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Değerli Üyelerimiz ve Kıymetli Okurlarımız,

Günü, Anneler Günü gibi kampanyalar ile Kuyumcukent

Tesiste verdiğimiz hizmetlerin kalitesini her geçen gün art-

AVM’nin bilinirliğinin arttırılması sayesinde, görülmeye ve

tırmak hedefine ulaşmak amacıyla, göreve geldiğimiz

Kuyumcukent İşletme A.Ş.’nin Yöneti-

yönünden ilk durum tespitini yaptık ve

işyeri açmaya değer bulunan AVM’mize iç ve dış yatırım-

günlerde başlattığımız Toplam Kalite Yönetimi Sistemi ça-

mi görevine üyelerimizin oylarıyla la-

bankalara olan kredi borçları ile bera-

cılardan gelen talepler artmıştır. Düzenlenen reklam/tanı-

lışmaları sonucunda Mayıs 2015 tarihinde almış olduğu-

yık görüldüğümüz ilk günden itibaren

ber diğer alacaklı firmalara karşı 5 mil-

tım kampanyaları sayesinde ziyaretçi sayısı % 50 oranın-

muz 4 önemli ISO kalite belgesi Mayıs 2016’da yenilenmiş-

gece gündüz yılmadan yorulmadan

yon TL’ye yakın açığı bulunan bir şirket ile

da artırılmıştır. Bilhassa periyodik olarak Milli Eğitim, Spor

tir. Bu kalite belgeleri; genel kalite standartlarına uygun

Kuyumcukent’i dünya çapında bir

karşı karşıya olduğumuzu anladık. KİAŞ’ın

İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu ile yapmış

bir şekilde yönetiliyor olmamızın yanı sıra çevre duyarlı, iş

marka haline getirme amacımızı ger-

mali bir disipline ihtiyacı vardı ve bizler bu

olduğumuz ciddi eğitim ve çalışmalarla en sonunda 1009

sağlığı ve güvenliği konusunda azami hassasiyeti göste-

çekleştirmek için çalışıyoruz. KİAŞ Yö-

manada şeffaf, kurumsal ve profesyonel

öğrenci ile Guinness Dünya Rekoru Rusya’nın elinden alı-

ren ve müşteri memnuniyetini esas alan bir şirket olduğu-

netimi olarak 3. senemizi tamamlarken

tedbirlerle çok kısa zamanda mali du-

narak Türkiye’ye kazandırılmıştır. Yerel ve görsel medya-

muzu göstermektedir.

her geçen gün tüm alanlarda ciddi

rumu kontrol altına aldık ve artık borçlu

da ve ana haberlerde yer alarak hem Kuyumcukent’in

gelişmeler kaydederek bu hedefimize

bir şirket durumundan yatırım yapabilen,

önemli ölçüde reklamını yaptık ve tanınırlığını arttırdık,

Sektörün gelişimi için eğitim faaliyetlerine öncülük etme-

daha da yaklaşıyoruz. Siz ortaklarımız-

tesisi yenileyen ve boş aidat karşılığı kira-

hem de prestijini arttırmış olduk. Evet, bu Yönetim Blok

yi kendine görev edinen Yönetimimiz tarafından eğitim

dan almış olduğumuz olumlu tepkiler

lama yerine hava parası ile yer bulabil-

Kat Malikleri ve KİAŞ çalışanları olarak çok az bir masraf-

alanında da pek çok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu fa-

ile de doğru işler yaptığımızdan emin

me seviyesine çıkan, günlük 2.000 araç

la böylesine büyük bir başarı elde etmiştir. Emeği geçen

aliyetlerden en önemlisi; Kuyumculukla iştigal eden her

oluyoruz. Yönetim olarak hizmetleri-

yerine günlük 6.000 aracın giriş çıkış yap-

tüm çalışan ve katılımcılara hassaten bu vesile ile bir kat

resmi ve özel eğitim kurumuna talebi halinde tahsis edi-

mizin kalitesini her zaman daha üst

tığı, günlük 5.000 kişinin istihdam edildiği

daha teşekkür ederim. Bizler, durmak yok, yeter yok, yola

lebilecek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ön gördüğü şartları

seviyelere taşıma hedefiyle yeni icra-

bir tesisten günlük 16.000 kişinin istihdam

ve başarıya devam diyoruz.

sağlayan tam donanımı ile 500 metrekarelik alana inşa

atlara ve başarılara imza atmaya de-

edildiği, %33 oranlarında seyreden AVM

vam ediyoruz. Daha neler yapmalıyız,

doluluk oranlarının % 80’lere ulaştığı, %

Kurumsallaşan yapısı ve profesyonel ekibi ile amacına

dırmamızdır.

başarmalıyız çabası içerisinde sürekli

100 doluluk oranı ile hergün değeri artan

ulaşan faaliyetler icra eden KİAŞ’ın gelir kalemlerinde

Yeni projelerimiz ve düşüncelerimiz elbette ki devam et-

arayış içerisindeyiz.

bir Atölye bloğunun varlığı ve daha aktif

önemli artışlar gerçekleştirilirken gider kalemlerinde ise

mektedir. Mesela yine en kısa zamanda İBB ile görüşüp,

hale gelen bir yan hizmetler ve ofis blok-

indirimler ve iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Ramat geli-

mutabık kaldığımız bir proje de İSMEK Kurslarının ve hiz-

Göreve geldiğimiz ilk gün itibari ile Ku-

ları ile bir bütünlük içerisinde geleceğe

rimiz sözleşmeye bağlanarak süreklilik ve resmilik kazan-

metlerinin Kuyumcukent’te verilecek olmasıdır. Hem Ku-

yumcukent İşletme A.Ş.’nin bir röntge-

daha umutla bakabilen bir malikler top-

mış, gelirlerimiz arttırılmıştır. Reklam gelirlerimiz arttırılmıştır,

yumcukent çalışanlarına, hem de Kompleks dışından kur-

nini çektiğimizde gördüğümüz eksiklik-

luluğu bizim en büyük başarı ve sevinci-

yaptığımız çalışmalar sonucunda Kuyumcukent dışındaki

siyerlere açık olacak olan İngilizce, Arapça, Osmanlıca

ler, yapılması gereken işler bir bir tespit

miz olmuştur.

firmalara da reklam satışları gerçekleşmiştir.

kursları Eylül ayında başlayacaktır. Ayrıca 20 kişinin talebi

edilen Eğitim Merkezi ile Kuyumcukent’e bir okul kazan-

edilerek çalışma programı yapılmış ve
büyük oranda da geldiğimiz noktanın

Türkiye’nin en büyük entegre altın, gü-

Tadilat projemizin onaylanmasıyla birçok sıkıntılar gide-

başarı öyküsü olduğu bizler tarafın-

müş ve mücevher üretim merkezi olan

rilmiş, daha önce yapılan birçok yerlerimiz resmiyet ka-

dan değerlendirilmiştir. Umuyoruz ki siz

Kuyumcukent; mücevher sektöründe yo-

zanmıştır. Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinde yıllardır sorun

Bu ciddi başarılar yanında devletin en üst kademesinde

değerli maliklerimiz de bu çalışmalar-

ğunluk üretim olmak üzere satış, pazarla-

olan tüm konular tarih sahnesine gömülmüş, tesisimiz İSKİ

ilişkiler, görüşmeler ve Kuyumcukent tanıtımları devam et-

daki farklılıkları ve başarıları ölçerek,

ma, ithalat ve ihracatta dünya ülkeleri ile

tarafından “örnek arıtma tesisi” olarak takdir edilmiş-

mektedir. Türkiye’mizin yeni Başbakanı Sn. Binali Yıldırım’ı

değerlendirerek aynı kanıya varırsınız.

yarışta olan bir tesistir. Gerçekleştirdiğimiz

tir. Ayrıca, bu kapsamda birçok yeni projeler de onay-

ilk tebrik edenlerden biri, şahsım ve Kuyumcukent adına

birçok başarılı proje sayesinde Kuyumcu-

lanmıştır. Otopark, sosyal ve dini tesisler, su deposu, yük

bendeniz Nevzat Sudaş olmuştur. Bu görüşme de sektörü-

KİAŞ Yönetimi çalışmalarına kalite ve

kent’in ekonomisi canlandırılmış, doluluk

asansörleri, AVM’ye yeni girişler v.s. inşallah kısa zamanda

müz ve Kuyumcukent için fevkalade müsbet bir görüşme

kurumsallaşmaya önem vererek baş-

oranları artırılmış ve tarihinde yakalana-

imkanlar elverdiği ölçüde bunlar da gerçekleşecektir. İBB,

olmuştur ve önemli bir gelişmedir. Bu da takdirlerinize arz

lamış, devraldığı Kuyumcukent ile bu-

mayan doluluk oranlarına ulaşılmıştır. Sek-

THY, Karayolları Genel Müdürlüğü ile de bazı projeler gö-

olunur.

günkü Kuyumcukent arasındaki farklı-

tör ve ürün yelpazesi genişletilen Komp-

lıkları vesikalarla, resimlerle, tanıtımla

leksimizde son 1 yıl içinde 20’nin üzerinde

ortaya koyarak şeffaf yönetim anlayışını KİAŞ’a kazandırmıştır.
Şirketi ilk devraldığımızda muhasebe

Haziran 2016
14 Sayı 14

olması durumunda yemek, dikiş, nakış gibi yaklaşık 20-25

rüşülmektedir.
Çevre izni kapsamında tüm gürültü ve baca gazı emisyon

kategoride kurslar verilebilecektir.

Hiç şüphe yok ki; bakınca bağ bakmayınca dağ olur hesabı, Kuyumcukent’e gözümüz gibi bakıp bu tesisin makus

ölçümleri yaptırılarak, Çevre İl Müdürlüğüne başvuru ya-

uluslararası firma işyeri açmıştır.

kaderini Allah’ın izniyle değiştirerek en cazip hale getire-

pılmıştır. Başvurumuz olumlu sonuçlanmış ve 2016 yılında

ceğiz. Azim ve gayret bizden tevfik ve inayet Allah’tan.

Çok büyük ilgi gören Yılbaşı, Sevgililer

Kompleks Çevre İznini almıştır.

Kalın sağlıcakla…

Haziran 2016
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S

ahip olduğu finansal portal anlayışıyla
müşterilerinin
ihtiyaçlarına uygun ve
yenilikçi
çözümler
sunan DenizBank, altın bankacılığı konusunda da müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için
çalışmalarını sürdürüyor.
DenizBank olarak, Türkiye’nin
sürdürülebilir ekonomik ve sosyal
gelişimi açısından altın ve mücevherat sektörünün ne kadar
önemli bir noktada konumlandığının bilincindeyiz. Bu anlayışımızın doğal bir uzantısı olarak, uzun
zamandır sektörün büyümesine
destek olmak, gücüne güç katmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyor, İmalatçıdan toptancıya,
küçük üreticiden perakendeciye kadar tüm sektör müşterilerine hizmet veriyoruz.

DenizBank’tan

Kuyum

advertorial

Sektörüne
Tam
destek…

Bu doğrultuda rakiplerden en
önemli farkımız müşterilerimize
daha yakın bir hizmet anlayışı
ile çalışıyor olmamız. Ülke genelinde 16 Bölge müdürlüğümüz
yerel dinamikleri yakından takip
ediyor, sektörün ihtiyaçlarını anlamak üzere Kuyumcu Odaları,
Dernekleri ile bir araya geliyor
böylelikle gereksinimlerine yönelik çok daha hızlı finansal çözümler üretebiliyoruz.
Türkiye için katma değeri son
derece yüksek bu sektörde, DenizBank Altın Bankacılığı olarak
hedefimiz mevduattan krediye
kadar geniş bir yelpazede sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak
bankacılık ürün ve hizmetlerini
ihtiyaç sahipleri ile buluşturmak.
Bu bağlamda sektöre yönelik
konsantrasyonumuzu yüksek tutuyor, sürekli yeni ürün ve hizmetler geliştiriyoruz.
Altın kredilerimizle, müşterilerimize daha kolay ödeme şartları
sunmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz tercih ettikleri ödeme planına bağlı kalarak, istedikleri vade
ve ödeme sıklığı ile kredilerini
ödeyebiliyorlar. Eşit Taksitli Altın
Kredisi, İmalatçılara Altın Destek
Kredisi ve Erken Kapama Opsiyonlu Altın Kredisi en çok talep
gören ürünlerimiz arasında yer
almakta.

Geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet veriyoruz Bankamız, altın
bankacılığında sunduğu farklı
ve zengin ürün gamı ile diğer
bankalardan farklılaşıyor. İmalatçıdan toptancıya, küçük üreticiden perakendeciye kadar
altın ticareti ile uğraşan tüm sektör firmalarına destek sağlıyoruz.
Tüm kuyumcu esnafımıza yönelik geliştirdiğimiz Eşit Taksitli Altın
Kredisi, özellikle vitrinini zenginleştirip işini büyütmek isteyen perakendeci kuyumcu esnafımıza
48 aya varan vadelerde finansman desteği sağlıyor ve müşterilerimizin kısa vadeli finansman
ihtiyaçlarını karşılıyor. Eşit Taksitli
Altın Kredisi ile kuyumcu esnafımıza birçok avantaj sağlıyoruz.
Vade ve faizin ilk günden belli
olması, kilo ile alınıp gram ile geri
ödenebilmesi, taksitler ödendikçe kredi limit boşluğu yaratması
ve vade sonunda vitrinlerini bozmadan veya sermayelerine dokunmadan, dönemlik ödemeler
ile kredilerinin kapanması bu
avantajlardan bazıları.
Yoğunlukla sipariş ile çalışan
imalatçı kuyumcularımıza İmalatçıya Altın Destek Kredisi ile
destek sağlıyoruz. Bu kredi ile
amacımız imalatçı kuyumcu
müşterilerimizin sipariş üretimi
süresince ihtiyaç duydukları fonlamayı ödemesiz dönem seçeneği ile sağlayabilmek. Siparişlerin hazırlanması ile vadeli satış
bedellerinin tahsilatı arasında
geçen süreçte duyulan işletme
sermayesi ihtiyacını 3 aya varan
ödemesiz dönem ve 18 aya varan vadeler ile karşılama imkanını değerli müşterilerimize sunuyoruz.
Son olarak da DenizBank Altın
Bankacılığı olarak gümüş kredisi sunuyoruz. Gümüş kredisi ile
müşterilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda taksitli veya erken
kapama opsiyonlu olarak kredilerini kullanabiliyorlar. Sektörde
gümüş kredisi veren tek banka
olarak diğer bankalardan farklılaşıyoruz.
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KUYUMCUKENT
İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR!

KUYUMCUKENT AVM’DE 1.009 ÖĞRENCİ İLE
En geniş katılımlı satranç dersi
rekoru 14 Mayıs 2016 tarihinde
Kuyumcukent AVM’de kırıldı.
1.009 öğrencinin katıldığı ve
Satranç Eğitmeni
FM Yasin Emrah Yağız tarafından
verilen satranç dersi ile Rusya’nın
elinde bulunan Guinness rekoru
Türkiye’ye geçmiş oldu.

GUINNESS DÜNYA SATRANÇ REKORU KIRILDI!

K

uyumcukent AVM’de etkinlik alanına kurulan
dev barkovizyondan yayınlanan ders, şimdiye
kadar bir eğitmen tarafından verilen en geniş
katılımlı satranç dersi olarak tarihe geçti ve Rusya’nın elinde bulunan 250 kişinin aynı anda satranç dersi dinleme Guinness rekoru, 35 dakikalık ders sonunda
1.009 öğrenci ile Türkiye’ye geçmiş oldu.
Eğitime büyük önem veren ve genç beyinleri desteklemek
için ses getiren faaliyetler gerçekleştiren Kuyumcukent’in
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sponsorluğunda ve TSF İstanbul İl Temsilciliği’nin işbirliği ve
Bahçelievler Kaymakamlığı, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Bahçelievler Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve
Bahçelievler Belediyesi’nin yanı sıra İstanbul Altın Rafinerisi,
Sayın Kuyumculuk, Oryum Kuyumculuk, Kaya Kuyumculuk,
Goldbox Kuyumculuk ve Parlesos Kuyumculuk’un katkıları
ile organize edilen bu etkinlik ile satranç sporunun öneminin
altı çizilirken Türkiye’nin adının Guinness Rekorlar Kitabı’na
yazdırılmasının gururu yaşandı.
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Kuyumcukent
Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Habib Kocabaşoğlu, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Abdullah
Deniz ve Ahmet Fındıkoğlu, Kuyumcukent Blok Kat
Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cemil
Özer, KİAŞ Genel Müdürü Mahmut Esen, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız
Tulay, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet
Ali Özyiğit, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Bahçelievler
İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı,
Bahçelievler Gençlik Spor İlçe Müdürü
Numan Şahin, TSF İstanbul İl Temsilcisi
Rıza Öney ve Yardımcısı Eyüp Araz’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit böyle
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önemli bir etkinliği organize eden Kuyumcukent Yönetimine
teşekkür beratı takdim etti. Kendisi de bir Guinness rekortmeni olan Sanatçı Metin Şentürk de konuk olarak katıldığı
etkinlikte genç bir sporcuyla sembolik maç yaptı.
Etkinliğe özel hazırlanan tişörtlerle rekor denemesini gerçekleştiren öğrencilerin hatıra madalyaları ve katılım sertifikaları,
rekor kırılması sonrasında düzenlenen törende Kuyumcukent Yönetimi tarafından okulların öğretmenlerine takdim
edildi.
Öğrenci ve velilerin coşkularının renkli görüntüler oluşturduğu etkinlikte tarihi bir gün için bir araya geldiklerini ifade
eden TSF Başkanı Gülkız Tulay; “Bizim için en önemli
desteklerden birisi de özellikle Kuyumcukent
gibi kuruluşların desteğini almaktır. Kuyumcukent, 2016 yılının başından itibaren Türkiye
Satranç Federasyonu faaliyet raporunda
yer alan birçok organizasyona ev sahipliği yapmış ve destekte bulunmuştur.
Bu nedenle Kuyumcukent yönetimine
teşekkür ediyor ve bunun diğer kurum ve
kuruluşlara örnek teşkil etmesini istiyorum.”
diyerek katılan öğrencilere ve destek veren tüm kurumlara teşekkürlerini iletti.

HABER
Etkinliğe katılan ünlü sanatçı Metin Şentürk yaptığı konuşmada
satrancın çok önem verdiği bir
spor olduğunu belirtti. Şentürk,
“Evlatlarımızın hayatta karşılaştığı
çok fazla sorun var, bunları yenmeleri konusunda biz yardımcı
oluyoruz ancak kendilerinin de
mantık üretip akıl güçlerini kullanmaları gerekiyor. İşte tam da bu
noktada satranç çok önemli bir
spor. Bir adım sonra ne yapabile-
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ceğini tahmin etme yeteneğini
geliştiriyor. Bu sebeple çocuklarımızın hayata karşı daha stratejik,
daha mantıklı, daha akıllı ve daha
dayanıklı olması için satranç çok
önemli bir spor branşı. Bu nedenle Kuyumcukent’i kutlamak lazım.
Bana göre en çok altın ve pırlanta bugün burada toplandı. Çünkü burada altın kalpli bin 500 tane
çocuk var” sözleriyle konuşmasını
tamamladı.

Loomis, Ortadoğu
Altın ve Mücevher
Fuarı’ndan da
Alnının Akıyla Döndü.

