklarını, bu-
güne kadar 10 yılda 100 ton altının 
yastık altından ekonomiye kazan-
dırılmış olduğunu, KAD-SİS projesi 
ile özel bankalarında sisteme dahil 
olması, ADN’ler aracılığı ile fiziki 
altın tesliminin yapılabilmesi, nihai 
tüketiciye mevduat hesabı üzerin-
den bir katma değer sağlanması, 
sistem dahilinde 7/24 işlem 

Yaşar Yüceoğlu şunları söyledi: “Öncelikle Hazine 
ve Maliye Bakanlığımız bu işe sahip çıktı. Bizim uzun 

zamandır (yaklaşık 4 yıl) İstanbul Altın Rafinerisi 
olarak üzerinde çalıştığımız KAD-SİS, 2020 Temmuz 
itibariyle 5 kamu bankası ile test işlemlerine başladı. 
Şu an sistem 6 banka ile 50 ilde 150’den fazla Altın 

Değerleme Noktası (ADN) ile hizmet vermeye devam 
ediyor. Daha fazla ilde daha fazla nokta ile özel 

bankaların da katılımı ve halkımızın beklentilerine 
cevap verecek birçok yenilikle sistemimizi geliştirmeye 

devam edeceğiz. Bu gelişmelerin ülke ekonomisine 
ve vatandaşlara olumlu yönde katkı sağlayacağına 

inanıyoruz. Kısa zamanda üstünde çalıştığımız 
ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak alt yapısını 

oluşturduğumuz birçok yeniliğin, devletimizin de sahip 
çıkması ile hızlandırılacağına eminiz.” 

'' ''
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yapılabilmesi, kamu spotları da-
hil tanıtımların hayata geçmesi 
gibi başarı için gerekli olmazsa 
olmazların devreye girmesi ile 
bu rakamın yılda en az 50 tona 
akabinde tüm Türkiye sathında 
yayılımın gerçekleşmesi, hedef-
lenen ADN sayılarına ulaşılması 
ile birlikte yılda 100 Ton altının 
yastık altından çıkarılmasının he-
deflendiğini, bu hedef gerçek-
leştiğinde ortaya çıkacak katma 
değerin ithalatın azalması, ihra-
catın artması, finansal sistemin 
canlanması gibi sonuçlar ile ken-

dini göstereceğini belirtti.
Ülkeye faydalarının yanı sıra, bu 
sistemin kuyumculuk sektörüne 
prestij kazandıracağını, halkın ve 
devletin gözünde kuyumculuk 
sektörünün daha iyi tanınmasını 
sağlayacağını ve özellikle KA-
DSİS projesine dahil olan “Altın 
Değerleme Noktası” olarak ni-
telenen ADN’ lerin bu sistemin 
içinde öne çıkacaklarını, finansal 
sistem içinde hak ettikleri değer 
bakımdan pozitif ayrışacaklarını 
dile getirdi.Sektör açısından ba-
kıldığında da yılda 100 ton yastık 
altından ekonomiye kazandırıl-
ması sektöre hammadde temini 
ile sanayimizde iş gücünün ve 
üretimin artması ile ülke ekono-
misine de ihracat ve cari açığın 
azalması ile katkı sağlayacaktır.
Yüceoğlu, 1 Temmuz 2020 tari-
hinde, kamu bankaları ile resmi 
olarak başlatılan KAD-SİS, yakla-

şık 1 yıla yakın süre zarfında, içe-
risinde bulunan pandemi döne-
mini de göz önüne aldığımızda 
beklenenin üzerinde performans 
sergilemiştir” diyerek, şu an için 
sisteme dahil olup işlem yapan 
bankaların, Ziraat Bankası, Halk-
bank, Vakıfbank, Ziraat Katılım 
Bankası ve Vakıf Katılım Bankası 
olduğu Emlak Katılım Bankası’nın 
da yazılım entegrasyon aşama-
sında olduğunu vurgulayan Yü-
ceoğlu, Özel bankaların da çok 
yakında sistem içerisine dahil 
edilmesi için gerekli süreçlerin 

tamamlanmak üzere olduğunu, 
bu sürecinde tamamlanmasıy-
la ve sistemin yaygınlaşması ile 
birlikte çeşitli mecralarda tanı-
tımlarla destekleneceğini, nihai 
tüketiciyi sisteme çekecek farklı 
uygulamalar başlayacağını ve 
inşallah ülke genelinde pandemi 
ile mücadelenin kazanılması ile 
birlikte 2022 yılının KAD-SİS yılı 
olacağını dile getirdi.

KAD-SİS’in öne çıkan teknik 
özellikleri: 
• ADN’lere, İstanbul Altın Rafine-
risi A.Ş. tarafından kurulan özel 
donanımlar ve yazılım,

• İşlem sürecinin tamamının müş-
teri ekranı ile takip edilebilmesi,  

• Kameralı platform ile işlemlerin 
kayda alınması, 

• İşlemlerin her adımında SMS ile 
doğrulama ve onay mekanizma-
ları ile güvenli şekilde bankalarla 
entegrasyon halinde online ya-
pılması,

• Müşterinin ADN’den ayrılma-
dan hesabına anında aktarımın 
yapılması

• Ve bu işlemler için müşteriden 
herhangi bir masraf ve ücret 
alınmaması 
 
Şeklinde sıralanırken, “müşteri-
nin ADN’den ayrılmadan banka-
sından “Hesabınıza altın geçti.” 
SMS’nin gelmesi müşteri güven 
ve memnuniyeti açısından siste-
mi öne çıkaran önemli özelliği-
dir.” dendi. 

Bu teknik özellikler ile Türki-
ye’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 farkın-
da olarak kazanacakları değer 
ve prestijin yanı sıra, bugüne 
kadar karşılaşmadıkları yeni bir 
hedef kitleye hizmet verecekleri-
nin, finansal sistemin bir parçası 
olacaklarının, İstanbul Altın Ra-
finerisi A.Ş. ile oluşturulan işbir-
liğinin  kendilerine farklı ufuklar 
açacağının altını çizdi.

Daha önce kuyumcuya gelme-
yen belli bir kesim ki bu kesim 
genelde de beyaz yaka olan 
banka müşterilerini KAD-SİS ile 
kuyumculara yönlendiriliyor.
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 +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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2022 
Asgari Ücret Tutarı

Asgari ücret 2022 yılında aylık 
5.004,00 TL brüt ve 4.253,40 TL 
net ücretten ödenecek. Asgari 
ücretle çalışanların günlük brüt 
ücreti 166,80 TL olarak belirlen-
di. Cumhurbaşkanı Recep Tayy-
ip Erdoğan tarafından yapılan 
açıklamada %50 seviyesinde bir 
artış yapıldığı belirtildi. 

01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri 
arasındaki asgari ücret tutarın-
da ve tüm çalışan ödemelerinde 
Damga Vergisi ve Gelir Vergisi 
de iş verenlerin yükümlülüğün-
den çıkarıldı. Bununla birlikte tüm 
ücretliler için AGİ de kaldırıldı.

Heyecanla beklenen 2022 yılının 
asgari ücret tutarı uzun süren 
görüşmelerin ardından Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu tarafın-
dan belirlendi ve kamuoyuna 
açıklandı. Milyonlarca çalışanı il-
gilendiren 2022 Asgari Ücret net 
ve brüt tutarları hakkındaki tüm 
detaylar Resmi Gazetede yayın-
lanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’den alınan bilgil-
ere göre; Asgari Ücret 2022 Brüt 
Ücret (Aylık) 5.004,00 TL, Asgari 
Ücret 2022 Net Ücret (Aylık) 
4.253,40 TL, Asgari Ücret 2022 
Brüt Ücret (Günlük), 166,80 TL.

Yasal kesintiler hakkında der-
lenen bilgiler ise şu şekilde; Brüt 
Ücret 5.004,00, Sigorta Primi 
İşçi Payı 700,56, İşsizlik Sigor-
tası Primi İşçi Payı 50,04, Gelir 
Vergisi Matrahı 4.253,40, Kesin-
tiler Toplamı 750,60, net ücret 
(Asgari Ücret) 4.253,40.

Hesaplanan işveren maliye-
ti ise; Asgari Ücret 5.004,00, 
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 
775,62  İşveren İşsizlik Sigorta 
Fonu 100,08  İşverene Toplam 
Maliyeti 5.879,70.

Merakla beklenen asgari ücret tutarı Asgari Ücret Komisyonu tarafından belir-
lendi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile 
kamuoyuna duyuruldu. Resmi Gazete’de de yayınlanarak yürürlüğe giren asgari 

ücret tutarına ilişkin detayları Kuyumkent okurları için derledik.
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Hizmet Bedellerine Asgari 
Düzeyde Zorunlu Düzenleme

Kuyumcukent yönetimi olarak üstlendiğimiz so-
rumluluklar gereği daha önceki yıllarda olduğu 
gibi yeni yılda da tüm hizmetlerimizi eksiksiz 
sunmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda her 
hizmet kolumuza özen göstererek var olan ek-
sikliklerin giderilmesi hedefi ile amacımız hizmet 
memnuniyetini en üst düzeyde tutmak olacaktır. 

Yeni bir hizmet yılı başlangıcında yaşanan fiyat 
artışları tesisimizin yönetim giderlerinde de ar-
tışa, ekstra bir maliyete neden olmaktadır. 2021 
yılında döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar 
sonucu teknik ve temizlik hizmetlerimizde, te-
sis makina cihaz bakımlarımızda kullanılan ürün 
ve malzeme fiyatlarına da doğrudan yansımış-
tır. Artışın sonucu olarak akaryakıta gelen üst 
üste zamlar tesiste enerji kesintilerinde aktif 
hale gelen jeneratörlerde kullanılan mazot fi-
yatlarında da çok ciddi bir yükselişe neden ol-
muştur. Açıklanan bu enflasyon oranı pek çok 
hizmetin yürütülmesinde yer alan ürün ve mal-
zeme fiyatlarında ekstra bir fiyat artışına yol aç-
tığı ortada olan bir gerçektir. Resmi kurumlar 
tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda 
Tüik üzerinden alınan verilerde bir önceki yılın 
aynı ayına göre 2021 Ocak ayında TÜFE oranı 
%14,97 iken, Aralık 2021’de bu oran yıl başında 
açıklanan veriye göre yaklaşık 1,5 kat artarak 
%36,08 seviyelerine gelmiştir. Bir önceki yılın 
aynı ayına göre ÜFE oranı ise 2021 Ocak ayın-
da %26,16 seviyelerinde iken  yıl sonunda yak-
laşık 3 kat artış göstererek 2021 Aralık ayında 
ÜFE %79,89 seviyesine gelmiştir.

Bunun yanında devlet tarafından asgari ücret 
tutarına %50’ye yakın yapılan zam sonucun-
da 2022 yılı için asgari ücret %50 artışla 4.250 
TL olarak belirlenmiştir. Kuyumcukent İşlet-
me A.Ş olarak tesisimize talep ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda yüksek standartlarda hizmet 
sunulabilmesi, fiziki altyapısının geliştirilmesi, 
müşteri memnuniyetinin karşılanabilmesi için 

toplamda 191 kişiyi bulan taşeron kadrolu per-
sonel ile 59 kişilik KİAŞ kadrolu personel ça-
lışmaktadır. Personelimiz büyük bir özveriyle 
maksimum işgücüyle tesise fayda sağlamak-
tadır. Ancak tesisimizin büyüklüğü ve ihtiyacı-
na göre çalışan personel sayısı asgari sayıda 
tutulduğu halde personel gider maliyetleri de 
bu zamlarla doğru orantılı olarak artış göste-
recektir. 

