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Yaklaşık bir sene önce Kuyumcukent İşletme 
A.Ş. Yönetimi görevine gelmemizin ardından, 
yaşanan olumlu gelişmelerin gözle görülür 
olması ve tesis yaşayanlarının çalışmalarımızı 
takdir etmesi bizleri onurlandırıyor ve bizlere 
daha çok çalışma isteği veriyor… 

Geçen yıl üstlenmiş olduğumuz yöneticilik 
yetki ve görevleriyle, işe hızla başlayarak gerekli 
olan tespitleri yaptık. Karşımıza çıkan tabloda; 
KİAŞ’ın olumsuz koşullardaki mali durumunu 
ve tesisteki ciddi eksiklik ve yönetim hatalarını 
gördük. Bir senelik süre içerisinde her geçen 
gün düzelen mali tablolarla, kar’a geçen 
profesyonel bir şirkete dönüştük, 
Kuyumcukent’in hak ettiği noktalara gelmesi 
adına birçok etkinlik, faaliyet ve çalışma yaptık.

Tesisin gelişimi ve elzem ihtiyaçlarının 
giderilmesi adına yaptığımız çalışmalara her 
geçen gün yenisini ekledik. Bu dönemde; 
Kuyumcukentlilerin daha kaliteli şekilde 
hizmet almasını temin için ihaleye çıkarak 
yeni bir taşıma firması ile anlaştık. Gelen 
şikayetleri değerlendirerek tesis su firmasının 
değiştirilmesini sağladık. Yıllardır kronikleşmiş 
olan temizlik problemlerini yapılan de-
netimlerle gidererek üyelerimizin memnuniyeti 
sağladık. Yıllardır süregelen üye şikayetlerini 
dikkate alarak Anel Teknik Taşeron firmasını 
değiştirdik. Çevre bilincini benimseyerek atık 
eğitimleri vererek üyelerimiz ve çalışanlarımızı 
bilinçlendirerek, atıkların bertarafı, çöp 
merkezinin iyileştirilmesi ve döküm 
firmalarının kanal temizliklerinin ücretsiz 
olarak uzman ekipler tarafından yapılmasını 
sağladık. Tesisimiz için büyük değer taşıyan 
ISO kalite belgelerinin alınabilmesi adına 
Kalite Yönetimi alanında çalışmalara başladık. 

Üyelerimizin modern ve çağımızın gerektirdiği 
şekilde hizmet ve bilgi alabilmeleri adına ortak 
TV yayın sistemini geliştirdik, üyelerimizin 
e-mail yolu ile tüm gelişmelerden haberdar 
olmaları adına çalışmalar gerçekleştirdik.

Dünyanın en büyük altın, gümüş ve 
mücevherat sanayi ve ticaret entegre tesisi olan 
Kuyumcukent’in sektörün merkezi olması adına 
önemli konularda üyelerimizi duyurular ve 
dergilerimizle bilgilendirmeyi görev olarak 
benimsiyoruz. Reklam ve tanıtımın gücüne 
inanarak bu alanda ücretsiz TV çalışmaları 
yaptık. Artık ulusal medyanın aradığı, davet 
ettiği önemli bir merkez olma yolunda ciddi 
adımlar attığımıza şahit oluyoruz. Verdiğimiz 
emeklerin karşılığını bu kadar kısa sürelerde 
alıyor olmak bizleri gururlandırıyor. 

Alanlarında en iyi olan markalarla işbirliği 
yoluna giderek, üyelerimizin çıkarlarını 
gözeterek onlara imkanlar sağlıyoruz. Loomis 
ile yaptığımız kıymetli mal taşıma anlaşması ile 
birlikte Kuyumcukentlilerin zaman 
harcamadan, %100 güvenli bir şekilde en uygun 
fiyatlarla kıymetli mal taşımalarına imkan 
sağladık. UBM Rotaforte ile yaptığımız anlaşma 
gereğince; bu ay gerçekleşecek Mart 
Mücevher Fuarında Kuyumcukent Pavilyonu 
olarak sektörün karşısına çıkıyoruz.
Pavilyonda yer alacak Kuyumcukentli firmalara 
ücret, hizmet ve teknik altyapı anlamında bir 
çok avantajlar sağladık. Kuyumcukent’in ve 
Kuyumcukent firmalarının dünyaya açılması, 
sektörde ön plana çıkmaları bizim için büyük 
önem  taşıyor. 