Y

ıllardır

ülkemizde

dü-

zenlenen ulusal ve ulus-

yurt içinden 130 firmanın ürünleri
sergilendi.

lararası takı fuarlarında
sergilenen takıların gü-

Altın takı, pırlantalı mücevher, de-

venliğini başarıyla gerçekleştiren,

ğerli taş, inci, montür, gümüş, saat,

huzur içinde fuarların sonlanmasını

vitrin dekorasyon, makine, ekipman

sağlayan Loomis, Türkiye’nin altın ti-

ve kasa sektöründen firmaların ka-

caretinde ve üretiminde önemli yer

tıldığı fuarın geçen seneye göre

tutan Kahramanmaraş’ta düzenle-

daha sakin geçtiğini belirten Lo-

nen 12.Ortadoğu Altın ve Mücev-

omis Değerli Kargo Satış Yöneticisi

her Fuarı’nda yine sektöre hizmet

Ali Atatoprak, bölgede yaşanan

sunmanın gurunu yaşadı.

olaylarında bunda etkili olduğunu
söyledi. ‘’Biz, Loomis olarak Kahra-

İsveç merkezli nakit taşıma ve yöne-

manmaraş’taki fuar operasyonuyla

tim uzmanı Loomis, ulaşım sponsor-

ilgili her türlü planlamamızı yaptık,

luğunu üstlendiği 12.Ortadoğu Altın

bütün risk analizlerini detaylı olarak

ve Mücevher Fuarı’na katılan fir-

hesapladık, titiz planlamalar sonu-

malara ait mücevherlerin fuar ala-

cunda da sorunsuz bir fuar geçir-

nına transferinden ve fuar alanında

dik’’ dedi.

kasalanmasında

sorumlu

olarak,

katılımcıların huzur içerisinde fuar

Hizmet noktalarını hızla arttırmaya

geçirmelerini sağladı. Loomis, aynı

devam ettiklerini belirten Atatop-

zamanda fuar kapsamında kurdu-

rak; ‘’Türkiye’nin yüzde 90’nına hiz-

ğu stantta nakit ve kıymetli eşya ta-

met götürüyoruz. 33 ilde, 38 şube-

şıma alanında sunduğu çözümleri

mizle, her gün daha da büyüyerek

tanıttı.

ilerliyoruz.

8oo’yakın

profesyonel

advertorial

çalışanımızla, müşterilerimize yükKahramanmaraş Büyükşehir Beledi-

sek kaliteli hizmet veriyoruz. Şu an

yesi ve Kuyumcular Odası işbirliği ile

da kuyumculuk sektöründe taşıma

13-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında

ve kasalamada lider şirket konu-

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde

mundayız. Bunların hepsi başarımı-

(KAFUM) 2.si gerçekleşen fuarda,

zın kanıtıdır’’ dedi.

HABER

HABER
Kuyumcukent Rekor Denemesine Katılan Okullara Satranç Takımlarını Hediye Etti.

Guinness
Dünya
Rekoru
Sertifikası

İngiltere’den Kuyumcukent’e gön-

Kuyumcukent Blok Kat Malikleri

derilen Guinness Dünya Rekoru

Yönetim Kurulu Başkanı Habib Ko-

Sertifikası 09 Haziran Perşembe

cabaşoğlu, belgenin bir kopyasını

günü

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrık-

düzenlenen

törenle,

Ku-

yumcukent Yönetimine ve emeği

çı’ya takdim etti.

Türkiye’de!
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geçen kurumların başındaki isim-

Törende ayrıca, rekor deneme-

lere Guinness yetkilisi tarafından

sinde kullanılan satranç takımları

takdim edildi. Gururlandıran re-

da organizasyona katılım sağla-

kor denemesinin sertifikasını alan

yan okulların öğrencilerine hediye

edildi. Yoğun katılımın yaşandığı Kuyumcukent AVM’deki

Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Numan Şahin, Türkiye Sat-

törene; Kuyumcukent Yönetiminin yanı sıra Bahçelievler

ranç Federasyonu İl Temsilcisi Rıza Öney ile İlçe Temsilcisi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Bahçelievler Gençlik

Eyüp Araz katıldı.
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KUYUMCULUK SEKTÖRÜ

YÜZEY İŞLEM SİSTEM ÇÖZÜMLERİMİZ

KUYUMCUKENT

İŞLETME A.Ş.

2015 YILI

Türk & Alman

Teknoloji İş Birliği

OLAĞAN GENEL

KURUL TOPLANTISI

28 MART 2016

TARİHİNDE

YAPILDI

H

er sene yapılan Kuyum-

dönemde bütün gayretimizle elbirli-

cukent İşletme A.Ş. 2015

ği, gönül birliği içerisinde daha farklı,

Yılı Olağan Genel Kurul

daha faydalı projelerle bize destek

toplantısı, 28 Mart 2016

veren üyelerimiz ile birlikte Kuyum-

tarihinde Kuyumcukent AVM Konfe-

cukent’i hak ettiği yere getirmek için

rans Salonu’nda gerçekleştirildi. Ola-

çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

ğan Genel Kurul Toplantısı’nın açılış

diyerek toplantı hakkında bilgi verdi.

konuşmasını yapan Yönetim Kurulu

Divan Heyeti Başkanlığı’nı Mehmet

Başkanı Nevzat Sudaş, gerçekleştiri-

Alacacı’nın, Divan Üyeliklerini Meh-

len faaliyetler ve projeler hakkında

met Yalçın ve Adnan Yaşar Varlık’ın

katılımcıları bilgilendirdi ve sorulan

yaptığı

soruları cevaplandırdı. Sudaş, “Genel

yatırımlar ile ilgili bilgi veren KİAŞ Yö-

Kurula katılım beklediğimizden daha

netim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş

üst seviyelerde gerçekleşti. Geçtiği-

tüm ortakları birlik ve beraberliğe

miz sene içinde yaptıklarımızı, icraat-

davet etti.

Sarf Malzeme

Bütün gündem maddeleri ile ilgili ko-

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili

nuştuk, görüştük. Toplantıda alınan

Abdullah Deniz’in de söz alarak so-

Saf Sonuç

kararların hepsi oybirliği ile alındı, bu

ruları cevaplandırdığı Kuyumcukent

çok güzel bir hadise. Üyelerimiz des-

İşletme A.Ş. 2015 Yılı Olağan Genel

teklerinin devam etmesi noktasında

Kurul toplantısı, dilek ve temennilerin

taahhütte bulundular. Önümüzdeki

dinlenmesinin ardından sona erdi.

toplantıda

gerçekleştirilen

lerimizi bütün detayları ile anlattık.
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Geniş ve kaliteli ürün yelpazesi
Türkiye’nin en yüksek stok miktarı
Uygun fiyat ve yüksek performans
Proses uzmanlığı ve sarf malzeme çözümü
Yüzey işlem makine ve sistemleri
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KİAŞ YÖNETİMİ İFTARDA SİYASİLERLE BULUŞTU

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya ge-

Her yıl düzenlediği geleneksel iftar programıyla si-

len Kuyumcukent İşletme A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

yaset camiasının önemli isimlerini bir araya getiren

Nevzat Sudaş Kuyumcukent’te gerçekleştirmeyi dü-

Birlik Vakfı’nın 11 Haziran’da düzenlediği iftar vesi-

şündükleri projelerden bahsetme fırsatı bularak, ken-

les i y l e Cumhur baş kanı R ecep Tay y i p E rd oğan ve

dilerinden destek istedi.

YENİ BAŞBAKANIMIZI

İLK TEBRİK EDENLERDEN BİRİ
KİAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
NEVZAT SUDAŞ OLDU.

KİAŞ Yönetimi Devlet Büyükleri ileTemaslarını Sürdürüyor

S

ektörün gelişimi için her imka-

YENİ BAŞBAKANA TEBRİK ZİYARETİ

nı değerlendiren Kuyumcu-

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Su-

kent Yönetimi,devlet büyük-

daş, Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretin-

leri ile gerçekleştirilen çeşitli

de yeni başbakanımız Sn. Binali Yıldırım’ı

organizasyonlara katılarak ve makamla-

kutlayıp başarı dileklerini sunarak el ya-

rında ziyaret ederek yakın temaslarını de-

pımı bir tablo hediye etti. Kuyumcukent

vam ettiriyor.

hakkında Başbakanımızı bilgilendiren Sudaş ziyaretinde sektörün gelişimi için destek istedi.
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BİRLİK VAKFI 30. YIL KUTLAMALARI BİRLİK VAKFI GÖNÜLLÜLERİNİ BULUŞTURDU
Birlik Vakfı’nın 30. Yıl Kutlamaları, vakfın
Cağaloğlu’ndaki Genel Merkezi’nde
düzenlenen törenle kutlandı. KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş ve KİAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kurtulmuş’un
da katıldığı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı İsmail
Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım,
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş
ve çok sayıda davetli katıldı.
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KİAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUDAŞ,
TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’A PLAKET TAKDİM ETTİ

Kutlu Doğum programında KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen ve Rey-

ce Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e katılımlarından do-

han Kültür Vakfı ve İstanbul Dostlar Derneği’nin organize ettiği

layı plaket verdi.

Nevzat Sudaş, TBMM Başkanı Kahraman ve Küçükçekme-

KİAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
NEVZAT SUDAŞ
CUMHURBAŞKANLIĞI İFTARINDA
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, STK temsilcileri ile Beştepe’deki
iftarda bir araya geldi. KİAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş’ın da özel
konuklar arasında yer aldığı iftara muhtelif vakıfların başkanları ve STK temsilcilerinin yanı sıra devlet kurumlarının üst
kademelerinden pek çok davetli katıldı.
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Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan
ve KİAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Sudaş

Haziran 2016
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Hesaplı Takı,

Akıllı Yatırım;
Yeniçeri Altın
Takı Serisi…

Ramazan’ın sona ermesi ile birlikte,
düğün mevsimine girdiğimiz bugünlerde altın fiyatında yaşanan yükseliş,
düğünlere katılacak olan kişileri tedirgin ediyor. Altın fiyatları yükselişini
sürdürürken, kuyumcular satışların durgunluğundan ve müşterilerin değişen
ihtiyaçlarına cevap verememekten
şikâyetçi durumda.
2011 yılında Yarı Çeyrek altını piyasaya
sunan Türk altın sektörünün öncülerinden İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), fiyat
artışı nedeniyle daralan talebi yeniden canlandırabilecek yeni bir ürün
geliştirdi ve hem yatırım aracı hem
ziynet eşyası hem de düğünlerde takı
olarak kullanılabilecek Yeniçeri Altın
Takı Serisi’ni piyasaya sürdü.
İAR Yeniçeri Altın Takı Serisi kuyumculara, yüksek altın fiyatları nedeniyle
gelenekleri ile cüzdanı arasında kalan
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müşterilerine, uygun fiyatlı bir ürün sunma imkânı vermekte.
İstanbul Altın Rafinerisi’nin tasarımcıları
tarafından, Yeniçeri Serisi’nin takı olarak da kullanılması için, takının bir tarafına Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan lale motifi; diğer tarafına ise,
İstanbul Altın Rafinerisi logosu kaligrafi
sanatıyla işlenerek özenle hazırlandı.
Harcanan emek neticesinde, Osmanlı’da güç kuvvet, koruma ve saygının
sembolü olan “Yeniçeri”, İstanbul Altın
Rafinerisi’nin ürettiği Yeniçeri Altın Takı
Serisi’nde adeta vücut buldu.
Vitrinlerinde “Yeniçeri” koleksiyonunu bulunduran kuyumcular, 22 ayar
olarak üretilen 0.625, 1, 1.25, 2.5 ve 5
gramlık farklı gram seçeneklerini müşterilerine sunabilecekler.
Yeniçeri Altın Takı Serisi koleksiyonu,
İAR satış noktalarından temin edilebilir,
444 7 427 no’lu telefondan, koleksiyon
ile ilgili daha detaylı bilgi alınabilir.

HABER

İstanbul Altın Rafinerisi,
Otistik Öğrenciler İçin

Düzenlediği Piknik
Şöleni’nde Yaza
Merhaba Dedi…

İ

stanbul Altın Rafinerisi (İAR) 10
– 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, 17 Mayıs Salı günü,
Zeytinburnu Özel Eğitim ve Uygulama erkezi öğrencileri ile; 30 Mayıs Pazartesi günü
ise, Lokman Hekim ve Sancaktepe Özel Eğitim Uy-

gulama Merkezi öğrencileriyle Veliefendi Hipodromu’nda
geleneksel piknik şöleni gerçekleştirdi.
Piknik şöleninde, otistik ve zihinsel engelli öğrenci ve velileri eğlenceli oyun ve yarışmalara
katılarak keyifli bir gün geçirme imkanı bul-

ve Rehberlik Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Nesrin Kakırman, KİAŞ Yönetin Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, KİAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz, KİAŞ Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Abdullah Deniz, KİAŞ Genel Müdürü
Mahmut Esen ve KİAŞ Engelliler Koordinatörü Aydın
Avşar’ın katılımıyla gerçekleşen organizasyon,
semah gösterisiyle sona erdi.

du. İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç yarışmalarda dereceye giren öğrencileri hediyeler
ile ödüllendirdi. Organizasyona katılan
Başak Halaç ise, bu özel günde öğrencilerle tek tek ilgilenip, sohbet etti.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz,
Özcan Halaç’ın hediyesi olan kravatı
engelli çocuğun isteğini kıramayarak verdi.
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Okullardan gelen Mehter takımı
ve folklor ekibinin gösterilerinden,
kick boks şovuna, müzik dinletisinden satranç turnuvasına kadar birçok eğlenceli etkinliğin yer aldığı
23 Nisan Şenliği geniş bir katılımla
gerçekleşti. 23 Nisan Şenliğinin açılış töreninde işitme engelli öğrencilerin İstiklal Marşı’nı işaret dili ile
okuması törende duygulu anların
yaşanmasına sebep oldu.
Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği’nin işbirliği ve katkılarıyla organize edilen satranç turnuvası kapsamında 23 Nisan 2016 Cumartesi günü Anaokulları Satranç Şenliği düzenlendi. 24
Nisan 2016 Pazar günü ise 2006-2007-2008-2009

K BAYRAMI
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCU

KUYUMCUKENT AVM’DE

COŞKU iLE KUTLANDI!

K
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uyumcukent Yönetimi geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayram sevincine
ortak olmak ve unutamayacakları bir
bayram yaşatmak amacıyla AVM’de
23 Nisan Şenliği düzenledi.
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Doğumlu sporcuların katılımıyla 4 kategoride satranç
turnuvası düzenlendi.
23 Nisan Satranç Turnuvasının sonunda düzenlenen
ödül töreninde turnuvayı tamamlayan tüm sporculara Kuyumcukent Yönetimi tarafından hatıra madalyası ve sürpriz hediyeler verildi.
Kuyumcukent AVM’de yoğun bir katılımla düzenlenen
ve öğrencilerin gerçekleştirdiği gösteriler ile renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan Şenliği’ne TRT Çocuk
kanalı haberlerinde geniş yer verildi.
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KUYUMCUKENT AVM’DE DÜZENLENEN

WEEKEND CAR PARTY
MODİFİYE ARAÇLARIN
GÖRKEMLİ GÖSTERİSİNE

SAHNE OLDU!

29 Mayıs Pazar
Günü, özellikle son
dönemde birçok
önemli etkinliğe
ev sahipliği yapan
Kuyumcukent AVM,
Cadde Hikayeleri
Weekend Car Party 2
organizasyonunda
otomobil severleri
bir araya getirdi.

T

ia Şaseci Ahmet firmasının organize ettiği etkinlikte İstanbul’dan ve yakın illerden gelen yaklaşık 600 modifiye araç ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Binlerce ziyaretçinin katıldığı etkinlikte özel olarak seçilerek etkinlik
alanında sergilenen araçlar beğeni toplarken, kurulan sahnede gerçekleştirilen
dans gösterileri ile organizasyon
hareketlendi.
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat Sudaş’a vermiş olduğu desteklerden dolayı bir
teşekkür plaketi takdim eden
organizasyon firmasının yetkilisi,

otomobilseverlere

Ku-

yumcukent’te bu tarz etkinlikler düzenlemeye devam etmeyi
planladıklarının müjdesini verdi.
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METRO PROJESİNDE İNŞAATA
BAŞLANDI VE TÜM HIZIYLA
DEVAM EDİYOR

S

on üç yıllık dönem içerisinde
büyük gelişmelere tanık olan
Kuyumcukent’in ulaşım konusundaki sıkıntılarını büyük ölçü-

Metro projesine çok önem veren Yönetimimiz, metro
durağından Kuyumcukent’e yapılacak tünel için söz aldı.
de rahatlatacak olan yeni metro projesinin
Kuyumcukent durağına ilk kazma vuruldu.
Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, Evren
Mahallesi, İkitelli Kavşak, Mehmet Akif, Ba-
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hariye, Masko, İkitelli Sanayi bölgelerinde
durakları bulunacak olan Ataköy - İkitelli
metrosu ile bu bölgelerin entegre raylı sisteme kavuşması ile birlikte ulaşımda önemli bir
rahatlama olacağına dikkat çeken Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat Sudaş “Üst düzey devlet büyükleriyle ve resmi kurumlarla tesis ettiğimiz sağlıklı ilişkiler sayesinde kronikleşmiş sorunlarını
aşan, büyüyen ve sektörün merkezi haline
gelen Kuyumcukent’e ulaşımı, önemli ölçüde rahatlatacak olan yeni metro projesinde çalışmalara başlandığının bilgisini vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu gelişme
ile bölgenin fiyat artışlarının üst düzeylere
çıkması artık kesinleşmiş oldu. Bununla birlikte yeni metro hattı projesi kapsamında Kuyumcukent’i metro durağına bağlayacak
özel tünel sayesinde; Evlilik ve Altın Alışveriş
Merkezi olan Kuyumcukent AVM’yi de bünyesinde bulunduran Kuyumcukent Kompleksinin yaklaşık 16.000 çalışanının yanı sıra,
alışverişe gelen müşterilerin de memnuniyetini arttıracaktır.” dedi.

Kuyumcukent
istasyonu

Yeni metro hattı projesi ile Kuyumcukent’i metro durağına bağlayacak özel tünel sayesinde 16.000
çalışanın yanı sıra, alışverişe gelen müşterilerin de ulaşımlarında kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca, yapılması
planlanan Kuyumcukent Camii’ne de bu tünel bağlantısı sayesinde kolaylıkla ulaşılacak.
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Kuyumcukent
BKM Yönetim Kurulu Başkanı
Habib Kocabaşoğlu
NTV Röportajı

Özel günlerde
ziyaretçilerine cazip
fırsatlar sunan kampanyalar
düzenleyen Kuyumcukent
AVM, Anneler Günü’nde de
anneleri sevindirmeyi
hedefleyerek özel bir
kampanya düzenledi.Yılbaşı
ve Sevgililer Günü’nde çok
özel fiyatlar ve farklı tasarım
ürünler ile düzenlediği
kampanya ile
ziyaretçilerinin yüzünü
güldüren Kuyumcukent AVM;
Anneler Günü’nde de bu
geleneği bozmamış oldu.
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KUYUMCUKENT AVM’DEN

HEDİYEYAĞMURU!

