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Recep Tayyip Erdoğan, 
Saray’da turizm sektörü-
nün temsilcilerine seslen-
di. Turizm gelirlerinin son 
dönemde büyük düşüş 
göstermesinin ardından 
Erdoğan, yurtdışındaki 
gurbetçiler için “Komşu-
nu da al gel” kampanyası 
başlattıkları söyledi.

CUMHURBAŞKANI

Kuyumcukent BKM Olağan Genel Kurulu Yapıldı. 
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uyanık ve Ekibi Seçimi Kazandı.

‘‘‘‘
Kuyumcukent BKM’nin Yeni Yönetim Kurulu Seçildi

BKM Yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı Selahattin UYANIK; 
Önceliğimiz Kuyumcukent

EVLİLİK VE ALTININ EN ÖNEMLİ 
ADRESİ KUYUMCUKENT AVM
’’EVLİLİK FUARI’’NDA YERİNİ ALDI

Bu fuar, 5174 sayılı kanun gereğince T.O.B.B. (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
 izni ile düzenlenmektedir.

EVLİLİK HAZIRLIKLARI FUARI

EVLİLİK HAZIRLIKLARI FUARI

3 – 5 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar’da 15.kez gerçekleşecek Evlilik Hazırlıkları Fuarı’nı 50.000 çiftin ziyaret 
etmesi bekleniyor. Fuarda gelinlikten takıya, düğün pastasından davetiyeye, gelin çiçeğinden düğün mekanına kadar 22 farklı 
sektörden firma yer alıyor. Değişen trendleri ve yenilikleri evlenecek çiftlerle buluşturmayı hedefleyen fuar bir çok alternatifi 

de bir arada bulabileceğiniz bir ortam yaratıyor.
 

Kuyumcukent bünyesinde faaliyet gösteren firmalara özel belirlenen katılım koşullarıyla siz de fuarda yer alabilirsiniz. 
Firmanıza uygun şekilde hazırlanmış, etkin bir alanda konumlandırılmış hazır stantlara sadece ürünlerinizi getirmeniz yeterli. 

Sevgililer gününden bir hafta önce yapılacak fuarda 50.000 evlenecek çifte ulaşma imkanını kaçırmayın.  

Fuarda yer almak için 
0532 463 4008’den bize ulaşabilirsiniz.

www.evlilikfuari.com

BİNLERCE ÇİFT EVLİLİK FUAR’INDA
KUYUMCUKENT’E ÖZEL AVANTAJLARLA EVLİLİK FUARI’NDA YERİNİZİ ALMAK 

İÇİN GEÇ KALMAYIN!

Patika Fuarcılık tarafından bu sene 15. si düzen-
lenen “Evlilik Hazırlıkları Fuarı” 3-5 Şubat 2017 
tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti. Evlilik hazırlığı yapan birçok çiftin 
ziyaret ettiği fuarda; yüzükten gelinliğe, kına 
gecesinden düğün organizasyonuna, balayı al-
ternatifleri dahil evlilikle ilgili A’dan Z’ye her şeyi 
bulabildikleri bir fuar gerçekleşti. 

Sektörün en önemli etkinliği olan Istanbul Jewelry 
Show; 16-19 Mart 2017 tarihleri arasında mücev-
her ve saat endüstrisinin en önemli firmalarını 44. 
kez bir araya getiriyor. 

KUYUMCUKENT AVM
SEVGİLİLER
GÜNÜ’NE 
DAMGASINI
VURDU!

BİZDEN 
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ARTIK
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Kuyumcukent Dergisi yerel süreli bir yayındır. Kuyumcukent Der-
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KUYUMCUKENT BKM’NİN YENİ BAŞKANI 

SELAHATTİN UYANIK

ERDOĞAN TURİZMDE KRİZE ÇAREYİ BULDU
‘‘Gurbetçiler sünneti, düğünü derneği Türkiye'de yapsın’’

TADİLAT PROJESİNİN İPTAL 
DAVASINDA ISRAR EDENLER  
KUYUMCUKENT’E VERECEKLERİ 
ZARARI İDRAK EDEMİYORLAR, 
BU DAVANIN VAHİM 
SONUÇLARINI

ÖNGÖREMİYORLAR! 

KUYUMCUKENT 
ISTANBUL
JEWELRY SHOW’A 
HAZIR!

BU YAZ NEREYE GİDELİM?

Öğrenciler Kuyumculuk
Sektörünün Merkezi 

Kuyumcukent’te Altının 
Serüvenine Şahitlik Ettiler

2017 MiLLi FUAR
KATILIM
TAKVİMİ
NETLEŞTİ

KUYUMCUKENT AVM
SEVGİLİLER GÜNÜ’NE 
DAMGASINI VURDU!

KUYUMCUKENT
ALTIN VE 
PARANIN 
MERKEZİ 
OLACAK50

ARTIK 
BİZDEN 

Biri

Avm’de  Açılan 
Mağazalar

Trendleri
Düğün2017

KUYUMCUKENT’TE
KUTLANDI

8 Mart 
Dünya 
Kadınlar 
Günü

55

KİAŞ DURDURAK BİLMİYOR 
KOMPLEKSTEKİ 
ESKİYEN TEKNİK 
ALTYAPILAR 
SÜREKLİ 
YENİLENİYOR… 52

BLOK KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN SİBER SALDIRIYA SUÇ DUYURUSU !!!
KARBEYAZ, “SİBER SALDIRININ FAİLLERİ BULUNACAK, 
BU İŞİN HESABI SORULACAK !!
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BAŞYAZI BAŞYAZI

Değerli Üyelerimiz ve Kıymetli Okurlarımız, 

Kuyumcukent İşletme A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Nevzat SUDAŞ

Kuyumculuk ve mücevherat 
sektörünün en önemli  üret im 
merkezi  ve evl i l ik  al ı şver iş ler in in 
en önemli  adresi  olan Kuyumcu-
kent’ i  hak ett iği  yere geti rmek 
amacıyla tal ip olduğumuz Ku-
yumcukent Yönetimi’nde 4 sene-
l ik  görev süremiz in sona ermesi 
i le bi r l ikte yapı lan Kuyumcukent 
Blok Kat Mal ik ler i  seçimler inde 
yeniden seçi lmek hepimiz i  çok 
mutlu ett i ,  motive ett i .  Kuyum-
cukent’e sağladığımız katkıy ı  ve 
s iz lerden gelen takdir ler i  yapı lan 
seçimler in sonuçlar ıy la gördük.

Geçen dönemler içer is inde çöz-
düğümüz tüm kronik problemler i 
ve tes ise kazandırdık lar ımız ı  gö-
ren Kuyumcukent’ l i ler  taraf ından 
takdir  edi lerek yeniden seçi lmek, 
oluşturduğumuz iş  planı  doğ-
rultusunda Kuyumcukent’e çok 
daha fazla katkıda bulunmamızı 
sağlayacakt ı r. 

Kuyumcukent Blok Kat Mal ik le-
r i ’n in Genel Kurul  Toplant ıs ın ı 
yapmak üzere yetki lendirdiği 
KİAŞ Başkanı olarak ben ve eki-
bim şeffaf bi r  seçim olması  adına 
tüm önlemler i  aldığımız halde 
Genel Kurul  Toplant ıs ında bir  ta-
k ım tal ihs iz  olaylar yaşandı. 
Genel Kurul  toplant ıs ı  önce-
s i  s i steme dışar ıdan müdahale 
edi lerek s iber saldı r ı  gerçek-
leşt i r i lmesi  üzer ine çağırdığımız 
S iber Suçlar la Mücadele Şubesi 
ekipler in in,  ayr ı  hat çeki lmesi  ha-
l inde toplant ının yapı labi leceğini 
bel i r t i lmesi  üzer ine ayr ı  hat çeki-
lerek toplant ının yapı lması  karar ı 
al ındı  ve Genel Kurul  toplant ıs ı 
gecikmel i  olarak Kuyumcukent 
AVM Nikah Salonunda başladı. 
Gerçekleşen s iber saldı r ın ın yanı 
s ı ra birçok sahte imzal ı  vekâlet-
name düzenlendiği  hem KİAŞ 
yetki l i ler i  hem de noter taraf ın-
dan tespit  edi ldiğinden istenme-

yen tablolar oluştu ve konunun 
yargı  aşamasına taş ınması  zorun-
lu luğu doğdu. 
Gecikmel i  olarak başlayan 
toplant ı  bel i r lenen gündemin 
akış ına uygun olarak devam ett i 
ve mal ik ve veki l ler in oylar ın ın 
sayımı sonucunda oy çokluğu i le 
seçimi kazanan başkan 
Selahatt in Uyanık ve ekibi  oldu. 

Tekrar yönetime seçi lmiş olma-
mız ın biz lere yüklediği  sorumlu-
luğun bi l incinde, daha büyük 
hedefler tayin ederek ve önemli 
projeler tasar layarak yolumu-
za devam ediyoruz.  Doğru ve 
hak bi ldiğimiz yolda sağlam ve 
s ıhhatl i  adımlar la yürüyoruz, 
yaptık lar ımız yapacaklar ımız ın 
teminatıdı r.  

Yönetim olarak en önemli  önce-
l ik ler imizden olan Kuyumcukent 
AVM’nin z iyaretçi  sayı lar ın ı  art-
t ı rmak için;  al ı şver iş in en yoğun 
olduğu dönem düşünülerek 
Kuyumcukent AVM’de her sene 
olduğu gibi  bu yı l  da Yı lbaşı  ve 
Sevgi l i ler  Günü Al ışver iş  Fest i -
val i  düzenledik.  Ünlü manken-
ler in kat ı l ımıy la gerçekleşt i rdi-
ğimiz Fest ival imiz in Açı l ı ş ı  u lusal 
basında geniş yer aldı .  Açı l ı ş 
organizasyonunun yanı s ı ra Fes-
t ival in Sevgi l i ler  Günü bölümü 
için düzenlediğimiz Gel in l ik  ve 
Mücevher Tanıt ım Organizasyo-
nu hem esnaf lar ımız ın hem de 
z iyaretçi ler imiz in yoğun kat ı l ı -
mıyla gerçekleşt i .  AVM gir i ş inde 
kurduğumuz Fest ival  çadır ında 
mağazalar ın kampanyal ı  ürünle-
r in in tanıt ımını  yaparak, z iyaret-
çi ler in tüm kampanyal ı  ürünler i 
bi r  arada görmesini  sağladık.  İk i 
ay boyunca devam eden Fes-
t ival imize evl i l ik  hazı r l ığı  yapan 
çift ler in yanı s ı ra sevdik ler ine 
hediye almak isteyen z iyaretçi ler 
de büyük i lgi  gösterdi .

Önemli  u lusal  kanal lar ın ana ha-
ber bültenler inde ve gün boyu 
devam eden haber bültenle-
r inde kampanya haberler imiz 
yayınlandı.  Haberler in yanı s ı ra 
reklam f i lmler imiz reyt ingi  yüksek 
diz i lerde ve evl i l ik  ve magazin 
programlar ında yayınlanarak 
fest ivalden geniş k i t le ler in ha-
berdar olması  sağlandı.  Ayr ıca 
önemli  haber kanal lar ına canl ı 
yayın konuğu olarak Kuyumcu-
kent AVM’yi  tanıtma ve Al ışver iş 
Fest ival imiz hakkında bi lgi  verme 
f ı rsat ımız oldu. Reklamlar ımız ın 
yayını  iç in di j i tal  mecra da etkin 

bir şekilde kullanılarak facebook, 
youtube ve çeşit l i  önemli  s i teler-
de reklamımız yayınlandı.
AVM’miz düzenlediğimiz reklam 
ve tanıt ım faal iyet ler i  sayesinde 
al ışver iş ler in en yoğun olarak 
gerçekleşt iği  Y ı lbaşı  ve Sevgi l i ler 
Günü döneminde oldukça hare-
ket l i  günler yaşadı. 
Hem ziyaretçi ler imiz in hem de 
mağaza sahipler in in yüzünü 
güldüren bu fest ival  gibi  önü-
müzdeki  günlerde de çok fark l ı 
etk inl ik lere ev sahipl iği  yapacak 
olan AVM’miz,  evl i l ik  hazı r l ığı 
yapan çift ler  iç in mücevherat-
tan düğün, k ına organizasyon 
hizmetler ine, davetiyeden gel in-
l iğe, düğün salonundan beyaz 
eşyaya her bütçeye uygun cazip 
seçenekler iy le ve günden güne 
artan z iyaretçi  sayı lar ıy la evl i l ik 
al ı şver iş ler inde en önemli  adres 
olmaya devam edecekt i r.  

Gündemi yakından takip eden 
Kuyumcukent Yönetimi olarak, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “komşunu da al  gel” 
kampanyasına katkı  sağlamak 
amacıyla, Kuyumcukent AVM 
olarak gurbetçi  vatandaşlar ı -
mıza özel  seçenekler hazı r ladık. 
Evlenecek olan gurbetçi  vatan-
daşlar ımız AVM’miz bünyesinde 
bulunan düğün salonlar ında 
hem uygun f iyat l ı  seçenekler i le 
düğünler in i  yapabi lecekler hem 
de evl i l ik  al ı şver iş ler i  iç in avan-

taj l ı  f iyat lar ve birbi r inden ş ık 
tasar ımlar sunan Kuyumcukent 
AVM mağazalar ındaki  cazip f ı r -
sat lar ı  değerlendirebi lecekler. 

Kuyumcukent Kompleks inde son 
dönemde açı lmaya başlayan ve 
sayıs ı  gün geçtikçe artan büyük 
toptancı ve perakendeci yaban-
cı  f i rmalar ın yanı s ı ra bir  yandan 
da yeni talepler gelmeye de-
vam etmektedir.  Kuyumcukent’ in 
mücevher ve alt ın t icaret inde 
dünyanın en önemli  merkez-
ler inden bir i  o lan Dubai Alt ın 
Çarş ıs ı ’n ın (Dubai Gold Souk) 
Türk iye’deki  alternat i f i  o lmasını 
sağlamak ve Kuyumcukent’ i  ya-
bancı yat ı r ımcı lara daha cazip 
hale get i rmek için çal ışmalar ımız 
devam etmektedir. 
Net ice olarak şahsım ve ekibim 
çok gayret l i  ve samimi,  i t t i fak 
ve ünsiyet içer is inde Kuyum-
cukent’ in doluluk oranlar ın ı 
artt ı rmak, gerçekleşt i rdiğimiz 
reklam ve tanıt ım faal iyet ler i  i le 
tes is imiz in adını  u lusal  ve ulus-
lararası  arenada geniş k i t le lere 
ulaşt ı rmak ve Kuyumcukent’ i 
Türk iye’de “Alt ın” ın odak noktası 
hal ine geti rmek hedefler i  doğ-
rultusunda çal ışmaya devam 
ediyoruz.  Yönetimimiz in görevde 
olduğu bundan önceki  dönem-
lerde olduğu gibi  yeni  dönemde 
de en önemli  öncel iğimiz ver im-
l i ,  üretken faal iyet ler i le Kuyum-
cukent’ in menfaati  iç in ne icap 
ediyorsa azami derecede onu 
gerçekleşt i rmek ve Kuyumcu-
kent’ in değerine değer katmak-
t ı r.  En büyük temennimiz bi r l ik , 
beraberl ik ,  di r l ik  ve hoşgörünün 
olmasıdı r.  Dua ve destek s izden, 
gayret ve çal ışma bizden, tevf ik 
ve inayet Al lah’tan. 
Her geçen gün talebi artan ve 
sektörün önemli  bi r  dergis i  olan 
Kuyumcukent dergimiz in 17. sa-
yıs ın ı  s iz lere sunarken dergimiz in 
hazı r lanmasında emeği geçen 
ve bize destek veren herkese 
teşekkür eder im. 
Kalın sağl ıcakla.. .
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HABER HABER

Kuyumcukent BKM Olağan Genel Kurulu Yapıldı. 
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uyanık ve Ekibi Seçimi Kazandı.

‘‘‘‘KUYUMCUKENT BKM’NİN YENİ BAŞKANI 

SELAHATTİN UYANIK

23 Ocak 2017 tarihinde çoğunluk sağ-
lanamadığı için yapılamayan Kuyum-
cukent Blok Kat Malikleri Kurulu Olağan 
Toplantısı 31 Ocak 2017 Salı günü yapıl-
dı. Kuyumcukent BKM’nin Yeni Başkanı 
seçilen Selahattin Uyanık bundan önce-
ki iki dönemde olduğu gibi önümüzdeki 
dönemde de tüm Kuyumcukentli lerin 
menfaatlerini gözeterek çalışmalarına 
devam edeceklerini belirtt i. Konuşma-
sında ekibine ve geç saatlere kadar de-
vam eden toplantıya katı larak oylarını 
kullanan maliklere teşekkürlerini sunan 
Uyanık, “Önceliğimiz insana hizmet ve 
Kuyumcukent’e hizmet etmek olacaktır” 
dedi. Yönetim Kurulu Başkan Vekil l ik-
lerine Nevzat Sudaş, Boğus Sıradağ ve 
Ahmet Karbeyaz seçildi. 
Olaylı başlayan Genel Kurul hakkında 
bilgi veren KİAŞ Vekil i  Merve Koçyiğit; 
“Genel Kurul toplantısı öncesi, sisteme 
dışarıdan müdahale edildiği şüphesi 
oluştuğundan, toplantı yapmak üzere 
yetkilendiri len KİAŞ tarafından, Siber 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çağrı l-
dı ve saldır ının yapıldığı kesinleşti. Siber 
polisin ayrı hat çekilmesi halinde toplan-
tının yapılabileceğini belirt i lmesi üzerine 
ayrı hat çekilerek toplantının yapılması 
kararı alındı ve Genel Kurul toplantısı 
gecikmeli olarak Kuyumcukent AVM Ni-
kah Salonunda başladı.” dedi. 

Divan Heyeti’nin belir lenmesinde her iki 
tarafın da uygun gördüğü;  Sait Erdal 
Metiner Divan Heyeti Başkanlığına, Fatih 
Kurtulmuş ve Rahmi Gayret’in üyeliğe 
kabulü sonrasında Divan Heyeti hazi-
run l istesi hakkında bilgi verdi. Metiner; 
“Toplamda 1275 adet bağımsız bölüm 
94.940 arsa payı (%55) i le katı l ım sağ-
landığı tespit edilmesine rağmen, Genel 
Kurulun iptalini isteyen diğer ekip tara-
fından bu Haziruna müdahale edilmesi 
sonucu gerginlik yaşanmaması adına 
yeni bir Hazirun Listesi dökülerek tekrar-
dan imzaya açılmıştır. Bu 2. defa imzaya 
açılan Hazirun Listesine göre; 44 adet 
bağımsız bölüm ve 2.634 arsa payı i le 
asaleten, 876 adet bağımsız bölüm ve 
65.645 hisse arsa payı i le kanunen ge-
çerl i vekaletlerle hazırdır. Toplam katı l ım 
920 adet bağımsız bölüm 68.279 hisse 
arsa pay sahibi kat maliki i le gerçekleş-
mektedir.” dedi. 
BKM Yönetim Kurulu Başkan Vekil i  Nevzat 
Sudaş söz alarak; “İ lk hazirunun geçerli 
olması gerektiği konusunda önergemiz 
bulunmaktadır, hazirun iptalinin mümkün 
olması için yönetim Kurulu kararı olması 
gerekmektedir. Hazirun iptal tutanağı 
yetkisiz kişi lerce imza edilmiştir. ” dedi.
Heyet ek gündem maddelerini alarak 
Açıl ış Konuşmasını yapmak üzere Nevzat 
Sudaş’ı kürsüye davet etti.
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Genel Kurul Toplantısının açılış konuş-
masını yapmak üzere söz alan Blok 
Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Nevzat Sudaş; “Toplantımızın 
elimizde olmayan sebeplerle ge-
cikmeli başlamasından dolayı özür 
dileriz. 