Yılbaşı ve Sevgililer Gününde Wedding World 
Kuyumcukent AVM’nin ön plana çıkması, 
satışların ve müşterilerinin artması adına Milli 
Piyango İdaresi ile birlikte çekilişler 
düzenleyerek, süpürge, çamaşır makinesi, ütü, 
buzdolabı, bulaşık makinesi gibi birden çok 
beyaz eşya ve bir Hyndai araç hediye ettik. 

Tesis içerisinde düzenlediğimiz kampanya ve
 etkinlikler haricinde, gelen talepler 
doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerine de 
destek vermeyi ihmal etmedik. Gelen istekleri 
değerlendirirken bağışların ihtiyaç sahiplerine 
nasıl gittiğini araştırarak yalnızca güvenilir 
ve onaylı derneklere yardımcı olduk. Yakın 
zamanda geçirmiş olduğumuz 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde AVM’mize gelen kadın 
ziyaretçilerimize özel müzik dinletileri ve çiçek 
buketleri sunduk. 

Kompleksimiz doluluk yüzdelerindeki artışlar 
sebebiyle, tesisimizdeki mülk fiyatları ve kiralar  
yükseldi, Kuyumcukent değerlendi. Bugüne 

kadar atıl blok olarak değerlendirilen 
Wedding World Kuyumcukent AVM’de yaşanan 
ciddi gelişmeler ve psikolojik sınır olarak kabul 
edilen % 50’lik doluluk oranının aşılmış olması 
ile birlikte neredeyse her gün yeni kiralama 
talepleriyle karşılaşır olduk. Üyelerimizin 
yıllardır beklediği uluslar arası meşhur Dünya 
markalarının satışını yapacak bir beyaz 
eşya firmasının ise bu ay içerisinde açılışını 
tamamlıyor olacağının müjdesini buradan 
okurlarımıza duyurmanın sevincini yaşıyoruz. 
Market görüşmelerimiz ise yakın zamanda 
sonuçlanacaktır.
Tesisimizin yanında sektörümüzün de gelişmesi 
için ciddi adımlar atıyoruz. 
DenizBank ile yaptığımız protokol ile ucuz altın 
kredisi imkânından 100 firmayı 178 kg kredi 
kullandırılmasını sağladık. BDDK’nın kredi 
kartındaki taksit uygulamasının kaldırılmasına 
yönelik kararına tedbir olarak Banka 
Genel Müdürlükleri ile görüşmelerimizin 
son aşamasına geldik, AVM’daki perakende 
esnafımıza bir çıkış yolunu kısa süre içinde 
bulacağız.

Tesiste bu denli hızlı ve büyük gelişmeler 
olurken beraberinde önemli ziyaretçilerimiz 
de oldu. Bahçelievler Belediye Başkanı Osman 
Develioğlu’nun yanında tüm büyük partilerin 
İstanbul Büyükşehir ve Bahçelievler Belediye 
Başkan Adayları KİAŞ’ı ve Kuyumcukenti 
ziyaret ettiler, tesisimiz hakkında detaylı bilgiler 
edindiler, bizde daha iyi bir Kuyumcukent için 
kendilerinden bazı taleplerde bulunduk.
1. senemizi tamamlarken, Kuyumcukent’in 
tüm alanlarda yaşadığı gelişmeler bizleri ve 
üyelerimizi umutlandırdı. Kuyumcukent 
dergimizin bu 5. sayısında son aylarda sektörde 
ve Kuyumcukent’te yaşanan tüm gelişmelere 
değindik. Ana başlıklarıyla değinmiş olduğum 
konuların detaylarını yeni sayımızda sizlerle 
buluşturuyoruz. Kuyumcukentlilerin sesi olan 
Kuyumcukent Dergisi hepimizin sesi olmaya 
devam ederken, bizler KİAŞ çalışanları olarak 
size daha kaliteli hizmet vermeye devam 
edeceğiz. Bize şu ana kadar sağladığınız yardım 
ve desteğin devamın dilerken, dergimizin 
hazırlanmasında emeği geçen ve bize destek 
veren herkese teşekkür ederim. 
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 “Ülkemizde altın, gümüş ve mücevherat  üretim ve ticareti doğru 
yolda ilerlerken, Kuyumcukent İşletme A.Ş. olarak Türkiye’nin 
altın, gümüş ve mücevher  imalat ve ticaretinin kalbi olan 
tesisimizi ileriye götürmeyi hedef edindik.”