K

HABER
ampanya döneminde Kuyumcukent AVM Meydana kurulan
standlarda AVM’nin mağazalarının Anneler Gününe Özel olarak
hazırladığı kampanyalı ürünleri

bir arada görme fırsatı bulan ziyaretçiler, kampanya kapsamında % 50’ye varan indirimler ile
alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşadılar. İndirimlerin yanı sıra 2.000 TL ve üzeri alışverişlerde
1gr külçe altın ve 750 TL ve üzeri alışverişlerde ise
kolye ve bileklikten oluşan inci set hediye kazanan ziyaretçiler Kuyumcukent AVM’den memnun ayrıldılar.
Anneler Günü Kampanyasını geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla çekilen ve büyük ilgi gören
reklam filmleri reytingi yüksek dizilerde, evlilik ve
magazin programlarında yayınlanmasının yanı
sıra tematik kanallarda da yayınlandı. Ayrıca
cazip şartlarda düzenlenen kampanyaya ATV,

‘‘Kuyumcukent AVM Anneler Gününde de doldu taştı.
Yaptığımız etkinlik ve reklamlar sayesinde ziyaretçi
sayıları rekor seviyelere ulaştı’’

AHABER, STAR TV, NTV ve 24TV gibi önemli kanallar ana haber bültenlerinde ve gün boyu
yayınlanan haber bültenlerinde tekrar yayınlayarak geniş yer verdiler.
AVM dış cepheye asılan bayraklar ile de duyurulan kampanya için gelen ziyaretçiler;
AVM Meydanda düzenlenen canlı müzik
dinletisi ile hoşça vakit geçirdiler.
Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim
Kurulu Başkanı Habib Kocabaşoğlu “Her
zaman annelerimizin yanında olan Kuyumcukent AVM olarak, bu anneler gününde de ziyaretçilerimizi çok özel
bir kampanya ile karşıladık.
Evlilik ve Altın alışverişinin en önemli
adresi olan AVM’mizin ziyaretçilerine
Anneler Günü kampanyası kapsamında % 50’ye varan indirim fırsatları
sunduk. Kampanyamız sadece indirimlerle sınırlı kalmadı; ayrıca 2.000 TL
ve üzeri alışverişlerde külçe altın
ve 750 TL üzeri alışverişlerde ise
inci kolye ve bileklikten oluşan
inci set hediye ettik. En değerlimiz Annelerimizi sevindirmek
isteyen ziyaretçilerimiz;
Kuyumcukent AVM’nin her zevke ve bütçeye hitap mağazalarından alışveriş yapma fırsatı buldular.“ diyerek Anneler Günü
kampanyası ile ilgili bilgi verdi.
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Anneler Günü Kampanyası
En Çok İzlenen Dizilerde
En Seçkin Programlarda
Haber Kanallarında
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İstanbul Altın Rafinerisi
Yönetim Kurulu Başkanı
Av. Özcan HALAÇ

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
2015 Yılı Araştırması” sonuçlarına göre, İstanbul Altın Rafinerisi
hızlı yükselişini sürdürerek 14.sırada yerini aldı.

İstanbul
Altın
Rafinerisi
İSO 500’de

14. Sıraya
Yükseldi…
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S

anayinin devler ligini
belirleyen “Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının
2015 sonuçlarına göre,
altın sektörünün öncü firması İstanbul Altın Rafinerisi listede, 26.sıradan 14.sıraya yükseldi. Grup şirketlerinden GramAltın Pazarlama
ise, gösterdiği üstün performansla ikinci beş yüzde
olmasına rağmen, bu
sene ilk 500’e 207. sıradan girmeyi başardı.
İstanbul Altın
Rafinerisi Yönetim
Kurulu Başkanı Özcan Halaç: “Son
beş yıl içinde sektörümüz büyük
bir büyüme gerçekleştirerek global pazarlarda söz sahibi olmaya
başladı. Londra Külçe Piyasalar
Birliği LBMA’nın 5 yıldır “En İyi Altın
Rafinerileri” listesinde ve merkezi
New York’ta bulunan dünyanın

en büyük vadeli altın borsası olan
Comex’in kabul edilenler listesinde yer alan İstanbul Altın Rafinerisi olarak da son yıllarda istikrarlı
bir şekilde başarı grafiğimizi yükseltmekteyiz. Bu yıl, İSO 500 içinde
bu önemli sıçramayı yakaladık ve
14.sıraya yükseldik. ISO listesindeki
yükselişimiz kadar önemli bir diğer
husus da 2015 yılında en fazla ihracat yapan firmalar
arasında 25. Sıradan 7.
Sıraya yükselmiş olmamız. Bu konuda gösterdiğimiz başarı ve
istikrarlı
büyüme,
dünya pazarlarındaki payımızın artışı, Türkiye’nin
ihracat hedeflerine ve dış ticaret
açığının azaltılmasına sağlanan
katkı açısından da bizleri gururlandırmaktadır. Bu önemli gelişmeler ülkemizde sektöre liderlik
ettiğimizin göstergesidir” şeklinde
konuştu.

HABER

HABER

KUYUMCUKENT

PAVİLYONU
2016 MART K
FUARINDA!

İAŞ’ın 2014 Mart fuarında başlattığı Kuyumcukent Pavilyonu projesi ile ilgili memnuniyetlerini dile getiren Kuyumcukent firmalarından gelen taleplerin ardından; bu

yıl düzenlenen fuarda da KİAŞ; fuar organizatörü UBM
Rotaforte ile işbirliğine gitti.

10-13 Mart 2016 tarihleri arasında
düzenlenen İstanbul Jewelry
Show’da Kuyumcukent’li firmalar
yine Kuyumcukent Pavilyonu ile fuar
ziyaretçilerine merhaba dedi.

Kuyumcukent İşletme A.Ş.’nin UBM Rotaforte ile yaptığı
özel anlaşma ile Kuyumcukent’te yer alan küçük ve orta
ölçekli tüm firmalara çok uygun koşullarda fuara katılma
imkanı ve ekstra avantajlar sağlanırken, Kuyumcukent
çatısı altında yer alan firmalar Kuyumcukent’in birlik ve
beraberliğini de sektöre bir kez daha göstermiş oldu. Ayrıca yapılan anlaşmaya istinaden Kuyumcukent firmalarına uygun fiyatlar sunulmasının yanı sıra stand kurulumu,
ikram ve tercüman hizmetleri de ücretsiz olarak sağlandı.
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Kuyumcukent
Tadilat Projesinin
Onayı Alındı
Ortadoğu’nun en büyük entegre
altın, gümüş, mücevher üretim ve
ticaret merkezi olan KUYUMCUKENT
Kompleksinde; doluluk oranlarının
artması; çalışan sayısı ve işlem hacminin artmasıyla birlikte yeni ihtiyaçlar ve yapılanmalar kaçınılmaz
olmuştur.

Kuyumcukent İşletme A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat SUDAŞ

“KUYUMCUKENT’TE
HİZMET KALİTESİNİ
HER GEÇEN GÜN
ARTTIRIYORUZ”

İşletme potansiyelini daha da etkin
bir hale getirmek için üyelerine sunduğu hizmetleri sürekli geliştirme hedefiyle faaliyetlerine devam eden
KİAŞ; değişen mevzuatlara uyum
sağlamayı, müşteri memnuniyetini
arttırmayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi ve değerli üyelerimizin işlerini
kolaylaştırmayı planlayarak yeni
yapı tadilat projesi oluşturmuştur.
Söz konusu tadilat projesine ait İlave
Yapı Ruhsatı; gayretli bir takip ve süreç neticesinde resmi kurumlardan
projelerimiz onaylanarak alınmıştır.
Tadilat Ruhsatı alınması ile birlikte;
eski Yönetim döneminde yapılmış

Geçmişte yapıldı,
onayı şimdi alındı.
Düğün Salonu

Haziran 2016
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Nikah Salonu Düzenlemeleri

ve yıkım kararları olan düğün salonu; oto yıkama vs gibi yerler de
meşruiyete kavuşmuştur.
Tadilat Projesi kapsamında yapılacak işler ortak menfaatlere hitap
eden yapılması zorunlu düzenlemelerden oluşmakta ve siz değerli
üyelerimizin ortak mallarına katma
değer sağlamaktadır.
Tadilat Projesi kapsamında yapılması öngörülen işlerden başlıcaları
şöyledir:
• Atölye Bloğu’na ilave yük asansörü yapılması ( Yük taşıma kapasitesinin artan nüfus yoğunluğuna cevap
verememesi nedeniyle Üyelerimizin
iş hacmine destek olmak üzere projelendirilmiştir.)
• AVM Bloğu Düğün Salonu Yapılması
• AVM Bloğu -1 otoparka yeni bir
giriş yapılması; bölgede mal kabul
düzenlemesi yapılması ( Otopark
girişini kaçıran müşteri ve üyelerimiz
tesis dışına çıkarak; yeniden giriş

yapmak zorunda kalınmasının önüne
geçmek amacıyla projelendirilmiştir.)
• Mağaza Bloğu 6 adet ilave Yangın
Kaçış Merdiveni Yapılması (Yeni Yangın Yönetmeliklerine uygun hale gelinmesi amacıyla projelendirilmiştir.)
• Tesisimiz Cuma Mescidine 2 adet
Yangın Kaçışı Yapılması
• Tesisimiz Cuma mescidine abdest
alma yerleri yapılması (Cuma günleri
üyelerimizin yoğunluklu kullanımında
rahatlama sağlamak amacıyla)
• Tesisimiz Atölye Bloğu katlarına abdest alma yerleri yapılması

Son imza Kuyumcukent
BKM Yönetim Kurulu Başkanı
Habib Kocabaşoğlu tarafından atıldı.
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Geçmişte yapıldı,
onayı şimdi alındı.

• Tesisimiz Mağaza Bloğu’na Çok
Amaçlı Gösteri Merkezi Yapılması
• Platform Katı Depo Alanları ve Sosyal Hizmet Alanı Oluşturulması
• Mağaza Bloğu Cafe Alanları oluşturulması
• Mağaza Bloğu Meydanı’nın Düzenlenmesi
• Tesis genelinde birçok Sosyal Alan
Oluşturulması
Tesisimizin katma değerinin bu projelerle yükseleceğini belirten KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş;
“Yönetimimiz, Kuyumcukent tesisinin
dev üretim kapasitesinin sürdürülebilirliğini sağlayarak ülke kalkınmasına
gösterdiği yararın bilincinde olarak
ve en son teknolojileri takip ederek,
işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verecek, çevreci yeniliklerle doğaya ve
gelecek nesillere saygılı, geleceğe
ve insana yatırım yapan projeler geliştirmektedir. Bu geliştirilen projeler ile
ilgili onaylar yoğun çalışmalarımız neticesinde resmi kurumlardan alınmış
ve Kuyumcukent Kompleksinin Yeni
Yapı Tadilat Ruhsatını alması sağlanmıştır. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz önemli projeler ile
Kuyumcukent Tesisinin hem değeri
yükselecek hem de Siz üyelerimize
sunduğumuz hizmetlerin kalitesi yükselecektir. Her zaman en önemli önceliğimiz siz üyelerimizin memnuniyetini sağlamaktır.” diyerek konu ile ilgili
açıklama yaptı.

Geçmişte yapıldı,
onayı şimdi alındı.
AVM Yemek Katı Düzenlemeleri

Geçmişte yapıldı,
onayı şimdi alındı.
Yük Asansörü
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UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ONAYI ALINMIŞ

TADİLAT PROJESİNDE

ŞOK
DAVA

Ü

yelerimize sunduğu hizmetleri
sürekli geliştirme
hedefiyle faaliyetlerine devam
eden KİAŞ’ın; siz
değerli üyelerimizin ortak mallarına katma değer sağlamak
amacıyla geliştirdiği tadilat
projesinin onayının alınmasının hemen akabinde Gökhan
Ertan, İdris Tan Kamer, Mehmet Ayyıldız, Mustafa Aycan,
İlhan gedik, Ramis Algül, Seyit Balım tarafından Av. Alparslan Deliceoğlu aracılığıyla İdare’ye ruhsatın iptali için
dava açıldı.
Bahse konu Tadilat Projesi tamamen tüm maliklerin ortak
menfaatlerine hitap eden yapılması zorunlu düzenlemelerden oluşmaktadır. Yönetimimizin Tadilat Projesinin onay
alınarak hayata geçirilmesi
için bu denli çaba göstermesi,
maddi ve manevi emek harcamasının asıl sebebi, geçmiş dönemde tamamlanmış
ancak ruhsatı alınamamış ve
Kuyumcukent ile bütünleşen
başta düğün salonu olmak
üzere olan yapılara meşruiyet
kazandırmaktır.
Geçmişte yapılan ve önümüzdeki günlerde yapılması planlanan işleri kapsayan tadilat
projesi onayı için Bahçelievler Belediyesi tarafından tüm
gerekli denetimler yapılmış ve
sonrasında tadilat projesinin

Tadilat projesi onayı alınması
sayesinde geçmişte yapılmış
ve onayı olmadığı için sürekli
sıkıntı yaratan konular çözülmüş olduğu gibi, Kuyumcukent’in

gelişmesine

İdris Tan Kamer

önemli

katkılar sağlayacak, ziyaretçi
sayılarını arttıracak yeni projelere başlanabilmesi için de ilk
adımlar atılmaya başlanmıştır.
Geçmiş yönetimler zamanında yapılmış, ve kullanımı Kuyumcukent için zaruri olan
yapıların resmiyet kazanması

Mustafa Aycan

için hazırlanan Tadilat Projesinin onay sürecinde zorunlu
olarak birçok harç ödenmiştir.
Davanın kabul edilmesi durumunda maddi ve manevi çok
uğraş verilerek onayı alınan
Tadilat Projesinin iptali halinde, başta düğün salonu ol-

İlhan Gedik

mak üzere meşruiyet kazanan
yerler tekrardan sıkıntılı pozisyona girecek, ödenen zorunlu
giderlerin geri dönüşü de olmayacaktır.
Sadece

ortak

menfaatlere

katkı sağlamak amacıyla alın-

Seyit Balım

ması zorunlu hale gelen ruhsatın, iptali için açılmış olan
dava sadece Kuyumcukent’e
maddi ve manevi zarar verdiğiyle kalacaktır.

onayı alınmıştır.

Gökhan Ertan
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Başkan Vekili Deniz,
‘‘Bu Davayı Açanlar

Konu ile ilgili bilgi aldığımız Abdullah Deniz;

lunmadığı gibi, herkesi memnun etmek de

“Geçmişte yapılan ve tesisimizin ihtiya-

mümkün değildir. Almış olduğumuz tadilat

cı olan işlerin tadilat projesi kapsamında

projesi onayı ile önemli bir sıkıntıyı çözmüş

Bahçelievler Belediyesi tarafından denet-

olmamıza rağmen bu davayı açanlar, sa-

lenmesi neticesinde, onayları alınmıştır.

dece Kuyumcukent’e maddi ve manevi

Maliklerimiz rahat olsun, 16.000 kişinin ça-

zarar verdiğiyle kalacaktır. Biz gerçek-

KİAŞ
S

lıştığı ve 2428 malik olan bir tesiste bu tip

leştirdiğimiz bu icraat ile daha önceden

Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre

Kuyumcukent’e Maddi ve Manevi
Zarar Verdiğiyle Kalacaktır’’
Kuyumcukent
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Abdullah Deniz

yapılan ve ruhsatı olmayan projelerin
ve ileride yapılması planlanan projelerin
onayını aldık. Onayını almadığımız hiçbir

cukent’i yöneten Kuyumcukent İşletme A.Ş Yönetiminin şirkette başlattığı Toplam Kalite Yönetimi Sistemi çalışmaları
sonucunda 2015 yılı Mayıs ayında aldığı 4 önemli ISO kalite belgesini Mayıs 2016 tarihinde yeniledi.

KİAŞ almış olduğu ISO 9001:2008 Kalite

Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve

düşünülen projelerden biri Komplekste bir

Yönetim Sistemi kalite belgeleri ile ge-

Spor Merkezi’nin açılmasıdır. Bu konuda

nel kalite standartlarına uygun bir şekilde yönetiliyor olmasının yanı sıra çevre

bulunmaktaydı. Sağlıklı yaşam konusunda

duyarlılığını, iş sağlığı ve güvenliği konu-

önemli bir konu olan spor yapma ihtiya-

sundaki hassasiyetini ve müşteri mem-

cını karşılamak amacıyla açılacak olan

nuniyetini esas alan bir şirket olduğunu

Spor Merkezi’nin projesi hazırlanarak fizibilite çalışmalarına başlanmıştır. Bir diğer
önemli proje de AVM Bloğuna yapılacak

kanıtlamıştır.
Kuyumcukent İşletme A.Ş.’nin hizmetle-

olan çok amaçlı gösteri merkezi projesidir.

rinin kalitesini tescilleyen bu önemli bel-

davalar olabilir. 2428 bağımsız bölüm sahi-

Hepinizin bildiği gibi AVM’lerin pek çoğun-

geleri almaya hak kazanabilmesi; kalite

binin aynı düşüncede olması gerekliliği bu-

da bulunan gösteri merkezleri ziyaretçi

yönetim sistemlerini belgelendirmesi,

sayılarında önemli artışlar sağlamaktadır.
Tadilat projesi onayı ile Mağaza Bloğu’na

ri bağımsız ve akredite bir sertifikasyon

Kuyumcukent’te birçok ünlü sanatçı ağır-

kuruluşunun denetiminden başarıyla

lanacak ve ziyaretçi sayılarında önemli

geçmiş olması ve bunun devamlılığını

tesisimizin gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan Atölye Bloğu’na ilave

Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Projesi

kurmuş olduğu kalite yönetim sistemle-

yapılacak çok amaçlı gösteri merkezi ile

artışlar sağlayacaktır. Yine aynı şekilde

Haziran 2016
Sayı 14

ektörün merkezi, Ortadoğu’nun en büyük entegre altın, gümüş ve mücevher üretim ve ticaret merkezi olan Kuyum-

ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti

uzun zamandır Yönetimimizden talepte

Spor Kompleksi Projesi

SONUCUNDA YENİLEDİ!

projeye başlamadık. İlk etapta yapılması

tesisimizde bulunan çalışanlarımızın çoğu
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4 ÖNEMLİ ISO KALİTE BELGESİNİ
ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARIN

sağlaması ile mümkündür. KİAŞ çalışanları, bu belgelerin gerektirdiği standart-

yük asansörü yapılması, Mağaza Bloğu

ları sürekli takip ederek ileriye taşımak

cafe alanları oluşturulması, tesis genelin-

konusunda gerekli disiplin ve özveriyi

de birçok sosyal alan oluşturulması gibi

göstererek çalışmalarına devam et-

projeler ile alınan tadilat projesi ile onayı
ile gerçekleştirilebilecektir.” dedi.

mektedirler.
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VASİP ŞAHİN VE HALAÇ AİLESİ’NDEN
ANLAMLI PROTOKOL
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı
Av. Özcan Halaç’ın eşi Başak Halaç, Bahçelievler Dr. Özkan Halaç Özel Eğitim
Uygulama Merkezi’nin protokolüne imza attı. Önümüzdeki yıl eğitime
başlayacak olan okulda engelli çocuklar eğitim görecek.