SİBER POLİS MÜDAHALE ETTİ
Siber Polis ekibinin yaptığı açıkla-
maya istinaden ayrı hat çekilerek 
toplantıya ancak geçilebilmiştir. 
Muhalefet ekibi toplantının başından 
itibaren her ne kadar toplantıyı iptal 
ettirmeye ve provoke etmeye çalışsa 
da yeni bir toplantının maddi, mane-
vi külfet olacağından ayrıca toplan-
tının seçimli olması sebebi ile mali 
ve hukuki açıdan da yapılması şart 
olduğundan, toplu yönetim planına 
göre Ocak ayında yapılması gerekti-
ğinden toplantıyı açmış bulunmakta-
yız. Genel Kurul Toplantısına başla-
madan önce muhalefetin talebi ile 
bir toplantı yaptık, biz manuel sayım 
yapalım her şeyi karşılaştıralım de-
diğimiz halde karşı taraf tarafından 
kabul edilmemiştir. Bu durum da tuta-
nak altına alınmıştır. Maalesef Genel 
Kurul Toplantısının iptal edilmesi için 
özellikle muhalefetin başkan adayları 
İdris Tan Kamer ile Mehmet Ali Şengül 
ile ekibi ellerinden geleni yaparak 

toplantıyı provoke etmeye çalışmış-
lardır. 
Muhalefet ekibinin de noter talebi 
olduğundan hazirun noter huzurunda 
açılmıştır. Ancak birçok sahte imzalı 
vekâletname düzenlendiği hem KİAŞ 
yetkilileri hem de noter tarafından 
tespit edildiğinden istenmeyen tablo-
lar oluşmuştur. Konunun yargı aşama-
sına taşınması zorunluluğu doğmuş-
tur, çünkü muhalefet ekibinin başkan 
adaylarından İdris Tan Kamer, telefon 
ile onay aldığını iddia ettiği malikle-
rin adına vekaletnameleri kendisinin 
imzaladığını söylemiştir. Noter dahi 
bu duruma karşı şaşkınlığını gizleye-
memiştir. Bu durumun aynısı geçmiş 
senelerde de yaşanmış olup yargı 
aşamasındadır. Blok Kat Malikleri 
Yönetim Kurulu’nun toplantı yapmak 
üzere yetkilendirdiği KİAŞ Başkanı 
olarak ben ve ekibim şeffaf bir seçim 
olması adına tüm önlemleri aldığımız 
halde bu tür talihsiz olayları yaşamış 
bulunuyoruz.” diyerek olaylı Genel 
Kurul Toplantısı öncesinde yaşanan 
olaylar hakkında bilgi verdi.

SİBER SALDIRI İLE BAŞLAYAN OLAYLI GENEL 
KURULDA SAHTE VEKALETLER TESPİT EDİLDİ    

BKM Başkan Vekili Nevzat Sudaş konuş-
masının devamında 4 sene boyunca 
gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı. 
Sudaş “Yönetime geldiğimizde çok 
fazla borç vardı. Yönetimimizde borç-
lar kapanmakla kalmayıp, yatırım 
yapar hale geldik. AVM’nin doluluk 
oranını yaptığımız projeler ve çalışma-
lar neticesinde %38’lerden %70’lere 
kadar arttırdık. Online borç sorgula-
ma sistemi yapılarak, üyelere kuyum-
cukent.com.tr web sitesi üzerinden 
güncel olarak aidat borç sorgulama, 
ekstre görüntüleme, üye bilgileri revize 
etme gibi olanaklar sağladık. Oto-
masyon için yeni güvenlik önlemleriy-
le zafiyetler minimize edildi. Reklam 
ve tanıtım noktasında her günü fırsat 
bilerek Kuyumcukent’in her koşulda 
tanıtımı için çaba harcadık. Yılbaşı ve 
Sevgililer Günü, Kadınlar ve Anneler 
Gününde, 23 Nisan Çocuk Şenliklerin-
de özel organizasyonlar düzenledik,
televizyon ve radyo yayınları ile reklam 
kampanyalarının büyük kitlelere 
ulaşmasını sağlamış olduk. Ayrıca 
Guinness Rekorlar Kitabı’na Kuyum-
cukent’in adını yazdırarak uluslararası 
arenada da tanıtımına katkı sağladık. 
Bu faaliyetlerle Kuyumcukent’i daha 
canlı bir hale getirme çabasındayız. 
Çevre Bakanlığı ile ciddi çalışma-
lar yapılarak, yıllık hazırlanan CED 
raporunun süresinin 3 yılda bir olması 
hususunda mutabakata varılıp, ciddi 
maddi kayıpların önüne geçilmiştir.
Eğitime önem vererek, tüm meslek 
ile ilgili okullar gezilerek ve Kuyumcu-
kent’e davet edilerek, sektörün eğitim 

sorununa çözüm üretmek için toplan-
tılar gerçekleştirdik. Okul ve üniversi-
teler ile anlaşmalar yapılarak alaylı ile 
mektepli buluşmasını sağladık. 15 Tem-
muz şehitlerine karşı gerekli hassasiyet 
hem bireysel hem de kurumsal olarak 
gösterilmiştir, Valilik ve Kaymakamlık ile 
ortak çalışılarak 500.000 TL’den daha 
fazla yardım sağlanmıştır. 
Kuyumcukent Altın Sanat Galerisi’ni 
açtık. Galerimizde altın köprü, Anado-
lu Hisarı, altın zırh, altın elbise ve altın 
şelale gibi ziyaretçilerin büyük ilgisini 
çeken ürünleri sergilemekteyiz. 
Kuyumcukent’e ulaşımı kolaylaştırmak 
adına çalışmalar yaptık. Metro du-
rağının Kuyumcukent’te olmamasına 
rağmen iyi ilişkiler kullanılarak Kuyum-
cukent’in önüne durağın alınması 
ve durak isminin yoğun çabalarımız 
sonucunda Kuyumcukent olması da 
sağlanmıştır.” dedi.

NEVZAT SUDAŞ 
GEÇMİŞ 

DÖNEMDE 
YAPILAN 

FAALİYETLERİ 
ANLATTI
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TADİLAT PROJESİNİN 
İPTALİ DAVASI 
HEPİMİZE ZARAR VERİYOR

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat SUDAŞ

Toplantıda söz alan Mustafa Ertekin bazı 
Kuyumcukent Maliklerinin müracaatıyla 
Tadilat Projesinin durdurulması kararı alınmış 
olması konusuna değindi. Bu Maliklerin bir 
kaçının yatır ım bütçesi kararı alınırken geç-
miş dönemde Yönetimde olup, daha sonra 
projenin iptali için imza attığını belirten 
Ertekin; “Bu tadilat projesinin paraları bizim 
cebimizden çıktı. Bu yüzden Nevzat Sudaş 
Bey’den açıklama yapmasını ist iyorum.” 
dedi. 
Konu hakkında açıklama yapmak üzere söz 
alan Nevzat Sudaş; “Tadilat projesi için cid-
di çaba ve emek harcandı, bunların hep-
sinin belgeleri vardır. Bu dava yüzünden; 
Düğün Salonu yıkı labil ir, cami yapılamıyor, 
atölye bloğu mal kabul asansörü yapılamı-
yor, yangın merdivenleri yapılamıyor. KİAŞ 
ofislerinin üst katına spor merkezi ve kreş 
yapılması için çabaladık ama bu tadilat 
projesine onay veren arkadaşlar belediye-
yi de mahkeme vermiş ve yürütme kararını 
durdurmuşlardır. Bu durum sadece Kuyum-
cukent ve Kuyumcukent Maliklerine zarar 
vermektedir. İlhan Gedik, Mehmet Deliceoğlu’nun 
oğlu Av.Alparslan Deliceoğlu’na vekâlet ver-
miş, fakat haberi olmadan Av.Alparslan De-
liceoğlu tarafından Tadilat Projesinin iptali 
davasının açıldığını söylemiştir. Ayrıca İlhan 
Gedik bu davada Mehmet Deliceoğlu’na kendi-
sinin neden davacı olmadığını sorduğunu,  
Av.Alparslan Deliceoğlu’na verdiği vekâleti-
ni iptal edeceğini söylediğini belirtt i. Ayrıca 
Seyit Balım’ında tadilat projesinin iptali 
için değil merdivenler için imza verdiğini 
söyledi. Av.Alparslan Deliceoğlu tarafından 
davacılar yanlış yönlendiri ldiğini söylemiş, 
davacıların vekâletnamelerine aykır ı olarak 
dava açıldığını söylemektedirler” dedi. “Ay-
rıca davacıların bir kısmı da davalarını geri 
çekeceğini bildirdi. Ben Başkan vekil i  olarak 
değil, Kuyumcukent Maliki olarak davacıla-
rın hepsinin davalarını geri çekmesini talep 
ediyorum. Bu dava hepimize zarar veriyor 
ve verecek.“dedi. 
Konuşmaların ardından söz alan Veli Üzen, 
Celalettin Çağlar ve Mustafa Aycan gibi 
muhalif is imler ihti lafl ı  konular hakkında Yö-
netim’e sorular yöneltti ler. Soruları yanıtla-
yan Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Başkan 
Vekil i  Nevzat Sudaş, katı l ımcıları tüm husus-
lar hakkında bilgilendirdi. Bir önceki genel 
kurulda kayıtlara geçen, önceki yönetim 
zamanında elde edilen ramat gelir lerinin 
muhasebe kayıtlarında gözükmemesi konu-
sunda açılan davanın Kuyumcukent’i koru-
mak adına açıldığını belirten Sudaş; “Son 
söz yargınındır.” dedi.
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Yönetim Kurulu seçimi için Nevzat Sudaş, Ahmet Karbeyaz ve 
Abdullah Deniz tarafından tek önerge verildi.

Bu önergeye göre, Yönetim Kurulu asi l üyeliklerine; Selahattin 
Uyanık, Bereket İnşaat adına Nevzat Sudaş, Ahmet Karbeyaz, 
Boğus Sıradağ, Rahmi Gay ret, Murat Sezer, Şermin Cengiz, 
Fatih Kurtulmuş, Abdullah Deniz i le Yönetim Kurulu yedek üye-
l iklerine; Cemal Sümer, Özcan Halaç, Sarp Tarhanacı, Habib 
Kocabaşoğlu, Arif Sipahi, Ahmet Fındıkoğlu, Ali İhsan Sudaş, 
Salih Yaman, Mahmut Nahçivani’nin gösteri lmesi teklif edildi. 
Tek Liste Divan Başkanlığı tarafından oylamaya sunuldu. 4 
adet bağımsız bölümü temsilen 171 arsa payı ret oyuna karşı-
l ık oy çokluğuyla kabul edildi.
Malik ve vekil lerin oylarının sayımı sonucunda oy çokluğu i le 
seçimi kazanan başkan Selahattin Uyanık ve ekibi alkışlar eş-
l iğinde sahneye davet edildi. Kürsüye çıkan Selahattin Uyanık 
Yeni Yönetim Kurulu i le bir l ikte basına fotoğraf verdi. Fotoğraf 
çekimlerinin ardından tebrikleri kabul eden Selahattin Uyanık 
“Çok zor bir gece oldu her şeye rağmen bu saate kadar 
emek verip burada kalan, destek veren ve muhalif olan tüm 
üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim. Önemli olan 
en iyi hizmeti verebilmek için ben varım demekti. Biz de Yö-
netim kurulu üyelerimizle “biz varız” dedik. En iyi şekilde hiz-
met vermeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

YENİ YÖNETİM 
GÖREVDE

Belirlenen gündemin akışı-
na uygun olarak devam 
eden toplantıda, Kuyum-
cukent Blok Kat Malikleri 
Yönetim ve Denetim Kurulu 
seçimlerine geçildi. Divan 
Başkanı Sait Erdal Metiner 
önerisi üzerine, 2 grubun-
da onayı ile  “açık oylama” 
yapıldı. 

KUYUMCUKENT BKM’NİN
YENİ BAŞKANI
SELAHATTİN UYANIK



Mart 2017
Sayı 17

Mart 2017
Sayı 1726 27

HABER HABER

Bi l indiği  üzere, 23.01.2017 ta-
r ih inde yapı lan i lk  Genel Kurul 
toplant ıs ında yeter l i  çoğunluk 
sağlanmadığından toplant ı  er-
telenmiş ve 31.01.2017 tar ih inde 
ik inci  toplant ı  yapı lmışt ı r.  Hal iha-
z i rdaki  Yönetim Kurulu üyeler in 
bir kısmının oluşturduğu Selahattin 
Uyanık başkanl ığındaki  ekip i le 
İdr is  Tan Kamer i le Mehmet Al i 
Şengül başkanl ığındaki  ekip 
olmak üzere yönetim Kuruluna 
aday ik i  ekip olduğu bi l inmek-
teydi.  Toplant ı  sabah saat 10:30 
da açı lmış,  toplant ı  saati  de-
vamlı  surette anons edi lmiş ve 
toplant ı  başlamışt ı r.  Toplant ının 
başlamasıy la kar ış ık l ığa mahal 
vermemek adına adım adım 
iz lenecek yol  har i tas ı  Toplan-
t ı  Salonu gir i ş indeki  duvar lara 
ası lmış ve görevl i lerce hazi run 
bi lgi lendir i lmişt i r.  Ancak Toplant ı 
Salonu kapıs ında toplant ının i lk 
dakikalar ında tart ışmalar yaşan-
maya başlanmışt ı r.  Muhalefet-
ten yönetime aday ekip başkan 
adayı Mehmet Al i  Şengül i le y ine 
aynı  ekipten Vel i  Üzen güvenl ik 
kontrol  noktasını  i şgal ederek 
seçimi yaptı rmayacaklar ın ı  ve 
kurulun başlamasına müsaade 
etmeyecekler in i  beyan ederek 
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan veki l i 
Ahmet Karbeyaz’ ın üzer ine yürü-
müşlerdir.
Bu ve bunun gibi  bi rçok tart ışma 
ve sürtüşmeler yaşanırken, pu-
sula basımında s ık ınt ı lar  yaşan-
dığı  tespit  edi lmişt i r.  Kes int i ler in 
aral ık lar ı  artarak devam etmiş ve 
saat 14:00 i t ibar iy le s istem komp-
le kesi lmişt i r.  K İAŞ taşeronu olan 
teknik ekip i le KİAŞ IT  personel i 
s ık ınt ıy ı  ar ıza zannederek çözme-
ye çal ışmış lar,  ancak başlangıç-
ta internetten kaynakl ı  olduğu 
düşünülen kopma ve s istem ya-

vaşlaması  sorununun internetten 
ya da yazı l ımsal bi r  sorun olma-
dığını ,  ana server’a müdahale 
edi ldiği  kanaatine varmış lardır. 
Bunun üzer ine durum tespit i  iç in 
S iber Suçlar la Mücadele şubesi 
i le i r t ibat kurularak bir  ekip gön-
der i lmesi  talep edi lmişt i r.  Saat 
15:30 sular ında Siber Suçlar la 
Mücadele Şubesinden görevl i -
ler  i le muhalefet ekibinden olan 
ML Yazı l ım F iması  sahibi  Levent 
Sekban’ın kat ı l ımıy la IT  sorumlu-
su, Güvenl ik Personel i  i le Teknik 
Personel nezaret inde KİAŞ’da 
bulunan server odasına götürüle-
rek cihazlar incelenmişt i r.  
S iber Suçlar Bürosu görevl i le-
r in in tetk ik ler i  sonrası  oluşan 
kanaatler in in KİAŞ IT  sorumlula-
r ın ın kanaatler i  i le aynı  yönde 
olduğu, ana server’a müdahale 
olduğu kesinl ik  kazanmışt ı r.  S iber 
büroda görevl i  memurlar hazi-
runa bu durumu detayl ı  olarak 
izah etmiş,  takdir in toplant ıy ı 
düzenleyen Yönetim Kurulu i le 
yetki lendiği  Ş i rkette olduğunu 
ancak teknik olarak bakı ldı-
ğından oluşan aksakl ığın genel 
kurul  yapı lmasına mani olacak 
bir  sorun teşki l  etmeyeceği,  yeni 
bi r  hat çeki lebi leceği yeni  hatt ın 
çeki lmesi  sonrası  akabindeki  bi r 
ik i  saat iç inde seçim için pusula 
bası labi lecek duruma gel inebi-
leceğini  i fade etmiş lerdir.  Teknik 
olarak, toplant ı  yapı lacağı bi lgi-
s in in üzer ine, Kuyumcukent Blok 
Kat Mal ik ler i  Yönetim Kurulu’nun 
toplant ı  düzenlenmesi  konusun-
da yetki lendirdiği  KİAŞ Yönetim 
Kurulu toplanarak karar almış, 
kat ı l ımın çok yoğun olması ,  top-
lant ının ertelenmesinde hukuki  / 
mal i  bi r  menfaat olmayacağın-
dan aks ine aleyhe durumlar olu-
şacağından toplant ının devamı 

yönünde karar almışt ı r. 
Kuyumcukent’te bugüne kadar 8 tane 
Kuyumcukent Blok Kat Mal ik ler i  Genel 
Kurul  Toplant ıs ı  yapı lmışt ı r,  yapı lan toplan-
t ı lar ın son 5 tanesi  aynı  yazı l ım programı 
i le yapı lmasına rağmen pusula basımında 
hiçbir  s ık ınt ı  yaşanmamışt ı r.  31.01.2017 
tar ih inde yapı lan toplant ıdaki  teknik s ı -

k ınt ıya benzer bi r  s ık ınt ı  i le bugüne kadar 
karş ı laş ı lmamış olduğundan s iber pol is 
ekibi  toplant ıya davet edi lmiş ve teknik 
olur al ındıktan sonra KİAŞ Yönetim Kurulu 
toplanarak toplant ı  devam karar ı  almışt ı r. 
Bu karar sonrası  hazi runa toplant ı  devam 
karar ı  açık lanmış ve de devam edi lmesi 
yönünde duyuru yapı lmışt ı r.  Ancak hazi-
rundaki  muhalefet karara r iayet etmemiş 
ve toplant ı  yapmaya yetki l i  K İAŞ Yönetim 
Kurulu’nun bu karar ından vazgeçirmek 
için baskı  uygulamış ve hazi runa yanl ış 
yönlendirmeler yapmışt ı r.  Ancak Yönetim 
Karar lar ı  doğrultusunda ayr ı  hat çeki lerek 
s istem çal ış ı r  hale get i r i lmiş,  toplant ı  ve 
seçim gerçekleşt i r i lmişt i r.
S iber saldı r ın ın ne boyutta ve şeki lde 
olduğu henüz anlaş ı lamamışken, mal ik-
lerden İş letme Şi rket i  KİAŞ’a talepler ve 
ş ikayetler gelmeye başlamış ve maale-
sef KİAŞ’ ın tüm kayıt lar ın ın s i l indiği  tespit 
edi lmişt i r.  Teknik ekipçe yapı lan incele-
mede kesint in in 12:36 sular ında olduğu, 
sabah erken saatlerde müdahale yapı l -
maya başlandığı  bi lgis i  al ınmışt ı r.  8 sene 
boyunca böyle bir  şey yaşanmamış olup 
böyle bir  olayın i lk  defa yaşanıyor olması 
bu toplant ının diğer toplant ı lardan fark-
lar ın ı  sorgulamak gereği doğurmuştur.  Bu 
fark lar ın tamamı toparlanmış ve Bakırköy 
Cumhuriyet Başsavcı l ığı’na suç duyurusun-
da bulunulmuştur.
Kuyumcukent Tes is ine bu denl i  büyük zarar 
veren şahıs  /  şahıs lar ın tespit  edi lerek hak-
lar ında kamu davası  açı lmasını  talep edi l -

mişt i r.  Dosya inceleme aşamasında olup, 
Savcı l ıktan Emniyete müzekkere yazı larak; 
Sunulan belgeler in dikkate al ınarak 
şüphel i ler in tespit  edi lmesi ,  var i se zarar 
gören ver i ler in ne olduğunun tespit i  i le 
tutanağa bağlanması ,  bu konuda gerek-
t iğinde tüm kurum, kuruluş ve ş i rket ler le 
doğrudan yazışma yapı larak gerekl i  tüm 
bi lgi  ve belgeler in isteni lmesi ,  IP çal ışması 
yapı lması  talep edi lmişt i r.
Başkan Veki l i  Karbeyaz, “Saldır ın ın boyut-
lar ı  ve sonuçlar ı  çok ciddidir.  KİAŞ çal ışan-
lar ı  gecesini  gündüzüne katarak çal ışmış 
ve s istemler i  çal ış ı r  hale get i rebi lmek için 
var gücüyle gereğini  yapmışt ı r.  Bu denl i 
ciddi bi r  saldı r ıy ı  planlayan, düzenleyen, 
haberi  olan k im var ise bulunacakt ı r.  Ku-
yumcukent’e zarar vermek k imsenin had-
dine deği ldi r.” dedi.