Tüm bunlar neticesinde oluşan ekonomik gös-
tergeler tesis giderlerinin ana kalemlerinde ciddi 
anlamda maliyet artışlarına neden olmuştur. Ku-
yumcukent tesisinin gerek insan gerek ise firma 
bazında kapasitesi herkes tarafından bilindiği 
gibi büyük ve yıpranmış tesisin elbette ki gider-
lerinin de büyük olacağı kaçınılmaz bir gerçek-
tir. KİAŞ olarak siz değerli üyelerimize sunulan 
hizmet kalitesini şirket politikamız gereği her za-
man belirli bir seviyede tutulmasını sağlamaya 
çalışmaktayız. Bu kalite standardının düşmeme-
si adına dünya ekonomisinin ve enflasyonist 
ortamın giderlerimize yansıyan kısmını özenle 
minimize ederek sunulan hizmet bedellerimiz-
de asgari düzeyde fiyat artışı, bir nevi zorunlu 
düzenleme kararı gerektirmektedir. Belirli dö-
nemlerde belirli bir periyotla oluşturulan büt-
çenin asıl amacının tesis yönetiminde yer alan 
gelir-gider dengesini korumak olduğunu tekrar 
hatırlatarak 2022 işletme bütçesinin ilgili kalem-
lerinin zamlı tutarlardan oluşturulacağını siz de-
ğerli üyelerimize bildiririz.

Tesis içerisinde her zaman birlikte hareket 
ederek daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha 
konforlu bir alan oluşturmak adına sizlerden de 
gereken hassasiyeti beklemekteyiz. Yönetim 
olarak her zaman sizleri dinlemeye hazır, her 
türlü görüş ve bildirimlerinize açık olduğumuzu 
bildiririz. Göstermiş olduğunuz anlayışa şimdi-
den teşekkür ederiz. 
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Bezek
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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Yeni yılda birçok sektör 
firmamız; yeni hedefler 
belirleyerek çalışmalarını 
ileri taşımayı planlıyorlar. 
Yılların deneyimli değerli 
maden ticaret firması Eren 
Has Group; başarılı geçen 
bir yılın ardından yine bü-
yüme hedefiyle 2022 yı-
lına adım attı. 60’ın üze-
rinde çalışanıyla, genç ve 
tecrübeli isimleri başarıyla 
harmanlayan EHG; sektör 
temsilcilerimizin güvenle 
buluştuğu nokta olmaya 
devam edecek.

Geri Adım Yok 
Hep İleri

Eren 
Has 

Group 
yeni yıl 

hedeflerine, 
yenilenen 
genç ve 
dinamik 

kadrosuyla 
yönelecek…
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2022 yılının ilk aylarında döviz 
fiyatlarındaki aşırı değer kazan-
ma, A’dan Z’ye her üründe ar-
tışın ortaya çıkması, yeni yıldan 
beklentilerimizi belli ölçüde 
törpülüyor. Bir yandan pande-
minin etkisi devam ederken, bir 
yandan da hem değerli maden-
lerde hem de döviz fiyatlarında 
ciddi artışlar endişe uyandırı-
yor.

Eren Has Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Eren; meslek 
hayatında bu tip zorlu ekono-
mik koşullar ile sık sık karşılaştı-
ğını, en yüksek altın fiyatlarına 
bile belli bir sürenin sonunda 
piyasaların alıştığını söyledi.

Kuyumculuk sektörünün ihra-
cat hacminin gittikçe arttığını, 
iç piyasanın ise yüksek emtia 
fiyatları nedeniyle bir durağan-

lık yaşadığını kaydeden Meh-
met Eren; “Altın fiyatlarının bir 
noktada durması, iç piyasada 
kuyum ticaretinin artması için 
çok büyük önem teşkil ediyor. 
İnişler ve çıkışların olduğu bir 
ortamda, vatandaş mutlaka 
alıma geçmeden önce fiyat 
istikrarını görmek istiyor. Her 
koşulda müşterilerimizin yanın-

da olmaya, yok, hayır sözlerini 
kullanmadan aralıksız bir şekil-
de hizmet sunmaya devam edi-
yoruz.” diye konuştu.

Eren Has Group Genel Müdürü 
Nurettin Özmen; iki ay içinde 
altın fiyatlarının %80’e yakın 
değer kazandığını ve bu artı-
şın en kısa sürede en hızlı artış 
olarak kayıtlara geçtiğini belir-
terek; sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Son günlerde takı üretimi için 
has altın talebinde azalma de-
vam ediyor. Altın fiyatları çok 
yükselmiş olsa da kayda değer 
bir hurda altın trafiği yaşanmı-
yor. İhracat açısından olumsuz 
bir durum yok. Yılın son gün-
lerinde ağırlıklı olarak ihracat 
yapan firmalarımızın ticaretle-
rinde aracılık yaptık. 2021 yı-
lında en değerli varlık olan in-
sana yatırım yapan EHG; yeni 
yıla dinamik bir şekilde giriş 
yapıyor. Pandeminin etkisinin 
azalmasını bekliyoruz. Altın it-
halatıyla ilgili mevzuatında bir 
an önce gözden geçirilmesinin 
sektörümüz açısından önemli 
avantajlar ortaya koyacağına 
inanıyoruz.”
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Hazine ve Maliye Bakanı Nured-
din Nebati, enflasyonla müca-
dele tedbirleriyle ilgili ekonomi 
paketini açıkladı. Yeni sistemde, 
Altın dönüşümlü mevduat hesa-
bı ile yastık altı altınların finansal 
sisteme kazandırılması amaçlanı-
yor. 

Peki sistem nasıl işleyecek?

Hükümetin yastık altındaki altın-
ları ekonomiye kazandırmak için 
uygulamayı planladığı pakette 
sona gelindi. Hazine ve Maliye 
Bakanı Nureddin Nebati’nin eko-
nomide önlem ve tedbirleri açık-
ladığı toplantıda detayları payla-
şılan sistem ile vatandaşın evinde 
tuttuğu altınların işlenerek finan-
sal sisteme kazandırılması amaç-
lanıyor.

Buna göre elinde bilezik, çeyrek 
altın, gram altın ya da altın kolye 
olan bir vatandaş sisteme akredi-
te olmuş bir kuyumcuya gelerek 
altınlarını verip karşılığında bir 
sertifika alıyor. Vatandaşın ver-
diği altınların toplam ağırlığı 30 
gramsa bankada vatandaş adına 
30 gramlık bir altın mevduatı he-
sabı açılıyor.
Vatandaş isterse daha sonra bu-

raya yeni altınlar da getirebiliyor. 
Şu an net olmasa da vatandaşa 
bu hesap için bir vade faizi ve-
rilmesi de planlanıyor. Vatandaş 
daha sonra altınını almak istedi-
ğinde sertifikasıyla gidip verdiği 
altınları gram ya da çeyrek altın 
olarak geri alabiliyor. Ama bile-
zik gibi altın ürünlerini daha son-
ra yine bilezik olarak alamıyor. 
Bunu da eşdeğer gram ağırlığı 
kadar gram ya da çeyrek altın 
olarak alabiliyor. 

Yeni sistemin mart ayında yürür-
lüğe girmesi planlanıyor ancak 
henüz üzerindeki çalışmalar da 
devam ediyor.

"3-4 YILDIR ÜZERİNDE 
ÇALIŞILIYOR"

Anadolu insanının altına verdiği 
önemi ve altına bakış açısını çok 
iyi bildiklerini söyleyen İstanbul 
Altın Rafinerisi (İAR) CEO’su Ay-
şen Esen, "Bu sistem bugün or-
taya çıkmadı. Yaklaşık 3-4 yıldır 
üzerinde çalışılıyor ve son bir-
kaç yıldır kısmen uygulanıyor. 
Şu an üzerinde revizeler yapıldı. 
Daha önce altını fiziki olarak al-
mak mümkün değildi. Vatandaşa 
da çok iyi anlatılması gerekiyor. 

Özellikle bunun bir altın bozdur-
ma işlemi olmadığını anlatmamız 
lazım" ifadelerini kullandı.

"KUYUMCULARA GÜVEN 
ÖNEMLİ"

Kuyumculuk sektörü temsilcile-
ri ise konuyla ilgili çeşitli değer-
lendirmelerde bulundu. Yapılan 
değerlendirmelerde, şu an için 
insanların bu konuda bir ilgisinin 
bulunmadığına dikkat çekiliyor. 
Vatandaşların bu gelişmeden 
tam olarak haberdar olmadığı-
nı söyleyen sektör temsilcileri-
ne göre burada en kritik nokta 
seçilecek kuyumculara duyulan 
güven.

Elinde altını olanlar 
dikkat! 
Yeni sistem nasıl 
işleyecek?
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Kuyumcukent, yüklü miktarda 
kıymetli maden ve para akışı ile 
ülke ekonomisine yön veren bir 
tesis olması sebebiyle güven-
lik konusu da kuşkusuz büyük 
önem taşımaktadır. Bu sebeple 
Kuyumcukent yönetimi tarafın-
dan emniyet ve güvenlikle ilgili 
konularda teknolojik değişim ve 
gelişmeler takip edilerek komp-
lekse uyarlanabilmesi, güvenlik 
tedbirlerinin iyileştirilmesi ve ge-
liştirilmesi konularına ağırlık veril-
mektedir.

Kuyumcukent Destek Hizmetleri 
Müdürlüğüne bağlı olarak çalış-
malarını yürüten Güvenlik Birimi, 
Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri 
yönünden, İstanbul Valiliği/İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik 
Şube Müdürlüğü tarafından rutin 
şekilde habersiz olarak zamanlı/
zamansız denetlenmektedir. Ku-
yumcukent Emniyet ve Güven-
lik yönetmeliğinde belirtilen ve 
Emniyet Müdürlüğü tarafından 
paylaşılan bilgilere istinaden, 
Kuyumcukent Kompleksinin ve 
onun kullanıcılarının can ve mal 
güvenliği ile huzurunu sağlamak 
için gözetim, denetim ve kont-
rol hizmetlerini yerine getirmek 
amacı ile güvenlik tedbirleri te-

sis Dış bölge, Atölyeler bloğu ve 
AVM kısmında devriye personel-
leri ile arttırılmıştır. 

Özellikle mesai saatleri dışın-
da tesis içine girmek isteyen 
işletme sahipleri veya çalışan-
ları otomasyon listesi ve mesai 
formları ile denetlenmekte, kim-

lik kontrolleri yapılmakta ve gi-
rişleri kontrollü sağlanmaktadır, 
güvenlik tarafından istenilen 
evrakları, kayıtları veremeyen 
kişilerse içeri alınmamaktadır. 

Kuyumcukent dış bölgede özel 
eğitimli köpekler ile personel 
karşılama ve devriye hizmetle-
ri verilirken, silahlı devriye per-
sonelimiz ile de caydırıcılığımız 
arttırılmıştır. Güvenlik personel-
lerimiz, kendilerinin bağlı olduğu 
5188 sayılı özel güvenlik yasası-
nın vermiş olduğu yetkiye daya-
narak gerekli gördükleri zaman 
kimlik sorgulaması yaparak; ka-

nun kaçağı, arama kaydı olan ve 
şüphe unsuru görülen kişilerin 
tesis içerisine girmesine engel 
olmakta ve kolluk kuvvetleri ile 
paylaşılmaktadır. 

Atölye bloğunda ve AVM kısmın-
da görevli yetkin güvenlik perso-
nelleri; izinsiz yardım toplayan, 
dilencilik yapan ve izinsiz ticari 
faaliyet gösterenlere hızlı bir şe-
kilde müdahale ederken, ortak 
alan işgali, sigara / hijyen dene-
timi ve muhtemel güvenlik ihlal-
lerine karşı gerekli caydırıcı ön-
lemleri güvenlik komuta merkezi 
desteği ile yine kompleksin içi ve 
dışı 7 gün 24 saat kameralarla iz-
lenmekte ve görüntüler kayıt altı-
na alınmakta bu hizmetler özenli 
bir şekilde verilmektedir. 

Bu uygulamalar can ve mal gü-
venliğimiz için yerine getirilmek-
tedir. Güvenlik Birimi profesyo-
nel güvenlik kadrosu ile sizlerin 
güvenliği için çalışmakta ve bu 
uygulamalara uyulması hususun-
da görevlilerin uyarı ve ikazlarına 
kendi güvenliğiniz için anlayış 
göstermenizi beklemektedir.

Kuyumcukent’te Güvenlik 
Önlemleri Arttırıldı
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Tesis Çevresinde Bulunan Park 
Alanlarının  Ücret Yüksekliği 

Kuyumcukent Park Alanlarımızı 
Cazip Hale Getirdi!