İ

stanbul Valisi Vasip Şahin
ve İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı
Av. Özcan Halaç’ın eşi
Başak Halaç, Bahçelievler Dr. Özkan Halaç Özel Eğitim
Uygulama Merkezi’nin protokolüne imza attı. Önümüzdeki yıl
eğitime başlayacak olan okulda
engelli çocuklar eğitim görecek.
Hayırseverliği ile tanınan ve daha
önce de eğitim alanında çok
sayıda okul projesine imza atan
Halaç Ailesi tarafından hayata
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geçirilecek olan, Bahçelievler
Dr. Özkan Halaç Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin protokolü
İstanbul Valiliği’nde imzalandı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve
İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim
Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç’ın eşi Başak Halaç tarafından
imzalanan protokol ile hayata
geçirilmesi planlanan okulda engelli öğrenciler eğitim görecek.
İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan
Halaç’ın ağabeyi adına inşaa

edilecek olan Bahçelievler Dr. Özkan Halaç Özel Eğitim Uygulama
Merkezi toplam 4500 metrekare
alan üzerine yapılandırılacak. 5
kattan oluşacak ve 350 engelli öğrencinin eğitim göreceği okulda,
engelliler için özel olarak tasarlanmış 40 adet derslik yer alacak.
Halaç Ailesi’nin hayırseverliğini takdir ettiklerini belirten İstanbul Valisi Vasip Şahin, engelli öğrencilerin
eğitim göreceği Dr. Özkan Halaç
Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin
bu anlamda diğer okullara göre
kendileri için farklı bir anlam taşıdığının altını çizdi. Duyarlılıklarından
ötürü Başak Halaç şahsında Halaç
Ailesi’ne teşekkür eden Vasip Şahin, ailenin gerçekleştirmiş olduğu
diğer projeler için de teşekkür etti.

engellilere yönelik bir okul projesi
planladıklarını ve okula geçtiğimiz
yıl ebediyete uğurladıkları Dr. Özkan
Halaç’ın adını vermeyi uygun bulduklarını ifade etti. Rize’de hayata
geçirilen Ömer Halaç İşitme Engelliler Ortaokulu’na da ağabeylerinin
ismini verdiklerini söyleyen Halaç,
herkesin engelli adayı olduğunu bu
konuda herkesin duyarlılık sahibi olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İki ağabeyini de ebediyete uğurladığını ve gerek Ömer Halaç gerekse
Özkan Halaç’ın yaşamları süresince
engellilere her zaman destek olmaları sebebiyle engellilere yardımın
kendileri için vasiyet sayıldığını belirten Av. Özcan Halaç, bu yüzden yine

Haziran 2016
Sayı 14

61

HABER

K

HABER

uyumculuk sektörünün merkezi olan Kuyum-

lu, Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

“Sonuçta çocuklarımıza Türkiye’nin geleceğini teslim

cukent Kompleksinin Yönetimi; eğitim faaliyet-

Ahmet Karbeyaz, Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu

edeceğiz. Bu yüzden zekâlarına ve becerilerine çok gü-

lerine öncülük etmek ve destek olmak konu-

Üyeleri Nail Akyüz ve Osman Karagüney, KİAŞ Genel Müdü-

veniyoruz. Bugün de güzel bir karşılaşma olacak. Orga-

sundaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

rü Mahmut A. Esen, GHSİM İstanbul Şube Müdürü Adnan

nizasyonda katkısı olan kurumlarımıza, Uğur Okulları’na
ve Kuyumcukent’e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Ku-

Kuzu, GHSİM Bahçelievler İlçe Müdürü Numan Şahin, Tür-

yumcukent’in öncülüğünde 14 Mayıs’ta da çocukları-

kiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Yusuf Doğ-

mıza ve yurdumuzun şanına yakışır güzel bir etkinliğimiz

ruer ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arda Kılıç, TSF İstanbul

daha olacak. Bin öğrenci

İl Temsilcisi Rıza Öney, Turnuva Koordinatörü Eyüp Araz, Ye-

ile satranç alanında Gu-

şilay Bağcılar İlçe Başkanı Mustafa Arslan, Uğur Okulları Ge-

inness dünya rekoru kırma

nel Müdür Yardımcıları Mustafa Çakır ve Adil Kurt, sporcular,

denemesi yapılacak” diyerek Kuyumcukent’te 14

antrenörler ve sporcu yakınlarının katılımıyla gerçekleşen
turnuva final töreniyle son buldu.

GENÇ BEYiNLERi DESTEKLiYOR!

giren takımlara Uğur Okulları ve Kuyumcukent tarafından toplam 12 bin lirayı geçen miktarda ödül
dağıtıldı. 280 sporcunun finalde kıyasıya yarıştığı tur-

KU KUYUMCUKENT

Mayıs’ta gerçekleştirilecek
ve uluslararası arenada ses
getirecek önemli etkinliğin
müjdesini verdi.

ŞAH MAT SATRANÇ TURNUVASI FİNALLERİ
KUYUMCUKENT AVM’NİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ
Kuyumcukent; geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ge-

İstanbul’un 39 ilçesinden 3 bin 500 sporcunun katılımıyla 05

lişimine büyük katkılar sağlayan satranç sporunu destekle-

Ocak tarihinden 09-10 Nisan tarihine kadar her hafta sonu

mek amacıyla Türkiye Satranç Federasyonu ile işbirliği yap-

gerçekleşen ve çekişmeli maçlara sahne olan “Şah Mat”

maya başladı.
‘ŞAH MAT’ TURNUVASI ŞAMPİYONLARI
ÖDÜLLERİNİ ALDI
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) İstanbul İl Temsilciliği ile Uğur Okulları ve

nuvada Yıldızlar kategorisinde “Güç Birliği”, Küçükler katego-

Kuyumcukent işbirliğinde düzenlenen

risinde ise “Dinamik Çift Ünlem” Takımları büyük ödülü aldı.

Şah Mat 2016 İstanbul Küçükler ve Yıl-

Ayrıca İstanbul Yıldızlarda Güç Birliği, Türk Hava Yolları Spor

dızlar Takım Turnuvası’nın Finalleri 09-

Kulübü, Beyin Sporları Akademisi, Kadıköy Satranç Merkezi

10 Nisan tarihlerinde Kuyumcukent

turnuvada derece yapan takımlar oldular.

AVM’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Sporcuların ödüllerini Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı

Bahçelievler Kaymakamı

Nevzat Sudaş, Kuyumcukent BKM Yönetim Kurulu Başkanı Ha-

Mehmet Ali Özyiğit, Ba-

bib Kocabaşoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili

kırköy Kaymakamı Adem

Yusuf Doğruer ve Uğur Okulları Genel Md. Yrd. Mustafa Çakır

Öztürk, Kuyumcukent Yö-

verdi.

netim Kurulu Başkanı Nev-

Açılış gününde çocuklara destek vermek ve açılış hamlesi-

zat Sudaş, Kuyumcukent

turnuvasında Küçüklerde 7-12 yaş, Yıldızlarda 13-18 yaş

ni yapmak üzere katılım sağlayan Bahçelievler Kaymakamı

BKM Yönetim Kurulu Baş-

arası sporculardan oluşan 567 takım mücadele etti.

Mehmet Ali Özyiğit böyle bir etkinliğin çocuklar ve gençler

kanı Habib Kocabaşoğ-

Finalde Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde dereceye

için çok önemli olduğunu vurguladı. Özyiğit aynı zamanda,
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KİAŞ’IN

Kuyumcukent’lilere İhlas Kolejinden
Özel İndirimler

KURUMLARLA
YAPTIĞI
ANLAŞMALAR
SAYESİNDE

İhlas Koleji ile yapılan anlaşma gereği; KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ş. üye veya personelinin çocukları için İhlas Koleji’nin
açıkladığı kayıt ücretleri üzerinden, giriş kaydı yapılan okul
kademesinde geçerli olmak kaydıyla, uygulanacak kurumsal indirim oranı eğitim ve yemek ücretlerinde geçerli
olacaktır. Yeni kayıtlarda tüm yıl boyunca %15 kurumsal in-

KUYUMCUKENTLİLER

dirim oranı uygulanacaktır. Yenilenen kayıtlar için 1 Temmuz

ÖZEL FİYATLARLA
HİZMET ALMAYA
DEVAM EDİYOR…

Temmuz itibari ile %10 olarak uygulanacaktır. %15 olarak

tarihine kadar uygulanacak olan indirim oranı %15 olup, 1
uygulanacak olan indirim oranı kredi kartına blokeli taksitler için geçerlidir. Peşin ödemelerde %15+%5 indirim oranı
uygulanacaktır. Kampanya dönemlerinde yüksek oran uygulanır. Üye veya personelinin çocuklarına sadece eğitim
KİAŞ, tüm Kuyumcukentlilerin ve ailelerinin de yararlanabileceği sağlık, eğitim
ve konaklama gibi farklı sektörlerden
firmalarla yaptığı kurumsal anlaşmalar
ile üye ve çalışanların tüm alanlarda
avantajlı hizmetler almaları için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda; kurumsal hizmet alımları için Düzey
Göz Hastanesi ve İhlas Koleji ile yapılan
görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanarak, Kuyumcukentlilerin faydalanabileceği özel fiyatlar uygulanmaya
başlandı.

Düzey Göz Hastanesi
Kuyumcukent’lilerin
Hizmetinde
Düzey Göz Hastanesi yapılan anlaşmaya istinaden; 01-02 Haziran tarihlerinde
Kuyumcukent AVM’de yaptığı ücretsiz göz ölçümleri ile Kuyumcukentlilere Kompleks içinde sağlık hizmeti
vermiş oldu. KİAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Sudaş’ın ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı göz
ölçümlerine Kuyumcukent sakinleri yoğun ilgi gösterdi. KİAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş; “Sağlık,
eğitim ve konaklama gibi farklı sektörlerden firmalarla kurumsal anlaşmalar
yaparak Kuyumcukent çalışanlarının ve
ailelerinin avantajlı hizmetler almaları
için görüşmelerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Düzey Göz Hastanesi
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ve İhlas Koleji ile yaptığımız anlaşmalar
sayesinde Kuyumcukentlilerin özel indirimli fiyatlardan yararlanmasına olanak sağladık. Yeni kurumsal anlaşmalar
yapmak için firmalar ile görüşmelerimiz
devam etmektedir.” dedi.

ücretlerinde uygulanacak indirim oranına ek olarak, kayıtlarda İHLAS KOLEJİ’nin açıkladığı koşullarla %5 kardeş indirimi de KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ş. üye veya personelinin
çocukları için geçerli olacaktır.

Düzey Göz Hastanesi ile imzalanan anlaşma gereği; KİAŞ ve Kuyumcukent’teki firma sahibi ve çalışanlarına, çalışanların ve firma sahiplerinin 1. dereceden
yakınlarına hizmet verilen dönemde
sektörde geçerli olan fiyat düzeyinden;
göz muayenelerinde SGK’lı çalışanlar
ve emeklilere muayene ücretsiz, SGK’lı
çalışanlardan sadece devlet katılım
payı 12 TL alınacaktır. Katarakt ameliyatları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek
ve hastanın tercihi ve doktorun tavsiyesine göre uygulanacak merceğin fiyatı
üzerinden % 25 indirim uygulanacaktır.
Tüm tetkik ve tüm ameliyatlardan % 25
indirim uygulanacaktır. SGK’sı olmayanlara muayenede, tetkik ve ameliyatlardan %50 indirim yapılacaktır. Göz
Check-Up (Göz tansiyonu, göz ve gözlük ölçümü, muayene, damlalı retina
muayenesi, şaşılık tespiti, Kornea Topografisi, OCT-Göz sinir taraması, Pakimetri-Kornea Kalınlığı, Arka Segment
Resimleri, Shirmer-Göz Kuruluğu Test
Bilgisayarlı Görme Alanı) için SGK’lı hastalara 300 TL yerine % 50 indirimli 150 TL,
SGK’sı olmayan hastalara 500 TL yerine
%50 indirimli 250 TL olarak uygulanacaktır.
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Kuyumcukent

Alarm İzleme Merkezi (KAM) ile

7 gün / 24 saat Güvende…
KİAŞ’ın, güvenlik sektörünün lider firması Pronet’le
yaptığı işbirliği ile Kuyumcukent sakinleri, maksimum
güvenlik fırsatına çok büyük avantajlarla sahip oluyor.
Mevcut alarm sisteminizi Kuyumcukent Alarm İzleme
Merkezi’ne (KAM) bağlatarak, Kuyumcukent’e özel fiyat
avantajlarından ve özel hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

KUYUMCUKENT İÇ GÜVENLİK
HİZMETİ NASIL ÇALIŞIYOR?
•Kuyumcukent’in sunduğu bu iç güvenlik hizmeti ile sisteminizden
gelen sinyaller sizin
yerinize Kuyumcukent Alarm İzleme
Merkezi (KAM)tarafından kontrol edilecek.
• Olumsuz bir durum

sinyali alındığında, Kuyumcukent güvenlik ekibi
tarafından gerekli kontrolleri yapılacak, gerekirse
müdahale edilecek.
• Pronet ve KİAŞ işbirliği ile klasik alarm sistemlerinden farklı olarak Kuyumcukent’e özel, “İş yerinizden alarm alındı, olağan dışı bir durum var mı?
sorusunu sormak yerine, “İş yerinizden alarm alındı,
güvenlik kontrolleri yapıldı, olağan dışı bir durum
yok” şeklinde bilgi verilecek.

Detaylı bilgi ve KUYUMCUKENT’e özel maksimum güvenlik fırsatı için aşağıdaki
numaraları arayabilir ve KİAŞ Destek Birimleri Müdürlüğü’ne bizzat başvurabilirsiniz.

İrtibat Numaraları
KİAŞ Destek Birimler Müdürlüğü
0 212 603 00 00 Dahili:127
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Pronet Proje Sorumlusu
Hüseyin MEMİŞ
05305614098
4441911

HABER

BAHÇELİEVLER’İN ŞAMPİYONLARI
YENİÇERİ ALTINLARI İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

S

osyal sorumluluk projelerine önem

veren ve çocukların eğitimine her
fırsatta katkı sağlamaya özen gösteren İstanbul Altın Rafinerisi’nin
sponsorluğunda düzenlenen 2016

29-30 Nisan ve 1 Mayıs 2016 tarihlerinde devam eden 2016 Bahçelievler İlçe Birinciliği Satranç Turnuvası sonunda; dereceye giren sporcular
İAR’ın Yeniçeri Takı Serisinin ürünleri olan tam, yarım
ve çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Bahçelievler İlçe Birinciliği Satranç Turnuvası
29 Nisan 2016 Cuma günü Kuyumcukent
AVM`de 100 sporcunun katılımıyla başladı.
Tu r nuva a ç ılış t öre ni K u yu mc u kent BKM
Yönetim Kurulu Başkanı Habib Kocabaşoğlu,

Kuyumcukent Yönetiminin katılımıyla düzenlenen törende ödül ve madalya almaya hak
kazanan sporcuların mutluluğu görülmeye
değerdi.
Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Sudaş, TSF İl Temsilcisi Rıza
Öney, Turnuva Başhakemi NA Vedat Filiz, Turnuva Direktörü Eyüp Araz ve sporcuların katılımıyla yapıldı.
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Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit

GBİAD Kurucu Başkanı Zeynep Nazan Soyer, Şehit Aileleri ve Gazilere yaptıkları desteklerden dolayı Av. Özcan
Halaç ve eşi Başak Halaç’a
teşekkür belgelerini ve Dernek adına hazırlanan plaketlerini takdim etti. Ayrıca ifta-

GELENEKSEL ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER İFTARI

ra katılan Türkiye Harp Malulü

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ’NİN
EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENDİ!

Derneği İstanbul Şube Baş-

B

Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri
kanı Gazi Önder Çelik, İAR
Yönetim Kurulu Başkanı Av.
Özcan Halaç’a derneklerine
yapmış olduğu katkılarından
dolayı plaket takdim etti.

arış ve kardeşlik duygularının pekiştiği, birlik ve beraberlik içinde olmanın, toplumsal dayanışmanın güzelliklerinin ve manevi
duyguların yoğun olarak yaşandığı Müba-

rek Ramazan ayında geleneksel hale gelen “GBİAD
İftarı”; 26 Haziran 2016 Pazar günü, Güç Birliğine İlk
Adım Derneği - GBİAD’ın en büyük destekçilerinden
olan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) Başkanı Av. Özcan Halaç ve eşi Başak Halaç’ın ev sahipliğinde Harbiye Orduevi’nde gerçekleşti.
Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit’in de
katıldığı geleneksel GBİAD iftarına; şehit aileleri, gaziler, GBİAD gönüllüleri, GBİAD yönetim kurulu, seçkin
misafirler, dernek bağışçıları, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Deniz, KİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Karagüney, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen ve
İAR Yöneticileri katıldı.
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RÖPORTAJ

BONA GOLD

KUYUMCUKENT 4. FABRİKADAKİ
YENİ YERİNDE HİZMETİNİZDE

Bona Gold
Kuyumculuk Sahibi
&
Kuyumcukent BKM
Yönetim Kurulu Üyesi
Boğos Sıradağ

Kuyumcukent AVM’de
gerçekleştirilen etkinliklerde
desteklerini esirgemeyen
Bona Gold Kuyumculuk sahibi
Boğos Sıradağ,
firmasıyla ilgili bilgi verdi.

Ö

zgün tasarımlarıyla
dikkat çeken Bona
Gold Kuyumculuk
sahibi Boğos Sıradağ; günümüzde
tasarımın
öneminin daha ciddi algılanması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Bu
doğrultuda tasarım ekibiyle yeni
koleksiyonlar hazırlamaya hız kesmeden devam eden Sıradağ,
“1994 yılında Kapalıçarşı’da 15
metrekare içinde kurulan Bona
Gold; bugün Kuyumcukent Fabrikalar bölümü 4.fabrika 5.katta,
dev kadrosu ve son teknolojilerin
sunduğu olanaklar ile ürettikleri

geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışı ile her ayar (9, 10, 14,
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18, 21) altın takı üretimini gerçekleştirmektedir.

Kaliteli ürün ve özgün tasarımcılığı prensip edinen Bona Gold,
dünyadaki trendleri ve yenilikleri
takip ederek, ustalık ve teknolojiyi
harmanlayarak her zevke uygun
takılar üretmektedir.
16 yıldır sektörde hızla büyüyen
Bona Gold yükselen ihracat grafiği ile ülkemizi yurt dışında en iyi
şekilde temsil eden firmalardan
biri olmuştur.
Bona Gold olarak hedefimiz kalitemizden ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden ürün
yelpazemizi genişleterek özgün
koleksiyonlar oluşturmaktır.” diyerek firması hakkında bilgi verdi.

REKLAM

SAĞLIK

KUYUMCUKENT’LİLERE
VİTAL HOSPİTAL’DEN
ÖZEL İNDİRİMLER

G
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eçtiğimiz

günlerde

Ku-

Güvenilir Ellere
Teslimiyetin Adresi

tırmalarımız oldu. Vital Hospital’ın sağlık ala-

(KİAŞ) Genel Müdürü Mah-

nındaki başarılı çıkışını biz de Kuyumcukent

mut Esen’in Vital Hospital’i

olarak takdir ettik ve kendileri ile sağlık ala-

ziyaretiyle başlayan görüşmeler, Kuyumcu-

nında çalışmayı tercih ettik” dedi. “Vital Hos-

kent AVM Eski İletişim Uzmanı ve Vital Hospital

pital açısından Kuyumcukent’in manevi an-

Halkla İlişkiler Müdürü Makbule Uysal Tepe-

lamda özel bir yeri olduğunu” söyleyen Özel

baş ile Kurumsal Pazarlama Müdürü Belgin

Vital Hospital Halkla İlişkiler Müdürü Makbule

Aydoğan’ın iadeyi ziyareti ile anlaşmaya

Uysal Tepebaş, “Biz Vital Hospital olarak her

dönüştü.

zaman verdiğimiz sağlık hizmetimizin arkasın-

Karşılıklı yapılan anlaşma gereği atılan im-

dayız. Alanında uzman doktorlarımız ve per-

zaların ardından konu hakkında açıklama-

sonellerimizle Kuyumcukent çalışanlarına en

larda bulunan Kuyumcukent İşletmeleri A.Ş.

iyi sağlık hizmetini sunacağız” ifadelerini kul-

Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, “Vital

landı. Karşılıklı yapılan anlaşmanın ardından

Hospital’ı bir süredir takip ediyorduk. Anlaş-

toplantı sohbet havasında sona erdi.

Dahiliye
Genel Cerrahi
Kulak Burun Boğaz
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üroloji
Radyoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Kardiyoloji
Psikolog
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Beyin ve Sinir Cerrahi
Nöroloji
Plastik Cerrahi
Medical Estetik
Çocuk Hastalıkları
Cildiye (Dermatoloji)
Diyetisyen
Acil
Anestezi ve Reanimasyon

HİZMETLERİMİZ

mamızı yapmadan önce de bir takım araş-

yumcukent İşletme A.Ş.

BÖLÜMLERİMİZ

Radyoloji
Röntgen
Tomografi
Mamografi
Laboratuvar
Genel Yoğun Bakım Ünitesi
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Tüm
annelerimizin
anneler günü
kutlu olsun.

Deli Hüseyin Paşa Cad. Şevket Dağ Sok. No:2
Bahçelievler / İstanbul
Telefon: (0212) 557 40 00 Fax: (0212) 557 04 00
www.vitalhospital.com.tr
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AÇILAN MİGROS ŞUBESİ İLE KUYUMCUKENT AVM’DE
MAĞAZA YELPAZESİ GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

Kuyumcukent Yönetiminin AVM’deki mağaza yelpazesini genişletmek
amacıyla uzun süredir devam ettiği
girişimlerden olumlu sonuçlar alınmaya başladı. Bu girişimlerin en önemlilerinden olan, Türk perakende
sektöründe 62 yıllık deneyime sahip olan Migros
ile yapılan görüşmeler
neticesinde, Migros Kuyumcukent AVM’de bir
şubesini açtı. 20 Mayıs
2016 tarihinde gerçekleşen açılışa Kuyumcukent
sakinleri büyük ilgi gösterdi.