Bi l iş im suçunun Türk Ceza Kanunundaki 
yeri  nedir? 
TCK MADDE 243. – Bi l iş im Sistemine Girme
(1) Bir  bi l iş im sisteminin bütününe veya bir 
kısmına, hukuka aykır ı  olarak giren veya 
orada kalmaya devam eden kimseye iki 
yı la kadar hapis veya adl i  para cezası 
veri l i r.
(2) Yukarıdaki f ıkrada tanımlanan f i i l ler in 
bedeli  karşı l ığı  yararlanı labi len s istem-
ler hakkında iş lenmesi hâl inde, veri lecek 
ceza yarı  oranına kadar indir i l i r.
(3) Bu f i i l  nedeniyle s istemin içerdiği  veri-
ler yok olur veya değişi rse, iki  yı ldan dört 
yı la kadar hapis cezasına hükmolunur.
TCK MADDE 244. – Sistemi Engelleme, Boz-
ma, Veri ler i  Yok Etme Veya Değişt i rme
(1) Bir  bi l iş im sisteminin iş leyiş ini  engelle-
yen, bozan, s isteme hukuka aykır ı  olarak 
veri  yerleşt i ren, var olan veri ler i  başka bir 
yere gönderen, er iş i lmez kı lan, değişt i-
ren, yok eden kimseye bir  yı ldan üç yı la 
kadar hapis cezası  veri l i r.
(2) Bu f i i l ler in bir  banka veya kredi kuru-
muna ya da bir  kamu kurum veya kurulu-
şuna ait  bi l iş im sistemi üzerinde iş lenmesi 
hâl inde, veri lecek ceza yarı  oranında 
art ı r ı l ı r.
(3) Yukarıdaki f ıkralarda tanımlanan f i i l-
ler in iş lenmesi suret iyle kiş inin kendisinin 
veya başkasının yararına haksız bir  çıkar 
sağlamasının başka bir  suç oluşturmama-
sı  hâl inde, iki  yı ldan alt ı  yı la kadar hapis 
ve beşbin güne kadar adl i  para cezasına 
hükmolunur.

BLOK KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN SİBER SALDIRIYA SUÇ DUYURUSU !!!
KARBEYAZ, “SİBER SALDIRININ FAİLLERİ BULUNACAK, BU İŞİN HESABI SORULACAK !!

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet KARBEYAZ



Mart 2017
Sayı 17

Mart 2017
Sayı 1728 29

HABER HABER

taraf ından kaçak yapı lar ın hem 
yapı lmasına, hem kul lanı lmasına 
göz yumulmuş, ancak ruhsat al ın-
ması  iç in hiçbir  gi r i ş imler i  olma-
mışt ı r.  Ş imdi de açı lan bu dava 
i le tamamen tüm mal ik ler in ortak 
menfaatler ine hitap eden yapı l -
ması  zorunlu düzenlemelerden 
oluşan tadi lat projes inin onayını 
alan Yönetimimiz i  ve dolayıs ıy la 
tüm Kuyumcukent’ i  zorda bırak-
maktadır lar.  Bu davada bir  de 
yürütmenin durdurulması  karar ı 
al ındığından, eski  yönetimler in 
yaptığı  ancak ruhsat al ınmayan 
yapı lar ın kazandığı  meşruiyet 
yürütmenin durdurulması  karar ı 
i le beraber eski  bel i rs iz  statüsüne 
ger i  dönmüştür.  Davanın kabul 
edi lmesi  durumunda maddi ve 
manevi çok uğraş ver i lerek onayı 
al ınan Tadi lat Projes inin iptal i  ha-
l inde, başta düğün salonu olmak 
üzere meşruiyet kazanan yer ler 
tekrardan s ık ınt ı l ı  pozisyona gi-
recek, ödenen zorunlu gider ler in 
de ger i  dönüşü olmayacakt ı r. 
Bu şeki lde birçok olumsuz sonuç 
doğuracak ve tüm Kuyumcu-
kent’e maddi ve manevi zarar 
verdiğiy le kalacak olan bu dava-
nın tüm davacı lar ına, BKM Genel 
Kurul  Toplant ıs ı  kapsamında ve 
başkaca ortak konularda bir  ara-
ya gel indiğinde durum detayl ı 
olarak anlat ı lmışt ı r.  Tüm dava-
cı lar Kuyumcukent’ l i ler i  büyük 
zarara uğratacak olan bu vahim 

hatadan dönecekler in i  söyleme-
ler ine rağmen, sadece 
İ lhan Gedik bu açık lamalardan 
sonra davanın sonuçlar ın ı  ve 

mal ik lere zarar verdiğini  idrak 
ett iğini  bel i r terek davadan fe-
ragat etmiş ve bu davanın bu 
denl i  vahim sonuçlar ın ı  bi l se idi 
bu davayı zaten açmayacağını 
söylemişt i r. 
İ lhan Gedik’ in bu güzel  dav-
ranış ın ın tüm davacı lara örnek 
olmasını  di l iyoruz.  Açt ık lar ı  da-
vadan hala vazgeçmemiş olan 
mal ik ler in bu davanın sonuçlar ın ı 
tam olarak öngöremedikler in i 
düşünüyoruz ve Yönetim olarak 
tüm davacı lar ı  Kuyumcukent 
adına sağduyulu davranmaya 
davet ediyoruz.  Kuyumcukent 
hepimiz in,  bu davanın kazananı 
olmayacak, tüm Kuyumcukent 
kaybedecek ve göz göre göre 
çok ciddi zarar lara uğrayacak-
t ı r.”  dedi.

İdris Tan Kamer

TADİLAT PROJESİNİN İPTAL 
DAVASINDA ISRAR EDENLER  
KUYUMCUKENT’E VERECEKLERİ 
ZARARI İDRAK EDEMİYORLAR, 
BU DAVANIN VAHİM 
SONUÇLARINI

ÖNGÖREMİYORLAR! 

SUDAŞ “Tüm davacılar Kuyumcukent’lileri büyük zarara uğratacak olan 
bu vahim hatadan döneceklerini söylemelerine rağmen, maalesef sadece 
tek davacı feragat etti, dava hala devam ediyor. Yönetim olarak tüm 
davacıları Kuyumcukent adına sağduyulu davranmaya davet ediyoruz.” ''''

Mustafa Aycan

Geçmiş yönetimler zamanında yapı lmış 
ve kul lanımı Kuyumcukent için zaru-
r i  olan yapı lar ın resmiyet kazanması 
iç in hazı r lanan Tadi lat Projes inin KİAŞ 
taraf ından onayının al ınmasının hemen 
akabinde bi l indiği  üzere; Gökhan Ertan, 
İdr is  Tan Kamer, Mehmet Ayyı ldız , 
Mustafa Aycan, İ lhan Gedik,  Ramis 
Algül, Seyit Balım tarafından Av. Alparslan 
Del iceoğlu aracı l ığıy la İdare’ye ruhsat ın 
iptal i  iç in dava açı lmışt ı . 

Ortak menfaatlere katkı  sağlamak ama-
cıy la Yönetimimiz taraf ından al ınması 
zorunlu hale gelen ruhsat ın iptal i  iç in 
açı lan bu davanın, sadece Kuyumcu-

kent 'e maddi ve manevi zarar vereceği 
tüm davacı lara her f ı rsatta anlat ı lmışt ı r. 
Ancak tüm davacı lar BKM Genel Kurul 
Toplant ıs ı  öncesinde davadan vazge-
çecekler in i  söylemiş olmalar ına rağmen 
davacı lardan sadece İ lhan Gedik,  da-
vanın sonuçlar ın ı  ve mal ik lere zarar ver-
diğini  idrak ett iğini  bel i r terek davadan 
feragat etmişt i r. 
Bu her ne kadar sevindir ic i  bi r  gel işme 
olsa da; diğer davacı lar Kuyumcu-
kent’ l i ler i  büyük zarara uğratacak olan 
vahim hatalar ından henüz dönmedikler i 
iç in konu çözülememişt i r  ve Kuyumcu-
kent adına bel i rs iz  durum devam etmek-
tedir. 
Konu i le i lgi l i  açık lama yapan KİAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş; 
”Bahse konu Tadi lat Projes i  i le daha 
önceden yapı lan ve ruhsat ı  olmayan 
projeler in ve i ler ide yapı lması  planlanan 
projeler in onayını  aldık.  Ancak maa-
lesef geçmiş dönemler in yönetici ler i 
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ERDOĞAN TURİZMDE KRİZE ÇAREYİ BULDU:

Erdoğan bu kapsamda yurtdışında yaşayan Türklere 
“Düğün veya düğün dernek vatanda olur anlayışla, dü-
ğün gibi sünnet gibi özel günlerini ülkemizde yapmalarını 
bekliyorum.” diyerek çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları 
şöyle:
Yeni Havalimanımız, halen faaliyette olan 55 Havalima-
nımız, duble yollarla iyi bir yere vardık. Türkiye olarak bu 
sıkıntı l ı  süreçten kurtulmanın yolunun, krizi f ırsatı çevire-
rek yeni bir atı l ım dönemine girmekten geçtiğine ina-
nıyorum. İhracatta, turizmde diğer bütün alanlarda bu 
yaklaşıma yöneliyoruz. Mevcut turizm destinasyonlarımız 
yeniden canlandırmanın çabası içindeyiz.
2002 yıl ında turizmin üç tane başlığı vardı. Kum deniz 
güneş. Bunun dışında hareket alanı turizmde yoktu. Ne 
zaman ki çeşitlenmeye başladık, turistlerin sayısı artma-
ya başladı.
Kısa vadede 50 milyar dolarl ık, ardından da 86 milyar 
dolarl ık turizm hedefimize ulaşacağımza ben inanıyo-
rum. Ülkemiz içinde de turizm kültürünün giderek yay-
gınlaştığını görüyoruz. Bu da bizi ayrıca sevindiriyor. Tüm 
bunlar sektörün geleceğini için önemli hususlardır.
İ lk etapta turist sayısını 8 milyon arttırarak işe başlamak 
niyetindeyiz. Bakanlığımızla bir kampanya başlatıyoruz. 
İster yerl i , ister yabancı olsun. Türkiye en güzel denizler, 
en güzel dağların, en güzel ırmakların, en güzel toprak-
ların, en güzel ağaçların, en güzel meyvelerin, en sıcak, 
en içten gülümsemelerin, velhasıl yeryüzünde yaşana-
cak en güzel zamanların ülkesidir.
Edirne’den Kars’a Türkiye’nin her yeri ayrı bir güzell iğe 
sahiptir. Herkese hitap edecek olağanüstü zenginliklerin 
ülkesidir Türkiyem.

Halen yurtdışında yaşayan 5 milyon vatandaşımız var 
bir süre yurtdışında yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönerek 
halen yurtdışında bağlantı ları devam eden 3,5 milyon 
vatandaşımız bulunuyor. Sı la-i rahim devam etmelidir. 
Memleket isterim gökmavi, Memleket isterim kuşların 
diyarı olsun. Memleket isterim yaşamak sevmek gibi gö-
nülden olsun. Evet, Türkiye işte böyle bir mil lettir.
Onun için dünyanın neresine giderse gitsin ülkesiyle 
bağını koparmaz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı 
sı la-i rahim yapmak için ülkemizde tati le dave ediyorum. 
İzinlerinden en azını “Türkiye evimiz, vatanımızı ziyaret 
edelim” anlayışla yaşamalıdır. Tüm arkadaşlarını da ül-
kemize davet etmelidir.
Bu yüzden “Komşunu al gel kampanyasını” başlatıyoruz. 
Vatandaşların hepsi de ülkemize getirdiği arkadaşlarına 
mahçup omayacaklarına inanıyorum. Başlattığımız bu 
seferi dalga dalga büyütmeli hedefimize ulaşmalıyız.
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan, düğün veya 
düğün dernek vatanda olur anlayışla, düğün gibi sünnet 
gibi özel günlerini ülkemizde yapmalarını bekliyorum.
Elbette doğduğun yer kadar, doyduğun yer de önem-
lidir. Ne diyor Cahit Kulebi, ağladığım senin içindir, 
güldüğüm senin içindir, öpüp başıma koyduğum ekmek 
gibisin. Vatanımız bizim için bunu ifade ediyor. Yı lda 50 
binden fazla düğün yapıl ıyor. Mümkün oldukça bunu 
ülkemizde yapmalıyız.
Avusturya’daki, İngiltere’deki kardeşlerime sesleniyorum. 
Gelin bütün dernek neyse burada yapın.
Bir başka önemli çağrımız, ülkemizde çalışan yabancılar, 
onlara işin de burada tati l in de burada diyorum. Yaban-
cı sermayeli şirketlerde yaşayanlar, tati l lerinin en azın-
dan 1 haftasını ülkemizde geçirmeye davet ediyoruz.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, 
Saray’da 
turizm sektörü-
nün temsilcilerine 
seslendi. Turizm 
gelirlerinin son 
dönemde büyük 
düşüş gösterme-
sinin ardından 
Erdoğan, yurtdı-
şındaki gurbetçiler 
için “Komşunu da 
al gel” kampan-
yası başlattıkları 
söyledi.

‘‘Gurbetçiler sünneti, düğünü derneği Türkiye'de yapsın’’
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Genlerinde İtalyan çizgilerini barındıran, 
zaman zaman Türk bakış açısını İtalyan 
işçil iğiyle harmanlayan Franco Fontana; 
yine bir İJS’ye sıkı bir şekilde hazır landı. 
10 yı ldır İJS’nin hem Mart hem de Ekim 
ayağına katılım gösteren Franco Fontana; 
her fuarda en yeni koleksiyonlarının Dün-
ya lansmanını gerçekleştir iyor. Markanın 
Çemberlitaş’ta bulunan Toptan Satış 
Mağaza Müdürü Kerem Esenlik; yı l  içinde 
2 ana koleksiyon ortaya koyduklarını, 
İJS’nin Mart ve Ekim tarihlerinin koleksi-
yonlarının çıkış tarihi olarak tüm müşteri-
leri tarafından bil indiğini söyledi.
Ekim fuarının ardından Mart fuar hazır-
l ıklarına başladıklarını ve Dünya moda 
akımlarını etüt ederek yeni yı l ın mücevher 
ve takıdaki çizgilerini oluşturduklarını kay-
deden Kerem Esenlik; “Hem İtalyan hem 
Türk tasarımcılarımız, farkl ı bakış açıları ve 
kültürleriyle çok renkli l ik ortaya koyuyor-
lar. Son yıl larda takı tasarımı, teksti l  mo-
dasıyla çok i l inti l i  bir şekilde gerçekleşti-
r i l iyor. Bahar i le bir l ikte her zaman doğa 
teması oluyor. Bu yıl artı olarak geometrik 
çizgilerin de takılarda bol bol kullanıldığı-
na tanıkl ık edeceğiz” diye konuştu.
İJS Mart fuarında sergiledikleri yeni ko-

leksiyonların 2017 Bahar ve Yaz mevsim-
lerine hitap ettiğini ve her yı l olduğu gibi 
yine İJS’nin Mart ayağının iyi geçeceğini 
tahmin ettiklerini belirten Esenlik; sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Son yıl larda İJS’ye Avrupa, Amerika ve 
Rusya’dan az sayıda ziyaretçi geldiği-
ni gözlemliyoruz. Fuarımızın uluslararası 
kimliği açısından, farkl ı coğrafyalardan 
ziyaretçi gelmemesi negatif bir durum 
oluşturur. Tabi ki Arap pazarı, Kuzey Afrika 
ülkeleri ve İran, sektörümüz için büyük 
önem teşkil ediyor. Fakat biz de dahil 
olmak üzere pekçok markamız; Dünyada 
yaşayan her kadının takı zevkine hitap 
edecek ürün çeşitl i l iklerine sahipler. Kısa-
cası; 1986 yıl ından buyana düzenlenen 
İJS’ye Dünyanın her noktasından ziyaretçi 
gelmesi sağlanmalıdır. Turizmin canla-
nacağına dair, erken rezervasyonların 
arttığına dair net bilgiler alıyoruz. Bu da 
fuarımıza, özell ikle iç piyasa açısından 
hareketl i l ik katacaktır. Bizden ürün alsın 
veya almasın, tüm ziyaretçileri yepyeni 
tasarımlarımızı yakından incelemek için 
standımıza davet ediyoruz. Fuarın, sektö-
rümüz açısından güzel sonuçlara vesile 
olmasını dil iyoruz.”

MERAKLA BEKLENEN 2017 MODEL 
“FRANCO FONTANA” İMZALI 
TAKI VE MÜCEVHERLER 
TÜM GÜZELLİĞİYLE HUZURLARINIZDA
Sektörümüzün yenilik-
çi ve özgün markala-

rından biri olan Franco 
Fontana; kurulduğu 

günden buyana İstan-
bul Jewellery Show’a 

katılım gösteriyor. Her 
yıl, o yıla ait en yeni 

tasarımları, trend ola-
cak çizgileri fuar ile 

birlikte sektöre sunan 
Franco Fontana; yine 

İtalyan ve Türk kuyum 
işçiliğinin en güzel 
karışımlarını gözler 

önüne serecek. Daha 
önce pekçok yarış-

mada tasarım ödülleri 
alan Franco 

Fontana; yine şov için-
de şov yapacak….
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Sektörün en önemli etkinliği olan Istanbul Jewelry Show; 16-19 

Mart 2017 tarihleri arasında mücevher ve saat endüstrisinin en 

önemli firmalarını 44. kez bir araya getiriyor. Doğu Avrupa'dan 

Yakın Asya'ya, Rusya'dan Ortadoğu'ya Kuzey Afrika'dan Türki 

Cumhuriyetler'e kadar dünya çapındaki en önemli alıcılarla 

tanışma ve işbirliği imkanı sağlayan Fuara, sektörün merke-

zi Kuyumcukent daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 

katılacak. Kuyumcukent’in tanıtım faaliyetlerine ara vermeden 

devam eden Kuyumcukent İşletme A.Ş., mücevher ve saat 

endüstrisinin yabancı ve yerli yatırımcılarını 6-7. Holde bulunan 

standında ağırlayacak, Kuyumcukent Kompleksinin ve AVM'nin 

tanıtımını yapacak. 

Çin, Hong Kong, Tayland ülke pavilyonları ve Türkiye ile bir-

likte birçok ülkeden gelen katılımcılar fuarda; altın takı, pırlantalı 

mücevher, değerli taş, inci, montür, gümüş, saat, vitrin dekora-

syon, makine, ekipman ve kasa sektöründen 1.250'nin üzerinde 

firma ile tanışma fırsatı bulacak, işbirliği fırsatı yakalayacak.  

Kuyumcukent’in yurtiçinde ve yurtdışında temsili açısından 

bu çalışmaların çok faydalı olduğunu düşündüğünü belirten 

Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 

Sudaş; “Sektörümüzün gelişimine katkı sağlayan ve piyasaların 

hareketlenmesinin önünü açacak olan bu tarz etkinliklerde 

önümüzdeki dönemlerde de yer alacağız. 16 Mart Perşembe 

günü başlayacak olan Istanbul Jewelry Show’un sektörümüz 

ve tüm katılımcılar açısından verimli geçmesini temenni edi-

yorum.” dedi. 