KUYUMCUKENT PARK ALANLARI HİZMET BEDELLERİNE 
YENİ FİYAT DÜZENLEMELERİ ZORUNLU OLARAK YAPILDI

Son yıllarda Kuyumcukent park alanlarında malik-
ler, çalışanlar ve ziyaretçilerin park yeri bulmakta 
güçlükler yaşanması tüm Kuyumcukentliler için 
sorun teşkil etmektedir.

Tesise alışveriş için gelen misafirlerin, malik ve 
çalışanların arabalarını güvenle bırakacakları, işle-
ri bittiğinde de rahatça arabalarını alıp gidebile-
cekleri tesis park alanları için Kuyumcukent’i yö-
neten şirketin yani KİAŞ’ın çalışan bir kadrosu ve 

park sistemi bulunmaktadır. Sürücülerin araçlarını 
güvenle bırakabildikleri bu park alanlarının 7/24 
kameralarla izlenmesi, bakımları, temizliği, giriş 
çıkışların kontrollü olması, kayıt altına alınması, 
abonelik işlemleri vb. tüm hizmetler de birer gider 
kalemidir.

2022 yılına girerken dünya ve ülkemiz ekonomi-
sinde yaşanan hızlı yükseliş son dönemde dolar-
da yaşanan dalgalanmalar her alanda olduğu gibi 
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park alanlarına verilen hizmetlerin giderlerinde de 
artışa sebep olmuştur.
 
Abonelik ücretlerine enflasyon oranın altında cüzzi 
miktarda bir artış getirilmiştir. Bunun yanı sıra üye 
olmadan giriş yapıp gün boyu konaklayan araçla-
rın önüne geçebilmek adına park alanlarına giriş-çı-
kış ücretlerine de yeniden düzenleme yapılmıştır. 
Bu hamleyle üye olmadan giriş-çıkış yaparak gün 
içerisinde yoğunluk yaratan araçların park alanları-
nın işgalini azaltacak ve tesis sakini abonelerimizin 
daha rahat park yeri bulması sağlanarak giriş çı-
kışlarda yaşanan yoğunluğun da ortadan kaldırıl-
ması hedeflenmiştir. Bilindiği üzere tesisimizin park 
alanlarında sadece Kuyumcukent malikleri, üyeler, 
çalışanlar ve kiracılar ilgili belgeleri ibraz ederek 
abonelik işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Bu yeni ücret düzenlemesi yapılırken civardaki 
park alanları ve otopark abonelik fiyatları detaylı 
şekilde araştırılmış olup, Kuyumcukent gibi park 
alanı yoğunlukları olmamasına rağmen yüksek ra-
kamlarda abonelik ve saatlik giriş-çıkış ücreti uygu-
ladıkları tespit edilmiştir. Bu da farklı işyerlerine ge-
len kişilerin bizim tesis otoparkına günlük giriş-çıkış 
ücreti karşılığında park yapmalarına, tesisimiz park 
alanlarındaki araç yoğunluğunun artışına sebep ol-
maktadır. 

Bizim tesisimizdeki işletme doluluk oranlarıyla 
doğru orantılı artarak park alanlarındaki doluluk ve 
civar park alanlarının ücretlerindeki yüksekliğin 
Kuyumcukent tesisinin park alanlarının civardakile-
re göre uygun ücret aralığında kalarak cazip halde 
görünmesi yönetim tarafından etraflıca değerlen-
dirilmiş yapılan yeni park alanı fiyat düzenleme-
siyle günlük park kullanımlarının önüne geçilmesi, 
malik, üye ve kiracılara aboneliğin özendirilmesi ve 
müşterilerin kısa süreli park alanlarını kullanmaları 
sağlanmıştır. 

Böylece park alanlarımızın, civardan gelenler tara-
fından ücret karşılığında da olsa meşgul edilmesi-
nin önüne geçilmiştir. 

Park alanlarına yapılan tarife değişikliği tamamen 
siz üyelerimizin haklarını korumak adına olup, ver-
diğimiz hizmet kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. 
Sizlerden de bu fiyat yapılandırılması hususunda 
anlayış bekler, sağlıklı günler dileriz.
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Kuyumcukent tesisi içerisinde evimizden aile-
mizden daha fazla zaman geçirmekteyiz. Ya-
şadığımız yeri daha güvenli ve daha yaşana-
bilir bir yer haline getirmek, elbette ki sizlerin 
destekleri ve uygulanmakta olan yönetmelik-
leri önemsemeniz ile mümkün olacaktır.
 
Periyodik olarak tesiste yapılan teknik de-
netimlerde İGDAŞ onayı dışında doğal gaz 
tesisatlarına kullanıcı üyelerimiz tarafından 
müdahale edildiği tespit edilmiştir. Bu dene-
timlerde; gaz açımı sonrası şaloma başlıkları-
nın sökülerek TAV fırınlarının bağlandığı, bunu 
basit bir işlem olarak görüp birkaç parça boru 
ilave edilmesi veya sökülmesi, tesisat yönü-
nün değiştirilmesi gibi son derece yanlış ve 
tehlikeli uygulamalar ile karşılaşılmaktadır. Bu 
gibi onaysız ve hatalı uygulamaların gaz ka-
çağına sebebiyet verebileceğini ve tüm tesisi 
tehlikeye atabileceğini belirtmek isteriz. İlgi-

li mevzuat ve yönetmeliklerde uygulama ve 
kullanım şartları açıkça belirtilmiştir. Bunlar;

İstanbul Gaz dağıtım şirketi İGDAŞ’ ın yasal 
mevzuatı gereği; Kaçak ve Usulsüz Kullanım

¹ Resmi olmayan bir şekilde doğal gaz kulla-
nırsanız,  
¹ İGDAŞ onayı olmadan doğal gaz sayacını 
değiştirirseniz, 
¹ Doğal gaz tesisatınızda İGDAŞ onayı olma-
dan değişiklik yapar veya yaptırırsanız,
¹ İGDAŞ tarafından kapatılan sayacınızı ken-
diniz açarsanız, kaçak veya usulsüz doğal gaz 
kullanmış olursunuz.
¹ Kaçak doğal gaz kullanımı halinde %200, 
tekerrürü halinde %300 ceza; Usulsüz doğal 
gaz kullanımı halinde ise sayaç açma kapama 
bedelinin 3 katı ceza uygulanır.

Doğal Gaz Tesisatlarınıza
Usulsüz Müdaheleden Kaçının!
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EPDK Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve 
Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği; 

Kaçak doğalgaz kullanımı Madde 52- Dağıtım siste-
mine veya sayaca ya da tesisata müdahale edile-
rek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek 
suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya 
da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş 
sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde 
tüketilmesi, kaçak doğal gaz kullanımı olarak kabul 
edilir. Kaçak doğal gaz kullanımının tespit edilme-
sinde, dağıtım şirketinin tespitini doğru bulgu ve 
belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal 
edilmemesi esastır.

• Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi ha-
linde, dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir 
ve kaçak kullanımın engellenmesi için gereken ön-
lemler alınır.
• Dağıtım şirketi, kaçak doğal gaz kullandığı tespit 
edilenlerin doğal gazını keserek Cumhuriyet Savcı-
lığına suç duyurusunda bulunabilir.
• Kaçak doğal gaz kullanım bedeli, yapılan tespit 
çerçevesinde, ölçüm ve kontrol sonuçlarına göre 
düzenlenen belgelere dayanılarak hesaplanmak 
suretiyle, kullanım süresi ve bu süre içerisinde tü-
ketilen doğal gaz miktarı dikkate alınarak dağıtım 
şirketi tarafından müşteriye tahakkuk ettirilir.
• Usulsüz doğal gaz kullanımı 
Madde 53 — (Değişik:RG-9/6/2017- 30091)
• Usulsüz doğal gaz kullanımı 

Madde 53 — (Değişik:RG-9/6/2017- 30091)
• Müşterinin;
a) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal 
gaz kullanması,
b) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka 
bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz 
bağlantısı yapması,
d) İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz 
kullanması,
hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz doğal 
gaz kullanım işlemi yapılır ve müşterinin doğal gazı 
kesilir.
• Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti halinde 
dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve 
gerekli müdahale yapılır. Doğal gazın kesilmesine 
neden olan usulsüzlüğün ortadan kalkması halinde, 
dağıtım şirketi tarafından bu Yönetmeliğin 45.mad-
desi hükümlerine göre işlem yapılır eski proje de-
ğeri arasındaki değişikliğe göre tahakkuk ettirilir. 
Tadilat tarihinin üzerinden altı aydan çok süre geç-
mesi halinde son altı aylık süre üzerinden işlem ya-
pılır.

Yasal mevzuatlarda da belirtildiği üzere alınan tüm 
bu önlemler yaşadığımız bu devasa tesisin daha 
güvenli ve varlığı sürdürülebilir bir yer olması için 
olmazsa olmazdır. Doğalgaz tesisatlarınızda ya-
pacağınız her bir değişikliğin mutlaka KİAŞ teknik 
birimine sözlü ya da yazılı başvuru da bulunarak 
bildirilmenizi ve İGDAŞ’tan tarafınızca yapılacak iş-
lemlerin onayının alınması gerektiğini hatırlatır, iş 
birliğiniz için teşekkür ederiz.
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Kuyumcukent 
AVM’de gelenek 
bozulmadı, 14 
Şubat Sevgililer 
Günü’ne özel 
indirimlerle dolu 
bir kampanya 
gerçekleşti.

1-14 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 
kampanya, pandemi dolayısıyla işlerinde sıkın-
tı yaşayan esnafa can suyu oldu. Kuyumcukent 
AVM meydanda kurulan stantta indirimli ürünle-
rin yanı sıra birbirinden güzel, son moda ürünler 
de yerini aldı. 

Çekilen reklam filmi ulusal yayın yapan televiz-
yonlarda, etkisi ve izleyicisi yüksek dizilerde, 
programlarda yer aldı. Kampanyamız bir çok ulu-
sal televizyon kanallarının ana haber bültenlerin-
de de geniş yer buldu. Radyoların en çok din-
lendiği saatlerde yer alan reklamlarla da radyo 
dinleyicilerine de ulaşılmaya devam edildi.

Kuyumcukent’te 
Sevgililer Günü 

İndirimlerle Kutlandı
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Kampanya görselleri ile süsle-
nen Kuyumcukent aynı zaman-
da dev led ekranda ve iç ekran-
larda da kampanya videolarına 
yer verdi. Yapılan bu çalışmaların 
sonucunda ülke genelinde “Ku-
yumcukent 14 Şubat Sevgililer 
Günü Alışveriş Kampanyası” et-
kili bir şekilde gündeme gelerek 
esnafımıza zor geçen pandemi 
günlerinde nefes aldırdı. Hem 
altın fiyatlarının düşüşe geçmesi 
hem de sevgililer gününü fırsa-
ta çeviren Kuyumcukent, işçilik-
lerde %30, %40, %50’ye varan 
indirimlerle her yıl olduğu gibi 
bu yılda sevgilileri ve evlenecek 
çiftleri ağırladı. 

Yapılan indirimler alışveriş ya-
pan çiftleri ve Kuyumcukent es-
nafımızı bir hayli memnun etti.

Kuyumcukent 14 Şubat Sevgililer 
Günü Alışveriş Kampanyası’nda 
Kuyumcukent’te her bütçeye 
uygun takı bulmak mümkündü. 
Göz alıcı altın, pırlanta takılar, 
sevgililer gününde ziyaretçilerin 
indirimli ve özel ürünlere sahip 
olmasını sağladı.
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Türkiye’de kuyumcu-
luk, tecrübeli ustaların 
altın, gümüş vb. değerli 
madenleri ilmek ilmek 
işleyerek/örerek kişiye 
özgü takılar tasarlama-
sı ve teknolojinin yardımıyla seri üretim yapan 
büyük fabrikaların üretiminden oluşmaktadır. 
Kuyumcukent tesisi de bu dev sektörün loko-
motifidir.