Migros Jet
Mağaza Müdürü

Erkan Aslan
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Yeni açılan mağazaları hakkında
bilgi almak için görüştüğümüz Migros
Jet Mağaza Müdürü Erkan Aslan
“Migros olarak, Gıda perakendesinde değişimlere öncülük ederek, mağazalarımızdan içeri giren her bireyin
yaşam tarzına ve beklentilerine uygun yenilikleri tüketicilerimizle buluşturma arzusundayız.
20.05.2016 tarihinde de Kuyumcukent
Mjet Mağazamızı müşterilerimizin hizmetine açtık. Marmara bölgesindeki
konumu ile son derece merkezi bir
noktada. Mağazamız konforlu satış
alanı ve 2 kasası ile hızlı ve kolay alışveriş imkanı sağlıyor.

Zengin çeşitli taze ürün gruplarımızı
sağlıklı ve hijyenik koşullarda müşterilerimize sunduğumuz mağazamızda,
Migros kalitesi ile bölge halkının tüm
temel ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla
karşılayabileceğimiz 3100 çeşit
ürün satışa sunuyoruz.
Mağazamız, haftanın yedi
günü 07:30 ile 20:00 saatleri arasında hizmet verecek.
Tüketicilerimize
daima
kusursuz hizmet sunma
anlayışımızla, her gün 72
ilde kapımızdan içeri giren
1.750.000 farklı müşterinin hem
aklına hem kalbine hitap ederek,
sektörde taze ürünler, iyi fiyat ve iyi
hizmet, bol çeşit ve iyi alışveriş deneyimi konusunda fark yaratıyoruz.”
dedi.

HABER

HABER

ONLINE BORÇ SORGULAMA

HİZMETİ İLE İŞLEMLER ARTIK
BİR TIK YAKININIZDA

Cari hesaba atanmış olan kullanıcı
kodu ve şifre ile giriş yapılır.

Kurum’da kayıtlı cari hesap bilgileri ve verilerin güncelleme zamanı listelenir. Bu ekrandan borç bakiyenize ve iç kapı
numaranıza erişebilirsiniz.

KİAŞ Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Ahmet Karbeyaz

K

uyumcukent
Yönetimi olarak Üyelerimizin memnuniyetini
sağlamak en önem
verdiğimiz konuların
başında gelmektedir. Bu amaçla
sektörümüzün merkezi olan Kuyumcukent Kompleksinde verdiğimiz
hizmetlerin kalitesini her geçen
gün arttırma hedefindeyiz. Özellikle son dönemde büyük gelişmeler
kaydedilen internet ortamında gerçekleştirilen işlemleri, Üyelerimizin
Kuyumcukent Kompleksi’nin web sitesi olan www.kuyumcukent.com.tr
üzerinden gerçekleştirebilmelerini
sağlamak için uzun süredir devam
eden çalışmalar sonuçlandırılmıştır.
Artık Üyelerimiz, internet sitemizde
bulunan Online Borç Sorgulama
menü adımından ‘’Online aidat
borç sorgulama, iç kapı numarasına erişme ve bilgi güncelleme’’
işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde
yapabileceklerdir. Bu hizmet 1 ay
içerisinde siz değerli üyelerimizin
kullanımına sunulacaktır. Online
borç sorgulama ekranlarının kullanırken izlenecek adımlar ile ilgili
KİAŞ Mali ve İdari İşler Müdürü Emre
Saçar’dan bilgi aldık.
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Cari hesap ekstresi seçeneği ile devir tarihinden itibaren güncel bakiyeyi oluşturan hareketler detayları ile birlikte listelenmektedir. Burada borcunuzun hangi aydan geldiğini ve yaptığınız ödemeleri görmeniz mümkündür.

Talimat yazdır seçeneği ile banka otomatik ödeme talimatı ve kredi kartı ödeme talimatı yazıcı çıktısı alınabilir.
www.kuyumcukent.com.tr sitesinin ana sayfasında bulunan Online Borç Sorgulama seçildiğinde;
kullanıcı giriş ekranı karşınıza gelir.

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz; “Sektörün merkezi olan Kompleksimizde uluslararası standartlarda
verdiğimiz hizmetlerin kalitesini ve Üyelerimizin memnuniyetini arttırmak için her geçen gün yeni projeler geliştiriyoruz.
Üyelerimizin internet ortamında sorgulama yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla web sitemizde yeni bir uygulama başlattık. Bu uygulama ile sorgulama işlemleri artık bir tık yakınınızda olacak.” diyerek yeni uygulama hakkında bilgi verdi ve web sitesinde bulunan bilgilendirme ekranlarını geliştirmek konusundaki çalışmaların devam ettiğini belirtti.
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KİAŞ Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Abdullah Deniz

‘‘

KİAŞ ÜCRETSİZ DİL
KURSLARI İÇİN

İSMEK İLE ANLAŞTI

T

ürkiye’nin değerli maden ihracatının yaklaşık
% 80’ini gerçekleştiren
ve Ortadoğu’nun en büyük entegre altın, mücevher, gümüş üretim ve
ticaret merkezi olan Kuyumcukent
Komplesinin Yönetimi; sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla birçok girişimlerde bulunmaktadır.

İSMEK
DERSLER
EYLÜL’DE
BAŞLIYOR

Başvurular KİAŞ’a
yapılacaktır.
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Bu girişimlerden biri olan ve geçtiğimiz yıl Komplekste başlatılan İngilizce kursunun gördüğü ilgi üzerine
geliştirilen Kuyumcukent AVM’de
“Ücretsiz Dil Kursları”nın verilmesi projesi için İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi
Kursları (İSMEK) ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma kapsamında İSMEK
Eylül 2016’dan itibaren Kuyumcukent AVM’de bulunan Mesleki Eğitim
Merkezi’nde ücretsiz olarak verilecek İngilizce, Arapça, Osmanlıca
dersleri ile Kuyumcukentlilere hizmet vermeye başlayacaktır.
Yabancı dil kursları ile ilgili görüştüğümüz Kuyumcukent İşletme A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Abdullah Deniz; “KİAŞ Yönetimi ola-

’’

rak sektörün gelişmesine katkı sağlamak en önemli önceliklerimizdendir.
Bu amaçla sürekli projeler geliştirmekteyiz. Eylül ayında hayata geçecek olan, uluslararası piyasalarda
ticaret yapmak isteyen sektör mensuplarımıza yabancı dil konusunda
destek vermek amacıyla geliştirdiğimiz projemiz için İSMEK ile anlaşma
sağlanmıştır. Eylül 2016’dan itibaren Kuyumcukent AVM’de bulunan
Mesleki Eğitim Merkezi’nde ücretsiz
olarak düzenlenecek olan İngilizce,
Arapça, Osmanlıca derslerinin tüm
Kuyumcukentlilere hayırlı olmasını
temenni ediyoruz.”dedi.

Kurulduğu günden bugüne kadar 2
milyon üzerinde mezun veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve
Meslek Eğitimi Kursları İSMEK, İstanbulluların kişisel birikimlerini yükseltmek, mesleki ve sanatsal bilgilerini
geliştirmek, kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlarını artırmak, gelir elde etmelerine
katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak, vb. amaçlarla
kurulmuş, örgün eğitimi tamamlayıcı
bir yaygın eğitim organizasyonudur.
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YÖNETİM 2500 MALİKİN

HAKKINI ARIYOR!

2

8 Ocak 2016 tarihli Blok Kat

Delen’e teslim ettim” dedi. Ali İhsan

Malikleri Genel Kurulunda,

Delen de, Celalettin Çağlar’ın doğ-

Ramat konusu gündeme

ru söylediğini, Celalettin Çağlar’dan

gelmiş olup, Kuyumcukent

teslim aldığını kabul ederek, altını

Yönetim Kurulu eski üyesi Ali İhsan

şirket muhasebesine teslim ettiğini,

Delen, kendi döneminde sözleşmesiz

muhasebe kayıtlarda zaten olduğunu

olarak ramat işini kendi inisitiyatifi ile

söyledi.”

verdiği Celalettin Çağlar’ın kendisine
8 kg 900 gram has altın teslim ettiğini
beyan etti. Bu beyandan yola çıkılarak yapılan detaylı araştırma sonucu
maalesef hiçbir zaman şirket kasasına
ramat işinden böyle bir ödeme gelmediği, bu işin Celalettin Çağlar’a
Yönetim Kurulu Kararı olmadan verildiği tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine
Yönetim Kurulu bu işten sorumlu tüm
kişiler aleyhine “Güveni Kötüye Kullanma ve de Nitelikli Dolandırıcılık“

Konu ile ilgili Kuyumcukent Yönetimi;

suçlarından dolayı avukat mütalaası

“Bahsi geçen bedeller, hiçbir zaman

akabinde Yargı yoluna başvurularak

KİAŞ kasasına girmemiştir, ancak o

şikayetçi olunması konusunda karar

dönemde ramat işini yapan Celalet-

almıştır.

tin Çağlar senede 8 kg. 900 gr. has altın çıktığını ve de bu bedeli Ali İhsan

28 Ocak 2016 tarihli Blok Kat Malikleri

Delen’e teslim ettiğini söyledi, Ali İh-

Genel Kurul Tutanağında bu konu ile il-

san Delen de teslim aldığını kabul etti.

gili bölüm şu şekilde aktarılmıştır; “Ce-

Ancak buradaki çelişki Eski Yönetim

lalettin Çağlar söz aldı. Siz Yönetim

Kurulu üyesi Ali Ahsan Delen’in teslim

olarak bizden büyük müsünüz, nesiniz

aldım dediği bedelin kasaya girmemiş

hepimiz eşitiz diyerek Yönetim Kuru-

olmasıdır. Ayrıca Celalettin Çağlar’a

luna bakarak sesini yükseltti. Kendi-

ramat işi sözleşme ile verilmediği gibi,

sinin geçmişte Kuyumcukent Tesisinin

bu işi onun yapması konusunda da yö-

ramat işini yaptığından söz etti. Ra-

netim kurulu kararı da bulunmamak-

mattan senede 8 kilo 900 gr has altın

tadır. Yönetici sorumluluğu gereği,

çıktığını söyledi. Bunun üzerine KİAŞ

avukat mütalaası sonrası yasal yollara

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet

başvurma gereği doğmuştur. 2500 ki-

Karbeyaz söz alarak, bu altını ya da

şinin hakkını aramak, hesabını sormak

karşılığını kime teslim ettiğini sordu.

boynumuzun borcu. “ diyerek kamuo-

Celalettin Çağlar; “ramatta hırsızlık

yunu ve malikleri bilgilendirdi.

yok, her defasında çıkan has altını
Yönetim Kurulu eski üyesi Ali İhsan
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KUYUMCUKENT’İN
GÜVENLİĞİ
UZMAN
KADROMUZ
ve AKILLI
SİSTEMLER
TARAFINDAN
SAĞLANIYOR

K

uyumcukent gibi bir
tesisin güvenliği olağanüstü derecede
hassas bir konudur.
Dolayısıyla, böyle
bir tesiste bir güvenlik organizasyonu oluşturulmadan
önce yapılacak ilk iş; tesisin özelliğine göre riskleri ortaya koyarak buna
uygun senaryolar oluşturmaktır. Kuyumcukent’in güvenliğinin öncelikli konuları olduğunun altını çizen
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat
Sudaş “Olası risklere yönelik güvenlik senaryolarının ve prosedürlerin
oluşturulması sonrasında; tüm önleyici tedbirler dökümante edilmiş ve
uygulamaya alınmıştır.” diyerek Kuyumcukent’in güvenlik uygulamaları hakkında bilgi verdi.

KİAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı
Nevzat Sudaş
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KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat
Sudaş “Kuyumcukent’te güvenlik
prosedürü oluşturulurken üzerinde
durduğumuz en önemli hususlardan
biri; elektronik güvenlik ile personel
destekli güvenliğin birbirine tam olarak entegre edilmesi olmuştur. Zira;
sistemi oluşturan bu iki konu birbirini
tamamlayıcı nitelikte ve bütünleşik olmalıdır. Oluşturulacak güvenlik
prosedüründe önemli diğer bir husus da sistemin devamlılığıdır. Yani
sistem, gelişen ve değişen teknolojilere adapte olabilecek bir alt yapıya sahip olmalıdır. Aksi takdirde,
bir süre sonra yaptığınız yatırımların
hiç bir değeri kalmayacaktır. Tüm
bu hususlar göz önüne alınmış ve en
ince detaylar dahi değerlendirilerek
Kuyumcukent’te en önemli konulardan biri olan güvenlik ile ilgili detaylı

bir prosedür oluşturularak uygulanmaya başlamıştır.
Kompleksin içi ve dışı 7 gün 24 saat
kameralarla izlenmekte ve görüntüler kayıt altına alınmakta; tesisin
güvenlik sistemi ayrıca, alarm ihbar
sistemleri ve silahlı/silahsız güvenlik personeli ile desteklenmektedir.
Bütün giriş-çıkış noktalarında akıllı
sistemler ile giriş ve çıkış kontrolleri
gerçekleştirilmektedir.
Güvenlik senaryoları ve buna bağlı
olarak oluşturulan güvenlik plan-

ları kapsamında Kuyumcukent’te
tesis edilen alt yapının iyileştirilmesi
ve güncelleştirilmesi kapsamında
Yangın Kapılarının Güvenliği için bu
kapıların CCTV merkezine bağlı olarak kameralarla donatılması ve 120
db’in üstüne çıkan alarm sistemlerinin montaj işlemine başlanmıştır.
Bu çalışmaya ilave olarak Turnike
Sistemi ile Kuyumcukent’te oluşması muhtemel güvenlik açıklarının,
telafisi mümkün olmayan zararlara
yol açmasını önlemek için üretimin
yapıldığı ve güvenlik açısından risk
teşkil eden Atölye bloğu giriş ve çı-

kış noktalarında elektronik geçiş
sistemi Fizibilite Etüdlerine başlanmıştır. Önümüzdeki dönemlerde uygulamayı hayata geçirmeyi planladığımız bu teknik ve
elektronik gelişmelerin takibini
yaparak tesisimizin güvenliğini en
üst standartta korumayı amaçlıyoruz. Bu sayede tesis dışından
yabancı kişilerin tesise girişi engellenmiş olacak ayrıca kartı
kullanan çalışanların tesis içinde dolaşımları takip edilecek ve
yetkileri düzenlenecektir. Dolaşım
yetkileri istenen saat, zaman, bölüm ve lokasyona göre tanımlanabildiğinden izinsiz girişlerin
önüne geçildiği için herhangi bir
çalışan tarafından girilmesinin
sakınca doğuracağı bölümler kısıtlanarak işletme tam bir disiplin
altında tutulacaktır.
Ayrıca Pronet ve KİAŞ işbirliği ile
klasik alarm sistemlerinden farklı
olarak Kuyumcukent’e özel Alarm
İzleme Merkezi ile üyelerimize
önemli bir başka hizmet daha verilecektir. Buradaki en önemli fark;
olaylara anında müdahale edilebilecek olmasıdır. Yani bir noktadan alarm alındığında aboneye;
“sms- e-mail – telefon’’ yolu ile en
kısa sürede mutlaka ulaşılacak
ancak kendisine; “İş yerinizden
alarm alındı, olağandışı bir durum
var mı?” sorusunu sormak yerine;
“İş yerinizden alarm alındı, güvenlik kontrolleri yapıldı, olağandışı bir durum yok” şeklinde bilgi
verilecektir. Ayrıca, abonenin
alarmını susturmak için iş yerine
kadar gelmesine dahi gerek kalmayacaktır. Çünkü bu işlem dahi

Alarm Merkezi tarafından yerine
getirilecektir.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi,
Kuyumcukent’in güvenliği konusunda personel, sistemin ikinci
ana unsurudur. Her ne kadar yasa
kapsamında bir eğitim alınsa da
bu eğitimin tesisin özel ihtiyaçlarına uyarlanması gerekmektedir.
Bu bağlamda, iç ve dış kaynaklı eğitimler ile personelin bilgi ve
beceri düzeyleri geliştirilmekte;
kendilerine, düzenlenen tatbikatlar ile tecrübe kazandırılmakta
ve denetimler ile sistemin işlerliği
kontrol edilmektedir. Ayrıca, eğitim, tatbikat ve denetimlerin sonuçları dikkatle incelenmekte ve
ihtiyaç duyulan önleyici tedbirler
derhal alınmaktadır. Kuyumcukent’te bugün itibariyle varmış
olduğumuz nokta; yüksek deneyimli “uzman kadro’’, gelişmiş
standartlara dayalı “üst düzey
eğitim’’ ve sistemleştirilmiş “etkin
denetim’’ dir.” diyerek Kuyumcukent’teki güvenlik uygulamaları
konusunda bilgilendirme yaptı.

Yakında uygulamaya
geçecek olan
Kuyumcukent
Kimlik Kartı Projesi ile
Kuyumcukent
çalışanları kendilerini
ayrıcalıklı hissedecekler.
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Bu sayıda Türkiye’nin ilk
“milli tahkim” şirketi olan
“Tahkim Ofisi” yönetim
kurulu başkan vekili
Murat Çelik ile sizler için
röportaj yaptık
Tahkim Ofisi Yönetim
Kurulu Başkanı
Murat ÇELİK

Herkes bu şekilde tahkim işi yapabilir mi?

eden iş adamlarından oluşur.

Bu faaliyette bulunmak için çok büyük bir organizasyon gerek-

Hakemlerin eğitimi için 4 üniversite ile işbirliği yapılmış olup, konu-

mektedir. Tahkim Ofisi olarak bizler, çok uzun bir süredir bu sistemin

sunda uzman hocalarımız tarafından hakemler sürekli olarak eği-

alt yapısını oturtmak için çalışıyoruz. 4 ayrı hukuk fakültesi ve 2 ayrı

time tabi tutulmaktadırlar.

mühendislik fakültesi ile işbirliği halindeyiz. Bu güne kadar yakla-

Kural olarak bir yargılamada, bir hukukçu hakem, bir mesleki ha-

şık 300 hakem sisteme katılmış olup, hakem sayısı gün geçtikçe

kem bir de dostane çözüm hakemi görev alacaktır.

artmaya devam etmektedir. Ayrıca 10 ayrı sektör ile de ortak çalışma yapılmış, hiçbir sektör dışarıda bırakılmamaya çalışılmıştır. Ay-

Sadece hızlı yargılama için mi taraflar tahkimi seçecekler?

rıca, övünerek de belirtmeliyim ki, burada bilginin yanında, tüm

Kesinlikle hayır. Hızlı yargılama tahkim müessesesinin en önemli

partnerlerin birbirlerine duydukları güven ortamının sağlanması

özelliklerinden birisidir. Ancak hızlı yargılamadan daha önemlisi

da Tahkim Ofisi’nin başarısı ve sektörde tek olması için yeterli bir

tahkim yargılamasında gerçek adaleti yakalamak daha olasıdır.

sebeptir.

Çünkü, ticari davalar “uzman hakemler” aracılığı ile çözümlenecektir. Örneğin sizin sektörünüzden örnek verecek olursak, bu

Bir de Tahkim Ofisi bünyesinde “arabuluculuk” faaliyeti var. Bu

sektör için yetiştirilmiş olan hukukçu, mesleki ve dostane çözüm

nedir?