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür |Selami TÜTÜNCÜOĞLU BAŞ YAZI



18.03.2014 tarihinde gerçekleşen Blok Kat Malikleri Yönetim 
Kurulu Toplantısı gündemine alınan “ücretsiz otopark hizmeti”; yapılan 
değerlendirmeler sonucunda onaylandı.

Yıllardır otoparktan faydalanmak için aylık ücret ödeyen malikler, yeni 
alınan kararla birlikte artık ücret ödemeden otopark hizmetinden 
yararlanabilecekler. 

Üyelerin öneri ve şikayetlerini alarak edinilen verilerin dikkate alınmasını 
ilke edinmiş olan yeni yönetim; maliklerin görüşlerini alarak otopark 

hizmeti konusunu Yönetim Kurulu’na taşıdı.
1 Nisan 2014 tarihi itibariyle uygulamaya konulacak olan Kuyumcukent 
üyelerini oldukça memnun edecek yeni karar mevcut müşteri 
memnuniyetini yükselterek, KİAŞ’ın vermekte olduğu hizmet standardını 
da yükseltmiş olacaktır.

Çıkartılan karar ile birlikte 1 Nisan 2014’ten sonra ücretsiz otopark 
hizmetinden faydalanacak üyelerden bağımsız bölüm sahibi olmaları ve 
faaliyette ruhsatlı işyerlerinin olması koşulu aranacak. 

HABER

KİAŞ’TAN KUYUMCUKENT 
ÜYELERİNE ÜCRETSİZ 

OTOPARK MÜJDESİ

18.03.2014 tarihinde gerçekleşen Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu Toplantısı gündemine 

alınan “ücretsiz otopark hizmeti”; yapılan değerlendirmeler sonucunda onaylandı.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun geçtiğimiz aylarda 
aldığı kararla, kuyumcuları kara kara düşündürmeye başlayan yeni kredi 
kartı mevzuatıyla ilgili KİAŞ’ın da yer aldığı bir Platform oluşturuldu. 
İstanbul Kuyumcular Odası, Mücevher İhracatçıları Birliği, İTO 
Kuyumculuk Komitesi, Kapalıçarşı Esnaflar Derneği ve Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerindeki kuyumcu odalarının ortak hareketiyle BDDK’ya 
Kapalıçarşıda düzenlenen bir Basın Toplantısı ile uzlaşma mesajı verildi. 
Mevcut sorunun diyalog yoluyla çözülmesini ifade eden kuyumculuk 
sektörünün önderleri, yetkililerin konuya duyarsız kalması durumunda 
hukuksal yöntemlere başvuracaklarını söyledi.