KUYUMCUKENT 
ISTANBUL JEWELRY SHOW’A HAZIR!
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EVLİLİK VE ALTININ EN ÖNEMLİ ADRESİ 
KUYUMCUKENT AVM
’’EVLİLİK FUARI’’NDA

YERİNİ ALDI
Patika Fuarcılık tarafından bu 
sene 15. si düzenlenen “Evlilik 
Hazırlıkları Fuarı” 3-5 Şubat 2017 
tarihleri arasında Lütfi Kırdar 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 
Evlilik hazırlığı yapan birçok çif-
tin ziyaret ettiği fuarda; yüzük-
ten gelinliğe, kına gecesinden 
düğün organizasyonuna, balayı 
alternatifleri dahil evlilikle 
ilgili A’dan Z’ye her şeyi bula-
bildikleri bir fuar gerçekleşti. 
Üç gün süren fuara, evlenecek 
çiftler kadar ünlüler de akın 
etti. Gelinlik defilelerinin yanı 
sıra farklı organizasyonların-

da gerçekleştiği fuar zaman 
zaman tam bir düğün şenliği 
havasında geçti.  
Evlilik ve altın dendiğinde en 
önemli adres olan Kuyum-
cukent AVM’de; bünyesinde 
barındırdığı farklı konsept 
mağazalarla “Evlilik Hazırlıkları 
Fuarı”na katıldı. 
Fuara katılan firmalarımız; 
Üsküplü Kuyumculuk, Kaya 
Juwelier / Rosse Gold, Hasbir 
Kuyumculuk, VaGold, İshak 
Kuyumculuk, Aytaş Mücevher-
at, Rove Rose, Agart Gümüş, 
Beyaz Badem Events.

Bu fuar, 5174 sayılı kanun gereğince T.O.B.B. (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
 izni ile düzenlenmektedir.

EVLİLİK HAZIRLIKLARI FUARI

EVLİLİK HAZIRLIKLARI FUARI

3 – 5 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar’da 15.kez gerçekleşecek Evlilik Hazırlıkları Fuarı’nı 50.000 çiftin ziyaret 
etmesi bekleniyor. Fuarda gelinlikten takıya, düğün pastasından davetiyeye, gelin çiçeğinden düğün mekanına kadar 22 farklı 
sektörden firma yer alıyor. Değişen trendleri ve yenilikleri evlenecek çiftlerle buluşturmayı hedefleyen fuar bir çok alternatifi 

de bir arada bulabileceğiniz bir ortam yaratıyor.
 

Kuyumcukent bünyesinde faaliyet gösteren firmalara özel belirlenen katılım koşullarıyla siz de fuarda yer alabilirsiniz. 
Firmanıza uygun şekilde hazırlanmış, etkin bir alanda konumlandırılmış hazır stantlara sadece ürünlerinizi getirmeniz yeterli. 

Sevgililer gününden bir hafta önce yapılacak fuarda 50.000 evlenecek çifte ulaşma imkanını kaçırmayın.  

Fuarda yer almak için 
0532 463 4008’den bize ulaşabilirsiniz.

www.evlilikfuari.com

BİNLERCE ÇİFT EVLİLİK FUAR’INDA
KUYUMCUKENT’E ÖZEL AVANTAJLARLA EVLİLİK FUARI’NDA YERİNİZİ ALMAK 

İÇİN GEÇ KALMAYIN!

Fuara Katılan Firmalarımız
İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), Doğu Avrupa’dan Asya’ya, Rusya’dan Ortadoğu’ya 

Kuzey Afrika’dan Türki Cumhuriyetleri’ne kadar dünya çapındaki en önemli 

alıcılarla tanışma ve işbirliği imkanı sağlayan İstanbul  Jewelry Show’da, yerini 

almaya hazırlanıyor.

İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen’den İstanbul  Jewelry Show öncesinde, 

sektör ile ilgili bilgiler aldık. Ayşen Esen; “Dünyada altın rafinasyon sektörüne bak-

tığımızda yüzlerce yıllık geçmişi olduğunu görüyoruz. Ülkemizde ise profesyonel 

anlamda rafinasyon sanayinin geçmişi oldukça kısa. Ancak, gerek yüzyıllardır 

altının günlük hayatın içinde önemli bir rolü olması, gerekse ülkemiz jeopolitik 

konumu gereği kıtalar, ülkeler arasında bir bağlantı oluşturma kabiliyeti ve bunun 

bize kazandırdığı zaman faktörü sayesinde ülkemiz hızla bu sektörde merkez olma 

konumuna yükselme eğilimindedir. Dolayısı ile sektörün lideri olarak şirketimiz-

in de büyüme trendi alışılmışın üstünde olmuştur. Önemli olan bu hızlı büyümeyi 

“sürdürülebilir büyümeye” dönüştürmektir. Doğru zamanda doğru alt yapı ile kuru-

lan İstanbul Altın Rafinerisi, “sürdürülebilir büyümeyi” gerçekleştirmiştir. Bu yakala-

nan doğru ivmeyi tüm ekibimiz ile birlikte iyi ürün, iyi hizmet, hızlı çözüm ile birleştir-

erek başarı yolunda doğru adımları attık ve atmaya devam edeceğiz. Pazarımız 

dünya, rakiplerimiz dünya oyuncuları olduğundan daha büyümeye ve gelişmeye 

devam edeceğiz” dedi.

Ayrıca  Esen; “ İstanbul Altın Rafinerisi olarak, LBMA tarafından oluşturulan “Good 

Delivery List” de yer alan dünyadaki  71 rafineriden biri ve en yüksek rafinasyon 

kapasitesine sahip dünyadaki 20 rafineriden biri olarak İstanbul Altın Rafinerisi’nin 

ürettiği altınlar dünyanın her yerinde ayar kontrolü yapılmaksızın Merkez Bankal-

arı, Bankalar, Finansal Kurumlar, Borsalar, Üreticiler tarafından kabul görmektedir. 

Ayrıca, İstanbul Altın Rafinerisi  merkezi New York’ta bulunan Dünyanın en büyük 

vadeli altın borsası olarak bilinen Comex’in kabul edilenler listesinde yer almaya 

hak kazanan ilk şirketi olmuştur.” diyerek sözlerine son vermiştir.

Türkiye’nin ilk resmi altın 

rafinerisi ve sektörünün öncü 

ve lider firması 

İstanbul Altın Rafinerisi, 

16-19 Mart 2017 tarihleri 

arasında gerçekleşecek 

İstanbul

Jewelry Show’da yerini 

alıyor.

İstanbul Altın Rafinerisi,
İstanbul Jewelry 
Show’da Yerini Alıyor…İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su

Ayşen Esen
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1911'de kurulan ve dünyanın en eski uluslararası okul-

larından biri olan ve uluslararası öğrencileri ve 

öğretmenleri ile eğitim hayatına devam eden 

İstanbul International Community School, Altın-

baş Holding'in Kuyumcukent'te bulunan ONSA 

Rafineri şirketi şube müdürü Kenan Görgü ile 

yaptığı sosyal çalışma kapsamında Kuyum-

cukent AVM ve Kuyumcukent Atölyelerini 

ziyaret etme fırsatı buldu. Tesis gezilerine 

KİAŞ'ın altın sanat eserlerini sergilemek 

üzere kurduğu "Kuyumcukent Altın Sanat 

Galerisi"nden başlayan öğrenciler, eserl-

ere hayran kaldıklarını dile getirdiler. Yine 

AVM içinde buluna Nokta Model firmasına 

yaptıkları ziyaretlerinde altın ürünlerin çizim 

aşamalarını ve 3 boyutlu çizimleri incelerken, 

Ünver Döküm firmasını da ziyaret ederek değer-

li maden ve taşların aşama aşama çalışmalar 

İSTANBUL INTER-
NATIONAL COM-
MUNITY SCHOOL 
ÖĞRENCİLERİ
KUYUMCUKENT’İ 
ZİYARET ETTİ

Öğrenciler Kuyumculuk Sektörünün 
Merkezi Kuyumcukent’te Altının 
Serüvenine Şahitlik Ettiler

neticesinde vitrinlerde sergilenen 

takılara ne şartlarda dönüştüğünü 

yakından gözlemlediler. Kuyum-

cukent AVM önünde hatıra fotoğrafı 

çekiminden ve Onsa Rafineri fir-

masının hazırladığı hediyeleri tak-

dim etmesinin ardından ziyaretlerini 

sonlandıran öğrenci ve öğretmenler 

memnuniyetlerini ve KİAŞ yönetimine 

teşekkürlerini ileterek tesisten ayrıldı.
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Kuyum sektörünün Trabzon köken-
li değerli markalarından biri olan 
Ensar Kuyumculuk; başarılı geçen bir 
fuara daha imza atmak için çok sıkı 
bir hazırlık dönemi geçirdi. Birbirin-
den yeni ürünlerini sergileyeceği 
yepyeni,  görkemli standıyla yerli 
ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı 
olmayı planlayan Ensar; bir kuyum-
cunun ihtiyacı olan tüm takıları tek 
bir adresten sunma gücünü ortaya 
koyacak. Ensar Kuyumculuk firma 
ortağı Mustafa Gençcelep; “Her 
İJS’ye markamız büyük bir özenle 
hazırlanıyor. Tabi ki fuar boyunca 
tüm ürün gruplarımızın yüzlerce yeni 
modelini sergileyeceğiz. Ayrıca fuar 
kapsamında, son yıllarda yüksek 
satış rakamlarına ulaşan bazı mo-
dellerimizi de vitrinlere taşıyarak, bir 
nevi başarılı tasarımlarımızı tekrar ön 
plana çıkarmış olacağız “ dedi. 
Bu yıl ki İJS’ye Suudi Arabistan, 
Ürdün, İran, Dubai gibi bölgelerden 
ağırlıklı ziyaretçilerin geleceğini 
tahmin ettiklerini kaydeden Mustafa 
Gençcelep; firmalarının üretiminin 
yaklaşık %80’ini ihraç ettiğini, son 

dönemde markaları Marnero ve Res-
piro ile yeni müşteriler portföylerine 
katmayı başardıklarını söyledi.
Fuarda; mini set, kelepçe, su yolu, 
Trabzon hasırı, fantezi yüzük gibi bir-
çok farklı ürün grubunda çok sayıda 
yeni tasarımın ilk kez gün yüzüne 
çıkacağını açıklayan Gençcelep 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Üstlendiğimiz misyon sayesinde 
sadece fuar odaklı çalışan bir firma 
değiliz. Ürünlerimizi her zaman bü-
yük bir özenle hazırlıyoruz. Çalışma-
larımız hep daha iyiye yönelik bunun 
için kendimizi hergün biraz daha 
geliştiriyoruz. AR-GE çalışmalarına 
verdiğimiz önem sayesinde değişen 
moda trendleriyle sürekli yeni mo-
deller sunup müşterilerimizin bek-
lentisine zamanında yanıt veriyoruz. 
Sektörümüzün ilerlemesi, yeni bağ-
lantılar oluşması ve satış ağının ge-
nişlemesi için fuarlar her zaman çok 
büyük önem taşımaktadır. Fuarda 
oluşan talebi iyi değerlendirebilme-
nin yanı sıra hazırlık süreci ve talebi 
karşılayabilmek, satış sonrası hizmet 
aynı önem derecesine sahiptir.”

ENSAR KUYUMCULUK 
FUARDA GÖZLERİ 
ÜZERİNDE
TOPLAYACAK
Kuyum sektörünün Trabzon köken-
li değerli markalarından biri olan 
Ensar Kuyumculuk; 2010 yılından 
buyana düzenli katılım gösterdiği 
İstanbul Jewellery Show’da yine 
en yeni tasarımlarıyla boy göste-
recek. Baştan sona yenilenen ve 
iki kat büyüyen özel standında 
misafirlerini ağırlamaya hazırlanan 
Ensar Kuyumculuk; İJS’nin olduk-
ça iyi neticeler sunacağına ve 
sektörümüze canlılık katacağına 
inanıyor…
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Sektörümüzün deneyimli ismi Yusuf İzzet Çelik tarafından 
2008 yılında kurulan “Steel Kalıp Makine”, binlerce fark-
lı kalıp üretiminin yanısıra, sektör mensuplarının teknik ve 
teknolojik ihtiyaçlarını başarıyla gideriyor. Modern üretim 
merkezinde işinin ehli çalışma arkadaşlarıyla ürettiği cihaz 
ve ekipmanları Dünyanın çok farklı noktalarına taşıyan Steel; 
İJS’de yeni başarılar hanesine yazdırmayı planlıyor. İtalya ve 
İran’daki kuyumculuk fuarlarından mutlu bir şekilde ayrıl-
dıklarını ve kendi evlerindeki fuara moralli bir şekilde hazır-
lanma fırsatı yakaladıklarını belirten Yusuf İ. Çelik; “Birçok 
yeniliğimizle fuarda müşterilerimizin karşısında olacağız. Yine 
üreticilerimizin makine parkurundaki dışa bağımlılığını orta-
dan kaldıracak, en iyi kaliteyi en uygun yatırım bütçeleriyle 
elde etmelerini sağlayacak tekniği, sunacağız” dedi. 
Bu yıl fuarda sergileyecekleri yeni makinelerinin; sektörde 
öne çıkan, hafifleyen takıların mukavemet gücünü artıracak 
faydalı sonuçlar doğuracağını, Steel portföyünde yer alan 
birçok cihazın yeni versiyonlarının stantlarında sergilenece-
ğini kaydeden Çelik; “Artık yurtdışındaki fuarlarda makine 
alımına gelen farklı milletlerden kişilerin birçok yabancı fir-
manın makinelerini incelediğini sonunda ‘Türkler bu makine-
yi daha ucuza yapmıştır’ diye bir düşüncenin oluştuğunu ve 
son karar için bize geldiklerini gururla gözlemliyoruz. Yurtiçin-
deki üreticilerimizin yabancı bağımlılığını ortadan kaldırırken, 
yurtdışından da Türk makinelerini almaya teşvik eden bir 
durum meydana geliyor” diye konuştu.
“Çok Oluyoruz”
İran’daki kuyum üretiminin gelişme içinde olduğunu ve İran 
ile ticaretlerinin 2000 yılından buyana artarak devam eden 
bir hacme sahip olduğunu vurgulayan Çelik; sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“İran hem bitmiş ürün hem de üretim ekipman ve cihazların-
da ‘Made In Turkey’ kaşesini çok daha fazla tercih ediyor. 
Geçtiğimiz Ekim İJS’de en çok gelen yabancı ziyaretçi 
İranlılar olmuştu. Bu yıl da İran’dan çok kişinin geleceğine 
inanıyorum. Her yıl İJS’de mutlaka önemli yenilikler standı-
mızda üreticilere sunuyoruz. Müşteri kitlemiz ‘Steel bu yıl ne 
gibi yenilikler yaptı?’ diye merak içinde oluyorlar. Öncelikle 
birçok makinemizin teknik gücünü geliştirdik. Gelişen ve de-
ğişen koşullara üreticilerimizi, yeni cihaz ve ekipmanlarımızla 
hazır hale getirmeye devam edeceğiz.”

Ülke kuyumculuğumuz, son yıllarda sadece yaptığı 
başarılı üretimle değil üretimde kullanılan makine 
ve ekipman tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Ürettiği 
makine ve kalıplarla teknik ve teknolojik konularda 
dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefleyen Steel 
Kalıp Makine; kısa süre içinde başta kuyumculuk 
sektörü olmak üzere birçok farklı iş kolunda başarılı 
çalışmalara imza attı. Tamamen yerli üretim; çeşit-
li makinaları, kuyum üretim teknik ekipmanları ve 
özel kalıplar üreten Steel; İstanbul Jewellery Show’da 
mesleğinin en özel çalışmalarını gururla sunacak. 
En yeni ve en iyi makinelerini “The Best Of Steel” 
adı altında toplayan Steel Kalıp& Makine; İtalya ve 
İran’daki başarılı katılımlarını İstanbul’daki yoğunlu-
ğuyla taçlandırmak istiyor…

“THE BEST OF STEEL”
FUARA RENK KATACAK
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Eğitim ve sağlık sektöründe kalitesinin 
yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde 
de fark yaratan Vital Grubu, bu etkin-
liklerine yenisini ekleyerek korumaya 
muhtaç kız çocukları yararına sosyal 
sorumluluk projesi düzenledi.
Moderatörlüğünü Fuat Şener’in üs-
tlendiği gecede Özel Vital Hospital 
Hospital Hasta Hakları Sorumlusu Mak-
bule Uysal Tepebaş'ın yürütmüş olduğu 
sosyal sorululuk projesi kapsamında Kız 
Çocuklarını Koruma Eğitim ve Yaşatma 
Derneği yararına düzenlenen gecede 
birbirinden eğlenceli gösteriler ve Yusuf 
Öztürk tarafından stand up ve şiir ile 
eğlenceli anlar yaşandı.
Bahçelievler Violet Balo ve Davet 
Salonunda düzenlenen geceye 
Bahçelievler Belediyesi Meclis Başkanı 
İsmail Karabiber, Kız Çocuklarını Koru-
ma Eğitim ve Yaşatma Derneği Na-
dire Erman Özcan, CHP Bahçelievler 
İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Oğuz, 
Vital Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve 
Özel Vital Hospital Kurumları ortak-
larından Ruşen Uysal, ve Yrd. Doç. Dr. 
Hasan Hacıosman, Ali Konak, Elitium 
Tıp Merkezi Genel Müdürü Belgin Ay-
doğan, da hazır bulundu.
İsmail Karabiber, Sosyal Hizmetlerden 
Kimsenin Olmamasına Tepki Gösterdi
Bahçelievler Belediyesi Meclis Başkanı 
İsmail Karabiber, gecede yaptığı konuş-
mada Kız Çocuklarını Koruma Eğitim ve 
Yaşatma Derneği 'ne maddi ve mane-
vi desteklerini esirgemeyen herkese 
teşekkürlerini sunarak; "Kızlarımızın 
hepsi anne adayıdır. Ben burada 
sosyal hizmetler il müdürlüğümüzden 
de katılım ve destek olmalarını ister-
dim. Biz Bahçelievler Belediyesi olarak 
üstümüze düşeni yaparız. Vital Grubu 
yetkililerini ve Kız Çocuklarını Koruma 
Eğitim ve Yaşatma Derneği yetkilerine 

düzenledikleri anlamlı gece kapsamın-
da teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini 
kullandı.
Nadire Erman Özcan; “Vital Grubu Her 
Zaman Destekçimiz Oldu”
Programın sonuna doğru konuşma ya-
pan Kız Çocuklarını Koruma Eğitim ve 
Yaşatma Derneği Başkanı Nadire Erman 
Özcan yaptığı konuşmada Vital Grubu-
nu sosyal sorumluluk çalışmaları kap-
samında yanında oldukları için teşekkür 
etti. Ne zaman bir kız çocuğumuzun 
sağlık veya eğitim ile ilgili bir ihtiyacı 
olsa kendilerini her zaman destekçileri 
olarak bulduklarını ifade eden Nadire 
Özcan, Allah kendilerinden razı olsun. 
Bize yardımcı oldukları kadar keselerini 
doldursun Kız Çocuklarını Koruma Eğit-
im ve Yaşatma Derneği olarak kendiler-
ine minnettarız” dedi.
Yard. Doç. Dr. Hasan Hacıosman; “Her 
Zaman Kızlarımızın Yanındayız”
Konuşmasını yaptığı süre içerisinde Kız 
Çocuklarını Koruma Eğitim ve Yaşatma 
Derneği Başkanı Nadire Erman Özcan 
tarafından sahneye davet edilen ve 
plakete layık görülen Vital Hospital 
ortaklarından Yard. Doç. Dr. Hasan 
Hacıosman; “Kızlarımız adına her 
zaman elimizden ne gelirse yapmaya 
hazırız. Bende kız çocuğu sahibiyim. 
Kız çocuğu babası olmak dünyanın en 
güzel şeylerinden biri olsa gerek. Ben 
derneğimizde ki kızlarımızı da kendi 
kızımız gibi görüyorum ve bu kapsamda 
Vital Hospital olarak her zaman kendil-
erinin yanındayız” şeklinde konuştu.
Konuşması sonunda alkışlanan Hacıos-
manoğlu ise Vital Hospital adına 
hazırlanan plaketleri dernek üyelerine 
ve göstericilere takdim etti. Ayrıca 
gecede Kız çocukları yararına düzen-
lenen çekilişte 1 kişiye çeyrek aldın ve 
check up hediye edildi.