Kuyumcukent İşletme A.Ş. yönetimi 2013 yılın-
dan bu yana sektörün kalifiye eleman sıkıntısını 
gidermek için eğitimler düzenlemekte, mesleki 
liseler ve üniversiteler ile işbirliği yapmakta ve 
insan kaynağı konusunda da sektöre destek 
vermektedir. Bunun yanı sıra atölye bloğun-
da bulunan iş ilan panoları ile de iş veren ve iş 
arayanların ihtiyaçlarının duyurularını yaparak 
işletmeleri ve iş arayanları buluşturmaktadır. 
Önümüzdeki günlerde de yeni projelere imza 
atmak için çalışmalarına başlayacak olan KİAŞ 
yönetimi; Kuyumcukentlilerin ve Marmara böl-
gesinde kuyumculuk mesleği ile uğraşanların 
işgücü istemlerini KİAŞ’ın İnternet portalına 
üye olmak suretiyle doğrudan sisteme kayde-
derek karşılayabilecekleri ve her türlü iletişim 
kanallarını/araçlarını kullanmak suretiyle ilete-
rek istedikleri özellikte işgücü için KİAŞ’ a ilan 
vermek suretiyle işveren ve çalışanı buluştu-
ran adrese girebileceklerdir.

KİAŞ İşveren ile İş 
Arayanlar Arasında 
Köprü Oldu

İŞ VE İŞÇİ ARAYANLARINDİKKATİNE!

Kuyumcukentlilerin daha fazla memnuniyetini sağlamak ama-
cıyla 2014 yılında başlatılan “Beyaz Masa” çalışması ile KİAŞ’a 
telefon, dilekçe yoluyla ya da bizzat başvurarak gelen tüm üye-
lerin müracaat, istek, öneri ve şikayetleri Beyaz Masa’da kay-
dedilerek, KİAŞ’taki yetkili birimlere bildirilmeye veya yönlen-
dirilmeye başlanmış, yapılan bildirimlerin ardından sorunların 
giderilip giderilmediği takip edilerek sorun giderildikten sonra 
da üyelere telefonla geri dönüş ile memnuniyet ölçümleri de 
yapılmaktadır.

KİAŞ’ın şeffaf yönetim anlayışıyla yönettiği Kuyumcukent tesisi 
için yönetim 2014 yılında başlattığı bu beyaz masa uygulama-
sını her geçen gün geliştirerek çağın teknolojik şartlarına uygun 
hale getirmiş ve tesis sakinleri ile iletişimine verdiği önemi gös-
termek adına mesajlaşma uygulamasını hayata geçirmiştir.

Mesajlaşma uygulaması olarak iletişim konusunda hayatı ko-
laylaştıran Whatsapp aplikasyonu kullanmayanınız yoktur. Bu 
bağlamda Kuyumcukent sakinlerinin 7/24 hizmet odaklı Kİ-
AŞ’ın hizmet kadrosu ile Kuyumcukent konulu tüm başvuru-
larda (öneri, talep, şikayet vb.) anında iletişim kurabilmesi için 
0850 221 15 29 telefon numarası ile whatsapp beyaz masa hat-
tı hayata geçirilmiş olup aplikasyona beyaz masa hattı numara-
sını kaydederek kişi listenize eklenmenizle tesisin mesai saatleri 
içerisinde internetin olduğu her yerde anlık, çevrimiçi iletişim 
kurulabilecektir.

Başlatılan yeni “Whatsapp Beyaz Masa” çalışması; Kuyumcu-
kentlilere yalnızca KİAŞ’ın faaliyette olduğu saatlerde değil; 
haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet vererek oluşabilecek 
mağduriyet ve memnuniyetsizlikleri engellemeyi amaçlamak-
tadır. Mesai saatleri dışında ise bu uygulama santrale düşen 
telefonlar vasıtasıyla devam ettirilecek, gelen şikayet ve öne-
rileri otomasyon odasındaki görevliler tarafından kaydedilerek 
gerekli birimlere yönlendirme devam edecektir. KİAŞ yönetimi 
hizmette sınır tanımadan ana hedefi % 100 olan müşteri mem-
nuniyeti için siz değerli Kuyumcukentlilere hizmet vermeye de-
vam edecektir.

Kuyumcukent
Artık 

WhatsApp’ta
Kuyumcukent İşletme A.Ş.’nin Profesyonel 
Hizmet Ekibinden Destek Almak İçin 
“Kuyumcukent Beyaz Masa” İletişim Hattı 
Olan 0850 221 15 29 Numaralı Telefona 
Whatsapp’tan Ulaşabilir, Öneri, Talep ve 
Şikayetlerinizi İletebilirsiniz.
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Kuyumcukent mağaza bloğunda bulunan toplantı 
salonunda 06 Ocak 2022 tarihinde Kuyumcukent 
tesisi içindeki gıda satış hizmeti veren firmalarla 
yönetim tarafında hazırlanan gündeme istinaden 
bir iyileştirme toplantısı gerçekleştirildi.

KİAŞ Yönetim Kurulu, Destek Hizmetleri Müdür-
lüğü ve Teknik Müdürlük yetkililerinin katılımıyla 
gerçekleşen, Kuyumcukent’te bulunan tüm gıda 
işletmeleri ile yapılan istişare toplantısında ele alı-
nan konuların başında 1774 sayılı Kimlik Bildirme 
Kanunu’nda yer alan çalışan evrakları, ortak alan 
işgalleri, yemek masalarının sınır ihlalleri, haşere 
ilaçlama servis raporları, sipariş verilen yemeklerin 

hijyenik şartlarda taşınması, tepsilerin kapı önlerine 
koyulmaması ve bekletilmemesi, baca temizliği ve 
bakım formlarının teslimi, yağ tutucuların kullanı-
mı, yer süzgeçlerine telli mazgal yapılması, yemek 
taşırken asansörlere zarar verilmemesi gibi bu ve 
benzeri konular hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

Kuyumcukent’i daha yaşanabilir hale getirmek için 
gerekli değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda iş-
letme yetkililerinin sorunları ve istekleri dinlenmiş 
ilgili birimlerin konularla ilgilenmesi için gerekli ça-
lışmalar başlatılmıştır.

30.12.2021 Perşembe günü Kuyumcukent’in yangın 
konusunda güvenliğini sağlamak, personeli ve esnafı 
bu anlamda bilinçlendirmek için bir yangın tatbikatı 
düzenlendi. Yangın esnasında yapılacaklar, bina tahli-
ye planları, ilk yardım müdahalelerinin yapıldığı tatbi-
kat gerçekleştirildi.

Her yıl gerçekleşmesi zorunlu olan yangın tatbikatı 
bu yıl da beklenen düzeyde oldu. Tesis sakinlerinden 
daha fazla kişinin bu tarz tatbikatlara katılması ise 
önem teşkil etmekte olduğuna değinen KİAŞ Des-
tek Hizmetleri Koordinasyon Birim Yöneticisi Yılmaz 
Çetin; “Binaların yangından korunması hakkındaki 
yönetmelik kapsamında; Kuyumcukent’ teki kurum 
ve kuruluşlardaki tüm çalışanların muhtemel yangın 
ve acil durumlarda meydana gelebilecek zararlarını 
en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmak için 
yapılan yangın tatbikatı başarıyla sonuçlandırılmıştır. 
Bu tatbikatın amacı; yangın çıkmaması için gerekli 

önlemlerin alınması, olası yangın durumunda yapıl-
ması gerekenler, tahliye konusunda yardımcı olmak 
ve bu konuda mevcut personeli teorik olarak bilgilen-
dirmektir. KİAŞ Yönetimi olarak önceliğimiz tüm tesis 
sakinlerinin can ve mal güvenliğini korumaktır. 
Kuyumcukent esnaflarımızdan isteğimiz olası bir 

yangını engellemek için üzerlerine 
düşen görevleri yerine getirme-
leri, bakımlarını zamanında yap-
tırmaları, bacalarını zamanında 
temizlettirmeleri, teknik aksaklıkla-
rını gidermeleri ve yangın algılama, 
söndürme sistemlerini aktif şekilde 
bırakmalıdırlar ki KİAŞ’ın konula-
rında uzman kadrosu da yerinde 
zamanında müdahale ile sorunları 
çözebilsin. Bu yüzden bu tatbikat-
ları önemsemeli ve gereken özeni 
göstermeliyiz” dedi.

Kuyumcukent’teki 
gıda hizmeti 

veren firmalarla 
iyileştirme toplantısı

Kuyumcukent’te 
yangın tatbikatı
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Kuyumcukent Yönetimi 
esnaf, çalışan ve misafir-
leri için olabildiğince te-
miz ve hijyenik bir ortam 
sağlamak için çalışmala-
rına devam ediyor. Mü-
cevherat sektöründen 
birçok insanın sağlıklı ve 
güzel dakikalar geçirdi-
ği Kuyumcukent temizlik 
konusunda hassasiyetini 
sürdürüyor.

Covid-19 salgını ile bera-
ber artık herkes hijyene 
daha çok önem veriyor. 
Kuyumcukent Yönetim 
Kurulu da bu konuda yo-
ğun mesai harcıyor. Ku-

yumcukent 25 bini aşkın 
insanı istihdam ediyor ve 
günlük ortalama 30 bin zi-
yaretçiyi ağırlıyor. 

Kuyumcukent tesisi gün-
de 3 vardiya temizleniyor. 
Titizlikle yapılan temizlik 
işlemlerine ek olarak te-
siste dezenfekte çalış-
maları da yapılmaktadır. 
Kuyumcukent’te yapılan 
onarımlar veya arızalar 
nedeniyle oluşan kirlilikle-
re de KİAŞ temizlik birimi 
anında müdahale ediyor. 

Önceliğimiz Sağlık

Ayrıca çevre temizliği ko-
nusu KİAŞ tarafından en 
çok önem verilen konula-
rın başında geliyor. Bahçe 
ve peyzaj alanlarının te-
mizlik ve bakım işlemleri 
özenle gerçekleştiriliyor. 
Ortak kullanım alanlarının 
temizliği, WC’lerin temiz-
liği, otoparkın yıkanması, 
dış cephe camlarının si-
linmesi, haşerelere karşı 
aylık ilaçlama işlemi ger-
çekleştiriliyor. Kuyumcu-
kent Yönetim Kurulu’nun 
önceliği esnaf ve ziyaret-
çilerinin sağlığıdır.

KİAŞ’ın 
Önceliği 
Sağlık, 
Temizlik ve 
Hijyen
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Kuyumcukent Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen kahvaltıda mücevher üretim 
ve ticaretinde dünyada öncü konumda olan Kuyum-
cukent için bürokratik desteğe ihtiyaç duyulan konu-
lar gündemdeydi. 

Kuyumcukent Yönetim Kurulu, Türkiye gündemini 
de içeren sohbetler eşliğinde misafirlerini ağırladı. 
Kuyumcukent’te düzenlen kahvaltıya; İstanbul Vali 
Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Bahçelievler Kay-
makamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başka-
nı Hakan Bahadır, İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) 
Başkan Yardımcısı İlhami Yazıcı, Kapalıçarşı Yönetim 
Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Isparta Valisi Osman 
Kaymak, 24.Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Kara-
yel, Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Gökal, 
Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Ala-
cacı, Metin Taşçı, Sait Erdal Metiner, Mehmet Eren, 
Ümit&Kenan Haspolat, KİAŞ Yönetim Kurulu Başka-

nı Ahmet Karbeyaz, KİAŞ Yönetim Kurulu Murahhas 

Azası Nevzat Sudaş, BKM Yönetim Kurulu Başkanı 

Selahattin Uyanık, BKM Yönetim Kurulu Başkan Ve-

kili Abdullah Deniz, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Ve-

kili Osman Karagüney, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili ve Genel Müdür Oktay Baltalı, BKM Yönetim 

Kurulu Üyesi İsmail Ünver ve BKM Denetim Kurulu 

Üyesi Fuat Taşçı katıldı.

Gerçekleşen kahvaltının ardından misafirleri Kuyum-

cukent Yönetimi kendi makamlarında ağırladı. Tesis 

hakkında bilgi veren yöneticiler, bürokratlara ve iş 

adamlarına bu ziyaretlerin sık sık tekrarlanarak sek-

tördeki sıkıntıların çözüme kavuşabileceğini belirtti-

ler.