5 bin yıllık bir geçmişe dayanan ve dünyada liderliğe doğru ilerleyen 
kuyum sektörü; BDDK’ nın 1 Şubat 2014’ te yapılan düzenlemesiyle 
birlikte yeni kredi kartı mevzuatıyla büyük yara aldı. 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden kuyumcular odası başkanlarının, sektör 
temsilcilerinin de katıldığı ve desteklediği basın açıklamasında sözcüler 
önemli konulara dikkat çekerek, kuyumculuk sektörünün sıkıntılarını 
dile getirdi. Yıllık 2.5 milyar dolarlık doğrudan ihracatı, 30 bini aşan 
firma sayısı ve yurt içinde dolaylı olarak 1.5 milyon kişiye iş sağlayan 
kuyumculuk sektörü, BDDK’nın kuyumcularda kredi kartıyla 
taksitli alışverişi yasaklamasının ardından ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bugün 
dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan ÖTV yükünün kaldırılması için uzun 
zamandır mücadele eden sektör, BDDK’nın yeni kararlarıyla ciddi bir 
sarsıntıya uğradı. Yıllık 12 milyar Türk Lirası hacmi olan kredi kartıyla 
altın satışlarının % 23.5’i taksitli olarak gerçekleşiyordu 
ancak taksitli satışın bu kadar ciddi olarak yapıldığı sektör ciddi bir satış 
kaybı yaşarken, vatandaş ise altın alabilmek için alternatif yöntemlere 
başvurmaya başladı.

Diğer taraftan KİAŞ Genel Müdürü Selami Tütüncüoğlu, perakende 
satışın yapıldığı Wedding World AVM’deki esnafın taleplerini dikkate 
alarak, taksitle alışveriş sorununa çare bulmak için birçok bankanın 
Genel Müdürlükleri ile görüşmelere başladı ve bu konuda ciddi bir 
mesafe alındı. Önümüzdeki günlerde oluşturulmaya çalışılan proje 

hakkında tüm Kuyumcukentlilere bilgi verilerek uygulama başlatılacaktır.

Bunun dışında KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş’ın girişimiyle 
BDDK Başkanı Mukim Öztekin ve sektör temsilcilerinin katılımı ile 
Ankara’da bir toplantı yapılıp sektörün sorunları anlatıldı ve buna bir an 
önce çare bulunması talep edildi.

HABER

KİAŞ, BDDK KARARI İLE KUYUMCUKENTTE 
OLUŞAN ZARARIN TELAFİSİNİN 

ARAYIŞI İÇİNDE!
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Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Aralık ayında 
Kuyumcukent Yönetimi ve DenizBank arasında imzalanan protokol 
sonucu, Kuyumcukent’te faaliyet gösteren kuyumculara çok büyük 
fırsatlar sağlanmış oldu.

Hazırlanan protokolün DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Gökhan 
Sun ve Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç 
tarafından imzalanmasının ardından Özcan Halaç; “DenizBank ile 
yaptığımız protokol ile Kuyumcukent’teki girişimcilere önemli bir fırsat 
daha sunuyoruz. Bu çalışmanın benzeri geçmişte olmadı” diyerek 
yapılan çalışmanın Kuyumcukent için önemini vurguladı.

Yalnızca Kuyumcukent’te yerleşik firmalara; 1 yıl vadeli ve 1 kilogram 
altın için aylık 1,75 gr geri ödeme ile finansman desteği vermeye 
başlayan DenizBank, kredileri 1 yıl taksitli veya spot seçenekleri ile 
firmalara sunmakta. 1 aylık süre zarfında 100 farklı firmaya toplamda 
178 kg altın teslim eden DenizBank Kuyumcukent Şube Müdürü Vildan 
Yüksel, yapılan anlaşmanın sonuçlarını 1 ay içinde almaya 
başladıklarını ve taleplerin her geçen gün yükselmekte olduğunu 
söyledi.

Kendilerine sunulan ucuz altın kredisi imkanının, iş hacimlerini 
geliştirmeleri adına çok büyük bir fırsat olduğuna değinen Kuyumcu-
kent esnafları, sektör için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak bu 
tip desteklerin devam etmesini istediklerini belirtiyorlar. 

KUYUMCUKENT YÖNETİMİ’NİN GİRİŞİMLERİ VE 
DENİZBANK’IN SAĞLADIĞI UCUZ ALTIN KREDİSİ 

DESTEĞİ İLE 1 AYDA 178 KG ALTIN KREDİSİ VERİLDİ!