Vital Grubu Yine
Sosyal Sorumluluktan
5 Yıldız Aldı
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Nevzat Sudaş Blommberg TV, 

TVnet, Akit TV ve Kanal24 kanal-

larında canlı yayın konuğu olarak 

Kuyumcukent AVM’yi tanıtarak 

Sevgililer Günü Alışveriş Festivali 

hakkında bilgi verdi. TV'lerde yayın-

lanan reytingi yüksek evlilik ve 

kadın programlarında son dakika 

reklam filmi yayınlanarak Evlilik 

ve Altın Alışverişinin merkezi olan 

Kuyumcukent AVM’de bulunan 

tüm sektörlere geniş yer verilerek 

tanıtım yapıldı. Ayrıca tüm haber 

kanallarında, saat başı haberlerde 

Sevgililer Günü reklam filmi yayın-

lanarak geniş kitlelere duyuruldu. 

Reklamlarımızın yayını için dijital 

mecra da etkin bir şekilde kul-

lanılarak facebook, youtube ve 

çeşitli önemli sitelerde reklamımız 

yayınlandı. 

Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş; 

“Kuyumculuk sektörünün merkezi 

Kuyumcukent’te her sene olduğu gibi 

bu yıl da düzenlediğimiz

Sevgililer Günü Alışveriş Festivalinde 

mağazalarımız fiyatlarını neredeyse yarı 

yarıya düşürdü. Yalnızca yüzük, kol-

ye, bilezik ve pırlanta set takımları 

gibi mücevherat ürünlerinde değil; 

gelinlik, davetiye ve organizasyon 

firmalarının hizmetlerinde de uy-

gulanan %50’ye varan indirimler 

ile 15 Aralık – 19 Şubat tarihleri 

arasında devam etti. Festivalim-

ize evlilik hazırlığı yapan çiftlerin 

yanı sıra sevdiklerine hediye almak 

isteyen ziyaretçiler de büyük ilgi 

gösterdi. Hem ziyaretçilerimizin hem 

de mağaza sahiplerinin yüzünü 

güldüren bu kampanya gibi 

önümüzdeki günlerde de çok farklı 

etkinliklere ev sahipliği yapacak 

olan AVM’miz, günden güne artan 

ziyaretçi sayılarıyla Evlilik ve Altın 

alışverişleri için en önemli adres 

olmaya devam edecektir.” diyerek 

reklam tanıtım faaliyetlerinin hız 

kesmeden devam edeceğinin müjdesini 

verdi.  

17 Aralık 2016 tarihinde ünlü isimlerin 

katılımı ile yapılan açılış töreni ile 

başlayan Yılbaşı ve Sevgililer Günü 

Alışveriş Festivali için gerçekleştirilen 

ve geniş kitlelere ulaşılan reklam 

çalışmaları sonrasında Festivalin 

ikinci dönemi olan Sevgililer Günü 

haftasına özel düzenlenen kampanya 

ile AVM’miz ziyaretçi akınına uğradı. 

Kuyumcukent AVM; düzenlenen 

kampanyalar ve reklam tanıtım 

faaliyetleri sayesinde oldukça 

hareketli günler yaşadı.

AVM girişinde kurulan Festival çadırı 

altındaki standlarda mağazaların 

kampanyalı ürünlerinin tanıtımı 

yapılarak ziyaretçilerin tüm kam-

panyalı ürünleri bir arada görmesi 

sağlandı. 

Önemli ulusal kanallardan olan 

ATV, Fox TV, Star TV, TV8, TGRT, NTV, 

Habertürk, AkitTV, TVnet ve 24TV’nin 

ana haber bültenlerinde ve gün 

boyu devam eden haber bültenlerinde 

kampanya haberlerimiz yayınlandı. 

Haberlerin yanı sıra Sevgililer Günü 

kampanyasını tanıtmak için çekilen 

reklam filmi hafta boyunca Diriliş

Ertuğrul, Cesur ve Güzel, Survivor 

gibi reytingi yüksek dizilerde ve 

evlilik ve magazin programlarında 

yayınlanarak kampanyadan geniş 

kitlelerin haberdar olması sağlandı. 

Ayrıca KİAŞ Yönetim Kurulu başkanı 

KUYUMCUKENT AVM
SEVGİLİLER GÜNÜ’NE 
DAMGASINI VURDU!

Evlilik hazırlığı yapan çiftler 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da Kuyumcukent AVM 
Sevgililer Günü Alışveriş
Festivali’ne yoğun ilgi gösterdi. 
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Bu yıl 12.’si düzenlenecek olan Ortadoğu Altın, Müce-
vher ve Gümüş Fuarına, Kahramanmaraş ilimiz 3’üncü 
kez ev sahipliği yapacak. Nisan ayının sonu olarak belirle-
nen fuar tarihi, Nisan ayının içinde gerçekleşecek refer-
andum nedeniyle 15 gün ileriye alındı. Daha önce 28 
Nisan’da başlaması planlanan fuar, 12 Mayıs’ta kapılarını 
açacak. Hazırlıkları tüm hızıyla süren Ortadoğu Altın & 
Mücevher Fuarı için geçtiğimiz günlerde önce Dubai, 
ardından Tahran ziyaretleri gerçekleştirildi….

İstanbul Jewellery Showunun ardından ülkemizin en 
büyük takı fuarı olarak kabul edilen ve şu an için ülkem-
izde düzenli yapılan tek ikinci fuar olan Kahramanmaraş 
Ortadoğu Altın ve Mücevher Fuar tarihi 15 gün ileriye 
alındı. Nisan ayının ortasında yapılacak referandum 

nedeniyle 12 Mayıs’a 
ertelenen fuarın; değişen 
tarihinin çok daha etkin 
sonuçlar doğurması arzu 
ediliyor. Kahramanmaraş 
Kuyumcular Odası Başkanı 
H.Mustafa Öz; referan-
dum sonrasına fuarın 
ertelenmesinin, piyasal-
ardaki belir-            sizliğin 
kalkması adına çok daha 
iyi neticeler vereceğine 
inandıklarını, siyasal 
açıdan netleşen tablonun 
içinde alışverişlerin çok 
daha rahat yapılacağını 
düşündüklerini ifade etti. 
12,13,14 Mayıs tarihle- 
rinde düzenlenecek Or-
tadoğu Altın & Mücevher 

Fuarı kapsamında fuar alanında çok az boşluk kaldığını 
ve yoğun katılımdan dolayı memnuniyet duyduklarını 
kaydeden Başkan Mustafa Öz; “Bu yıl çadır bölümümüz 
olmayacak ve daha önce çadırda yer alan makine ve 
teknik ekipman firmalarımız da fuar alanında yer alacak. 
Fuarımıza özellikle yabancı ziyaretçilerin daha fazla 
gelmesi adına önemli girişimlerde bulunuyoruz” dedi.
Yakın zaman önce ilk olarak Dubai’ye ardından da 
fuar organizasyon firması ve Kahramanmaraş’ın önde 
gelen üreticileriyle İran’ın başkenti Tahran’a ziyaret 
gerçekleştirdiklerini kaydeden Öz; sözlerini şöyle sürdürdü:
“Fuarımızı gelip geçici bir heves olarak hiçbir zaman gör-
medik. Fuarımızın sektörümüze katkı sağlayan bir kimliğe 

sahip olmasını çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz günlerde 
Tahran’da yapılan kuyumculuk fuarını ziyaret ettik ve 
İran’ın önde gelen sektör mensuplarıyla buluşma fırsatı 
yaka- ladık. Kendilerini Kahramanmaraş’taki fuarımıza 

davet ettik. İran’ın Türk kuyumcusu için önemli bir Pazara 
sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl, önemli bir aksilik 
olmazsa geçtiğimiz yıllara göre daha çok yabancının 
fuarımızı ziyaret edeceğini rahatlıkla söyleyebilirim.”
Komşu il Gaziantep’ten Fuara yeteri kadar destek göre-
mediklerini sözlerine ekleyen Başkan Öz; fuarın Antep’te 
düzenlendiği dönemde gerekli tüm desteği sunduklarını 
hatırlattı ve bu fuar ile birlikte beyaz bir sayfa açmak 
istediklerini, Gaziantep’in fuara katkı sağlamasının kuyum 
sektörü açısından çok önemli olduğunu vurguladı. 

KAHRAMANMARAŞ ORTADOĞU 
ALTIN & MÜCEVHER FUARI 
REFERANDUM NEDENİYLE 
15 GÜN İLERİ ALINDI
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Kuyumcukent Kompleksi; 

bünyesinde bulunan altın, 

gümüş, mücevher imalat 

atölyelerinin yanı sıra evli-

l ikle i lgi l i  gelinl ikten dave-

tiyeye her türlü ihtiyaca 

cevap veren mağazaları 

i le yurt içi ve yurt dışından 

ziyaretçilerin her gün katlanarak 

çoğaldığı büyük bir entegre tesis. 

Etki l i  reklam çalışmaları, 

önemli günlere özel düzenlenen 

indirim günleri i le adını her geçen 

gün daha büyük kitlelere ulaştıran 

Kuyumcukent, evli l ik alışverişlerin-

in en önemli adresi olma yolunda 

emin adımlarla i lerl iyor. 

Sektörün merkezi Kuyumcukent’teki 

gelişmeleri değerlendirmek üzere 

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 

Sudaş basın mensupları ve 

iş adamları i le kahvaltı l ı 

toplantıda bir araya 

geldi. Toplantıya 

Ak Parti Kayseri eski 

Mil letvekil i  Yaşar 

Karayel, Akit TV’nin “İş 

ve Ekonomi” programının 

sunucusu gazeteci yazar Meh-

met Canıtatl ı, KUYAŞ Gayrimenkul 

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sait 

Erdal Metiner, KİAŞ Yönetim Kurulu 

Başkan Vekil i  Abdullah Deniz i le 

sektör basın mensupları ve işadam-

ları katı ldı. 

Toplantıda Kuyumcukent’in son 

yıl larda yaşadığı hızl ı  yükseliş trend-

inin ardından Borsa İstanbul’un yeni 

hizmet binasının tesiste faaliyete 

geçmesi i le bir l ikte Kuyumcukent’in 

altın ve paranın merkezi haline 

KUYUMCUKENT
ALTIN VE PARANIN 
MERKEZİ OLACAK

SUDAŞ “KUYUMCUKENT FİNANS PİYASALARININ 
NABZINI TUTMAYA BAŞLAMIŞTIR.”

BASIN MENSUPLARI VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE 

BİRARAYA GELEN SUDAŞ, KUYUMCUKENT’TEKİ 

GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ.

‘‘ ‘‘

geldiğini vurgulayan KİAŞ Yönetim 

Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş; “Kuyum-

cukent’in hak ettiği yere gelmesi için 

Yönetimimizin yaptığı çalışmalar mey-

vesini vermeye başlamıştır. Dünyada 

benzeri bulunmayan bu önemli entegre 

tesis bünyesinde barındırdığı iş letmeler 

i le finans piyasalarının nabzını tutmaya 

başlamıştır.” dedi. 

DUBAİ’DEKİ VERGİ ARTIŞLARI KUYUM-
CUKENT AÇISINDAN
AVANTAJ OLDU
Ortadoğu ülkelerindeki gelişmeleri de 

yakından takip ettiklerini vurgulayan 

Sudaş, Dubai’de tüm ürün gruplarına 

% 5 vergi geldiğini, gelecek yıl da % 5 

KDV geleceğini belirten Sudaş; “Bunu 

Kuyumcukentli ler için bir f ırsata 

çevirmeliyiz. Ürün çeşitl i l iğimiz, ekono-

mik oluşumuz ve Dubai’deki vergi artışı 

bütün yatır ımcıların dikkatini bize yönel-

tiyor. Dubai’de ofisi olan firmaların 

Türkiye’ye gelmesi, Türkiye’den  Afrika 

ülkeleri, Orta Doğu, Mısır, Beyrut veya 

Suudi Arabistan’a kolaylıkla ihracat  

yapabilmelerine imkan sağlayacaktır. 

Bu da Kuyumcukent’i cazibe merkezi 

haline getirecektir.“ dedi.

KUYUMCUKENT FİNANS MERKEZİ 
OLACAK
Nevzat Sudaş, hedeflerinin Kuyum-

cukent’in 2023 yıl ında dünyanın en 

büyük finans merkezlerinin içinde yer al-

ması olduğunu vurgulayarak, ‘’Kuyum-

cukent’in Türkiye’nin yanı sıra hem 

yakın Avrupa, hem de Orta Doğu’ya 

hitap eden paranın ve altının merkezi 

olmasını hedefliyoruz. Kompleksimiz in-

sanların güvenle alışveriş yapabileceği, 

ekonominin kalbinin attığı bir merkez. 

Bu yapısıyla Kuyumcukent, sadece 

Türkiye’deki para ve altının değil, yakın 

bölgelerdeki para ve altının da yönetil-

diği tam bir f inans merkezi olacak’’ diye 

konuştu.

Sudaş “Havaalanına yakınlığı, 

TEM ve E-5 yollarına merkezi 

olması ve ulaşımın kolaylığı 

en büyük avantajımız. Top-

lu taşıma araçlarının yanı 

sıra çalışmaları devam eden 

metro hattı da kısa bir zaman 

içerisinde tamamlanacak ve 

Kuyumcukent’te durağı olacak. Kuyum-

cukent’in bölgeye kattığı avantaj i le 

yapılaşmanın hızla artmaya başladığını 

gözlemliyoruz. Lüks konutlar, plazal-

ar, büyük oteller ve ticaret merkezleri 

etrafımızda bir bir çoğalmaya başladı. 

Binlerce insanın her gün bu bölgede 

olması burayı Avrupa Yakasının Simgesi 

haline getir iyor.” dedi.

Büyük bir metropol olan İstanbul’un 

dünya turizminin de göz bebeği

olduğunu belirten Sudaş; “Avrupa’dan 

Orta Doğu’dan yani dünyanın her 

bölgesinden insanların akın ettiği güzel 

şehrimize yakışan büyük bir t icaret 

merkezi olan Kuyumcukent’i daha 

büyük hedeflere taşımak istiyoruz” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından 14 Ocak 2017 tarihinde 

açıl ış ı gerçekleştir i len Borsa İstanbul’un 

yeni hizmet binaları hakkında bilgi veren 

Sudaş; “Borsa İstanbul Kıymetli Maden-

ler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü 

Kuyumcukent’in hemen yanındadır. 

Bin 600 ton kapasiteli altın saklama 

merkezi olan bu bölüm “Yurtiçi Tasar-

rufların Artır ı lması ve İsrafın Önlenmesi 

Programı”nda yer alan altın sakla-

ma hizmetlerinin geliştir i lmesi kararı 

çerçevesinde bölgesel gümrüklü ve 

gümrüksüz saklama merkezidir. 

Yatır ımcıların ihtiyaçlarına göre hizmet 

verebilecek bir saklama merke-

zinin Kuyumcukent i le yan yana olması, 

özell ikle yurt dışında faaliyet gösteren 

kuruluşların bu yolla Türkiye’de başta 

altın olmak üzere kıymetli maden sak-

lama hizmeti alabilecekleri ve gerek-

tiğinde saklama kasasında bulunan 

kıymetli maden stoklarını, Türkiye ya da 

çevre ülkelere sunabilecekleri bir yapı 

i le İstanbul’u kıymetli maden ticaretinin 

merkezi yapılması yolunda önemli bir 

adımdır” dedi.
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KUYUMCUKENT İNSANA VE ÇEVREYE 
DUYARLI BİR TESİSTİR...
Tesiste 2016 yıl ında gerçekleştir i len 

faaliyetleri değerlendiren KİAŞ Genel 

Müdür Yardımcısı Mustafa Coşkun 

“Kalite ve çevreye duyarl ı, müşteri 

memnuniyeti odaklı ve ödüllü bir şirket 

olarak, Çevreye ve İnsana Saygıyı 

misyon edindik. Yönetimimiz, Kuyum-

cukent tesisinin dev üretim kapasi-

tesinin sürdürülebil ir l iğini sağlayarak 

ülke kalkınmasına gösterdiği yararın 

yanında, son teknoloji ve ihtiyaca 

cevap verecek çevreci yenil iklerle 

doğaya ve gelecek nesil lere saygıl ı , 

çevreci bil incin en iyi savunu-

cularından olduğunu, geleceğe ve 

insana yatır ım yapan bir anlayışla 

hareket ettiğini göstermektedir.” dedi 

ve yapılan işler i le i lgi l i  bilgi verdi. 

HAVALANDIRMA (soğuk-sıcak)

Soğuk havalandırma için; 

Soğutma kuleleri 

Chil ler Grubu 

Soğutma kulelerimizin kimyasal yön-

temlerle kireç ve tortu temizliği yapılarak 

akışkan sıvının debisi normal duruma 

getir i lmiş olup, soğutma kule fanlarının 

bakımları da yapılarak chil ler grubuna 

gelen soğutma suyu debisi arttır ı l ıp ısı 

derecesi de düşürülerek chil ler grubu 

öncesi randıman arttır ı lmıştır. 

Chil ler grubuna ait sistemin ekonomik 

ömrünü uzatmak ve elektrik sarfiyatının 

azalmasını sağlamak için chil ler grubu-

nun gerekli bakımları yapılarak sisteme 

entegrasyonu sağlanarak yaz döne-

minde kapalı hacimlerde daha serin 

hava akımı i le daha rahat çalışma 

KİAŞ DURDURAK BİLMİYOR 
KOMPLEKSTEKİ 
ESKİYEN TEKNİK 
ALTYAPILAR 
SÜREKLİ 
YENİLENİYOR… 

Ortadoğu’nun en büyük 
entegre altın, gümüş ve 
mücevher üretim ve ticaret 
merkezi olan Kuyumcukent’in 
yönetim şirketi KİAŞ; çevre 
dostu bir işletme prensibi-
ni benimseyerek, çevresel 
değerleri ve kaliteyi ön plan-
da tutarak almış olduğu 4 İSO 
Kalite Belgesi (9001, 14001, 
18001, 10002) ile Komplekste 
vermiş olduğu hizmetlerin 
kalitesini her geçen gün art-
tırmaktadır. 

Feyyaz ŞEHİRLİ
İnşaat Mühendisi / Danışman

Mustafa COŞKUN
KİAŞ Genel Müdür Yardımcısı
Makine Mühendisi

Ahmet FINDIKOĞLU
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Makine Mühendisi

imkanı sağlanmıştır.  

Sıcak Havalandırma için; 

Kış mevsiminin başında, mevcut kapalı 

alanların sıkıntı yaşamamaları düşünülerek 

kalorifer kazanları brülörler ve devri daim 

gruplarının periyodik ön bakımı yapılmış 

olup, kazanların çürümüş boruları da ye-

nilenerek gerekli olan düzenleme çalışma-

ları i le de hizmetin devamlıl ığı sağlanmak-

tadır. 

         

KOMPRESÖRLER
Komplekste bulunan işletmelerin basınçlı 

hava ihtiyacını karşı layan kompresörlerin 

bakımları üretici f irmaya yaptır ı larak tesis-

lerin hava ikmali güvenli bir şekilde temin 

edilmektedir.  

 

JENERATÖRLER 

Tesisimizde bulunan 

14 adet jeneratörün 

ve dağıtım tra-

folarının bakım ve 

kontrolleri yapılarak 

aktif halde bulunmalarına ve elektrik kes-

intisi anında jeneratörler i le bir l ikte düzenli 

çalışmaları için hazır halde bulun-

maları sağlanmıştır. 

 

ASANSÖRLER / YÜRÜYEN MERDİVENLER 
Tesisimizin tamamında 37 adet 

asansör bulunmakta olup, bunların 

11 tanesi Lokanta ve yemekhane için 

konumlanmış, 1 adet mal kabul için 

yük asansörü, 7 adet fabrikalar

için personel asansörü,  18 adette 
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Atölye ve AVM de personel ve 

müşteri taşıyıcı olarak konumlanmış 

asansörümüz bulunmaktadır. AVM 

Bloğunda ise 22 adet yürüyen mer-

divenimiz çalışmakta olup bakım ve 

kontrolleri imalatçı f irmaya yaptır ı lar-

ak hizmete hazır tutulmaktadır. 

TESİSİN GENEL BAKIM ve ONARIMI 

İş letme prensipleri doğrultusunda te-

siste kır ı lan, dökülen veya tahrip olan 

ünite ve ekipmanların devamlı takip 

kontrolleri yapılarak hizmete devam-

lı l ığı kazandırı lmaktadır. 