Bürokratlarımız ve 
Kuyumcukent Yönetimi 

Kuyumcukent’te Bir Araya Geldi
Kuyumcukent Yönetimi, 
içlerinde bürokratlarımızın 
da bulunduğu bir kahvaltı 
düzenledi. Düzenlenen 
kahvaltıda dünyanın 
en büyük entegre altın, 
gümüş, mücevher 
üretim ve ticaret merkezi 
olan Kuyumcukent için 
yapılacak çalışmalar 
hakkında konuşuldu. Osman KAYMAK

Isparta Valisi
Mehmet Ali ÖZYİĞİT

İstanbul Vali Yardımcısı
Nevzat SUDAŞ

KİAŞ Murahhas  Azası
Hakan Bahadır

Bahçelievler Belediye 
Başkanı
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Kuyumcukent’e 
Çevre Dostu
Ödülü

Bonne Vie Dergisi tarafından bu yıl 
ikincisi düzenlenen Bonne Vie Yıldızları 
gecesi, muhteşem anlara sahne oldu. 9 
Kasım’da Fulya, Süleyman Seba Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. İş, 
sanat, cemiyet ve spor dünyasının ünlü 
isimlerinin katıldığı ödül töreninde Ku-
yumcukent’e çevre dostu ödülü verildi. 
Ödülü Kuyumcukent adına BKM Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Uyanık aldı.

9 Kasım’da Fulya, Süleyman Seba Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen tö-
rene iş, sanat, cemiyet ve spor dünyası-
nın ünlü isimleri katıldı. Gecenin ev sahibi 
Bonne Vie Dergisi Genel Yayın Yönet-
meni Hakan Solaker çok heyecanlı ol-
duğunu dile getirerek, “Bu heyecanı-
mın bir başka nedeni de bu gecenin 
benim meslek hayatımdaki 35’inci 
senem. Beni bu günde yalnız bırak-
madığınız için çok teşekkür ederim” 
diye konuştu. Sunuculuğunu usta ti-

yatro sanatçısı Çiğdem Tunç ve 

Şenol İpek’in üstlendiği geceye 

Talita ve Ukraynalı genç yıldız 

Maya Muzaleva şarkılarıyla renk 

kattı. Alanında başarılı isimlerin 

ödüllerine kavuştuğu gecede 

davetliler, müzik ve dans şovla-

rıyla keyifli anlar yaşadı. "YILDIZ-

LAR GECİTİ" Ödül töreninde Yılın 

Pop Sanatçısı ünvanını Hande Ye-

ner kazanırken, Gülben Ergen ise 

‘Seni Kırmışlar’ şarkısıyla Yılın Şar-

kısı ünvanını kazandı. Yılın Klibi ise 

Asuman Dabak’ın ‘Hayat Bi’ Gün 

şarkısı kazandı. 90’lı yıllardan beri 

şarkılarıyla hepimizi büyüleyen Suat 

Suna, Fatma Turgut ile birlikte söy-

lediği ‘Aramızda Uçurumlar’ ile Yılın 

Düeti ödülünü sahibi oldu.
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Çiftlerin 1 yıl boyunca korunmasız cinsel ilişkiye gir-
melerine rağmen gebelik oluşmamasının infertilite 
(kısırlık) olarak tanımlandığını ifade eden İAÜ VM 
Medical Park Florya Hastanesi’nden Kadın Hastalık-
ları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hediye 
Dağdeviren, “İnfertilite yalnızca kadın, yalnızca erkek 
ya da hem kadın hem de erkek kaynaklı olabilir. Bu 
nedenle infertil tanısı konan çiftlerin hem üroloji hem 
de kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından 
ayrı ayrı, eş zamanlı değerlendirilmesi önemlidir” diye 
konuştu. 

Kadın kaynaklı infertilitenin birçok farklı nedenle or-
taya çıkabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Hediye Dağ-
deviren, bu durumda gebe kalınması ya da gebeliğin 
başarılı bir şekilde sürdürülmesi mümkün olmayaca-
ğını vurguladı. 

Belirtiler göz ardı edilmemeli

Doç. Dr. Hediye Dağdeviren; endometriozis, fallop 
tüplerindeki sorunlar, sistemik hastalıklar, iki ya da 
daha fazla düşük yapma geçmişi, adet düzensizliği, 
rahim şeklindeki anomaliler, polipler, geçirilen cerra-
hi sonrası pelvik bölgede skar dokusunun oluşması, 
rahim fibroidleri ve polikistik over sendromu gibi ne-
denlerle kadınlarda infertilite ile karşılaşma riskinin 
belirdiğini söyledi.

5 risk faktörüne dikkat edilmeli

Kadınlarda infertiliteye neden olabileceği bilinen üst-
teki unsurların yanı sıra infertilite riskini artıran çeşitli 
risk faktörlerinin olduğuna da dikkat çeken Doç. Dr. 
Dağdeviren, bunları şöyle sıraladı:

Yaş ilerlemesi: Kadınlar belirli sayıda yumurta ile 
dünyaya gelirler. Yumurta sayısı yaşın ilerlemesi ile 

birlikte azalmaya başlar ve 30’lu yaşların ortaların-
dan itibaren gebeliği zorlaştırıcı bir unsur haline gelir. 
40 yaşındaki kadınların gebe kalma ihtimalleri yüzde 
90’dan yüzde 67’ye düşerken, bu oran 45 yaşından 
sonra yüzde 15 seviyesine iner. 

Sigara kullanımı: Tütün ve tütün ürünlerinin kullanı-
mı, kadınlarda düşük ihtimalini artırır ve aynı zamanda 
yumurta kalitesine zarar vererek gebelik oluşmasını 
engelleyebilir. Genel sağlığa zarar veren ve birçok 
farklı kanser türüne neden olabilen sigara kullanımı-
nın gebe kalmayı düşünen kadınlar tarafından zaman 
kaybetmeden bırakılması gerekir. 

Fazla ya da eksik kilo: Fazla kilo kadınları fiziksel ve 
psikolojik anlamda etkileyen bir sorundur; aynı za-
manda doğurganlık üzerinde de olumsuz bir etkiye 
sahiptir. Aşırı kilo adet düzensizliklerine neden ola-
bilir, yumurtlama sürecini engelleyebilir. Fazla kilolu 
olmak da aşırı zayıf olmak da gebelik için engel teşkil 
edebilir. Aşırı zayıf kadınlarda üreme sistemi kendini 
kapatabilir.

Stres: Stresin insan bedeni ve psikolojisi üzerinde göz 
ardı edilmemesi gereken sonuçları vardır. Aşırı stres 
üreme döngüsünü düzenleyen hormon üretimini 
olumsuz olarak etkileyebilir. Yumurtlama gecikebi-
lir, adet düzensizliği başlayabilir. Bu nedenle gebelik 
planlayan kadınların mümkün olduğunca stresten 
uzak kalmaya çalışmaları gerekir. 

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar: Korunmasız cinsel 
ilişki yoluyla bulaşan klamidya ve gonore gibi hasta-
lıklar kadınlarda pelvik inflamatuar hastalığa ve fallop 
tüplerinde enfeksiyonlara yol açabilir.

Kadınlarda Kısırlık Riskini 
Artıran Faktörler

Kadın kaynaklı kısırlığın 
birçok nedenle 

ortaya çıkabileceğinin 
altını çizen İAÜ VM 
Medical Park Florya 

Hastanesi’nden Kadın 
Hastalıkları, Doğum ve 
Tüp Bebek Uzmanı Doç. 
Dr. Hediye Dağdeviren, 
yaş, sigara kullanımı, 
fazla ya da eksik kilo, 
stres ve cinsel yolla 
bulaşan hastalıkların 

çocuk sahibi olma 
ihtimalini azalttığını 

söyledi.

''

''
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Tesisimizin büyük olması, yüksek oranlarda enerji 
harcanmasına ve elektrik alt yapısının yoğun olarak 
kullanılmasına sebebiyet vermektedir. Son yıllarda 
artan güç artırımı talepleriyle tesisimizde bulunan 
dükkanların faaliyet konuları ve oranları göz önünde 
bulundurulacak olursa trafolarımızın doluluk oran-
ları %90 seviyesinin üzerine çıkmıştır. Tesisin yo-
ğun bir şekilde çalıştırılması durumunda trafo, orta 
gerilim hücre ve panoları, alçak gerilim panolarına 
fazla güç yüklenildiği için ısınma, titreşim, vb. etken-
lerden dolayı bakım, kontrol ihtiyacı ortaya çıkmak-

tadır. Her yıl düzenli olarak bakımları yapılıyor olsa 
da gerek üyelerimizin iş hacminin artması gerekse 
Kuyumcukent tesisindeki doluluk oranlarının %90 
seviyelerine ulaşması mevcut trafoların yetersiz 
kalmasına sebebiyet vermektedir. 

Kuyumcukent tesisi kurulurken işyeri/mahal başı-
na kurulu güç;  Atölye bloğu 2. 3. 4. ve 5. Katlarda 
bulunan işyerlerinde 7,5 kW - 15 kW, Mağaza, Plaza 
ve Yan hizmet katlarında bulunan işyerlerinde 5 kW 
– 7,5 kW Fabrika bloklarında bulunan işyerlerinde 
ise 10 kW – 33 kW olacak şeklinde hesaplanmıştır. 
Tesisimiz mağaza ve plaza bloklarında 4 adet, fabri-

ka bloklarında 1 adet, atölye bloğunda ise 9 adet ve 
toplamda 14 adet 1600 kva kuru tip trafomuz bulun-
maktadır. Bilindiği üzere kuru tip trafolara %70 güç 
yüklenilmesi durumunda enerji kayıplarının artması, 
trafonun açması, enerji alt yapısına zarar verilmesi 
ve hatta arıza oluşması durumunda arızanın onarı-
lacağı süreçte iş yerlerinin enerjisiz kalabilir. Üyeleri-
mizin iş hacmi ve kapasiteleri arttığından dolayı güç 
artırımı taleplerine mevcut durum göz önünde bu-
lundurulduğunda trafolarımızın risk sınırında olduğu 
ve maliklerimiz tarafından istenilen güçlerin verile-
meyeceği görülmektedir.

KAPASİTEMİZ %100’ E ULAŞIYOR
Kısa bir süre sonra trafo kapasitelerindeki doluluk 
oranı %100’e ulaşacak olup, bundan sonraki süreç-
lerde üyelerimiz hiçbir şekilde güç artırımı yapama-
yacaklar. Mevcut yüklenmelerden kaynaklı olarak 
enerji alt yapısında ısınma titreşim, manyetik alan 
vb. gibi olumsuz durumlar oluştuğunda iş yerlerinin 
enerjisiz kalması  söz konusu olabilir.

İHTİYACA GÖRE ENEJİ TALEP EDİLMELİ
Üyelerimiz güç artırım talebi yapmadan önce işin 
ehli bir firmaya işyerinde bulunan tüm ekipmanların 
güçlerini hesaplatıp, projelerini çizdirmeli, kullanması 
gereken güce göre Kuyumcukent İşletme A.Ş. Tek-
nik Müdürlüğe müracaat etmelidir. Teknik müdürlük 
tarafından süreç hakkında detaylı bilgilendirme ya-
pılacaktır. Artan güç artırım taleplerinin karşılana-
maması durumunda tesisimize  yeni trafo alımı, ku-
rulumu mevcut enerji  alt yapısının yeni sistemlere 
uygun olacak şekilde tekrar revize edilmesi kaçınıl-
maz olacaktır. 

Göstereceğiniz anlayış ve iş birliği için şimdiden 
teşekkür ederiz.

Dünyada ve ülkemizde enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, üzerimize düşen sorumlulukları 
bir hayli arttırdığı için; Kuyumcukent tesisi genelinde enerji kayıplarının azaltılarak verimli ve 

güvenli enerjinin sağlanması için KİAŞ olarak elimizden gelenin en iyisi yapılmaktadır. 

Kuyumcukent 
Kesintisiz Enerji
İçin Çalışıyor
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Kuyumcukent Yönetimi, üyeleri ve çalışanları için 
sağlık alanında gerçekleştirdiği birçok projeden 
biri olan revirin açılış töreni yapıldı. 