Murat Bey nedir bu tahkim?

size gelsinler? Size neden güvensinler?

hakemleri, sizlerin davalarına özel olarak bakacaklardır. Devlet

Arabuluculuk ile ilgili olarak, başka bir sayı için şimdiden karşılıklı

Tahkimi kısaca, her hangi bir ticari söz-

Her şeyden önce tarafların bize güvenip

mahkemesinde hakimle görüşme ve derdinizi anlatma şansınız

olarak randevu sözü verelim.

leşmeyi imza altına alan tarafların, ileriki

güvenmediklerinin “Tahkim Ofisi” siste-

hemen hemen hiç yoktur. Ancak tahkim yargılamasında uyuş-

Ama şimdi kısaca şunu belirteyim. Tahkim Ofisi olarak, bizler ile

zamanda aralarında bir uyuşmazlık çık-

minde çok bir önemi bulunmamaktadır.

mazlık esnek bir usulle çözülür. Yani taraflar karşılıklı olarak ve ha-

“tahkim” sözleşmesi konusunda ortaklık yapan, partnerlerimizin

ması halinde, uyuşmazlığı çözme yetkisini

Çünkü, biraz önce sizin belirttiğiniz gibi,

kemle her zaman diyalog halindedirler. Taraflar birbirlerini haklı ol-

tamamının personeline ücretsiz olarak, arabuluculuk alt yapı hiz-

mahkemeler yerine kendilerinin seçtikleri

Ofis, özel hastane mantığında, özel adliye

dukları hususunda ikna etmeye çalışırlar. Yine tahkim yargılaması

meti vermekteyiz. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almaya

hakem veya hakem kuruluna bıraktıkları

hizmeti vermektedir. Nasıl ki devletin adli-

gizli bir yargılamadır. Bu ne demektir? Adliyelerde her tür dava

hazır Türkiye çapında 2650 arabulucu, bu hizmeti vermeye ha-

bir yargılama yolu olarak tanımlayabiliriz.

yesine gittiğinizde sizi “hakim” yargılıyorsa,

aleni olarak görülmekte iken, tahkim yargılaması sadece taraflar

zırdır.

tahkimde de sizi “hakem” yargılayacak-

ve hakem arasında görülür. Böylece ticari sırlar korunmuş, ihtilaflar

Yani bir nevi devlet adliyelerinde sunulan

tır. Taraflar öncelikli olarak “hakemlerine”

kamuoyundan saklanmış olur.

kamu hizmeti yerine, özel adliye hizmeti

güveneceklerdir. Hastane mantığından

diyebilir miyiz?

örnek verecek olursak, bazılarımız devlet

Hakim tarafından verilen karara, davayı kaybeden taraf uymaz-

Şimdiye kadar aklımıza gelmeyen yeni bir

hastanesindeki doktorlara ameliyat ol-

sa bu kararı icraya verebiliyoruz. Hakem tarafından verilen ka-

bakış açısı getirdiniz. Teşekkür ederim. Tam

makta, bazılarımız da özel hastanelerdeki

rarın devlet nezdinde geçerliliği var mıdır? Hakem bu yargılama

olarak özel adliye demesek de, sizin de ifa-

doktorlara ameliyat olmaktadır. Bu bir ter-

yetkisini nereden alıyor?

de ettiğiniz gibi kısmen özel adliye hizmeti

cih meselesidir.

Elbette. Aynı hakimin verdiği kararı nasıl icraya koyabiliyorsanız,

diyebiliriz. Ancak yargılama makamının

hakemin verdiği kararı da mahkemelerden verilen kararlar gibi,

oluşumunda ve tarafsızlığında değil, yargı-

Peki kimdir bu “hakimler” yerine görev

icraya verebilir, hatta hukukçuların bildiği üzere “ilamlı takip” ko-

lama alt yapı hizmeti açısından bir özellik-

alacak olan “hakemler”?

nusu yapabilirsiniz.

ten bahsedebiliriz.

Tahkim yargılamasının başarıya ulaşması

Hakemler bu yetkiyi kanundan almaktadırlar. Hukuk Muhakemesi

için, hakem kalitesi en önemli unsurdur.

Kanunu’nun 407 ila 444 ncü maddeleri arasında tahkim müesse-

Niçin böyle bir hizmet verme gereği duy-

Tahkim Ofisi sisteminde hakemler üç gru-

sesi ayrıntıları ile düzenlenmektedir.

dunuz?

ba ayrılır. Bunlar hukukçu hakemler, mesle-

Bugün İstanbul’da ortalama bir ticari

ki hakemler ve dostane çözüm hakemle-

Tahkim yargılamasının taraflara maliyeti ne olacak?

Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için, yönetim kurulumuza ve sizlere çok

dava 5 yılda bitmektedir. Bu da tacirimiz

ridir.

Tahkim yargılamasının Türkiye’de yeterince gelişmemesinin tek

için zaman, emek ve para kaybı demek-

Hukukçu hakemler emekli hakimler, üni-

teşekkür ederim. İlgili üyelerimiz tahkimofisi.com internet sitemizi

sebebi olarak, yargılamanın pahalı oluşu gösterilmektedir. Tahkim

tir. Avrupa’da yıllar öncesinden başladığı

versitelerimizde görev yapan öğretim

Ofisi’nin geliştirdiği sistem ile, bizler taraflara dava değerinin sade-

dikkatlice inceleyerek, tahkim ve arabuluculuk konusunda bilgi

üzere, ticari davalar %70 oranında tahkim

üyeleri, yani profesörler, doçentler, yardım-

ce %1’i oranında bir fiyata yargılama vaad ediyoruz. Bu ücreti de

ile çözüme kavuşturulmaktadır. En önem-

cı doçentler, doktorlar ve araştırma görev-

taraflar isterlerse aralarında paylaşabilirler. İsterlerse haksız çıkan

lisi de yaklaşık 3 ayda davalar biter hale

lileri ile arabulucuk belgesi olan en az 5 yıl

tarafa yükletebilirler. Bunun önemini size şöyle izah edeyim. Bugün

mofisi@gmail.com adreslerine yazabilirler. tahkimofisi.com inter-

gelmiştir. Türkiye’de ise tahkim uygulaması

görev yapmış avukatlardan oluşur.

adliyede bir dava açıp, davayı kazandığınızı varsayalım. Örneğin

net sitemizde bulunan formu doldurabilirler.

hemen hemen hiç yoktur. Bizler de, sektör-

Mesleki hakemler, her tür sektöre cevap

1 milyon lira kazandınız. Bu 1 milyon lira için devlete ödeyeceğiniz

deki bu boşluğu görerek, bu konuda çalış-

verebilecek olan mühendis hocalardan

sadece harç miktarı 68 bin 300 liradır. Bunun dışında ödeyeceği-

ma yapmaya karar verdik.

ve iş aleminde tecrübesi olan kişilerden

niz, başvuru harcı, bilirkişi ücreti, keşif gideri, tebligat gideri, dosya

oluşur.

masrafı gibi masraflarla bu miktar 75 bin liraya kadar çıkabilir. 1 mil-

Dostane çözüm hakemleri de, ekonomik

yon liralık bir davanın Tahkim Ofisi’ndeki maliyeti sadece 10 bin liradır.

Taraflar devlet mahkemesi yerine niçin
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kaygıları olmayan, gönüllü ve ücretsiz olarak bu görevi kabul

Son sözleriniz var mı?

sahibi olabilirler.
Yine her türlü soru ve sorunları için info@tahkimofisi.com ve tahki-

Murat Bey bizi aydınlattığınız için biz de size çok teşekkür ederiz.
Tahkim Ofisi’nin sizlere ve ülkeye hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz.
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TESİSİMİZDEKİ YANGIN RİSKİNİ AZALTMAK
İÇİN ÜYELERİMİZLE DAYANIŞMA İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ!

Y

angın ile mücadelede en önemli basamak
olan çevresel düzenlemeleri yapmak; acil
durumda hem yangının büyümesini önler;
hem de yayılmasını engeller. Bu bilinç karşılıklı diyaloglarla herkes tarafından benimsenmiş; başta Dökümcüler Komisyonu olmak üzere büyük destek bulmuş ve hassasiyetine binaen
herkes elini taşın altına koymuştur. Can ve mal güvenliğimizin teminatı olacak çalışmalar her gün giderek artan
bir katılımla devam etmektedir.
Tesisimizde döküm işinin doğası gereği yangın hususunda
önlem alınmasının bir zorunluluk olması ve Dökümcüler
Komisyonu ile ortak alınan karar neticesinde; atölye geçişlerine üyelerimiz Yangın Damperi tesis etmişlerdir.
Tesis edilmiş yangın damperleri olası yangın durumlarında; yangının olduğu mahali izole ederek; yangının ilerlemesini engelleyecek; yangının artmasına sebep olan
oksijen erişimini düşürerek; yangının büyümesini önleyecektir. Böylelikle tesisimizde bulunan yatay emiş hava
kanalları üzerinden yangının baca etkisiyle büyümesinin
önüne geçilecektir.
Ayrıca bu çalışmalar kapsamında KİAŞ Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz ve Ahmet Fındıkoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Karagüney ve KİAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Coşkun dökümcüler komisyonu ile
birlikte düzenli olarak döküm atölyelerini gezerek kontroller yapmaktadırlar.
10 Nisan 2015’te yaşanan yangın sonrası oluşan bilinç; yapısal düzenlemelerde destek bulma ve bilinçlenme aşa-

SOĞUTMA GRUPLARI

REVİZYON
VE BAKIMLARI
TAMAMLANMIŞTIR

KOMPLEKSTE BULUNAN
ASANSÖRLERİN REVİZYON
ÇALIŞMALARI
DEVAM ETMEKTEDİR!

İSKİ’DEN
KUYUMCUKENT’E
TEŞEKKÜR !
KİAŞ Yönetimi olarak çevre ve insan sağlığına gösterdiğimiz özen ve hassasiyet Kuyumcukent Atık Su Arıtma Tesisi’ne yaptığımız yatırımlarla ispatlanmıştır.
Arıtma Tesisimiz revizyon görmüş, güçlendirilmiş ve artan
kapasitesiyle Kuyumcukent’in su arıtma ihtiyacını karşılayacak duruma gelmiştir.
Revizyon sonrası durumda İSKİ parametrelerine tam uygunluk sağlanmış; Akredite Çevre Laboratuvarlarından
alınan raporla bu durum teyit edilmiştir.

Üyelerimiz tarafından tesis edilen yangın damperi
masında bize yol gösterici olmuştur. Olay sonrası çıkarılan
derslere alınan önlemler siz üyelerimizin destekleriyle alınmaya devam etmektedir.
Yangın Damperlerinin tesis edilmesi hususunda; başta
Dökümcüler Komisyonu olmak üzere elinden geleni yapan ve desteğini esirgemeyen siz değerli döküm firması
üyelerimize teşekkürü bir borç biliriz.

Tesisimizde bulunan ortak soğutma sistemleri sezon açılışı öncesi; 10 yılını doldurmuş olmaları sebebiyle ağır bakım ve revizyonları yapılarak
devreye alınmıştır.
Soğutma kulelerimizin yıpranma dolayısıyla değişimi önerilen; ancak
maliyeti nerdeyse soğutma kulelerinin yenileme maliyetine olabilecek
bir yatırım yapılmamış; onun yerine meşakkatli bir kimyasal yıkama işlemi yapılarak sistem soğutma verimi bir miktar arttırılmıştır.
Ayrıca soğutma gruplarımızın periyodik bakım haricinde ağır revizyon
bakımları uzun uğraşlar neticesinde tamamlanmış; sistem sürekliliği teminat altına alınmıştır.
Sezon öncesinde tamamlanmış bakımlar neticesinde; siz üyelerimize
verilen hizmet aksamadan devam etmektedir.

Her yıl periyodik olarak yapılan muayenelerde
denetimden geçmiş olan asansörlerimiz; mevzuat değişiklikleri nedeniyle 2016 yılında revizyona
ihtiyaç duymuştur.
Ciddi bir planlama ve üstün bir gayret ile mevzuatlara uygunluğu sağlamak adına çalışmalar
devam etmektedir. Bu süreçte siz değerli üyelerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz.
Asansörlerimizin uygunluk onayı alması; can ve
mal güvenliğimizi teminat altına alabilmek için
zorunludur.

KİAŞ Genel Müdürü Sayın Mahmut ESEN ve KİAŞ Teknik
Müdürü nezdinde Kuyumcukent Yönetimine gösterdiği
hassasiyet ve yapılan yatırımlar için teşekkür eden İSKİ
yetkilisi; Kuyumcukent Atık Su Arıtma Tesisinin örnek tesislerden biri olduğunu belirtti.

ARITMA TESİSİ HAVALANDIRMA
VE GAZ ARITMA
SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLİYOR!

AVM MEYDANDAKİ
ISINMA PROBLEMİ
ÇÖZÜLDÜ!

Kuyumcukent Atıksu Arıtma Tesisi havalandırma sistemi kapasitesi emisyon ölçümleri sonuçlarının uygun olmasına rağmen
prosesi güçlendirmek amacıyla arttırılmaktadır. İlave olarak
yapılacak gaz yıkama sistemi ile çevreye ve insan sağlığına
duyduğumuz hassasiyet perçinlenmiştir.

Kuyumcukent AVM Meydanın yaz aylarındaki
yoğun güneş ışınları sebebiyle oluşan ısınması
problemine çözüm olarak meydan üzerinde
bulunan camekan alanına her yıl cam filmi
yaptırılmaktadır. Ancak bu uygulamanın ısınma
problemine istenen ölçüde çözüm olamaması sebebiyle, camekanın Kuzey-Doğu yönüne
güneş ışınlarını ve oluşan sera etkisini azaltmak
amacıyla ilave tedbir olarak gün ışığını kesecek
branda uygulaması yapılmış; ortalama 5 derecelere varan ısı artışlarının önüne geçilmiştir.
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KİAŞ PERSONELİ

HER AN GÖREVE HAZIR!

K

uyumculuk sektörünün merkezi olan Kuyumcukent Kompleksimizin güvenliğinin sağlanması ve oluşabilecek riskli durumlar karşısında azami önlemlerin alınması KİAŞ’ın üzerinde önemle durduğu konulardan biridir.
Kuyumcukent Yönetimi, komplekste hizmet veren

personelin tüm gelişmeleri yakından takip edebilmesi ve donanımlarının tam olması için meslek eğitimlerine büyük bir önem
vermekte ve periyodik olarak eğitimler düzenlemektedir.
Bu kapsamda, personelin yangın öncesinde alınması gereken
önlemler ve sonrasında yapılacaklar hakkında bilinçlendirilmesi
amacıyla, 06 Mayıs Cuma günü İtfaiye Şefi Ayhan Sağ tarafından AVM 2. Kat Konferans Salonunda teorik yangın eğitimi düzenlenmiştir. Olası bir yangın sırasında Kuyumcukent sakinlerinin
güvenli bir şekilde, hızlı ve düzenli olarak tahliye edilebilmesi için
dikkat edilmesi gereken hususların anlatıldığı, yangının oluşumu ve
söndürülmesi ile ilgili eğitim sonrasında Kompleks açık alanda yapılan yangın söndürme tatbikatı başarıyla gerçekleştirilmiştir.
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KİAŞ SOSYAL
SORUMLULUK
PROJELERİ
KAPSAMINDA
KIZILAY İLE
İŞBİRLİĞİNE
DEVAM
EDİYOR

ŞEHİDİMİZE ALLAH’TAN RAHMET,
KEDERLİ AİLESİNE VE YAKINLARINA
SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ

Şehit
Mustafa Özel

KİAŞ Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Ahmet Fındıkoğlu

T
ŞEHİT AİLEMİZİN YANINDAYIZ

B

ahçelievler

Kaymakamı

düzenlenen bombalı saldırıda şehit dü-

Mehmet Ali Özyiğit ve Bah-

şen Hayrat Elektrik sahibi Mustafa Özel’in

çelievler

Ömer

babasını ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Faruk Bilgili, KİAŞ Yönetim

Sudaş, “Türkiye bir evladını kaybetti. Şehit

Kurulu Başkanı Nevzat Su-

düşen kardeşimize Yüce Allah’tan rah-

daş, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili

met, ailesine ve tüm Türk milletine sabırlar

Abdullah Deniz ile 15 Nisan Cuma günü

dileriz, mekanı cennet olsun.” dedi.

Müftüsü

Mardin’de askeri aracın geçişi sırasında
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.C. Sağlık Bakanlığı adı-

duyduğu kanı bulamaması nedeniy-

na ve bakanlık dene-

le hayatını kaybetmektedir. Oysaki

timinde Ulusal Güvenli

kan bağışı hem binlerce kişinin ha-

Kan

Programı

yatını kurtarmakta hem de bağış ya-

çerçevesinde çalışma-

pan kişilerin sağlığına da olumlu etki

larını sürdüren Türk Kızılayı Çapa Kan

etmektedir.” diyen KİAŞ Yönetim Ku-

Merkezi; geçtiğimiz dönemlerde Ku-

rulu Başkan Vekili Ahmet Fındıkoğlu;

yumcukent’te yürüttükleri “Kuyum-

yönetim olarak bu tür çalışmalara

cukent Kan Bağışı” kampanyaların-

ara vermeden devam edeceklerini

da oluşan talep ve ilgiden oldukça

belirtti.

Temini

memnun kaldı. Kızılay elde edilen
önemli başarılar sebebiyle yeniden
KİAŞ ile tekrar irtibata geçerek destek istedi. Sosyal sorumluluk projelerine her daim kapılarını açan Kuyumcukent Yönetimi; gerekli desteği
sağlayarak 30 Mart 2016 Çarşamba
Günü Kuyumcukent AVM girişinde
geniş bir alanı Kızılay’a tahsis etti.
“Her yıl binlerce insan kaza, hastalık gibi felaketler neticesinde ihtiyaç

Haziran 2016
Sayı 14

93

Avm’de Açılan
Mağazalar

RÖPORTAJ

“KUYUMCUKENT’TE İVME
HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR”

Ö

nümüzdeki fuar ile ilgili düşünceleriniz neler?
İtalya Vicenza fuarında durum çok iç açıcı değildi ama Türkiye’den ümitliyim. Rusya ile ilgili kriz durumu olmasaydı sektörümüz
için daha olumlu bir tablo oluşabilirdi ancak ben yine de Mart
fuarından ümitliyim.
Siz dış fuarlara katılan bir katılımcısınız, Türkiye’deki Istanbul
Jewelery Show’un yeri nerede bu fuarlar arasında?
Bu konuda ben hep şöyle sıralardım; Hong Kong, Las Vegas, Türkiye. Önceden
Vicenza da diyebilirdim ama şimdi Türkiye bilhassa Mart fuarı dünyadaki fuarlar arasında üçüncü gibi görüyorum. Çünkü Vicenza gücünü kaybetti. Rusya’ya
ve Arap alemine yakın oluşumuz, onların istediği ürünleri üretiyor oluşumuz Türkiye’ye ciddi avantajlar sağlıyor. Çok seri üretim yapabiliyoruz, siparişleri gününde,
zamanında çok hızlı veriyoruz. Bugün İtalya Türkiye kadar ürün teslimatını hızlı
yapamıyor.

GÜRBÜZ GRUP

Kuyumcukent AVM Zemin Kat
Zümrüt Sokak Numara 88-89
Gürbüz Grup 1982’den beri
elektronik, beyaz eşya, ankastre,
küçük ev aletleri ve klimada
Siemens, LG, Elektrolüx, Miele, Dyson,
Mitsubishi klima markalarıyla 34 yıllık
tecrübesiyle satış, servis,
sevkiyat merkezi olarak Kuyumcukent
AVM’de hizmete girmiştir.

MİA MİA FASHION HOUSE
Firma Sahipleri:

Sabina Sakar ve
Nehir Aktuna Tayman

Kuyumcukent AVM
Zemin Kat Yakut Sokak
Numara 291
Uygun fiyatları, modern
tasarımları ile gelinlerin
hayallerindeki gelinlikleri
tasarlamak için
Kuyumcukent AVM’de hizmet
vermeye başladı.