Kuyumcukent Yönetimi’nin sektör gelişimi için atmış olduğu en önemli adımlardan olan “ucuz 
altın kredisi” Kuyumcukent’lilerin oldukça ilgisini gördü. 1 kilogram altın için 1.75 gram geri

ödemeli finansman desteği Kuyumcukent firmaları için büyük bir fırsat oluşturdu.

HABER
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İstanbul Kuyumcular Odası, 18. Genel seçimlerinde yeni başkanını 

seçti. 1971 yılında kurulan İstanbul Kuyumcular Odası, Ocak ayında 

gerçekleşen genel kurul seçimleriyle birlikte yeni başkanını belirledi. 

Kuyumcukent Yönetiminin de katıldığı seçime, sektöre sahip çıkılması 

adına tüm 

Kuyumcukent sakinlerinin katılımının önemi duyurularla vurgulandı.

Genel Kurul seçimlerinde; Mavi, Sarı, Beyaz listeler yarıştı. Yapılan 

oylamada, Ahmet Karbeyaz’ ın Beyaz Listesi, Hasan Gülaçtı’nın Sarı Lis-

tesi ve Norayr İşleri’in Mavi Liste’si kıyasıya yarıştı. Elde edilen sonuçlar 

neticesinde, Norayr İşler ve ekibi 358 oy ile resmen başkan oldu.

İstanbul Kuyumcular Odası Yeni Yönetim Üyeleri:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Fuat Kırgız

Sarp Tarhanacı

Can Gezer

Mustafa Tiryaki

Akın Kozan

Mehmet Emin Alkan

Mehmet Çakar

Rober Muratoğlu

Aziz Akbulut

Murat Turaç

Denetim Kurulu Üyeleri

Saim Demircan

Ahmet Rıfat Tavukçuoğlu

Orhan Güler

Kuyumcukent Yönetimi ve KİAŞ olarak yeni İKO Yönetimini kutlar, 

görevinde başarılar diler, sonucun tüm sektöre hayırlı olmasını dileriz.

İSTANBUL KUYUMCULAR 
ODASI’NIN BAŞKANI BELLİ OLDU !

HABER
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Önceden yönetim kurulu üyesiydim. Yeni yönetim ile bir yıl eski 
yönetimle iki yıl görev yaptım. Hedefim; Eski yönetimde yapmış 
olduğumuz doğru hamlelerin devamı, bilgi birikimimi aktarmayı 
hedefledim. Çünkü yeni yönetim de eski yönetimden sadece 2 kişi vardı. 
Daha önce başlayan projelerle ilgili sadece iki kişinin bilgisi vardı bu 
konuyla ilgili çalışmalar yaptım.

“Eski yönetimle beraber başlatmış olduğumuz projeleri geliştirerek 
tamamlıyoruz.”

Geçen sene gerçekleşen seçimleri kazanmamızla birlikte hedeflediğimiz 
çalışmaların çoğunu bir sene içerisinde gerçekleştirdik. Geriye kalan 
hedeflerimiz için ise çalışmalarımıza ekip olarak hiç ara vermeden 
devam ediyoruz. Planladığımız ve vaat ettiğimiz tüm konuların ARGE 
çalışmaları devam ediyor.

“2250 ortaklı Kuyumcukent’te karar almak kendi şirketinizde karar 
almaktan çok daha zor.”

Üyeler olarak hepimiz birer şirket sahibi olarak her gün bir çok karar 
alarak uygulamaya koyuyoruz. Konu Kuyumcukent olunca karar 
vermek çok daha zor oluyor. Kendi şirketlerimizde verdiğimiz kararların 
sonuçlarına yalnızca biz katlanırken, Kuyumcukent Yönetimi’nde 
vereceğimiz her kararın 2.250 ortağı etkileyeceğini bilmek bizleri çok 
detaylı incelemeler yapmaya zorluyor. 9 kişiden oluşan 
Kuyumcukent Yönetim Kurulu, her toplantısında konuları tek tek 
tartışarak değerlendiriyor ve kararları bu şekilde alıyoruz. Yönetim 
Kurulu Üyeleri olarak iyi niyet ve samimiyeti maksimum seviyede 
tutmamız ve her konu ile ilgili tüm üyelerin fikirlerini masaya yatırmamız 
neticesinde demokratik bir şekilde tartışarak hataları minimuma 
indirdiğimiz için en doğru kararları alabildiğimize inanıyorum.