2017 yıl ında yapılması planlanan 

çalışmalar hakkında da bilgi veren 

Coşkun; “Kuyumcukent’te verdiğimiz 

hizmetlerimizin kalitesini her geçen 

gün arttırma hedefi doğrultusunda 

bu sene de çalışmalarımıza hız kes-

meden devam ediyoruz. Önümüzdeki 

yı l için planlaması yapılmış olan işleri 

kısaca özetlememiz gerekirse; 

Mayıs 2017 it ibari i le Atölye ve 

AVM’nin teraslarında bulunan ha-

valandırma sistemlerinin mekanik 

tesisatları, su deposu ve pompalar 

en alt katlardan it ibaren Şakuli kolon-

lara kesici valfleri monte edilerek, 

çürük yıpranmış tesisat boruları i le 

izolasyonları da yenilenerek bir son-

raki kışa yenileme bakımı yapılmış 

ve ekonomik ömrü uzatı lmış bir tesis 

olarak hizmete amade edilecektir.  

Tüm teraslardaki havalandırma san-

tralleri i le mekanik tesisatların izo-

lasyon ve yalıt ım işleri tamamlanarak, 

sistemin taşıyıcı gaydları da antipas 

ve koruyucu boya i le boyanacaktır. 

Teraslardaki mekanik işlerin 

akabinde çatı parabet ve taban 

yalıt ımları, PÜLVERİZE İZOLASYON 

sistemi (2-3 mm kalınl ıkta POLYUREA) 

i le yumuşak ve elastiki bir yalıt ım 

yapılarak güneş, ayaz, kar, yağmur 

vb tabii olaylara karşı uzun ömürlü ve 

dayanıkl ı hale getir i lecektir. 

Tüm kapalı alanlar ve çevre aydın-

latmaları tedricen LED aydınlatma-

ya dönüştürülerek enerj i de tasarruf 

sağlanacaktır. 

Enerj ide daha karl ı olacağı 

düşünülen tri jenerasyon çalışmaları 

için etüd-fizibil ite konusunda firmalar-

la araştırmalarımız devam etmektedir.  

AVM önü otopark düzenlemesi i le yol-

ların tanzimi ve çevre LED aydınlat-

ması da yapılarak daha şık güzel bir 

görünüm kazandırı lması sağlanacak-

tır.” diyerek çalışmalarına hız kesme-

den devam edeceklerini belirtt i.

Kuyumcukent AVM’yi geliştirmek ve ziyaretçi sayılarını arttırmak 
için çalışmalarını büyük bir istikrar ve kararlılıkla sürdüren Kuyum-
cukent Yönetimi, AVM’de bulunan “Çocuk Oyun Alanı”nı ziyaretçil-
erin ve Kuyumcukent sakinlerinin çocuklarının daha hoş vakit geçire-
bilmesi yeni oyuncaklar ile süsledi.  
Alışveriş Merkezlerinin yeni olmazsa olmazı çocuklar için ayrılmış “oyun alan-
ları”nın çocuklu ziyaretçilerin memnuniyeti arttırmada sağlayacağı katkıların 
bilinciyle projeyi hayata geçiren Kuyumcukent Yönetimi, AVM 2. kattaki Fast 
Food alanında açılan “Çocuk Oyun Alanı” ile Kuyumcukent AVM’yi daha fazla 
tercih edilir kılmayı hedefliyor.

Her fırsatta kadınlarımıza hak ettikleri değerin verilmesinin 
önemini vurgulayan ve çeşitli etkinlikler düzenleyen Kuyum-
cukent Yönetimi, bu yıl 08 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
ziyaretçileri ve kompleks çalışanlarını menekşelerle karşıladı.
Sürprizden memnun kaldıklarını belirten ziyaretçiler ve Kompl-
eks çalışanları Yönetime teşekkürlerini iletti.

KUYUMCUKENT AVM’NİN
ÇOCUK OYUN ALANI YENİLENDİ

KUYUMCUKENT’TE
KUTLANDI

8 Mart 
Dünya 
Kadınlar 
Günü
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Sektörümüzün en önemli yurtiçi fuarı 
olan İstanbul Jewellery Show baş-
lıyor.  2000 yılından buyana İJS’nin 
hem Mart hem de Ekim ayağında, 
yüksek güvenlikli kasalama hizmetini 
önemli yatırımlar eşliğinde sağlayan 
ve bugüne kadar hiçbir güvenlik 
sorunu yaşatmayan Loomis; yine sıfır 
hasarlı bir organizasyona hazır. Özel 
üretim 2.5 metreye 7 metre ölçüle-
rinde dev 2 kasa ve tam donanımlı 
silahlı güvenlik personeliyle,  kasala-
ma, noktadan noktaya teslim hizmeti 
sunan Loomis; kuyumculuk sektörüne 
verdiği önemi tekrar gözler önüne 
serecek. 
Loomis Satış Direktörü Demir Bü-
külmez; Loomis’in yer almadığı bir 
İJS’nin artık düşünülemez olduğunu, 
yıl içinde kendileriyle sürekli çalışan 
fuar katılımcılarının, stantlarındaki 
milyon dolarlık ürünlerin güvenliğinde 
Loomis’i tercih ettiklerini söyledi.
“Firmaya Özel Kasa”
Geçtiğimiz Ekim İJS fuarında ilk kez 
uygulamaya aldıkları, firmaya özel 
kasa ve kasalama hizmetine bu fu-
arda da devam edeceklerini kay-
deden Demir Bükülmez, “Şu anda 
bir büyük markamız, fuarda kendine 
özel kasa istedi bizde talebe olumlu 

cevap verdik. İsteyen başka firma-
larımıza da özel kasa sağlayabiliriz. 
Bu yıl geçtiğimiz fuarda olduğu gibi 
100lerce milyon dolarlık bir değeri ko-
ruma altına almayı planlıyoruz” dedi.
Loomis’in kasalama ve ürünleri belir-
lenen noktalara emniyetli bir şekilde 
ulaştırma hizmeti sunması sayesinde 
fuara gelen katılımcıların, sergile-
dikleri ürünlerin akıbetinden endişe 
etmeden ticari faaliyetlerini sürdür-
düklerini ve yastığa başlarını huzur 
içinde koyduklarını belirten Bükülmez; 
“Bu yıl fuarda hem yerli ve hem de 
yabancı katılımcıların ürünlerini taşı-
yıp, kasalayacağız. İJS’deki bu büyük 
organizasyon için yaklaşık 150 Loomis 
personeli ile hizmet sunacağız” dedi. 
Ana kasa sponsorluğu kapsamında; 
fuar öncesi gerekli güvenlik önlem-
lerini alarak, devasa büyüklüğe 
sahip, ekstra güvenlik donanımlarının 
bulunduğu özel kasaları fuar alanına 
taşıdıklarını dile getiren Bükülmez; 
kasalamak için kendilerine verilen 
tüm ürünlerin sigortalı bir şekilde mu-
hafaza edildiğini, ürün teslim alırken 
ve teslim ederken özel mühürleme 
yaparak tüm riskleri ortadan kaldır-
dıklarını sözlerine ekledi.

“LOOMIS” 
İLE TANIŞAN 
HER RİSK SIFIRI
ÇOKTAN HAKETMİŞTİR

Son 17 yıldır İstanbul Jewellery 
Show’a katılan, katılımcıların ser-
giledikleri tüm değerli takılarını, 
kıymetli taşlarını ve madenlerini 
yüksek güvenlik eşliğinde koru-
yan Loomis; yine fuar alanındaki 
tüm riskleri sıfırlıyor. Hizmetlerini 
yüzde yüz sigortalı bir şekilde 
gerçekleştiren Loomis’in 17 yıllık 
İJS karnesi hep sıfırlarla dolu. Şim-
diye kadar hiç bir İJS’de en ufak 
bir hasar ve kayıpla tanışmayan 
Loomis; sıfır hata payıyla çok 
güvenli. Loomis ile İJS, dünyanın 
en güvenlikli takı fuarlarından biri 
oluyor. Loomis kalitesini tercih 
edenler huzur içinde bir fuar ge-
çiriyorlar…
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Mağazalar

AVM Bloğu İnci Sokak N:250
Pırlanta, alyans, altın takıların en yeni 

modellerini bulabilmenizi, birikimler-
inizi değerlendirebilmenizi sağlayan 

mağaza yeni yerinde hizmet verme-
ktedir.

CEYLİN MÜCEVHERAT
Firma Sahibi: 

Afif Aşçı

AVM Bloğu 1. Kat N:373
En iyi fiyat garantisi ve geniş 
araç portföyü ile araç ki-
ralama hizmeti vermektedir.

BLUE RENT A CAR
Firma Sahibi: 
Özgür Şimşek

AVM Bloğu Pırlanta Sokak 
N:239

Alyans ve pırlanta ürünlerin 
son model tasarımlarını yeni 

mağazasında satışını yapmak-
tadır.

GAVENCI KUYUMCULUK
Firma Sahibi: 
Ferit Topçak

AVM Bloğu Elmas Sokak N:128
Pırlanta, altın, değerli taşlar 
ve fantezi ürünlerin bir arada 
bulunabileceği mağaza yeni 
yerinde hizmet vermeye de-
vam etmektedir.

Firma Sahibi:
Kenan Özbey

ECİR MÜCEVHERAT KUYUMCULUK

AVM Bloğu 1. Kat N: 519 
Mağazada ikinci el ve sıfır abiyelerle 

beraber ikinci el gelinlikler satılmaktadır. 
2.el abiye ve gelinlik modellerini konsinye 

olarak almaya da başlayacak olan 
mağazanın amacı müşterilerin dolapların-

da duran ve bir defa giyilmiş kıyafetlerini 
değerlendirmelerini sağlamaktır.

Firma Sahibi:
Büşra Hacıarifkaptanoğlu

ADA BUTİK

AVM Bloğu Zemin Kat Zümrüt Sokak N: 100
2012 yılından beri butik davet ve butik hediyelik al-

anında hizmet vermekte olan Madame DÜ yeni ofisini 
Kuyumcukent AVM’de açtı. Doğum odası süsleme, mevlit, 
sünnet, nişan, söz, kına ve doğum  günü gibi özel günlerde 
kişiye özel tasarımlarıyla farklı bir duruş isteyen ve kaliteden 

ödün vermeyen müşterilerini artik burada ağırlıyor.

MADAME DÜ ORGANİZASYON
Firma Sahibi: 

Sibel Dumlu, Cidal Üstün

AVM Bloğu Zemin Kat Platin Meydan
N: 368
Zengin kahvaltı çeşitleri, uygun fiyatları 
ile gün için hoşça vakit geçirebileceğiniz 
havuz başı mekanlarında hizmet verme-
ktedirler.

KAHVALTICIM
Firma Sahibi: 
Soner Yıkılmaz, Mehmet Okur

AVM Bloğu 2. Kat N: 723
Wedding Palace bünyesi altında kurulan Wedding 

Kına Organizasyon uygun ve kaliteli paketleri ile çiftler-
imize hizmet vermektedir. Dört farklı konsept, otuzdan 
fazla kaftan, çeşitli masa süslemeleri, profesyonel kına 
dans ekibi,  DJ’leri ve ekipmanları ile Wedding Palace 

Kına Organizasyon Kuyumcukent’te çiftlerimizi bekliyor.

WEDDING PALACE KINA 
Firma Sahibi: 
Sinan Kavuk

AVM Bloğu Zemin Kat N: 166
Eviniz veya işyeriniz için 
aradığınız en şık, kaliteli ve 
rengarenk duvar kağıdı çeşitleri 
ve parke modelleri ile hizmet 
vermektedir.

Firma Sahibi:
Tekin Göktekin

TEOS HOME DUVAR KAĞITLARI

AVM Bloğu Pırlanta Sokak 
N:227

Altın ve gümüş takı çeşitleri  ve 
özel fiyat seçenekleri ile satış 

yapılmaktadır.

Firma Sahibi:
Murat Bozkurt

İKON KUYUMCULUK
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Hadise sadece Belçika’dan 
gelip Eurovision’la hayatımıza 
giren, dans ederek şarkı söyleyen 
popüler bir şarkıcı değil. Artık 
burada doğup büyümüş
sanatçılardan daha çok buralı ve 
insanlara karşı duyarl ı. Söylem-
leri net, açıklamaları sami-
mi. Her konuda çekinmeden 
söylüyor fikir lerini...
Yazın çıkan ‘Tavsiye’ adlı al-
bümün, ardından turne, televizyon 
programı ve konserler... 

Hayatın gerçekten dışarıdan 
göründüğü gibi yoğun mu?
Evet ama deli gibi oradan oraya 
uçmuyorum. Kendime zaman 
ayırabil iyorum. Yazın turneye 
hazır lanırken dans provalarında 
sakatlandım. Mecburen turneye 
kadar yattım. Şimdi yeniden al-
bümün tanıtımına ağırl ık verdim.
Son albümünün prodüktörlüğünü 
neden kendin yaptın?
Yapımcıl ığını ablamla birl ikte 
yaptım. Albüm yapmak çok 
masrafl ı. Her şeyi cebinden 
ödüyorsun. Ayrıca çok kafa 
yoruyorsun. Albümü bir plak 
şirketinin yapması daha rahat. 
Beynen yoruldum ama hayalim-
deki iş i gerçekleştirmiş oldum. 
Bunu 30’umdan önce başardığım 
için mutluyum. Piyasa artık eskisi 
gibi değil. Bütçeler çok yüksek 
değil. Plak şirketleri zor durum-
da. Sanatçılar çok daha dikkatl i 
davranıp iyi şarkı lar seçmeli. Her 

şey çok çabuk tüketiliyor. Eskiden 
sanatçılara büyük paralar ödeni-
yordu. Piyasa biraz durgun, çok 
iyi besteler çıkmıyor. Belki de 
bu yüzden albüm çıkarmak için 
3-3.5 yı l bekledim. Hit şarkı lar 
gelmiyordu.

Parolalarım Ablamda
‘Nerdesin Aşkım’ adlı şarkın pat-
lama yaptı ama...
Bu durumdan çok memnunum. 
Dij italde 1 numara olduk. İ lk çık-
tığı gün iTunes’ta 1’inci olduk. Kl ibi 
izlediğim gün annem yanımday-
dı. Çok duygulandık, ağladık. 
Hemen arkasından ‘Prenses’in 
kl ibi çıktı. “Fanlarım ne diyor, 
ne yazıyor?” diye kafayı yedim. 
Onların tepkisini çok merak edi-
yorum.

Sosyal medyada hakkında 
yapılan yorumlar senin için çok 
mu önemli?
Fanlarımın yorumları önemli, 
benden nefret eden insanların 
yorumları umurumda değil! 
Instagram’daki, Twitter’daki 
yorumlara değil fanlarımın sosyal 
medya sayfalarına girip orada-
ki yorumlara bakıyorum. Tele-
fonumda Instagram ve Twitter 
uygulaması yok. Yüklemek iste-
diğim şeyi ablama yolluyorum o 
yüklüyor. 3 yı l önce moralim bo-
zulmasın diye böyle bir karar al-
dım. 3 yı ldır kendi Twitter hesabı-
ma giremiyorum çünkü parolamı 

ARTIK 
BİZDEN 

Biri
bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum açıkçası.

Seni kıracak bir şey mi yaşadın sosyal medyada?
İnsanlar hakaret dolu sözlerle size yaklaşıyor. 
Beni çekemeyen insanların yorumlarını niye 
okuyayım? Bunları ne kadar görmezsem 
kendimi o kadar koruduğumu düşünüyorum. 
Instagram’a yüklediğim her şeyin kararını ben 
versem de yüklemeyi ben yapmıyorum.

Her adımının takip edilmesi “Yeter” dedirtiyor mu 
sana?
Yalan haberler okuyunca “Olayı abartıp dev-
let meselesi yapmayın” dedirtiyorlar. Zaten 
sanatçı olarak çok az övülüyorsun.

Albümü kendin yaptın, stil danışmanlığını 
kız kardeşin, menajerliğini ablan yapıyor. 
Avrupalı bir Türk’sün ama bu Avrupalı Türk 
eğitimine biraz ters değil mi? Neden kendini 
profesyonellere emanet etmiyorsun?
Zamanında birçok menajerle çalıştım. İste-
mediğim olaylar yaşadım. Kendisiyle aynı 
vizyonda olmayan kişi lerle çalışmak san-
atçı için en kötü şey. Her şey ekiple başlıyor. 
Ablam geçmişte çalıştığım menajerlerle ne 
kadar zorlandığımı görmüş olacak ki
televizyondan sonra benim hayatıma girdi. 
Herhalde “Hadise’ye sahip çıkmazsam bu kızı 
yok edecekler” hissine kapıldı. Onun da hay-
alinde böyle bir şey yoktu ama işini layıkıyla 
yapıyor. Treni o yönlendiriyor. İyi ki de girdi 
hayatıma.
Sanatçı Siyasette Ortada Durmak Zorunda
Bu ülkede yaşayan bir sanatçı olarak günlük si-
yasetle ne kadar ilgilisin? Türkiye’nin gündemini 
takip ediyor musun? 
Tabii takip ediyorum. Sonuçta burada 
yaşıyorum, burada çalışıyorum. Bu ülkenin bir 
genci olarak önümüzdeki yılları düşünüyorum. 
Benim için en önemli şey çocuklar. Onların 
beslenmesi ve eğitimi. Herkes rahatlıkla okusun. Be-
nim devletten istediğim tek şey bu. İyi okullar-
da masrafsız okusunlar. Okuyamayan çocuklar 
beni gerçekten rahatsız ediyor. Ben Belçika’da 
okudum. Orada fakiri de zengini de aynı okul-
da okuyabiliyor. Bu, bizim ülkemizde de olsun 
istiyorum. Siyaset çok başka tabii. Çok yorum 
yapmak sanatçı olarak doğru olmayabilir. Tabii 
ki de kendi fikirlerim var ama ortada durmak 
zorundayım diye düşünüyorum. Ama ülkemiz 
güzel güzel ilerliyor diye düşünüyorum.

Mutlu Olmam İçin Bir Erkeğin Olması Gerekmi-
yor

Hakan Baş ile sevgili olduğunuz, ardından da 
ayrıldığınız yazıldı. Ne oldu?
Hakan benim çok sevdiğim yakın arkadaşım. 
Arkadaş olarak bizi yan yana görebil irs iniz, 
görmeyebil irsiniz. Sadece bunu söyleyebil ir im. 

Aşk, olmazsa olmaz bir duygu mu? 
O aşk hissi bende eskidendi. Bu hayatta çok 
mutlu olmam için bir erkeğin olması gerek-
miyor. Bunu insan kendi kendine çözebil iyor. 
Mutluluğuma mutluluk ekleyen bir erkekle 
aşk ve i l işki yaşamak isterim. Şu anki mutlu-
luğumdan bir parça bile alacaksa “Hayatıma 
girme” derim. Karşımdakinin beni yormasını 
istemem. 

Hiç yormayan aşk var mı peki? 
Bence vardır. Bazen kalp kır ı lacak, yapacak 
bir şey yok. O kır ı lan kalbi düzeltebil iyorsan 
kazanıyorsun bir i l işkide.

Kafanda bir evlilik yaşı var mı?
Kadınlar normalde 30’lu yaşlarında 
paniğe kapıl ıyor. Aile kurmak isterim 
ama o panik hali bende yok. Bunun 
bir yaşı mı var? 40 yaşında da ev-
lenebil ir ve anne olabil irs in.