Kaya Gold
Yönetim Kurulu Başkanı
&
Kuyumcukent BKM
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Ahmet Rıfat Kaya

MARIA SOFIA
Firma Sahibi:

Kuyumcukent AVM’de
gerçekleştirilen etkinliklerde
desteklerini esirgemeyen
Kaya Gold Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Kaya,
Istanbul Jewelry Show’u
değerlendirerek,
Kuyumcukent AVM’deki
mağazası ile ilgili bilgi verdi.
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Şu anda altın fiyatları yükseldiği için piyasa durgun, fuardan sonrası için nasıl
olur, sizin görüşleriniz nedir?
Altın çok hızlı yükseldi, bunun negatif etkileri var. Ama etrafımızdaki ateş çemberi
bir halledilse altın yine geri gelir, ben altını hep 90 lira olarak görüyorum ama
şu an neredeyse 120 liraya yaklaştı, elbette bunun etkisi sektöre olumsuz olarak
yansıyor.
Kuyumcukent AVM’deki mağazanız hakkında bilgi verir misiniz?
Biz fabrikayı Kuyumcukent’e taşıdıktan sonra Nuruosmaniye’de toptan satış yerimiz hizmet veriyordu. Şu anda ihracatı Kuyumcukent’ten yapıyoruz. Kuyumcukent
AVM’de de bir dükkan kısmet oldu,
orayı açtık ve toptanı da AVM’ye aldık. Şimdi AVM’de hem toptan hem
perakende yapıyoruz. Ben mahalle aralarında bir kuyumcu dükkanı
açmayı çok cesaretli bulmuyorum.
Burası yani Kuyumcukent çok güvenli, dünyanın her tarafından alıcı
geliyor. O yüzden çok memnunum,
Kuyumcukent’teki AVM’de her geçen gün ivme yükseliyor.

Ayşe Dökmeoğlu

Kuyumcukent AVM Zemin Kat
Kristal Sokak Numara 335

Kişiye özel gelinlikleri bulabileceğiniz ve hazır gelinlik
modellerini satın alabileceğiniz
mağaza Kuyumcukent AVM’
de hizmetinize açıldı.

DERİN KUYUMCULUK
Firma Sahibi:

Burak Işık

Kuyumcukent AVM
Zemin Kat Elmas Sokak
Numara 120
Altın takı ürünleri, pırlanta
çeşitleri ve farklı modellerde
saatleri ile perakende satışları
ile Kuyumcukent AVM’de
hizmete girmiştir.

RÖPORTAJ

RÖPORTAJ

Goldbox
Goldbox Kuyumculuk
Ortağı
ve
KİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Nail Akyüz

SAYIN KUYUMCULUK
KUYUMCUKENT’TE

10. YILINI KUTLUYOR

S

Sayın Kuyumculuk Sahibi
&
Kuyumcukent
Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Sayın

Haziran 2016
96 Sayı 14

ayın Kuyumculuk hakkınyılarında önemli ölçüde artış olduğuda bilgi verir misiniz?
nu gözlemliyoruz. Bu gelişme AVM’de
1984 yılında Emirdağ /
bulunan mağazalar adına çok sevinAfyon’da kurulan Sayın
dirici. Biz de Sayın Kuyumculuk olarak
Kuyumculuk, kendine kadüzenlenen kampanyalardan çok
liteyi, prensip ve ilke edinen firmamız,
memnunuz, ses getiren ve en çok vesürekli kendini yenileyerek ve 1996 yırim sağlayan projeleri tespit ederek, o
lından bu yana da imalat ve toptan
tarz işlerin üzerine gitmekte fayda olsatışlarıyla hizmet vermektedir. 10 yıldan bu yana KuKuyumcukent AVM’de gerçekleştirilen
yumcukent’te imalat yapan
etkinliklerde desteklerini esirgemefirmamız, 6 yıldır toptan satış yaparak ve 3 yıldır perayen Sayın Kuyumculuk sahibi İbrahim
kende satış yaparak hizmet
Sayın; AVM’nin son dönemdeki faalivermektedir ve Kuyumcuyetlerini değerlendirerek, Kuyumcukent’te yatırımlarımız devam
kent’teki mağazası ile ilgili bilgi verdi.
etmektedir. Uzmanlık alanımız
22 ayar bilezik imalatıdır, diğer takı çeşitlerinde de fason
çalışılmaktadır. Müşteri memnuniyetini
duğunu düşünüyorum. Kuyumcukent
ön planda tutan firmamız kalitesinden
gibi çok ortaklı bir yapıya sahip bir
ödün vermeden, Türkiye genelindeki
tesiste sosyal sorumluluk projeleri yave yurtdışındaki müşterilerine hizmetlepılması bir zorunluluktur. Biz de Sayın
rini sürdürmektedir.
Kuyumculuk olarak yapılan işleri desKuyumcukent AVM’de gerçekleştirilen
tekliyoruz ve sosyal sorumluluk projeetkinliklere verdiğiniz destek için telerine ve katkı sağlamaya çalışıyoruz,
şekkür ederiz. AVM’deki son dönemher zaman destek vermeye devam
de gerçekleştirilen etkinlikleri değeredeceğiz.
lendirebilir misiniz?
2016 yılbaşından itibaren Kuyumcukent AVM’de düzenlenen kampanya
ve etkinlikler sayesinde ziyaretçi sa-

Goldbox Kuyumculuk
Ortağı
Erol Süslü

Akyüz,

‘’Kuyumcukent Sektöre Vizyon Kazandırdı’’
Goldbox hakkında bilgi verir misiniz?
Kuyumculuk firmamızın temelleri 1982 yılında Nail Akyüz tarafından Çarşıkapı’da
atıldı. 2002 yılında Erol Süslü ile ortak
olarak kurduğumuz şirketimizi 2008’den
itibaren Goldbox Kuyumculuk olarak

Kuyumcukent’e taşıdık. Genel olarak
çocuk grubu ürünler üretiyoruz. Firmamızın içinde kendimize özgü tasarladığımız
kalıplar ve modelleri çalışıyoruz. Geçmiş
yıllarda uzun dönem ulusal ve uluslararası fuarlarda boy gösterdik. Son 2 yıldır
ihracatçı firmalar ile olan işlerimizle ağırlıklı olarak dış piyasaya hizmet vermekteyiz. İç piyasada ise yıllardır çalıştığımız
belli başlı firmalar ile çalışmalarımız devam etmektedir. 2013 Temmuz ayından
itibaren de yeni yerimiz olan İstanbul Vizyon Park C1 Blok 4.katta üretimlerimize
özgün tasarımlarımızla devam ediyoruz.
Kuyumcukent AVM’ de gerçekleştirilen etkinlikler hakkında neler düşünüyorsunuz?
Kuyumcukent kuyumculuğun önünü
açarak, sektöre yeni bir vizyon kazandırdı diye düşünüyorum ve geliştirilmesini

destekliyorum. KİAŞ Yönetiminde bulunmam ve AVM’deki birçok esnafı tanıyor
olmam sebebiyle kampanyalar ilgili verilen olumlu tepkilere yakından şahit olma
fırsatı buldum. Özellikle Sevgililer Günü
ve Anneler Günündeki başarılı kampanya çalışmaları sayesinde AVM’de oluşan
yoğunluk ile tüm esnafın yüzünün güldüğünü gördük, bu tarz projeleri tabii ki
her zaman destekliyoruz. Önümüzdeki
dönemde de hep yeniliklerden yanayız,
her daim daha da geliştirilmiş projeler ile
hem yönetim olarak hem de Goldbox
Kuyumculuk olarak destek vermeye ve
gelişmelere katkıda bulunmaya devam
edeceğiz. Sosyal sorumluluk projelerimizin de devamlılığı olması için çalışmalarımıza her zaman devam edeceğiz ve
Gold Box firması olarak da destek olacağız.

Kuyumcukent AVM’de gerçekleştirilen etkinliklerde
desteklerini esirgemeyen

Goldbox Kuyumculuk

sahipleri, firmalarıyla ilgili
bilgi verdi.
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RÖPORTAJ

Kuyumcukent AVM’de
gerçekleştirilen
etkinliklerde
desteklerini
esirgemeyen Parlesos
Kuyumculuk sahibi
Memduh Acar; Firmasıyla ilgili bilgi verdi.

“MARKA
GÜCÜMÜZ
GÜN GEÇTİKÇE
ARTIYOR”

T

ürk kuyumculuk sektörünün kaliteli hizmette önde gelen firmalarından Parlesos, gün geçtikçe markasının
gücünü arttırıyor.
Parlesos Jewellery

Yönetim Kurulu Başkanı Memduh

Acar; “Üretici bir firmayız. 25 yıllık sektördeki bilgi ve birikimimiz ile Türk
kuyumculuk sektörüne Parlesos olarak hizmet vermekteyiz. Dünyanın
en önemli fuarlarını yakinen takip ederek Türk kuyumculuğunun 5000
yıllık geçmişi ile gelişen teknolojiyi birleştirerek, ürettiğimiz zengin çeşitli

Parlesos Jewellery
Yönetim Kurulu Başkanı
&
Kuyumcukent BKM
Yönetim Kurulu Üyesi
Memduh Acar
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modellerimizi

müşterilerimizin

hizmetine sunuyoruz. Firmamızın her
zaman en büyük hedefi; kaliteli hizmet anlayışı. Böylece Parlesos, gün
geçtikçe marka gücünü arttırıyor”
diye konuştu.

RÖPORTAJ

RÖPORTAJ

Mehmet Aslantuğ:

biri olarak yaşasaydım, aynı filmografiye

Türkiye
Benim Vatanım
Oyuncu
Mehmet ASLANTUĞ

lancı’da dolandırıcıyı oynadım. Karakter
‘Altın Portakal’, ‘Altın Koza’ aldı. ‘Yengeç
Sepeti’nde işkenceci polisi oynadım. O
da ‘Altın Portakal’ aldı. Birkaç rol daha
sıralarım ama gerek duymuyorum.

Mehmet Aslantuğ fazla röportaj ver-

Sanata uygulanan baskı ve sansür

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI DİYE BİR ŞEY YOK;

meyi sevmeyen ama konuştuğu za-

karşısında ne hissediyorsunuz?

SEVGİ VE ÖZVERİ VAR!

man da sözünü esirgemeyenlerden.

Gizli ya da açık sansürlemeler, bazen

Şimdiye kadar basına yansıyan sakin,

Türkiye gündeminden özel hayatına

ağırlaşmış, bazen hafiflemiş gibi gö-

durgun, ‘beyefendi’ imajınız bir yana,

her şeyi konuştuk. Aslantuğ yine bü-

rünse de hep olmuştur. Geçmişimiz

bunların ötesindeki sizi biraz anlatsanı-

tün soruları açıkyüreklilikle yanıtladı:...

fikirleri nedeniyle yıllarca hapiste tutu-

za...

“Burası benim vatanım. Benim de,

lan yazarlarımızla dolu. Tüm zamanla-

25 yıldır bu soruyla karşılaşmaktan sıkıl-

Arzum’un da, Can’ın da başka pa-

rın baskı ve sansürüne karşı aynı şuurla

dım doğrusu. Ayrıca öyle biri de değilim!

saportumuz yok! Geleceği, demok-

direnmek zorundayız. Bürokrasinin ya

Denizlerde yüzlerce mil rüzgârla güreş

rasiyi; yalana, hırsızlığa, yolsuzluğa ve

da siyasetin, kendi sorumluluk alanla-

tutmayı, yaylalarda çadır açmayı, kav-

elbette teröre bulaşmadan, bulaşan-

rındaki sorunları çözmek gibi mesele-

şaklarda da bazen yazı tura atmayı se-

lara karşı durarak kuracağız.”

leri varken halkla sanatçısı arasında
fazladan bir yer edinmeye kalkışması

Hayatınızdan memnun musunuz?

hiçbir zaman, hiçbir şeye yaramadı.

Memnun olduğum şeyler de var, ol-

Dünyanın hiçbir yerinde! Ancak birta-

madıklarım da... Aile çatısı altında

kım düzenlemelere ihtiyaç duyulması

memnunum. Mesleki olarak emin

da kaçınılmaz.

değilim. Eskiden beri sektörün yaslandığı zeminden, eşitlendiği seviyeden

Bu durumda ölçü ne olmalı?

yana dertlerim var.

Halka açık televizyon yayınlarında el-

Türkiye’den? Canımı sıkan şeyler el-

bette birtakım sınırlamalar olacaktır.

bette var ama Türkiye’den memnun

Ama bu derece göstermelik sansürle-

olmamak gibi bir lüksüm yok! Burası

rin, bu dini ve kültürel akrabalık coğ-

benim vatanım. Benim de, Arzum’un

rafyasına bir faydası olsaydı eğer, her-

da, Can’ın da başka pasaportumuz

halde şimdiye kadar görmüş olurduk.

yok! Olmayacak da... Geleceği, demokrasiyi, aydınlanmayı, birlikte yaşa-

Oğlunuza (Can Onan, 16) neye dik-

ma azmini; yalana, dolana, arsızlığa,

kat etmesini öğretiyorsunuz?

hırsızlığa, yolsuzluğa ve elbette teröre

Babasını henüz dört yaşında kaybet-

bulaşmadan, bulaşanlara karşı dura-

miş bir baba, ne isteyebilir ki evladın-

rak kuracağız. Bu yolda şikâyetlerim

dan? Şefkatli, cesur ve adil olmasını...

de olacak, mücadele azmim de... Bu

Bilgiye, emeğe değer vermesini...

mücadele için herhangi bir siyasi aidiyete muhtaç da değiliz ayrıca. Bu
ülkenin yurttaşı olmamız ziyadesiyle
yeter.
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bakarak aksini de düşünebilirlerdi. ‘Ya-

Umudunu hiç kaybetmemesini... Ülkesine yabancı kalmamasını, değerlerine sahip çıkmasını... Bu kadar...
Oyuncu katili de, ensest bir ilişkiyi de,

travestiyi de oynar mı ? Sizin gibi büyük
oyuncular bile bunda tereddüt yaşarsa
halkın içinde yaşadığı gerçekleri bize kim
gösterecek?
Aktörün; senaryoyla, yapım standardıyla
ve karakterle ilgili nitelik arayışından kaynaklanan kararının, kendini sansürlemekle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Özenle
kotarılmaya niyetlenmiş bir yapımın ayak
sesleri bellidir. Sadece izlenme oranlarını
kerteriz almaktan bahsetmiyorum. Dolayısıyla; bir katili, ensest bir ilişkiyi, bir travestiyi öyle sağlam bir projede oynarsın
ki, ayakta alkışlanırsın. Daha provokatif
niyetlere saklanan anlatımlar için göze
almaya kalkışırsın, rezil olursun.
Hep ‘steril ve beyaz Türk’ olarak nitelendirilebilecek karakterleri canlandırmanız
eleştiriliyor. Sizi ters köşe bir rolde görmeyecek miyiz?
Vay arkadaş! Bu ters köşe rol de ya travesti oluyor ya da katil! Böyle düşünen
her kimse; özel hayatımla karıştırıyor olmasın sakın. Özel hayatı, ‘fırlama’ bir tonda sunan, arada bir arızaya bağlayan

ven biriyim. Şehir çocuklarının seksekiyle
mukayese etmemek gerek.
NE YAŞIYORSAK O...
Dışarıdan hayatınız harika duruyor. İyi bir
baba, mutlu bir eş ve cool bir adam...
Sadece filmlerde olur ya, o yüzden soruyorum...
Estağfurullah! Nasıl görünüyor diye düşünerek yaşamıyoruz. Ne yaşıyorsak o.
Eşiniz heykel yapmaya başladı. Onun
atölyesinde size yer var mı?
Olmaz mı? Bu ara atölyeler birbirine karıştı. Benim film atölyesi, onun heykel atölyesi... Atölye iyidir. Motivasyondur, moraldir, umuttur.
Uzun zamandır evlisiniz... Uzun
süreli mutlu evliliğin sırrı ne?
Sır filan yok; sevgi ve özveri var!
Evlenip bir de çocuk sahibi olduktan sonra aşk nasıl şekil değiştiriyor?
Kendini yeni zamanlarına emanet
ediyor.
Söyleşi: Hakan Genc
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TURİZM

TURİZM
Bu yüzden yerli turistler tarafından da
tercih ediliyor. Side’de hem deniz ve
güneşten bolca faydalanabilir, hem
de antik dönemlerden kalma tarihi
mekânları gezebilirsiniz.

12.Bodrum
Muğla’nın en büyük ilçesi olan Bodrum, yalnız Türkiye’de değil, dünyada
da oldukça popüler bir tatil merkezi.
Ramazan Bayram’ını lüks ve kalabalık
mekânlarda geçirmek isteyenler için
en iyi önerilerden biri olabilir.

Vizesiz gidilebilen yakın ülkeler

1.KKTC

Hem vize almadan, hem de çok yabancılık çekmeden tatil yapmak isteyen tatilciler için, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) uygun bir seçenek. Uygun fiyata ‘Yavru Vatan’a
uçabilir, lüks otellerde konaklayabilirsiniz. Yanı başımızdaki KKTC’de düzenlenen turlarla keşfe çıkabilirsiniz.

9.İğneada

Ramazan
Bayramı

tatil önerileri

Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmasıyla birlikte herkes tatilini dolu dolu
geçirmenin yollarını arıyor. Tatilciler
hem aileleri ile vakit geçirmek hem
de tatilin ve yaz aylarının keyfini çıkarmak istiyor. İşte Ramazan Bayramı tatili için öneriler...
Bu bayram da vaktinizi güzel geçirebileceğiniz birçok yer mevcut. Yurtiçinde tatil yapmayı tercih edenler
için yaz aylarının sevilen yerlerini,
yurtdışında tatil tercih edenler için
de vizesiz gidilebilecek yakın ülkeleri sıraladık.
Yurtiçinde gidilebilecek yerler

1.Cunda Adası

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı
Cunda Adası dar sokakları, tarihi
mekânları ve sakinliğiyle tatili huzurlu geçirmek isteyenlere hoş bir
seçenek.

2.Marmara Adası

tarafından tercih edilen Bozcaada,
Türkiye’nin 3. Büyük adasıdır. Ayazma Plajı gibi meşhur mekânlara
sahip olan bu adada, Türk ve Rum
mahalleleri bir arada bulunuyor.
Ramazan Bayramı tatilinde çeşitlilik
arayanlar için Bozcaada uygun bir
yer olabilir.

5.Çeşme

İzmir’in bir ilçesi olan Çeşme yaz aylarının en tercih edilen yerlerinden
biri. Özellikle eğlence mekânları ve
bitmeyen hareketlilik isteyen tatilciler için Çeşme uygun bir alternatif.

6.Şile

İstanbul’a bağlı olan Şile, ‘tatilde şehirden uzaklaşamam’ diyenler için
en iyi yerlerden biri. Karadeniz’e
kıyısı olan ilçede son yıllarda artan
mekanlar da ilgi çekmeye başladı.
Ağva bölümünün 3000 olan nüfusu,
yaz aylarında artan ilgiden ötürü
10.000’e kadar çıkabiliyor.

Balıkesir’e bağlı, Marmara Bölgesi’nin en büyük 2. Adası olan
Marmara Adası’na ulaşım, İstanbul’dan deniz otobüsü
seferleri ile sadece 2,5
saat sürüyor.

7.Amasra

Batı
Karadeniz’de
Bartın’a
bağlı
olan
Amasra,
kendine özgü
mekânları
ile tanınıyor.
Meşhur balık
restoranları ile Amasra, Ramazan
Bayramı tatilini
geçirmek isteyenler için hoş bir
seçenek olabilir.

3.Erdek

Balıkesir’in yarımada
şeklindeki ilçesi Erdek, Türkiye’nin ilk tatil
mekânlarından biridir.
Marmara
Bölgesi’nden uzaklaşmak istemeyenler için uygun otel
ve pansiyonların yer aldığı
Erdek sahili, uzun sahil şeridiyle bol plaj seçeneği sunuyor.

4.Bozcaada
Çanakkale sınırları içinde yer alan
Bozcaada, özellikle son yıllarda oldukça popüler. Hem yaz aylarında
hem de bahar aylarında tatilciler
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8.Side

Antalya’nın Manavgat ilçesine
Side, Antalya’nın diğer yerlerine
göre biraz daha sakin olarak bilinir.