Medilife Bağcılar Hastanesi ve KİAŞ iş birliği ile 
açılan revir Kuyumcukent’e hizmet etmeye devam 
ediyor. Sağlık hizmetleri konusunda esnaf ve 
çalışanları için gerekli girişimleri gerçekleştiren 
KİAŞ sağlık kurum ve kuruluşları ile anlaşmalar 
yapmaktadır. Medilife ile yapılan iş birliği 
doğrultusunda açılan revir ise bu anlaşmalardan 
yalnızca bir tanesidir. 

Gerçekleşen açılış töreninde verilen kokteylin 
ardından KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Karbeyaz, Medilife Yönetim Kurulu Başkanı 
Wassem Barikhan’a tespih hediye etti. KİAŞ ve BKM 

Yönetim Kurulu, Medilife Hasta Hizmetleri Müdürü 

Amir Barikhan, Medilife Genel Koordinatörü 

Mustafa Hazırbaba, Medilife Başhekimi Semiha 

Baysoy Yavuz, Medilife İşletme Müdürü Mustafa 

Kazan, Medilife Teknik Müdürü Mehmet Ayaz, 

Medilife Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Gülşah 

Yıldırım törene katılanlar arasındaydı.

Kuyumcukent tesisindeki işletmelerin iş sağlığı ve 

güvenliği bakımından tehlike sınıfının çok tehlikeli 

ve tehlikeli olması nedeniyle revir Kuyumcukent 

Atölye Bloğu’nun birinci katında hizmet verecek. 

Hizmet kapsamında acil tıp teknisyenlerinin 

kontrolü ve direktifleri ile hastalara acil müdahale 

uygulanacak. Ayrıca gerekli durumlarda sağlık 

kuruluşlarına nakli sağlanacak.

KİAŞ ve Medilife İşbirliğiyle 
Kuyumcukent’te Acil Müdahale Odası 

Açılışı Yapıldı
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Kuyumcukent ve çevresindeki bölgede İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
başlatılan kavşak çalışmaları sona erdi. Ya-
pılan çalışmalarla Kuyumcukent’e geliş ve 
gidişlerde yoğunluğa sebep olan kavşakta 
Kuyumcukent’e dönen yan yol açıldı.

Sürücüler için Kuyumcukent’e gelişleri ade-
ta bir çileye dönüş-
türen kavşakta ye-
nileme çalışmaları 
neticesinde artık 
trafik daha rahat 
akıyor. KİAŞ Yöne-
tim Kurulu tarafın-
dan yürütülen lobi 
faaliyetleri netice-
sinde Kuyumcu-
kent’e gidiş geliş-
lerde artık bir sorun 
olmayacak. 

İşine geciken birçok Kuyumcukent esnafı ve 
çalışanı çalışmaların sona ermesinden çok 
memnun olduğunu belirtti. Daha önce kulla-
nılan kavşak yolu bir dönem kullanıma kapa-
tılmıştı. Alınan geri dönüşler sonucun

da kavşağın eski haline döndürülmesi kararı 
alınmıştı. 

Kuyumcukent ve çevresinde İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 
kavşak çalışmaları çileye dönmüştü. Adeta 
labirente dönen bölgede kafalarda karışık-

lığa da neden olan çalış-
malar sürücüleri canından 
bezdirmişti.

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi, Bahçelievler’de 
Kuyumcukent ve çevre-
sinde kavşak çalışmaları 
başlatmıştı. Her zaman 
yoğun olan Kuyumcu-
kent kavşağındaki ye-
nileme çalışmaları ne-
deniyle bölgedeki trafik 

yoğunluğu daha da artmıştı. 
Gün boyu yaşanan trafik yoğunluğu sürü-
cülerin zaman zaman kontak kapatmasına 
neden oluyordu.

Bu durumu farkeden Kuyumcukent Yöneti-
mi derhal olaya müdahale ederek bu soru-
nu çözüme kavuşturdu.

Kuyumcukent’e
Ulaşımda Yüzleri Güldüren 

Kavşak Çalışması
KİAŞ Yönetim Kurulu’nun yoğun görüşmeleri sonucunda Kuyumcukent 

Kavşağı’nda  İBB tarafından yeni düzenlemeler yapıldı.
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Aralık ayında gerçekleşen indirim festivalinde 
evliliğe dair en uygun ve kaliteli ürünler üret-
iciden tüketiciye ulaştı. Tüketiciler düzenlenen 
indirim günlerinde bu yıl da altından gümüşe, 
pırlantadan gelinliğe, ayakkabıdan davetiyeye 
düğünle ilgili her şeyi buldu.

Gerçekleştirilen indirim festivaline yoğun bir 
reklam süreci de eşlik etti. Televizyon reklam-
larının yanı sıra, televizyon programları ve 
haberlerinde indirim günlerini anlatan haberler 
yer aldı.

Kuyumcukent
Yıl Sonu İndirim Günleri

Yoğun İlgi Gördü

Kuyumcukent’te geleneksel 
indirim günlerinni vatandaşlar yoğun alışveriş yaparak 

değerlendirdi.
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İş Dünyası dergisi 3’üncü sayı tanıtım toplantısı, 
Galataport İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinliğe ev 
sahipliği yapan Galataport İstanbul temsilcileri, ta-
nıtım ofisinde ziyaretçilere projeleri ile ilgili önemli 
detaylar paylaştı. Bunun yanı sıra derginin tanıtım 
toplantısına Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Karbeyaz, iş dünyasının önde gelen isimle-
rinden; OTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Eda Arpacı, 
OTİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Ünal, Publicis 
Groupe Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su 
İnanç Dedebaş katıldı.

Kuyumcukent Yönetimine Ziyaret

Emniyet Genel Müdürlüğü Baş Müfettişleri Nail Savran, Serkan Üstün, İsmail Soyseven Kuyumcukent Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 
Genel Müdür Oktay Baltalı, Kuyumcukent esnaflarından Metin Taşçı’da eşlik etti.

İş Dünyası Dergisi Lansmanına 
Galataport Ev Sahipliği Yaptı
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KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz, 
KİAŞ Başkan Vekili ve Genel Müdürü Oktay 
Baltalı, Kuyumcukent BKM Başkan Vekili 
Abdullah Deniz, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Osman Karagüney ve KİAŞ Yönetim 
Kurulu Üyesi Mesut Değirmenci, Bahçelievler 
İlçe Emniyet Müdürü Erdem Torlak’ı makamında 
ziyaret etti. Kendisine Kuyumcukent hakkında 
detaylı bilgiler verildi. 

KİAŞ Yönetim Kurulu, Bahçelievler İlçe Emniyet 
Müdürü Erdem Torlak ile yaptığı görüşmede 
Kuyumcukent çıkışında oluşan trafik yoğunluğu 
hakkında problemlerini dile getiren Karbeyaz, 
bu sorunu çözebilmek adına tüm çözüm 
yollarında birlikte çalışabileceklerini belirtti. KİAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz tüm 
Kuyumcukent sakinleri adına Bahçelievler İlçe 
Emniyet Müdürü Erdem Torlak’a teşekkürlerini 
ileterek ziyareti sonlandırdı.

Kuyumcukent Yönetimi
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü 

Erdem Torlak ile Görüştü
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KUYUMCUKENT’TEN 
KIZILAY’A 

KAN BAĞIŞI

Sosyal Sorumluluk Projeleri çerçevesinde 
Kuyumcukent İşletme Yönetimi Kızılay’ın 
gerçekleştirdiği Kan Bağışı kampanyasına 
tam destek vermeye devam ediyor. Ku-
yumcukent AVM girişinde ve Atölye bloğu 
zemin kat giriş bölgesinde geniş bir alanda 
açılan çadırda Kuyumcukent esnafı ve ziya-
retçiler sağlık için kan verdiler. 

T.C. Sağlık Bakanlığı adına ve bakanlık de-
netiminde Ulusal Güvenli Kan Temini Prog-
ramı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren 
Türk Kızılayı; geçtiğimiz dönemlerde Ku-
yumcukent’te yürüttükleri “Kuyumcukent 
Kan Bağışı” kampanyalarında oluşan talep 
ve ilgiden oldukça memnun kaldı. Kızılay 
elde edilen önemli başarılar sebebiyle yeni-
den KİAŞ ile tekrar irtibata geçerek destek 

istedi. Sosyal sorumluluk projelerine her 
daim kapılarını açan Kuyumcukent Yöne-
timi; gerekli desteği sağlayarak Kuyumcu-
kent AVM girişinde ve Atölye bloğu zemin 
kat giriş bölgesinde geniş bir alanı Kızılay’a 
tahsis etti.

“Bağışlanan kan, hayat demektir. Bunun 
yolu da Kızılay kan merkezinden geçer. 
Her yıl binlerce insan kaza, hastalık gibi fe-
laketler neticesinde ihtiyaç duyduğu kanı 
bulamaması nedeniyle hayatını kaybet-
mektedir. Oysaki kan bağışı hem binlerce 
kişinin hayatını kurtarmakta hem de bağış 
yapan kişilerin sağlığına da olumlu etki 
etmektedir.” diyen KİAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Karbeyaz; yönetim olarak 
bu tür çalışmalara ara vermeden devam 
edeceklerini belirtti.
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Sanat ve 
sanatçıya 

destekleriyle 
bilinen 

Kuyumcukent bu 
kez Osmanlı-Türk 

İslam Eserleri 
ve El Sanatları 
Sergisine ev 

sahipliği yaptı.

Sanatın Buluşma 
Noktası 
Kuyumcukent

Gelecek nesillere aktarmak ve 
farklı kültürler ile buluşturmak 
amacı ile Kenan Aydın tarafından 
organize edilen karma sergi 
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Ahmet Karbeyaz, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilleri ve 
Üyeleri’nin katılımı ile açıldı.

Sergide alanında uzman 
hocaların; tezhip, hat, minyatür, 
ebru ve çini eserleri sergilendi. 
Ayrıca sergide, kendi alanında 

en yetkin hocaların koleksiyon 
eserleri de ziyaretçiler ile 
buluştu. Sanatçı hocalar; Hülya 
Gudu (tezhip, minyatür, sulu 
boya), Aslıhan İskender (yağlı 
boya, ebru, minyatür, tezhip, 
sulu boya), Rabia Aktaş (çini 
sanatı) eserlerini Kuyumcukent 
sakinleri ile buluşturdukları için 
teşekkürlerini iletti.
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Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan KİAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz’a yeni görevini 
tebrik etmek sebebiyle iade-i ziyarette bulundu. 
Kahvaltı ile başlayan görüşmeye KİAŞ 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Karagüney, 
Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı  
Selahattin Uyanık, Blok Kat Malikleri Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Abdullah Deniz, KİAŞ Yönetim 
Kurulu Üyesi Mesut Değirmenci eşlik etti.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan 
Kuyumcukent Yönetimini

Ziyaret Etti

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan Ahmet Karbeyaz’a iadeyi ziyarette 
bulunarak yeni görevi için tebrik etti.
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KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kar-
beyaz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman 
Karagüney ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut 
Değirmenci ile birlikte Sayın Vedat Mercan’ı 
makamında ziyaret etti. Yapılan nezaket ziya-
retinde ülke gündeminden başlıklar üzerine 

konuşuldu. Kuyumcukent’in asayişi hakkında 
neler yapılabileceğine dair fikir alışverişleri 
de yapıldı. Ahmet Karbeyaz Sayın Mercan’ın 
yeni görevinin vatana ve millete hayırlı olma-
sı duasıyla ziyaretini sonlandırdı.

KİAŞ Yönetim Kurulu’ndan 
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü 

Asayiş Daire Başkanı
Sayın Vedat Mercan’a Anlamlı Ziyaret

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Osman Karagüney ve KİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Değirmenci Ankara Emniyet 

Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Sayın Vedat Mercan’a ziyarette bulundu. Ziyarette 
Kuyumcukent için alınabilecek yeni güvenlik önlemleri hakkında istişare edildi. Ahmet 

Karbeyaz KİAŞ adına Sayın Vedat Mercan’ın yeni görevinde başarılar diledi.
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5 YILDIZLI
KONAKLAMA

Geniş ve ferah 262 oda ve 2 süit; geniş ve 
iyi aydınlatılmış çalışma masası, ergonomic 

sandalye; Yüksek hızda direkt internet erişimi; 
Marriott kalitesinde komforlu oturma alanı; 

Klima, Günışğı alan ses geçirmez camlar, 
Geniş yataklar,Uydu bağlantılı televizyon, 

Oda içi çay kahve ikramları,Ütü ve ütü 
masası. Konforunuza uygun dizayn 

edilmişodalarımızla sizleri misafir 
etmeyi bekliyoruz.