“Bir kere evleneyim, ömür 
boyu sürsün” diyenlerden 
misin?
Evet. Bir kere evlenmek 
isterim. Annemle babam 
ben 11 yaşındayken ay-
rı ldı. Herkes onları boş-
anmamaları için ikna 
etmeye çalışıyordu ama 
annem çok kararl ıy-
dı. Babamla ayrı ldığı 
dönemde çalışmıyor-
du. Baskılara rağmen 
kararının arkasında 
dimdik durdu. Be-
nim için büyük bir 
örnek oldu. Belki de 
bu yüzden ne istediği-
mi bil iyor, kararlarımın 
arkasında durabil iyorum. Onların 
ayrı lması bende evli l iğe yönelik bir 
travma yaratmadı.
Yokluk Nedir İyi Bil ir im

Maddi sıkıntılar da yaşadınız mı?
 Evet. Küçük yaşta çalışmaya 
başladım. Okula gidiyor ve her hafta 
sonu bir elbise mağazasında çalışıp 
harçlığımı çıkarıyordum. Yokluk nedir çok 
iyi bil ir im. Küçükken istediğim ayakkabıyı 
hiç alamadım. “İleride para kazanın-
ca istediğim ayakkabıyı alacağım ve 
onları hiç atmayacağım” diyordum. 
Atmadım da. Yavaş yavaş aşağıdan 
yukarı çıkmak güzel bir şey. Direkt 
yukarıdan başlasaydım her şeyin 
değerini bu kadar anlamaz, belki 
bu kadar çalışmazdım.

RÖPORTAJ
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Sektörümüzün kalbinin attığı Kuyumcukent’te yaklaşık 9 

yıldır sabah, öğle ve akşam hayatımıza renk katan, eşsiz 

doğal lezzetleriyle bize enerji ve keyif veren Peynirci 

Mehmet; İstanbul Jewellery Show boyunca, katılımcıların 

sağlıklı beslenmesine katkı yapacak. Sektörümüzün en 

önemli günlerinin başında gelen İJS fuar döneminde, 

sağlıklı lezzetleriyle kuyumcuları fuar alanında Kuyum-

cukent’te gibi hissettirecek olan Peynirci Mehmet; bir 

telefonla anında hizmetinizde olacak.

Deneyimli kuyum ustası ve mücevher alanında önemli 

tecrübelere sahip olan sektörümüzün değerli ismi Sinan 

Çalışkan ve abisi Reşat Çalışkan tarafından kurulan, 

Peynirci Mehmet; 25 kişilik kadrosuyla İJS’ye hazırlandı. 

Fuara katılan birçok firmaya son yıllarda sabah, öğlen ve 

akşam soğuk, sıcak sağlıklı sandviç servisi yapan Peynir-

ci Mehmet; bu geleneği Mart fuarında da sürdürecek. 

Kuyumcukent’ten pekçok atölyenin fuara katıldığını, 

fuar alanında sağlıklı ve hızlı bir şekilde beslenmek için 

müşterilerine mobil hizmet sunduklarını kaydeden Peynir-

ci Mehmet firma ortağı Sinan Çalışkan; “Fuar boyunca 

3-4 günlük süre katılımcılar için büyük önem teşkil ediyor. 

Fuar alanında çalışanlarının veya kendilerinin sağlıklarını 

tehlikeye atacak, tanımadıkları bir yerden yemek yeme-

leri müşterilerine yapacakları hizmeti aksatacaktır. Birçok 

müşterimiz bu bilinçle, sıfır risk için fuar döneminde de 

bizim kalitemizi tercih ediyorlar. Fuar boyunca ekstra 

yoğun olacağız. 25 kişilik kadromuzla, hızlı servis sağlaya-

cağız” diye konuştu.

Birçok fuar katılımcısının kendilerine birkaç gün önceden 

başvurduğunu ve fuar boyunca yemek servisi talebi 

oluşturduklarını belirten Sinan Çalışkan, “Son dönem-

de sadece bizim kalitemizi, Kuyumcukent’te yakından 

tanıyanlar değil yabancı katılımcılar da tercih ediyorlar. 

Kuyumcukent’e gelen pekçok yabancı alıcı, bizim lez-

zetlerimizle tanışıyor. Onlara da fuarda hizmet vermekten 

gurur duyuyoruz” dedi.

Fuar alanına her saat başı düzenli servislerinin olduğunu, 

birçok katılımcının fuara gelen misafirlerine de Peynir-

ci Mehmet lezzetlerini güvenle sunduklarını sözlerine 

ekleyen Çalışkan; 0212 603 12 00 nolu telefon numarasını 

arayan kişilere, ek bir bedel talep etmeden hızlı bir şekil-

de, fuar boyunca servis yapacaklarının altını çizdi.

PEYNİRCİ MEHMET’İN 
SAĞLIK DOLU LEZZETLERİ 
FUAR BOYUNCA YANINIZDA
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Kuyumculuk sektöründe bulunan du-
ayenleri, sektöre yön veren kişi leri, bu 
sektöre yeni giren veya eğitim alan 
öğrencilerle buluşturarak, O kişi lerin 
bilgi ve birikimlerinden faydalanma-
larını esas alarak, geleceğe dair hangi 
yönde i lerlemeleri konusunda fikir elde 
etmeleri amacıyla İstanbul Kemerbur-
gaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümü 
tarafından ‘‘Ustasından Çırağına Nasi-
hatler’’ paneli düzenlenecektir.
Panelin esas amacı panele her 
dönemde farkl ı sektör temsilcileri 
davet edilerek, bu temsilcilerin bilgi 
ve birikimlerini öğrencilere aktarma-
ları, bununla birl ikte öğrencilerin de 
kendilerini sektörden uzaklaştırmadan 
konusunda uzman kişi lerin deneyimler-
inden faydalanarak eğitim süreçlerine 
katkıda bulunmak esas amaçtır. Bu 
panele kuyumculuk bölümünü tercih 
edecek l iseler, üniversite öğrencilerinin 
yanı sıra kuyumculuk ve takı tasarımı 
mesleğine gönül vermiş kişi ler davet 
edilmiştir. Böylelikle sektör, üniversite 
ve öğrenci bir l ikteliği sağlanacak ve 
ayağı yere basan bir 3 ayak modeli 
oluşturulacaktır.
İKBU Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Öğr. Gör. Zeynep Banu DALAMAN ve 
Rektör Prof. Dr. Çağrı ERHAN’ın açıl ış 
konuşmasıyla başlayacak olan panel-
de İKBU Meslek Yüksekokulu Kuyumcu-
luk ve Takı Tasarımı Bölüm Başkanı Öğr. 
Gör. Elanur GÜNER ve İKBU Sosyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Fatoş ALTINBAŞ SARIGÜL moderatörlük 
yapacaktır. 15 Mart 2017 tarihinde saat 
13:00 -15:00 arasında Fatma ALTINBAŞ 

konferans salonunda gerçekleşecek 
panelin ardından Kuyumculuk ve Takı 
Tasarımı bölümünün tasarlamış ve 
üretmiş oldukları takılarla birl ikte Tür-
kiye’den çıkarı lan mücevher taşlarının 
öğrencilerimiz tarafından işlenmiş hal-
leri Altınbaş Galeri’de düzenlenecek 
sergi i le ziyarete açılacaktır.
TOBB Türkiye Kuyumculuk Sanayi Me-
clisi Başkanı Sn. İmam ALTINBAŞ’ın ev 
sahipliğinde gerçekleşecek panel-
de, kuyumculuk sektörünün İstanbul 
temsilcileri/başkanları bilgi ve birik-
imlerini öğrencilere aktarırken, onur 
konuğumuz Atasay Mücevherat Kurucu 
Başkanı Sn. Atasay KAMER  öğrencil-
erle geçmişten bu güne kadar gelen 
deneyimlerini paylaşacaktır.

Moderatörler:
İKBU Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk 
ve Takı Tasarımı Bölüm Başkanı Öğr. 
Gör. Elanur GÜNER
İKBU Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Fatoş ALTINBAŞ SARIGÜL

Panelistler:
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı: Sn. 
Norayr İŞLER
İMMİB Mücevher İhracatçıları Bir l iği 
Başkanı: Sn. Ayhan GÜNER
TOBB Türkiye Kuyumculuk Sanayi Mecli-
si Başkanı: İmam ALTINBAŞ
İstanbul Sanayi Odası Demirdışı Met-
aller Ve Mücevher Sanayi Meclis Üyesi 
: Sn İ lyas GENÇOĞLU
İstanbul Ticaret Odası Kuyumcu Komit-
esi Başkanı: Sn. Erhan HOŞHANLI
Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı : Sn. Nevzat SUDAŞ

Onur Konuğu:
Atasay Mücevheratın Kurucu 
Başkanı Sn. Atasay KAMER 
Akış Programı:
12:30 – 13:00 -  Katı l ımcıların Gelişi
13:00 – 15:00 -  Ustasından Çırağı-
na Paneli
15:30 – 16:30 -  İKBU Meslek Yük-
sekokulu Kuyumculuk ve Takı 
Tasarımı Bölüm Sergisi Açıl ış ı

USTASINDAN ÇIRAĞINA NASİHATLER 
PANELİNDE SEKTÖRÜN DUAYENLERİ ÖĞRENCİLER İLE 
BULUŞUYOR! 
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EVLİLİK EVLİLİK

DÜĞÜNLERDE YENİ TRENDLER
2017 yılında gelin ve damatlar daha 
modern ve kişiselleştirilmiş detaylarla 
düğün organizasyonlarında farklılık 
yaratacak. Düğünler alternatif me-
kanlarda, daha samimi, abartıdan 
uzak, doğal ve eğlenceli olacak.

Yeni sezonda gerçekçilikten uzaklaş-
mayan, minimalist, sade ama iddialı 
detaylar, gelinlikten davetiyeye, 
gelin çiçeğinden damatlığa, masa 
süslemesinden ilk dans müziğine ka-
dar düğün organizasyonlarına hakim 
olacak. 
 

GELİNLİK
Düğünün en akılda kalıcı detayı 
tabii ki gelinlik. 2017 gelinliklerinde 
biraz renk, bolca tül ve dantel, çar-
pıcı dekolte ve ışıltılar hakim. Uçuk 
pembelerin ve mavilerin kullanıldığı 
gelinlikler iğne oyalarıyla daha zarif 
bir görünüme kavuşuyor. Nikâhta 
ve sonrasında yapılan partide farklı 
gelinlikler giyerek hem şık hem de 
eğlenceli ve rahat olabilen gelinler, 
2017’de düğün günlerini doyasıya 
eğlenerek, her anın tadını çıkararak 
yaşayacak.
 
Nikâh töreninde yalın ve zarif işle-
meleriyle gelinlerin doğal güzelliğini 
vurgulayan modeller tercih edilebilir. 
Sırt dekolteli dar kesimler veya şifon 
ağırlıklı model gelinlikler seçilebilir. 
Düğün sonrası partisi için ise genel-
likle kısa gelinlikler revaçta. Bu mo-
deller gelin adayının enerjisini daha 
rahat yansıtmasını sağlıyor.
Son yılların trendi bohem gelinlikler 
2017’de gelinlerin rüyalarını süsle-
meye devam edecek. Gelinlerin 
heyecanına ayak uyduracak uçuşan 
etekler, dantel ve işlemeleriyle bizi 
geçmişe götüren detaylar bohem 
gelinliklerin olmazsa olmazı.

DAMATLIK
Gelinler gibi damatlar da içinde 
kendisini iyi hissettirecek smokin 
veya takım elbiseyi seçmeliler. 
Mekân ve düğünün stiliyle birlikte, 
damadın giyimini belirleyecek en 
önemli etken fiziksel özellikleri.

Kısa boylu, toplu, geniş omuzlu da-
matların seçeceği modelde yakalar 
küçük olmalı, beş-yedi santimetreyi 
geçmemeli. Ceket, etek ve kol boy-
ları bedenin rahat ama fit olmasını 
sağlamalı. Kuşak yerine kemerli mo-
del seçilmeli. 
Uzun boy ve orantılı fiziğe sahip 
kişiler yelekli takımı tercih etmeli. 
Smokin giyilecekse kesinlikle kuşakta 
kullanılmalı. Önce nikâh, sonrasın-
da başka mekânda yemekli düğün 
daveti olacaksa yelekli kombin ve 
kuşaklı kombin olarak iki ayrı stil ve 
ona uygun gömlek tercih edilebilir.

AYAKKABI
Gelinlikten sonra rahatlığın ön 
planda olduğu diğer önemli konu 
da ayakkabı. Neredeyse bütün gün 
ayakta durup misafirleri karşılaya-
cak, tebrikleri kabul edecek, dans 
edip eğlenecek gelinler, ayakkabıla-
rını seçerken sert, sıkı ve ağır ayak-
kabılardan uzak durmalı.

İnce bantlı ve yüksek topuklu sti-
letto’lar şık ve çekici bir görünüme 
sahip olsalar da gecenin ilerleyen 
saatlerinde zor anlar yaşanması-
na sebep olabilir. Kır düğünü veya 
tekne düğünü için ince topuklu 
ayakkabılar düğün gününü kabusa 
çevirebilir.
Topuklu ayakkabının vereceği hava-
yı başka hiçbir model veremeyeceği 
için geceye topuklu ayakkabı ile 
başlayıp, ilerleyen saatlerde babet 
veya spor ayakkabıya geçiş bile 
yapılabilir.

TAKI-PIRLANTA
Günlük hayatta daha spor ve sade 
giyiniyor, ağır takıları tercih etmiyor, 
hatta hiç takı kullanmıyor olabilirsi-
niz. Fakat hayatınızın en önemli gü-
nünde biraz iddialı olmanın kimseye 
zararı dokunmaz. Düğünde takıla-
cak takılar, düğün mekânı, düğün 
konsepti ve gelinlik ile uyum içinde 
olmalı.

Saray düğünü için iri taşlı, vintage 
elmas gerdanlık ve küpeler tercih 

edilmeli. Açık havada yapılan kır 
veya plaj düğününde ise ağır ve 
gösterişli takılar yerine beyaz inciler 
tercih edilmeli. Son zamanlarda 
renkli pırlantalar hem şık hem de 
sade görünüme sahip olduğu için 
gelinler tarafından daha çok tercih 
ediliyor. 

ALYANS
Seçimi zor olan konulardan biri de 
alyans. Çiftler ömür boyu parma-
ğında taşıyacağı bu yüzüğü seçer-
ken zamanla modası geçmeyecek, 
kendi stilleri ile uyumlu bir model 
olmasına dikkat etmeliler.

Eşler arasında stil farklılığı olması 
durumunda ise alyans tasarımcıları 

Trendleri
Düğün2017

yardımınıza koşarak iki yüzük ara-
sında küçük birkaç farklılıkla çiftleri 
mutlu edecek seçenekler sunuyor.

DÜĞÜN KONSEPTİ & MEKÂN
Düğün konseptinize karar verirken 
mekanı da ona göre seçmek du-
rumundasınız. Romantik bir düğün 
hayal ediyorsanız ve klasik düğün-
lerin yerine kırda, yazlık salaş bir 
mekanda veya kumsalda bir düğün 
tam size uygun olacaktır.
Özellikle yaz aylarında evlenenler 
için tropik meyveler, mevsim çiçek-
leri ve uçuşan tüllerle süsleyebilece-
ğiniz ve özgürce dans edip eğle-
nebileceğiniz bir davet, yaşamınız 
boyunca hatırlayacağınız bir anıya 
dönüşecektir. 

 
Vintage seven biriyseniz, mekanınızı 
da bej renkli keten masa örtüleri, 
tüller ve masalarda antika görüntüsü 
veren şamdanlar, mumluklar, obje-
lerle süsleyebilirsiniz. Daha klasik bir 
düğün için ise salon düğünü tercih 
edilebilir ve daha şık ve elegan bir 
dokunuşla farklı bir konsept yarata-
bilirsiniz.

Masalarda büyük şamdanlar, büyük 
vazolarda çiçekler, masa örtülerinde 
şık ve renkli tercihler, yemek takım-
larında konsepte uygun renk ve 
dizaynlar ile düğün mekanınızı kendi 
tarzınızla bütünleştirebilirsiniz. 

DAVET-ORGANİZASYON
Düğün mekanını ve konsepti seçtiniz. 
Sıra geldi organizasyonu eksiksiz ola-
rak yapmanın yoluna! Son yıllarda 
gelin ve damat adayları, düğünle-
rine davetli gibi gitmek, detaylarla 
fazla uğraşmamak için Davet-Orga-
nizasyon firmaları ile çalışıyorlar.

Siz hayalinizi anlatıyorsunuz, onlar 
da sizin isteklerinize göre alternatif 
süslemeler, masalar, yemek takımları 
gibi örnekleri sunuyorlar. Siz seçi-
minizi yaptıktan sonra düğün günü 
mekanı hazırlıyor ve oturma düzenini 
sağlıyorlar. Organizasyonu uzman el-
lere bırakmak gelin ve damat aday-
ları için en doğru yaklaşım olacaktır. 

SAÇ 
Sıra saç modeline karar vermeye 
geldi. Nasıl görünmek istediğinizin 
yanı sıra düğünün mevsimi ve davet 
mekânı da önemli kriterlerdir. Örne-
ğin kır düğünlerinde genelikle doğal, 
örgülü ve bohem tarzlar tercih edilir.

Balo salonunda yapılacak bir dü-
ğünde ise açık ve temiz taranmış 
retro dalgalı saçlar ile güçlü bir gö-
rünüm ve prenses havası yaratılabilir. 
Düğünün konsepti sarayda şık ve 
klas bir davet ise İspanyol tarzı saç 
modelleri de seçenekler arasında.
Son yılların modası doğal görünüm 
için; yüz hatlarına uygun saç model-
leri özellikle tercih edilmeli. Doğal 
görünümü desteklemek için saçla-
rın içine eklenecek çiçekler yeterli 
olacaktır.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI 
Artık hikayesi olan düğün fotoğrafları 
trend. Fotoğraf firmaları son dönem-
de hem video hem de fotoğraf ola-
rak gün boyunca yaptıkları çekimleri 
bir hikayeye dönüştürerek sunuyorlar.

Düğün öncesi hazırlıkları ile birlikte 
fotoğraf çekimlerine start veriliyor ve 
canlı, doğal, unutulmaz anları yaka

lamaya çalışarak bir 
o güne nasıl heyecan-

la hazırlanıldığını anlatan, 
hazırlık esnasında yaşanan aksilikleri 
veya sürprizleri hatırlatan unutulmaz 
bir çekime dönüştürüyorlar. 
Özellikle İstanbul’da evlenen çiftle-
rin fotoğraf için tercih ettikleri me-
kanlar arasında Kuzguncuk, Balat, 
Galata çevresi, Arnavut kaldırımlı 
dar ve nosyaljik sokaklar, boğazi-
çi kıyıları, vapur iskeleleri, saltanat 
kayıkları, Kız Kulesi, Galata Kulesi, 
Sultanahmet çevresi, Haydarpaşa 
tren garı, Sirkeci tren garı, Yıldız Par-
kı, Hidiv Kasrı ve Atatürk Arboretumu 
gibi yerler revaçta.

DAVETİYE VE NİKÂH ŞEKERİ
Davetiye ve nikâh şekeri seçiminde 
karar vermek oldukça zordur. Bu 
seçimi kolaylaştırmak için düğü-
nün konsepti ve mekânından yola 
çıkmak en doğrusu. Örneğin bahar 
temalı bir düğün davetiyesi ve nikah 
şekerinde bahar dalları, çiçekler, la-
vanta keseleri, gül yapraklarıyla dolu 
minik koku buketleri tercih edilebilir.
Deniz temalı bir düğün için ise; deniz 
kabukları, denizyıldızları, sedefler, 
incilerle hazırlanmış davetiyeler ve 
nikah şekerleri tercih edilebilir.
Bir de tabi davetiyenin metni var.  
Eğlenceli ve sıra dışı bir davet için, 
kendi metninizi kendinizin yazması 
çok güzel bir hatıra ve davetliler 
için de hoş bir gülümseme sebebi 
olabilir.
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2017 March Hong Kong International Jewellery and Gem Fair

02 - 06 Mart 2017

Hong Kong

2017 China International Jewellery Fair

06 - 09 Nisan 2017

Pekin, Çin

2017 JCK Las Vegas Show

05 - 08 Haziran 2017

Las Vegas/ABD

2017 June Hong Kong Jewellery 

and Gem Fair

22 - 25 Haziran 2017

Hong Kong / Çin

2017 September Hong Kong 

Jewellery and Gem Fair

15 - 19 Eylül 2017

Hong Kong / Çin

Mücevher İhracatçıları Birliği 

tarafından 2017 yılında organ-

ize edilecek milli katılım or-

ganizasyonlarına ilişkin takvim 

netleşti. Birlik 2017 yılında 

5 fuarda milli katılım organi-

zasyonu düzenleyecek. Buna 

göre milli katılım organizasyonu 

çerçevesinde katılım gösterilecek 

yurt dışı fuarlar şu şekilde;

Diyabet Nedir?
Diyabet (Şeker Hastalığı) insülin 
hormonunun eksikl iği veya etkisiz-
l iği sonucu oluşan, ömür boyu sü-
ren bir hastalıktır. insülin, pankre-
as adını verdiğimiz organımızdan 
salgılanan bir hormondur. Kanda-
ki glukozun (şekerin) yükselmesine 
neden olur. insülin olmadan, vü-
cudumuz alınan gıdaları istenilen 
şekilde kullanamaz. 
Eğer insülin hormonu tamamen 
eksikse bu diyabete "Tip 1 diya-
bet (insüline bağımlı diyabet)" 
denir. Genell ikle çocuk veya 
genç yaştaki hastalarda görülür.