İstanbul’un yanı başında Kırklareli’nde bulunan İğneada, ilginç bir bitki
örtüsüne ev sahipliği yapıyor. İğneada’da, tatlısu içinde
yetişen ağaçlardan
oluşan
subasar
ormanlarına rastlamak mümkün.
Avrupa’nın en
büyük subasar
ormanlarının
bulunduğu İğneada,
aynı
zamanda 22 km
uzunluğunda bir
sahil şeridine de
sahip. Doğa turizmini tercih eden tatilciler
için uygun bir ortam olabilir.

10.Çamlıhemşin

Trabzon’a bağlı bir ilçe olan Çamlıhemşin’in doğal güzellikleri son yıllarda
oldukça dikkat çekiyor. Eşsiz manzarası
ve havası nedeniyle Ramazan Bayramı tatilini Karadeniz’de geçirmek isteyenler seçenekleri arasına Çamlıhemşin’i koyabilir.

11.Marmaris
Muğla’nın bir ilçesi olan Marmaris, Ramazan Bayramı’nı klasik bir yaz tatili
gibi geçirmek isteyenler için iyi bir seçenek. Denizi de çok seven biriyseniz
Marmaris isteklerinizi en iyi şekilde karşılayabilir.

2.Arnavutluk

Güneydoğu Avrupa’da yer alan Arnavutluk, Adriyatik ve İyon denizlerine
komşudur. Uzun bir sahil şeridine sahip
olduğu için yaz aylarında çok tercih
edilir.

3.Makedonya

Sahil şehirlerinden Ohri’nin UNESCO Dünya Mirası olarak yer aldığı Makedonya, küçük bir
ülke olmasına rağmen turizm
çeşitliliği açısından bereketli
bir ülke. Türkiye’ye yakınlığı nedeniyle de kısa süreli bayram
tatilinde tercih edilecek uygun
ülkelerden biri.

4.Karadağ

Adriyatik Denizi’nin bir diğer komşusu
Karadağ, fiyortları ile oldukça meşhur
bir ülke. Çok sayıda Türkün de yaşadığı ülkede, çok fazla iletişim problemi
yaşamazsınız. Dağ ve deniz manzarası eşliğinde hoş bir Ramazan Bayramı
geçirmek isterseniz Karadağ’ı tercih
edebilirsiniz.

5.Bosna-Hersek

Ramazan Bayramı’nı klasik bir yaz tatilinden ziyade kültür gezisi şeklinde geçirmek için, Bosna Hersek güzel bir alternatif olacaktır. Osmanlı Devleti’nin
sınırları içinde 400 yıllık bir geçmişe
sahip olan Bosna, tarihi yaşamak isteyenler için güzel bir tatil rotası.

6.Gürcistan
Genellikle Karadeniz turlarında son
durak olan Gürcistan, Kafkas kültürü
hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tatilciler için güzel bir ülke. Sovyet Rusya
zamanından kalma yapılar ve doğal
güzellikleri ile farklı bir kültür tanımak
isteyenler, bu Ramazan Bayramı’nda
Gürcistan’ı tercih edebilir.
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SAĞLIK

KORONER
BYPASS
AMELİYATI

Koroner bypass ameliyatı nedir?
Kalbimizin kendi ihtiyacı olan kanı “koroner arter” adı verilen atardamarlar getirir.
Bu damarlarda, zaman içinde daralma ve tıkanmalar
görülebilir. Bunun sonucunda; kalp yeterince beslenemeyip, görevlerini tam anlamıyla yapamaz hale gelebilir. Bu kişilerde göğüs ağrısı veya kalp krizi riski ortaya
çıkar. Bu noktada tıkanan kalp damarlarının yerine yeni
damarla takılması işlemine “Koroner bypass ameliyatı
“denir.”
Koroner arter hastalığına yol açan nedenler nelerdir?
Koroner kalp hastalığı aşağıdaki risk faktörleriyle oluşmaktadır:
-Yaş (Erkekte 45 yaş, kadında 55 yaş üstü)
-Aile öyküsü-kalıtım
-Kolesterol yüksekliği
-Sigara kullanımı
-Hipertansiyon
-Diğer faktörler: Şeker hastalığı, şişmanlık, devamlı oturarak iş yapma
Bypass ameliyatı kaç saat sürer?
Bypass ameliyatı, genel anesteziyle yapılan, 2-3 saat
aralığında süren ve yaklaşık olarak bir hafta kadar hastanede yatmayı gerektiren önemli bir ameliyattır.
Bypass ameliyatı nasıl yaplılır?
Koroner baypas, kalpte tıkanan koroner arterin ilerisine yeniden kan akımını sağlamaktır. Yeni kan akımları;
göğsünüzden (İMA) ve kolunuzdan (radiyal arter) çıkarılan arterler ve bacak venlerinden çıkarılan safen venler kullanılarak sağlanır. Göğsünüz, kolunuz ve bacaklarınızdaki dokulara kanı getiren ve götüren diğer yollar
olduğundan bu damarlar kullanılır. Cerrahınız, koroner
arterdeki tıkanıklığın yeri ve miktarına göre hangi damarı kullanacağına karar verir.
Hastaneye Yatmadan Önce
• İyi beslenin! Sağlıklı olmanın temeli beslenmedir ve bu
ameliyatınızdan evvel çok daha fazla önemlidir. Diyetiniz; kalori, protein, vitamin ve minerallerden zengin,
dengeli bir diyet olmalıdır. Dengeli bir diyet 4 yiyecek
grubundan; tahıl, sebze ve meyve, süt ürünleri ve etten
oluşmalıdır. Eğer tedavinizin bir parçası olarak bir diyet
uyguluyorsanız, eski diyetinize devam edin ve doktoru-
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nuza bilgi verin. Aşırı kilo sorununuz varsa doktorunuzun
ve diyetisyeninizin önerilerine uyarak beslenmenizi kontrol altına alın.
• Bol bol dinlenin. Hastaneye mümkün olduğunca rahat ve dinlenmiş olarak gelin.
• Almakta olduğunuz ilaçlara devam edip etmeme konusunda doktorunuza danışın.
• Eğer aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlardan birini alıyorsanız, ameliyat öncesi devam etmeniz konusunda doktorunuza mutlaka danışın. Ameliyattan 3-7 gün öncesinden bu ilaçların kesilmesi gerekebilir.
• Eğer bir ateşlenme, üşüme ve titreme sorununuz olursa
doktorunuzla hastaneye gelmeden görüşün.
• Sigara içiyorsanız bırakın.
• Yatış gününüzde, kullandığınız tüm ilaçlarınızı kendi şişelerinde getiriniz.
• Yatış gününüzde, size daha önce yapılan tüm tetkiklerin sonuçlarını beraberinizde getiriniz.
Ameliyattan sonra
Ameliyat sonrasında derin nefes alma egzersizleri yapmak ve öksürmek çabuk iyileşmek için önemlidir. Çünkü tavsiye edilen şekilde öksürmek akciğerlerde biriken
balgamı atmayı sağlayarak akciğer enfeksiyonu ile
ateş ihtimalini azaltacaktır ve ameliyat yerine bir zararı
yoktur. Ağrı ve rahatsızlık duydukları için öksürmek istemeyen bazı hastaların göğüslerine küçük bir yastık ile
destek yapılarak daha kolay öksürmeleri sağlanabilir.
Ayrıca sürekli yatmak yerine olabildiğince çok yürünmelidir.
Beslenme
Operasyon geçiren kişi beslenme alışkanlıkları için yeni
bir düzen edinmeli, kalp sağlığını koruyucu bir diyet tipine uyum sağlamalıdır. Hastaya mümkünse beslenme ve
diyet uzmanından yardım alması önerilir.
Vücut Bakımı
Kalp ameliyatı sonrası, hemşireleri tarafından hastalara
vücut bakımları yataklarında verilmektedir. Hastaya uygulanan drenler (hortumlar) çıkarıldıktan sonra hastalar
banyo ettirilmekte ve gün aşırı banyo tavsiye edilmektedir. Banyo esnasında dikkat edilecek en önemli husus
hastanın düşme riskinin önüne geçmektir. Göğüs kemiği kesik olduğundan ilk 3 ay bu konuda çokm dikkatli
olunmalıdır. Diğer husus ise ameliyat yaralarının üstünün
ovalanmaması ya da liflenmemesidir. Yara kabuklarını
kaldırmak o bölgede açılmalara sebep olabilir. Yaralar
titizlikle gözlenmeli; kızarıklık, kötü kokulu akıntı, yüksek
ateş gibi belirtiler görüldüğü taktirde mutlaka doktoruna bilgi verilmelidir.
Tromboembolitik Çorap Kullanımı
Kalp ameliyatı yapılırken bacaktan damar alındı ise
ameliyat sonrası tromboembolitik çorap önerilmektedir. Kullanılması gereken çorap hastanın kilosuna ve
boyuna göre değişiklik gösterir. Çorapların kullanılması
bacaklardaki ödemi azaltır. Damar alınan bölgedeki
dolaşıma yardımcı olur. Ameliyat sonrası 6 hafta kadar
kullanılması tavsiye edilir.

Kardiyovasküler Cerrahi

Kalbinizin Size
İhtiyacı Var,
Ona İyi Bakın...

• Koroner Bypass
• Kalp Kapakçık Ameliyatı
• Varis Ameliyatı

LEZZET

LEZZET

Baylan Pastanesi

Çikolata Dükkanı

İstanbul’da

En tatlı
12 mekan
Kesinlikle
amacımız canınızı
çektirmek değil.
Sadece en iyi tatlıyı
bulma arayışınızı
gidermektir.
İstanbul’da akşam
yemeklerinizden sonra
ağzınızı tatlandırmak
için ya da arkadaş
buluşmalarınızda tatlı
muhabbetler edebilmeniz için uğrayabileceğiniz 12 tatlı
mekanı.
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Güllüoğlu Baklava

İstanbul deyince akla ilk gelen şeydir
baklava. Türkünden yabancısına herkesin damağında kalan baklavanın
şahını da İstanbul’da Güllüoğlu’ndan
başka yerde yemek ayıp olur. Ama
baklava yemeye gidecekseniz geleneksel tatlılar hakkında ve tabi baklavayı usulü ile nasıl yiyebilirsiniz bunları
bilmeden gitmemenizi öneririz.

La Vien Rose

Merhaba Pasta Sanatı

Pasta Sanatı’nı artık bilmeyen kalmadığını biliyoruz. Leziz ve çeşit çeşit eklerlerin yaratıcısı mekanın cafeleri de
oldukça şık. İçerisinde tabi ki de sadece ekler yok! Sütlü tatlı ve özel tasarım
pastalar ve makaronlara sahip mekanda biz kaç ekler yediğinizi unuttuk.
Siz de bu lezzeti tadınca unutacağınızı
garanti ediyoruz.

Tatlı deyince aklınıza biliyorum pastalar, tartlar geliyor ama son zamanların popüler tatlısı makaronu
es geçmemelisiniz diye listemize
en iyi makaron yiyebileceğiniz Laduree’u ekledik. Fransız stili dekorasyonu ile zevkli döşenmiş butik
mekanın fiyatları biraz pahalı ama
lezzetine değiyor.

La Patissera Luna

Nişantaşı’nın en dikkat çeken mekanı diyebiliriz La Patissera Luna’ya, sizi sarı bir üçgen
ile karşılayan kapısı ve renkli vitrini ile etkisi
altına alan mekanın makaronlarının biz müdavimi olduk. Makaron dışında kahvaltılar
için pancake, öğle arası tatlısı için narlı muhallebi, akşam muhabbetiniz için önerilerimiz yaban mersinli eklerleri.

Hatr-ı Kahve

Çengelköy’ün renkli taşlı, Alice Harikalar Diyar’ını andıran mekanı Hatr-ı
Kahve sunumları ve kullandıkları aksesuarları ile bizim kalbimizi çaldı.
Her yerinden tatlılık akan mekanın
narlı çikolatasını muhakkak tatmalı
ve gelmişken karpuzlu limonatasını
içmelisiniz.

Pattisera Pera

Divan Pastanesi

Hafif pastaları, Fransız cafelerini
anımsatan dekorasyonuna aşık olduğumuz La Vien Rose, Yeniköy’e
gitmemiz için sebep. Pancake olarak hazırlanan meyveli, Oreo’lu
pastalarının yanı sıra Nutellalı gözlemeleri de oldukça meşhur.

Laduree

Moda’ya gittiğimizde vazgeçilmez mekânımız olan Çikolata
Dükkânı, küçücük olmasına
karşı içinde kocaman tatlar barındırıyor. Leziz çikolata kokularını içinize çekerek tatlılarını yiyebileceğiniz mekanın en meşhur
tatlısı çileklerle süslü Asuman...
Moda’ya yolunuz düşmüşken
bir tatlı molası Çikolata Dükkânı’nda verin deriz.

En eski pastanelerden biri olan Baylan geleneksel lezzetinden hiç bir şeyi
bozmadan hala Kadıköy ve Bebek’te
hizmet vermeye devam ediyor. Meşhur Kup Griye tatlısı, Adisababa pastası, kestane püresi ile yapılan Montebianco tatlısı ile 87 yıldır İstanbulluların
gözdesi. Manzaraya karşı tatlı keyfi
için Bebek şubesini, eski pastane ruhunu yaşamak için Kadıköy şubesine
gitmenizi tavsiye ederiz. Baylan’a kadar gelmişken evinize hala ev yapımı
olarak imal edilen çikolatalarından
götürmenizi de tavsiye ederiz.

Pera Palace Hotel’in pasta bölümü olan
Patisserie De Pera’nın dekoruna bayılacaksınız. Nostaljik kristal avizeler, şık porselen bardak-tabakları ve rüya gibi tatlıları
ile Paris’de hissetmek burada serbest. Beyoğlu’nun önemli bölümlerinde biri olan
Pera, 19. Ve 20. Yüzyıllarda şehrin en kaliteli
bölgesiydi. Ünlü iç mimar Anouska Hempel’in tarzı ile dekore edilen mekan, tam bir
Fransız pastanesi. Burada yemenizi tavsiye
edeceğimiz lezzetler; Lavanta ve bluberry
aromalı kek, makaron, biterli trüf ve lezzetli
pastaları.

Birçok şubesi ile hizmet veren
Divan Pastaneleri yarım asırdır
lezzetini koruyarak, yeni nesil
damak tadına hitap etmek
için hep kendisini geliştiriyor.
Eşsiz çikolatalar, leziz lokumlar
ve pasta sevmeyen birisini bile
baştan çıkaran pasta çeşitleri ile bizimde keyifle gittiğimiz
mekanlardan olan Divan’da
tatmanız için önerimiz; 7 baharatlı tart, profiterol, rokoko
ve leziz çikolataları.

J’adore Chocolatier
Savoy Pastanesi

Taksim Cihangir’in eski pastacılarından Savoy artık klasikleşmiş mekanlardan...1940
yılından beri ayakta duran
Savoy’a geldiğinizde ne yiyebileceğinizi şaşırabiliyorsunuz.
Çünkü burada her şey lezzetli
evet her şey!!! Açık ara biri
öne çıkar diyemiyoruz. Milföy
pastaları, kabaklı kekleri, tahinli çörekleri, acıbadem ezmesi, Tiramisu’su bütün tatlılarını tatmanızı tavsiye ediyoruz.

Taksim’de ara sokağa saklanmış, nefis
çikolata dükkanı olan J’adore’a gittiğinizde kuyrukta bekleyebiliyorsunuz.
İnsan bir tatlı yiyeceğim diye 15 dakika sıra bekler mi? Diye sorular kafanızda oluşmuşsa da inanın beklediğinize
değiyor. Şiirlerle ve canlı çiçeklerle
süslenmiş mekan, oldukça vintage
tarzda dekore edilmiş. Her yer Dante’nin sözleri ve nefis çikolata kokusu ile dolu... Buraya geldiğinizde ne
yesem diye aklınız karışabiliyor. Onun
için önerilerimiz; suffle, fondü, elmalı
tart yiyebileceğiniz lezzetler.
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ÇERKEZKÖY FABRİKAMIZLA RAMATÇILIKTA

“YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYORUZ”

H

angi sektörde ve ekonomik
"GELİŞİM VE
ölçekte olursanız olun bir
kurucunun hedefinde her
İSTİHDAMIN TEMELİ
zaman sanayileşme olmalıdır.
SANAYİDİR"
Çünkü gelişim ve istihdamın temeli
sanayidir. Bugün devlet teşviklerinin
Yönetim Kurulu Başkanı
kullanılmasını bilmeyen onlarca küçük
ve orta ölçekli kuruluş mevcuttur.
DURSUN MISIRLI
Girişimcilerin bu konu hakkında daha
fazla liyakatli olması Türkiye'nin
istihdam ve gelişimin de büyük kazançlar temin edecektir.

İ

çinde bulunduğumuz şartlarda geri
dönüşüm işlemlerinin sağlıklı şekilde
yapılması mümkün değildir. Ar-Ge
SEKTÖRÜN EN
faaliyetleri ve yeni nesil teknolojiler
ekstra maliyetler anlamına gelir.
MODERN TESİSİNİ
Böyle bir girişim ise ancak köklü
KURDUK
firmalar tarafından gerçekleştirilebilir.
Bu yönüyle MISIRLI RAMAT
sektördeki ihtiyaçları tespit ve çözümleri
konusunda alternatifler üretmekte ve
alanında uzmanlaşan sistemi sayesinde yeni nesil ramat işleme proseslerine
yön vermektedir. Bu amaçla sektörün EN modern tesisini kurmuştur.

G

Geri Dönüşüm konusunda Avrupa ve Dünya ülkeleri ile ülkemizi
kıyasladığımızda kağıt ve ambalaj atıklarının geri dönüşümünde mesafe
kat edilse de özellikle kıymetli metaller ve elektronik atık konusunda
istenilen yere ulaşılamadığı aşikardır. Ülkemizde bu atıklar işlenemediği
için Avrupa'da dönüşümü yapılıp bedel ödeyerek tekrar geri satın
almamız ciddi ekonomik kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu konudaki
açığı kapatmak ve sektörün ihtiyacı olan en modern tesisi ülkemize
kazandırmak üzere uzun yıllardır Ar-Ge çalışmaları yaptığımız projemiz
önümüzdeki günlerde hayata geçecektir.

+90 212 485 30 92 - +90 212 485 30 93

www.misirliramat.com.tr

erekli tedbirler alınmadan
yapılan geri dönüşüm işlemleri
“KURTARMAK”
sadece ekonomik kayıp değil
YADA
insan sağlığı ve çevreyi de olumsuz
etkilemektedir. Kontrolsüz yapılan
“YOK ETMEK”
her atık su deşarj işlemi Kısırlık ve
İKİSİDE BİZİM
Kanser gibi ciddi hastalıklara sebebiyet
ELİMİZDE!
verebilir. İnsana ve çevreye saygı
prensibiyle hareket eden Mısırlı Ramat
tasarlamış olduğu filtre ve arıtım
sistemleriyle sektörde örnek teşkil eden bir değerdir. Çerkezköy Fabrikasında
ise en gelişmiş arıtma ve filtre sistemlerini bünyesinde temin ederek üzerine
düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmiştir.

MISIRLI RAMAT

KAZANMAK İSTEYEN İÇİN
YATIRIM MODU HAZIR
Bölgede 1+1 dairesi bulunmayan tek proje konumundaki Mod Bahçelievler;
2+1’den 4+1’e 84 dairesiyle, aileleri konfora, yatırımcıları kazanca davet ediyor.
Modu daima mutluluk olan bir yaşam için tüm aileleri,
Modu daima kazanç olan bir yatırım için tüm yatırımcıları
Mod Bahçelievler’e bekliyoruz.
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0 İN
DİR ÖZEL
İM!

Yenibosna Merkez Mh. Değirmenbahçe Cd.
Öksüz Sk. Bahçelievler / İSTANBUL
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