“Artık Kuyumcukent minimum reklam bütçeleriyle değeri günden düne 
artan bir marka oldu.”

Yaptığımız çalışmalar neticesinde artık Kuyumcukent minimum reklam 
bütçeleriyle değeri günden düne artan bir marka oldu. Kuyumcukent’te 
bulunan mülkünü hiçbir şekilde kullanmayan hatta kiraya 
vermeyen malikler tarafından bazen buranın zarar eden bir yatırım alanı 
olduğunu söylemesi gayet doğal bir durumdur ancak mülklerini aktif bir 
şekilde kullanan ya da kira geliri alan maliklerimiz, mülklerinde 5 kat 
civarında bir yükselme olduğunu belirtmektedir. Geçmiş yıllardan bu 
yana Kuyumcukent’e baktığımızda, mülkünü kullanılır duruma 
getirmeyen maliklerin sayısında ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz. 
Buna bağlı doluluk oranlarının artması tesisimizin ne kadar büyük bir 
hızla büyüdüğünü gözler önüne seriyor.

“Burayı büyük bir gemi gibi düşünün rotaya sokmak zordur ancak 
rotaya girdikten sonra kimse rotasından alıkoyamaz.”

İhtiyaçlara uygun, herkesin maksimum şekilde faydalanabileceği 
yatırımların yapılması elbette ki ana hedefimizdir. En büyük eksiğimiz ve 
sıkıntımız, AVM’de kuyum sektörü haricindeki firmaların mevcutlarının 
azlığıdır. %51’e çıkarttığımız doluluk oranının bir başarı olduğunu kabul 
ederek 
Kuyumcukent’i bilen, Kuyumcukent’e uğramadan alışveriş yapmak 
istemeyen müşterilerle de sıkça karşılaşır olduk. Kompleksimiz içerisinde 
hizmet veren bazı esnaf arkadaşlarımızın yaşanan gelişmelerin yeterince 
farkında olmadığını düşünüyorum.
Kuyumcukent içerisindeki esnaf arkadaşımız bunları yeterince 
bilmemektedir. Bakış açısı farklı olabilir. Objektif olarak dışarıdan biz 
böyle görüyoruz.

“Kuyumcukent’i Kapalıçarşı’nın modern hali olarak düşünmeliyiz.”

Kapalıçarşı bilindiği gibi 600 yılda oluşan, dünyanın ilk alışveriş merkezi 
olma özelliğini taşımaktadır. Kuyumcukent; Kapalıçarşı’nın modern hali 
olarak düşünülebilir. Bu şekilde düşünmemiz, Kuyumcukenti’i daha iyi 
anlayabilmemiz ve analiz edebilmemizi sağlayacaktır.

KUYUMCUKENT’ İN DÜNÜ, 
BUGÜNÜ VE YARINI…

Geçtiğimiz sene gerçekleşen Kuyumcukent Yönetim Kurulu seçimleri öncesinde de Yönetim Kurulu 

Üyesi olarak Kuyumcukent’e hizmet veren Habip Kocabaşoğlu, 3 senedir devam ettirdiği çalışmaları 

hakkında Kuyumcukent Dergisi okurlarını bilgilendiriyor….
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Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu Üyesi | Habib KOCABAŞOĞLU MAKALE



KİAŞ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA 
DEĞER VERİYOR, GERİ DÖNÜŞÜM

KÜLTÜRÜNÜ BENİMSİYOR!