HER ETKİNLİĞE
UYGUN SALONLAR

300 kişilik Hattuşa Balo salonumuzdan, 
12 kişilik yönetim kurulu odamıza kadar 

toplamda 9 adet geniş ve ferah salon-
larımızla, her ihtiyacınıza uygun olarak 

tasarlanmış imkanlarla, davet ve organi-
zasyonlarınız için siz değerli misafirler-

imizin hizmetindeyiz. 

KUYUMCUKENT İŞLETMELERİNE
AYRICALIĞI İLE 
KİAŞ

ÖZEL HİZMETLERİMİZ
%10 KONAKLAMA İNDİRİMİ
SUPERIOR ODA AVANTAJLARI
SİGARA İÇİLEBİLEN ODALAR
OTOPARK HİZMETİ
MARKET
SPOR SALONU
KAPALI YÜZME HAVUZU
SPA
BUSINESS CENTER
SPOR AKTİVİTELERİ
THE MEMENTO SHOP
THE PLAY CORNER
OKUMA ODASI

www.marriott.com/istcy
istcyreservation@marriott.com

Courtyard by Marriott® Istanbul West

Fatih Caddesi Dereboyu Sokak No.2 
Halkalı/Küçükçekmece

CourtyardIstanbulWest

courtyardwest

courtyardmarriottistanbulwest

+90 212 692 00 00
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KİAŞ Yönetim Kurulu hız kesmeden çalışmalarına de-
vam ediyor. Esnafıyla daima iş birliği içerisinde olan 
Yönetim Kurulu esnaf ile iletişimini sıkı tutuyor.  Ya-
şanan görev değişikliklerinin ardından KİAŞ esnafın 
nabzını tutmayı sürdürüyor. Kuyumcukent esnafı ile 
her zaman iyi ilişkiler geliştiren KİAŞ Yönetim Kurulu 
sene sonu yaklaşırken esnafın şikayetlerini dinledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz ve ekibi 
yeni yıl yaklaşırken esnafın beklentilerine de kulak 
verdi. Kuyumcukent’te çalışma koşullarının iyileştiril-
mesi için yapılabilecekler hakkında konuşuldu. Misa-
fir ve ziyaretçi sirkülasyonunda artış yaşanması için 
Yönetim Kurulu’ndan destek isteyen esnaf, yeni yılın 
bereketiyle gelmesi dileklerini de iletti.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz; “Covid-19 
ile beraber piyasalarda meydana gelen durgunluk 
normalleşme süreci ile birlikte sona erdi diyebiliriz. 

Piyasalar son zamanlarda epey hareketlendi. Geçti-
ğimiz aylarda açılan düğün sezonu ile beraber esna-
fın yüzü uzun zaman sonra ilk defa gülmeye başladı. 
Umarım ülkemizin ekonomisi de Kuyumcukent’imi-
zin esnafının kasası da işlemeye devam eder. Ancak 

mevcut hareketliliğin salgının izlerini tamamen sile-
cek düzeyde olmadığı da çok açık. Biz esnafımızın 
menfaatine çalışmaya devam edeceğiz. Allah hepi-
mizin yar ve yardımcısı olsun.” dedi.

KİAŞ Yönetim Kurulu 
Esnaf Ziyaretleri Yaptı
Kuyumcukent Esnafının 
Sorunlarını Dinledi
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Yeni nesilden çırak ve kalfa çıkmama-
sından şikayetçi. Sektörün insan yetiş-
tiremiyor olması, zamanın ve teknoloji-
nin getirdiği dayatmaların her sektörde 
olduğu gibi kuyumculuk sektörüne de 
etki etmesine içerliyor. “Bizim en büyük 
sıkıntımız kalifiye elemanın yetişmeme-
si.“ diyor.

Kuyumkent Dergisi’ne konuşan Altın-
kent Sahibi Ömer Yılmaz ile sektörü ve 
Kuyumcukent’i konuştuk. Siz değerli 
okurlarımız için kısa bir röportaj gerçek-
leştirdik.

“İnsanlar Çabucak Bir Yerlere Gelmek 
İstiyor Ancak İnsan Hayatı Boyunca 
Pişer”

İnsanlar çok çabuk bir yerlere gelmek 
istiyor. Dünya hevesi olan insanlar bu 
meslekte yükselmek için değişik yolla-
ra başvuruyorlar. Ben bu işi öğrendim 
artık ben bu işi çok iyi imalatçısı oldum, 
satıcısı, pazarlamacısı oldum gibi ya-
nılsamalara kapılıp kendilerini bir yere 
koymaya çalışıyorlar. Biz neredeyse 35 
yılımızı verdik ve hala öğrenmediğimiz 
o kadar çok şey var ki; inanılır gibi değil. 
Mesleğimiz bir derya. Biz her gün öğ-
renmenin derdindeyiz. Bir işin neresin-
den tutup ne yapabiliriz, yeni bir model 
nasıl çıkartabiliriz, piyasaya nasıl fay-
damız olur, nasıl para kazanabiliriz diye 
düşünüyoruz ama olduk demek yanlış, 
insan hayatı boyunca hep pişer.

- Meslek hayatınıza nasıl başladınız, 
bir ustanız var mıydı?

Meslek hayatıma 1986’da Kapalıçar-
şı’da bir el işi künye atölyesinde başla-
dım. Eskiden el ile örülüyordu kümye-
ler, teknoloji bu kadar gelişmemişti. 12 
metrekare bir atölyede ustam, kalfam 
ve ben yani atölyenin çırağı üç kişi ça-
lışıyorduk. O yazı orada geçirdim ve bu 
bana çok şey kattı. Asit kokusunu, ra-
mat kokusunu ve altının dokusunu his-
setmeyi öğrendim. Ondan sonraki yaz 
tabii bu işten zevk aldığım için ve okulla 
beraber yürütemeyeceğim için okuldan 
ayrılmaya karar verdim. İki sevda bir 
gönüle sığmıyor, birinden birini seçmek 
gerekiyor. Daha sonraki sene bilezik 
atölyesine akrabalarımın yanına geçiş 
yaptım. İlk ustamı geçtiğimiz aylarda 
kaybettik Allah rahmet eylesin, Sela-
hattin Usta künye, bileklik ustası idi. Za-
man ilerliyor çıraklar kalfa, kalfalar usta, 
ustalar ilerleyip gidiyor inşaallah faydalı 
olmuşuzdur. 

“Atölyecilikten Satış ve Pazarlamaya 
Geçme Kararımı Askerlikten Sonra Al-
dım”

Bilezik bizim sektörde diğer alanlara 
göre biraz daha basittir. Kesilir, kayna-
tılır boya ve kaleme hazırlanır. Kısa bir 
sürede bunları öğrendim ve 15 yaşıma 
geldiğimde ustam bana dükkan ve kasa 
anahtarlarını teslim etti, ben 15 yaşında 

Kuyumcular 
Kuyumcukent 
Gibi Güvenli 
Yerlerde
Dükkan Açmalı

Ömer Yılmaz, 
1975 İstanbul 
doğumlu. 
30 yıldır bu 
sektörün içinde. 
Alaylı yetişmiş 
Ömer Bey. 
İlkokuldan 
sonra ortaokulla 
beraber hem 
okuyup hem 
çalışmış. Hayat 
mağazacılığa 
kadar 
getiriyor onun 
yolculuğunu. 
Birçok kuyumcu 
arkadaşı gibi o 
da çalışmaya 
atölyede 
başlıyor.

''
Altınkent Kuyumculuk Ömer Yılmaz

''
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dükkan işletmeye başladım. Malın 
eritilmesinden tezgahtan çıkması-
na oradan da kalem odası dediği-
miz bölüme geçip kalem atımına 
kadar sorumlu üç arkadaştık. Üçü-
müz de aynı yaşlardaydık ve bu 
üç kişi orada iş çıkarıyordu. Kimse 
kimseye kötü davranmadan ben 
biliyorum sen bilmiyorsun kavgası 
olmadan dostane işler yaptık. Ta-
bii belli bir süreden sonra askerlik 
geldi, ustamla vedalaştım ve ay-
rıldım. Askerlik dönüşü bir süre 
daha yapmak istedim bilezik fakat 
atölyeciliğin bana yetmediğini fark 
ettim. Benim bu işin satış kısmına 
geçmem gerektiğini düşündüm ve 
yapı olarak buna yakın olduğumu 
fark ettim. Satış kısmından tanıdı-
ğım arkadaşlarımız ve ağabeyleri-
miz vardı, bizim bu işi becerebile-
ceğimizi söyleyip destek oldu. Bir 
mağazacı ağabeyimizin yakını ile 
işe başladım ve burada satış yap-
mayı öğrendim. 1995 yılından son-
ra çeşitli yerler ve dükkanlarda hep 
mağazacılık yaptım. Kapalıçarşı, 
Mısır Çarşısı ve İstanbul’un büyük 
semtlerinde büyük kuyumcularda 
çalıştım. 

“Kuyumcular Kuyumcukent Gibi 
Güvenli Yerlerde Dükkan Açmalı”
Daha sonra Bayrampaşa’da kendi 
yerimizi açtık. Semt içerisinde de-
vamlı bir korkum vardı. Çevremde 
eşimden dostumdan şehit edilen-
ler oldu. Çünkü ekmek paralarının 
peşindeyken öldürüldüler. Bizim 
de bir gün başımıza gelebilir. Bu 
korku hala içimde duruyor ve şu 
anda kuyumcuların benim fikrimce 
Kuyumcukent tarzı yerlerde top-
lanıp esnaflıklarını orada sürdür-
meleri gerekiyor. Kuyumcu esnafı 
maddiyat açısından diğer meslek-
lere göre biraz daha şanslı çünkü 
sattıkları ürün her zaman para ede-
bilen bir ürün. Artıları olduğu kadar 
eksisi çok olan bir iş. Bunları bir 
araya toplayıp bir iş merkezi, pa-
saj, AVM tarzı yerlerde meslekle-
rini sürdürmelerini tavsiye ederim 
çünkü dışarlarda artık bu sektör-
deki arkadaşların güvenlikleri çok 
az. Kuyumcukent’in mantığı çok 
doğru ve kuyumcular için gerekli 
olan bir yer. Her semtte böyle bir 
iş merkezinin kesinlikle olmasını ve 
güven içinde mesleklerini sürdür-
melerini isterim.

“Otoparkın Bir Kısmı Müşterilere 
Ayrılmalı”

- Ne zaman açıldınız?

Biz Kuyumcukent’te eskiyiz as-
lında, bu dükkanı açalı 3 ay oldu, 
bir ağabeyimle beraber başladım. 
Buradan çok memnunuz bizi bilen 
herkes rahatlıkla gelebiliyor. Bazı 
konularda iyileştirme çalışmaları 
yapılmalı. Mesela bu hafta 3 farklı 
müşterilerim otoparkta yer bula-
madığını söyledi. 2000-3000 ara-
balık bir alan var bunun en azından 
100 arabalık kısmı AVM müşteri-
lerine ayrılsa çok rahatlayacağız. 
Gelen müşterinin AVM otoparkın-
da yer bulamıyoruz demesi bizle-
re çok zarar veriyor. Çok eksiğimiz 
yok fakat mesela biraz daha rek-
lamlara ağırlık verilirse, müşteriyi 
buraya çekecek etkinlikler yapı-
lırsa işlerimizin çok daha ileriye 
gideceğine inanıyorum. Dünyada 
şuanda genel olarak bir ekonomik 
kriz var bundan en az zararla nasıl 
çıkabiliriz onu düşünmemiz gerek.