Eğer insülin hormonu var, ama 
miktarı azsa veya dokularda 
insüline karşı direnç varsa, bu di-
yabete de "Tip 2 diyabet (insüline 
bağımlı olmayan diyabet)" denir. 
Genell ikle 35 yaşından sonra gö-
rülür.

Tip 1 diyabetli hastalar yaşam 
boyu insülin kullanmak zorunda-
dırlar. 

Tip 2 diyabetli hastalar ise diyet, 
egzersiz ve ağızdan alınan i laç-
larla tedavi edilebil ir. Gerekirse 
hastalığın i lerleyen dönemlerinde 
insülin kullanabil ir ler.

Diyabetin Belirtileri ve Tanısı
Sık idrara çıkma,
Ağız kuruluğu,
Çok su içme,
Cilt yaralarının geç iyi leşmesi,
Kuru ve kaşıntı l ı  bir cilt,
Sık sık infeksiyon gelişmesi.
El lerde ve ayaklarda uyuşma, 

karıncalanma görülür. Ancak bu 
belirt i ler zaman içinde yavaş ya-
vaş ortaya çıkar.

Diyabet hastasıysam ne 
yapmalıyım?
Kan şekerinizi kontrol altında 

tutmak için daha önce vücudu-
nuzun otomatik olarak yaptıklarını 
şimdi sizin yapmanız gerekmek-
tedir. Amaç kan şekerini olabil-
diğince normale yakın seviyede 
tutmak olduğuna göre, diyabet 
olmadan önceki insülin salınımını 
taklit etmeye yönelik en uygun 
tedavi yapılmalıdır.

Hergün insülin enjeksiyonları 
yapmanız ya da doktorunuzun 
tavsiye ettiği diyabet i laçlarını 
kullanmanız gerekmektedir. insü-
l in enjeksiyon sayını ve zamanla-
masını ya da i laç sayısı ve alım 
zamanını doktorunuz belir leye-
cektir. 

Günde üç ana öğün ve üç ara 
öğün yiyerek beslenmeniz önem-
lidir. 

Beslenme düzeninizi de diyabet 
tedavi ekibinizde yer alan diyetis-
yeniniz ayarlayacaktır.

Diyabet ve Göz 
Diyabette göz sorunları nelerdir?
Diyabete bağlı en ciddi göz 
hastalığı diyabetik retinopatidir. 
Diyabette görme bozuklukların-
dan, çift görmeye, kalıcı görme 
kaybına kadar geniş bir yelpaze-
de yer alır.

Diyabete bağlı retinopati ül-
kemizde ve dünyada en önemli 
körlük nedenlerindendir.

Diyabetikretınopatı, retina ta-
bakasında hasar oluşturmaktadır. 
Diyabetikretınopatı, makulada 
(görme merkezı) ödeme yol aça-
rak yavaş ve i lerleyicibirşekilde-
görmeyiazaltabileceğigibi,  göz 
içerisine kanama yaparak anı 
görme kayıplarına yol açabil ir.

Görmenizi Korumak İçin,
İ lk diyabet tanısı aldığınızda 
mutlaka uzman bir göz dokto-
runa gidiniz ve göz muayene-
nizi yaptır ınız (muayenede göz 

bebeklerinin büyütülmesi için göz 
damlası damlatı l ır, böylece retina 
tabakası daha detaylı olarak in-
celenebil ir) 
Diyabetik retinopatiye ait bulgu-
lar, görme azalması olmasından 
aylar önce ortaya çıktığından 
dolayı yı lda 1 kez göz kontrolleri-
nizi yaptırmayı unutmayınız.
Diyabet hastalığının süresi ne 
kadar uzunsa,kan şekerindeki dü-
zensizl ikler ne kadar fazla ise, göz 
damarları o ölçüde zarar görür. 
Diyetinize dikkat edin, i laçlarını-
zı düzenli kullanınız, kan şekerini 
kontrol altında tutunuz,
Görmenizde azalmafark ettiği-
nizde hemen bir göz doktoruna 
gitmelisiniz.
Tedavisi
Tedavide asıl amaç, yeni da-
marların oluşmasını engellemek, 
böylece hastanın görmesini ta-
mamen kaybetmesini önlemektir. 
Tedaviye erken başlandığında, 
hastalığı başlangıç aşamasında 
durdurmak mümkün olmaktadır.
Görme merkezinde ödemi (maku-
la ödemi) olan ve görmesi aza-
lan hastalara göz içerisine özel 
i laçlar enjekte edilmektedir. Bu 
i laçlar kortizon ya da anti-VEGF 
(VascularEndothelialGrowthFac-
tor) içermektedir. 
Göz içerisine kanama olan ve 
bell i  bir süre içinde açılmayan 
hastalara vitrektomi ameliyatı 
yapılmaktadır.  Viterektomi özel 
teknikler ve aletlerin kullanıldı-
ğı bir mikrocerrahi yöntemidir. 
Vitrektomi ameliyatı sırasında 
gözün içine girebilmek için küçük 
bir kesi oluşturur. Daha sonra göz 
içerine sokulan özel bir aletle ka-
nama temizlenir.

Diyabet ve Beslenme
Diyabet tedavisinde kan şeke-

ŞEKERİNİZE 
GÖZÜNÜZ GİBİ 
BAKIN KONTROL 
SİZİN ELİNİZDE



r i  kontrolünü sağlamak için sağlıkl ı 
beslenme alışkanlıklarının kazanılması 
önemlidir. Diyabeti olmayan bireyler-
de olduğu gibi diyabetli bireylerinde 
yeterl i ve dengeli beslenmeyi öğren-
mesi ve öğrendiklerini günlük yaşamda 
uygulaması sağlıkl ı  bir yaşamın temelini 
oluşturur. 
Diyabet tedavisinin amacı kan şeke-
ri düzeyinizi normal sınır lar içerisinde 
tutarak, kısa veya uzun dönemde 
oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek 
veya geciktirmektir. Diyabetin tedavisi 
aşağıdaki tedavi prensiplerini içermek-
tedir, 

Sağlıkl ı  beslenme ve egzersiz 
Sağlıkl ı  beslenme, ağızdan alınacak 

antidiyabetik (OAD) i laçlar ve egzersiz 
Sağlıkl ı  beslenme, insülin tedavisi ve 

egzersiz 
Sağlıkl ı  beslenme, ağızdan alınacak 

antidiyabetik (OAD) i laçlar, insülin ve 
egzersiz    
Görüldüğü gibi diyabet, yaşamınızda 
başta beslenme alışkanlıklarınız olmak 
üzere bazı değişikl iklerin oluşmasını 
gerektirmektedir. Kan şekerini oluşturan 
asıl kaynak yiyeceklerdir ve bu nedenle 
sağlıkl ı  beslenme diyabette tedavinin 
temelidir.
Diyetisyeniniz sevdiğiniz yiyecekleri 
içeren sağlıkl ı  beslenme planınızın oluş-
masında ve beslenme alışkanlıklarını-
zın değişmesinde size yardımcı olacak 
kişidir. 

Diyabetiniz yeni teşhis edilmişse 
Tedavi planınızda doktorunuz tarafın-

dan yapılan bir değişikl ik varsa veya 
Yıl l ık kontroller için yı lda 2 kez mutlaka 

diyabet konusunda deneyimli bir diye-
tisyene danışınız. 

Sağlıklı beslenme için aşağıdaki be-
sin öğelerini içeren yiyeceklerin yeterli 
miktarlarda ve öğün içinde dengeli bir 
şekilde alınması gerekmektedir.

Karbonhidrat (tahıllar, un ve undan 
yapılmış yiyecekler, kuru baklagiller, pa-
tates, sebze ve meyveler, süt, yoğurt)

Protein (et, yumurta, peynir, süt, yoğurt)
Yağ (yağ ve et, yumurta, peynir, süt, 

yoğurt gibi yağ içeren yiyecekle)
Vitamin ve Mineral (sebze ve meyveler 

başta olmak üzere tüm yiyecekler)
Posa (sebze, meyve, tam taneli tahıllar)

Diyabet ve Ayak Sağlığı
Ayaklarıma neden özen göstermeliyim? 

Diyabet ayaklarınızı yaralanmalara 
ve infeksiyona karşı hassas kı lar. Bunun 

nedeni ayakta ve parmaklardaki koru-
yucu hassasiyeti n yavaş yavaş kaybol-
masıdır. 

Birçok diyabet hastasında yıl lar içinde 
ayaklardaki kan dolaşımı yavaşlayabil ir. 

His kaybının gelişmesi ve kan akımının 
yavaşlaması sonucu ayaklarınızda yara-
lar ve özell ikle topuklarınızda çatlaklar 
oluşabil ir. Bu çatlaklarda ve yaralarda 
infeksiyon gelişme riski yüksektir. Gerekli 
özeni gösterdiğiniz takdirde, bunların 
neden olacağı olumsuz sonuçları önle-
meniz mümkündür.

Diyabet ayaklarıma nasıl zarar verir?
Kontrolsüz diyabete bağlı olarak his 

duyunuzu taşıyan sinir lerde harabiyet 
meydana gelebil ir. Bunu sizin anlama-
nız zor olabil ir. Bu nedenle doktorunuz 
her muayene sırasında ayaklarınızı, 
his kusuru gelişip gelişmediği yönünde 
kontrol eder.

Eğer ayaklarınızda uyuşma, karınca-
lanma, pamuk üstünde yürüyormuş hissi 
veya sıkı bir çorap giymişsiniz hissi varsa 
mutlaka doktorunuza bilgi veriniz. 

His duyusunun kaybolması sonucu 
ayakkabınızın ayağınızı sıkıp sıkmadığını 
anlayamazsınız. 

Yine his kaybı sonucu sıcak-soğuk gibi 
duyuları da algılayamayacağınız için 
ayağınızı sıcak suda veya soba kenarın-
da yakabil irs iniz. Bu sebeple ayağınızda 
daha kolay yaralar meydana gelebil ir. 

Ayağınızı her gün yatmadan önce 
herhangi bir kızarıkl ık veya yara gelişip 
gelişmediği yönünden kontrol ediniz. 

Diyabetik ayak belirtileri nelerdir?
Ayak kuruluğu,
Parmak aralarında mantar,
Ayaklarda kabarcık ve su toplamaları,
Nasır,
Ayaklarda üşüme, duyu ve dokunma-

da hissizl ik,
Sigara içenlerde tırnaklarda kalınlaş-

ma, şekil değişimi veya içe kıvrı lma,

Ayak bakımımı nasıl yapmalıyım? 
Diyabet tanısı konulduktan sonra ayak 

sorunlarınız olmasa dahi, ayak bakımı 
hakkında bilgilenmelisiniz.

i lk önce bunu gereksiz görebil irs iniz, 
fakat günlük, düzenli ayak bakımını 
ihmal etmezseniz birçok problemin ge-
l işmesini önlemiş olursunuz. 

Bu konuda doktorunuz ve diyabet 
hemşireniz size her zaman yardımcı 
olacaktır.
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TURİZM TURİZM

BU YAZ NEREYE GİDELİM‘‘
Türkiye tam anlamıyla cennet. Nehirlerin suladığı uçsuz bucaksız ovalar, volkanik dağların oluşturduğu eşi 
benzeri olmayan oluşumlar, binlerce yıllık tarihi mirasla süslenmiş yerler, nefis plajlar ve koylar, ormanlarla 
giyinmiş dağlar ve tepeler… Popüler turistik destinasyonları her yıl yüzbinlerce kişi ziyaret ederken, henüz 

geniş kitleler tarafından farkına varılmayan etkileyici yerleri keşfedin, paylaşın!

FETHİYE
Mavi bayraklı bir kumsala sahip 
Ölüdeniz’i, Aziz John’un şövalye-
le- rine ait olduğu sanılan Fethiye 
Kalesi, doğaseverlerin buluş-
ma noktası Ke- lebekler Vadisi, 
turkuazın her tonunu gören koy-
larıyla Fethiye, dünyada eşi benzeri 
olmayan yerlerden biridir.

RİZE
Doğa yürüyüşü yapmayı sev-
enler ve dağcılıkla uğraşan-

lar için oldukça cazip bir 
bölge olan Mezovit, Ayder 

Yaylası çevresinde bulunuyor. 
Rize ve Artvin sınırı arasındaki 

Mezovit, küçük akarsuları 
ve muhteşem doğasıyla 

kendine hayran bırakıyor.

MUĞLA
Bölgeye has mimari dokusu, ormandan 
denize uzanan huzur veren doğası, 
hareket ve eğlenceyi sevenler için 
uygun akti- vite seçenekleri, birbirinden 
güzel otel ve restoranları ile Muğla’nın 
Akyaka Mahal- lesi, her mevsim ziyaret 
edilebilecek bir destinasyon. Dünya Sak-
in Şehir Ağı (Citta Slow) üyesi olan Ak-
yaka, bu özelliği ile vahşi yapılaşmaya 
teslim olmayan turistik mer- kezlerdendir.

ERZURUM
Erzurum’un Narman ilçesinde bulunan, su ve rüzgar erozyonunun 
milyonlarca yıllık etkisi sonucunda oluşan Narman Peribacaları, 
bölgede Narman Kanyonu olarak da biliniyor. Her yıl şenlik düzen-
lenen kanyon, Erzurum ve çevre illerden ziyaretçileri ağırlıyor. Görsel 
açıdan ülkemizin dünya çapında en nadide yerlerinden Kapa-
dokya’ya benzeyen bu yer, halk arasında “kırmızı periler” olarak 
adlandırılıyor. Narman-Pasinler karayolu üzerinde bulunan Narman 
Peribacaları, ulaşım açısından oldukça rahat bir konuma sahip.
Kanyonun ABD’nin Arizona eyaletindeki her yıl binlerce ziyaretçiyi 
kendine çeken coğrafyaya az da olsa benzerlik göstermesi nedeniyle 
oldukça büyük bir turizm potansiyeli olduğu söylenebilir. Hiç olmazsa 
önce bizler Anadolu’nun bu zenginliğini görmeliyiz. Erzurum’un bu ilg-
inç peribacaları, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde de yer alıyor.

BOLU
Bolu şehir merkezine 98 kilometre uzaklıktaki Göynük, Osmanlı mi-
marisinden izler taşıyan 100-150 yıllık tarihi evleri, tokalı örtüleri, tahta 
oymacılık eserleri ve muhteşem doğasıyla kendine hayran bırakan bir 
yerleşim yeri. Doğa ile bütünleşmeyi sevenler için kaçırılmayacak bir 
adres olan Göynük, civar köylerindeki yaylaları, gölleri ve ormanlık 
alanlarıyla eşsiz bir atmosfere sahip.

? The Great Barrier Reef 
Dünyanın en büyük mercan resifi sistemidir. Avustralya‘nın, Queensland 
Eyaletinin doğusunu çevreleyen Mercan Denizi’nde bulunur ve o kadar 
büyüktür ki uzaydan bile görülebilir.
Great Barrier Reef, Avustralya’nın kuzey doğusunda, 2,500 kilometrelik bir 
alana yayılmış mercan cenneti, tam bir doğa harikası. Dünyadaki en iyi 
on dalış rotasından biri olarak dalış meraklılarının ilgi odağıdır.

Capri
Capri Adası, Akdeniz’in iltimas geçtiği doğasının 
içinde yer alan villaları, Antik Roma’dan kalan patikal-
arı, dünyaca ünlü kayalıkları ve mağaralarıyla zengin 
bir görünüme sahip. Işıl ışıl sokaklarından zarif butiklere 
doğru salınırken kendinizi güzel bir hika- yenin kahra-
manı gibi hissedeceksiniz. Uçsuz bucaksız bir maviliğin 
ortasında, hafifçe yüzünüzü okşayan bir rüzgara karşı 
durduğunuz bu adadan ayrılmak istemeyeceksiniz.

The Cinque Terre / İtalya
İtalya’nın kuzeyinde, Cenova’nın doğusunda bulunuyor. 1997 
yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirasları listesinde yer 
alan Cinque Terre, Beş Köy anlamına geliyor.
Denize doğru dik şekilde uzanan teraslı tepelerin eteğinde kurul-
muş beş küçük köyden oluşan bu yer, turistlerce oldukça çok ilgi 
görüyor. Vernazza Köyü ise en çok beğenilen yer.
Bu köyler üzerinde üzüm bağları ve zeytin bahçeleri, şahane man-
zaraların eşlik ettiği köyler arasında uzanan yürüyüş yolları ile görm-
eye değer güzellikler sunuyor. Uzun yürüyüşler sonrası Cinque Terre 
şarabıyla mola vermek iyi fikir.
Fotoğrafçıların da gözde mekanları arasında yer alan Cinque 
Terre’ye ulaşmanın en kolay yolu tren, yine köyler arasında tren ile 
ulaşım sağlanıyor.

Crooked Ormanı  Polonya
Polonya’nın kuzey batısındaki Nowe Czarnowo ka-
sabasında bulunuyor.
Bu ormanda bulunan yaklaşık 400 tane çam 
ağacının gövdelerinin bir kısmından sonra, 90 dere-
celik bükülmeyle eğri bir şekilde büyümelerinin ne- 
deni hala bilinmiyor.
Bölgenin sakinlerinin aktardıklarına göre ağaçlar 
10 yaşından sonra belirsiz şekilde eğilmeye başlıyor-
larmış. Bir çok araştırmaya konu olan Croeked 
Ormanı’nın gizemi hala çözülebilmiş değil.
1930 yılında yapılan incelemelerde, ağaçların ne 
insan ne de bir makine faktörüyle bu hale getirile-
meyeceği incelemelerle belirlenmiş.

‘‘

‘‘



16.000 araçlık filomuzla personel ve yönet�c�ler�n�z�n kullanımına hazır. Günümüzde uçak ve hızlı 
tren kullanarak g�d�len noktada araç k�ralamak hızlı, etk�n ve düşük mal�yetl� seyahat organ�zasyonu 
hal�ne gelm�şt�r. S�z de kurumsal portföyümüze dah�l olarak, Türk�ye çapında günlük ve kısa sürel� 
araç k�ralamalarınızda mal�yetler�n�z� kontrol altında tutab�l�r, araştırma-tahs�s-ödeme süreçler�yle 

uğraşmadan gereks�z zaman kayıplarının önüne geçeb�l�r, tüm operasyonel süreçler�n�z� 
m�n�muma �nd�rerek ayrıcalıklı h�zmet�n keyfin� süreb�l�rs�n�z. Bu avantajlı h�zmet �ç�n  

kurumsal@zepl�ncar.com  ‘a ma�l atab�l�r veya en yakın Zepl�n Ofis�’yle 
�rt�bata geçeb�l�rs�n�z.

ZEPLİN
KURUMSAL ÜYELİK SİSTEMİ

Türk�ye’de b�r �lk olan ‘’Zepl�n Kurumsal Üyel�k S�stem�’’ �le tüm Türk�ye’de;

•  Dilediğiniz yerde  •  Dilediğiniz zaman  •  Dilediğiniz araç

ÇORLU TRAKYA İSTASYON İSTANBUL ÜMRANİYE İMES İSTASYON DENİZLİ İSTASYONİSTANBUL PENDİK İSTASYON

66 İstasyonumuzda
Kuyumcuların 

16.000 aracı hazır!
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