- Sizce düğünlerde takılan altın 
miktarı sevgi miktarı olarak anla-
şılabilir mi?
Bir kadının altın talep etmesi ra-

kamsal olarak hoş bir durum değil. 
Fakat erkek tarafının bana göre 
elinden geleni yapması gerekir. 
Altın için evliliğin başında bir maya 
olması önemli. Birikim açısından 
hoş bir durum tabii ama her şey 
imkanlar dahilinde olmalı.

“Evlilik Gençlerin Hayatının Bir 
Parçası Olmalı” 

- Evlilik kültürümüzde nasıl bir 
yere konumlanıyor, ne düşünü-
yorsunuz?

Evlilik olması gereken bir şey ben-
ce. Çünkü biz toplum olarak aile 
olgusuna çok önem veriyoruz. Za-

mane gençliği bunu unuttu. Bunun 
güzelliklerini, bereketini alamıyor-
lar ve anlayamıyorlar. Değişik ya-
şamlar onlara daha cazip geliyor 
ama kesinlikle büyüklerin yaşantı-
sını örnek almalılar. Nikah yoluyla 
evlilik hayatlarının bir parçası ol-
malı diye düşünüyorum.

- Sizce evlenen insanların unut-
maması gereken bir kural var mı?

Dürüstlük.
“Kuyumcular Ürünleri Değerli Ol-
duğu İçin Ayakta Durabiliyorlar”

- Ajandanızda neler var?

Kuyumcular çok plan yapmazlar. 
İnsanın hayatında elbette bir plan 
vardır ama şuanki iş ortamında 
bir hedef koyamıyorsunuz. Kira-
lar, giderler, ev masrafları, dük-
kan masrafları, çalışan masrafları, 
devlete ödenenler, aidatlar bizleri 
çok yoruyor. Şuanda kuyumcular 
ürünleri değerli olduğu için ayakta 
durabiliyorlar. Bir kuyumcu ayakta 
duruyorsa sattığı ürün değerli ol-
duğu için duruyor. İş yaparak şu-

anda ayakta kalmak çok zor. Allah 
diğer sektörlerdeki iş erbablarına 
sabırlar versin. Memleket olarak bir 
süreçten geçiyoruz, her sektörde, 
her branşta sıkıntılar var. Doğum-
lar da sancılı olur. Memleketimiz 
çok büyük bir sınavdan geçiyor, 
inşallah yüzümüzün akı ile çıkarız.
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N
oktamodel, 2019 Mart ayında 
yapılan son İstanbul Fuarı’nda 
“döküm zincir” konseptini 
sektöre ilk kez sunmuş ve 
hayranlık uyandırmıştı. Öyle 

ki o tarihten bu güne, özellikle altın 
takı sektöründe adeta bir zincir furyası 
yaşanıyor.

Firma “döküm zincir” konseptinde derin-
leşmekle birlikte, Ekim Fuarı için de yeni 
sürprizler hazırlıyor. Bunlardan biri de 
üreticiye tezgahta tasarım olanağı su-
nan FIORE Koleksiyonu. 

Kişiselleştirilebilen modelleri içeren 
binlerce parçalık koleksiyon Noktamod-
el standında beğeniye sunulacak.

FIORE Koleksiyonu’na çok güvenen 
Noktamodel yetkilisi İsmet Manla, “Bu 
koleksiyonu diğerlerinden ayıran özellik 
nedir?” sorusunu şöyle yanıtladı:
“FIORE Koleksiyonu aslında iki yıllık 
bir proje. Çünkü binlerce parçanın 
tezgahta birbiri ile uyumlanabilme-
si için, tasarımın yanı sıra ciddi de bir 
mühendislik işi gerekiyor. Bu süreçte 
çok sağlam bir altyapı oluşturduk. Bu 
altyapının üzerine yüzlerce yeni kolek-
siyon yapmak artık mümkün”

Noktamodel satış ekibinden  Sara 
Mouhbani de müşterilerin uzun zaman-
dır bu koleksiyonu beklediklerini, ama 
pandemi nedeniyle lansmanın bir süre 
ertelendiğini söyledi. 

Mouhbani,  “Bence döküm zincirler ka-
dar beğenilecek bir çalışma oldu, emeği 
geçen tasarımcı arkadaşlarımıza teşek-
kür borçluyuz” diye ekledi.

Firmanın bayi sorumlusu Danya Arab, 
FIORE Koleksiyonu’nun herkesi mutlu 
edeceğine inandığını iddia etti. Bunun 
en önemli nedeni ise Arab’a göre şöyle:
“Bir koleksiyon düşünün, çok  beğeniliy-
or ve yüzlerce üretici tarafından alınıyor, 
ama sonuçta ortaya çıkan binlerce 
modelin hiç biri diğeriyle aynı değil. Yani 
aslında herkese açık ama bir o kadar da 
size özel bir koleksiyon bu. Herşey bir 
kuyumcu olarak tasarım ufkunuza ve 
tezgahtaki becerilerinize bağlı.”

NOKTAMODEL
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Dr. Sevinc Şirinova

Klinik
Obezite

• Obezitenin Nedenleri Nelerdir? 
Yanlış ve düzensiz beslenme alışkanlıkları, hormonal hastalıklar, 
yetersiz fiziksel aktivite, genetik etmenler, kullanılan ilaçlar, 
psikolojik faktörler ve sosyo-ekonomik faktörleri sayabiliriz.

Obeziteyi sınıflandırmak için Vücut Kitle İndeksi VKİ oranı (BMI; Body 
Mass Index) kullanılmaktadır. Bu oran kişinin kilosunun, boyunun 
karesine bölünmesi ile elde edilen orandır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
sınıflandırmasına göre obezite şu şekilde sınıflandırılmaktadır. 
• Vücut Kitle İndeksi (VKİ); 
18.5 ve aşağısı ; Zayıf 
18.5-24 ; Normal kilolu 
25-30; Kilolu 
30-35 ; Sınıf 1 Obez 
35-40 ; Sınıf 2 Obez 
40-49 ; Morbid Obez (ölümcül obezite) 
50-59 ; Süper Morbid Obez 
60 ve üstü; Süper süper Morbid Obez 
Obezite Cerrahisi Nedir? Kimlere Uygulanabilir? 
Obezite cerrahisi (bariatrik cerrahi) obeziteyi gidermek amacı ile 
yapılan cerrahi müdahalelerin tamamına verilen isimdir . 
Obezite cerrahisi ; 
VKİ >40 kg/m² üzerinde olan tüm morbid obez kişilere, 
VKİ 35-39.9 kg/m² arasında ve eşlik eden yandaş hastalıklara(şeker 
hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, uyku sorunları, eklemlerle ilgili 
sorunlar, depresyon, cinsel işlev bozuklukları) sahip olan kişilere, 
En az 3 yıldır obezite olması ve minimum 6 aylık 2 diyet programı 
uygulamış olmak gereklidir. 

• Obezite Cerrahisi Nedir? Kimlere Uygulanabilir? 
Obezite cerrahisi (bariatrik cerrahi) obeziteyi gidermek amacı ile 
yapılan cerrahi müdahalelerin tamamına verilen isimdir . 

• Obezite cerrahisi ; 
VKİ >40 kg/m² üzerinde olan tüm morbid obez kişilere, 
VKİ 35-39.9 kg/m² arasında ve eşlik eden yandaş hastalıklara(şeker 
hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, uyku sorunları, eklemlerle ilgili 
sorunlar, depresyon, cinsel işlev bozuklukları) sahip olan kişilere, 
En az 3 yıldır obezite olması ve minimum 6 aylık 2 diyet programı 
uygulamış olmak gereklidir.

• Obezite Cerrahisinin Avantajları 
Obezite ameliyatlarının en büyük avantajı ameliyatın laparoskopik 
yöntemle yapılmasıdır. Kapalı yöntem sonrasında ağrı daha az, 
dikiş yerleri daha küçük, buna bağlı olarak komplikasyon riski daha 
düşüktür. Karında sadece 4 adet delik küçük delik açılmaktadır. 
Açılan delikler estetik dikiş ile dikilmektedir. Bu da dikiş izlerinin 
belirgin kalmamasını sağlamaktadır. Hastalar ameliyattan çıktıkan 
4 saat sonra ayağa kaldırılırlar ve hareketleri hiçbir şekilde 
kısıtlanmaz. Ameliyattan sonra masa başında çalışan kişiler 4. 
Gün işlerinin başına dönebilirler, ağır işlerde çalışanların bir hafta 
istirahat etmesi önerilir. Hastalar taburcu olduktan sonra dışarda 
kendilerini yormayacak şekilde yürüyüşler yapabilirler. Bu kısa 
süreli yürüyüşlerin gaz sancısının azalmasına ve emboli riskini 
önlemede önemi büyüktür. Bu ameliyatlardan sonra kilo verimi çok 
hızlı sürede olmaktadır. Bu da sağlığa daha hızlı kavuşmayı, kilonun 
getirdiği yandaş hastalıklara hızlıca veda etmeyi sağlar.

Obezite ve beraberinde getirdiği hastalıkların yaşam kalitenizi 
düşürmesine izin vermeyin ve dünyaca ünlü obezite cerrahisi 
ekibimizle hak ettiğiniz geleceğin tadını çıkarmaya başlayın. Her 
koşulda destekleyici ve yardımcı bir ortam sunan Dr.Sevinc Şirinovs 
Tüp Mide Ameliyatı ile obezite ile mücadelede ilk adımı atmanıza 
yardımcı olma sözü veriyor.

Obezite Cerrahisi ile Fazla Kilolarınızdan Kurtularak Yaşam Kalitenizi Arttırın

 GSM: 0531 945 31 72
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Klinik Obezite bünyesinde; obezite cerrahisi ve genel 
cerrahi alanında ameliyatlar yapılmaktadır. Obezite 
tedavisinde tüp mide ameliyatı (sleeve gastrektomi) 
başta olmak üzere mide balonu ve mide botoksu gibi 
işlemler de vardır. Ekibimizde; Doktor, Diyetisyen, 
Psikolog, Asistan, Koordinatör, Hasta Danışmanı, 
Tercüman, Hemşireler, Estetisyenler ve Ofis Personelleri 
yer almaktadır. 

Diyetisyenimiz, obezite cerrahisi alanında ameliyat 
olmuş hastaların ameliyat öncesi hastanede ve ameliyat 
sonrası klinikte beslenme takibini yapmaktadır. 
Ek olarak, işlem yaptırmamış kişilere de beslenme 
danışmanlığı yapılmaktadır. 
Psikoloğumuz, hastanede obezite ameliyat öncesi psikolojik 
değerlendirme yapar ve ameliyat kaygısını hafifletir. 
Ameliyat sonrası, hastalara klinikte psikolojik destek 
vermeye devam eder. Yine işlem yaptırmamış kişilere de 
psikolojik destek verilmektedir. 
Kliniğimizde aynı zamanda güzellik hizmeti bulunmaktadır. 
Bu kapsamda; cilt bakımı, altın iğne, hydrapower, 
radyofrekans, lazer epilasyon, kılcal damar tedavisi, karbon 
peeling, tüy sarartma, lifting, tırnak mantarı, dövme silme, 
kalıcı makyaj silinmesi ve akne tedavileri yapılmaktadır.

Obezite Cerrahisi Nedir?

Adres: 19 Mayıs Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tankaya Palas, D:No:142, 34360 Şişli/İstanbul
İletişim numaraları: 0505 120 82 62 - 0531 945 31 72 / 0212 230 49 49 

Klinik Obezite Çalışma Ekibi

Ek olarak, estetik cerrahi bölümümüz de mevcuttur. 
Obezite cerrahisi sonrası ideal kilosuna ulaşmış deri 
sarkması problemi yaşayan hastalarımıza başta 
karın-kol-bacak germe ve vücut şekillendirme gibi 
ameliyatlarla beraber, burun ameliyatı ve meme 
protez gibi ameliyatlar da yapılmaktadır. 
Ekip olarak, 20.000’e yakın hasta kapasitemize 
tüm süreçlerinde destek vererek, ideal kilolarını 
korumalarını ve kendilerini daha güzel ve sağlıklı 
hissetmelerini sağlıyoruz.
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