Kuyumcukent’te yüklü miktarlarda  açığa 
çıkan ve bugüne kadar evsel atık çöpleri 
ile karıştırılmış olan “ambalaj atıkları”, 
Bahçelievler Belediyesi ile işbirliği içerisinde 
yürütülen çalışmalar sayesinde artık atıklar 
kaynağında ayrı toplanmakta ve 
Bahçelievler Belediyesi tarafından “geri 
dönüşüm” işlemine gönderilmektedir. 
Ambalaj atıklarının tesis içerisine 
yerleştirilen  ambalaj atığı kutularına 
atılarak ayrı olarak toplanması sağlanmakta 
ve “Tehlikesiz Atık Alanı” içerisinde bulunan 
alanda biriktirilerek Bahçelievler 
Belediyesine teslim edilmektedir. 
Sürdürülebilir çevre yönetimi için ambalaj 
atıkları  ile başlanarak  geri dönüşüm

kültürü KİAŞ ile birlikte Kuyumcukent’te 
uygulamaya konulmuştur.
Doğal kaynakların hızla tüketilmesi, yüksek üretim ve bertaraf 
maliyetleri, enerji sorunları ve depo sahası gereksinimleri gibi 
nedenlerden dolayı  ikincil kaynaklardan geri kazanım ve geri 
kazanım çalışmalarının yürütülmesi zorunlu hale gelmiştir. 
Geri kazanım çalışmalarının  yürütülebilmesi için  atıkların 
farklı atıklar ile karıştırılmadan kaynakta ayrım oldukça önemli 
bir konudur.  Atık haldeki kağıtların tekrar kağıt imalatında 
kullanılması ile  hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35 ve su 
kullanımını %45 azaltılabilmektedir.
 Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi çevre ve insan sağlığı 
açısından büyük önem arz etmektedir. 

! Unutmayalım ki 1 ton kağıt geri kazanıldığında;

• 17 adet yetişkin ağacın kesilmesini önlenir.
• 2110 litre fuel oil tasarrufu yapılır.
• 190 litre benzin tasarrufu sağlanır.
• 4120 kWsaat elektrik enerjisi tasarrufu yapılır.
• 1 evin 1 yıllık su ihtiyacı kadar tasarruf sağlanır.
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KUYUMCUKENT’E 
ÖZEL ZİYARETLER
DEVAM EDİYOR…
BAHÇELİEVLER 
BELEDİYE BAŞKANI 
OSMAN DEVELİOĞLU 
KUYUMCUKENTLİLERİ 
ZİYARET ETTİ!

Kuyumcukent sakinlerinin de davetli olduğu kahvaltı organizasyonunda 
Kuyumcukent’in yakaladığı gelişme ve yaşanan kronik sıkıntılara da 
değinildi.

Kuyumcukent tapu teslim töreni, toplu nikah törenleri ve çeşitli açılışlar 
için belli aralıklarla Kuyumcukent’i ziyaret etmiş olan 
Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu Kuyumcukent 
sakinleriyle selamlaşarak yerine geçti. Kuyumcukent Yönetim Kurulu 
Başkanı Özcan Halaç, Kuyumcukent İşletme A.Ş.(KİAŞ) Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevzat Sudaş, Başkan Vekili Abdullah Deniz ile aynı masayı 
paylaşan Develioğlu, yeniden Kuyumcukent’te olmanın ve kısa sürede 
meydana gelen olumlu değişikliklere bizzat şahit olmanın kendisini 
mutlu ettiğinden bahsetti.

Kuyumcukent Yönetimi tarafından 21 Şubat 2014 Cuma günü saat 
10:00’da Wedding World Kuyumcukent AVM balo salonunda 
Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun da katıldığı bir 
kahvaltı düzenlendi. 
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Kuyumcukent’liler haricinde Bahçelievler Belediyesi Başkan Yardımcıları 
Hikmet Tekiroğlu, Yakup Dalkılıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Vekili Hüseyin Eren ve  Ruhsat Müdürü Rahmi Hücümenoğlu’nun  
da katıldığı kahvaltının ardından KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 
Sudaş kürsüye davet edildi. Sudaş, böyle bir organizasyonun düzenlenmiş 
olmasından dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, Bahçelievler 
Belediye Yetkililerinin katılımları için teşekkürlerini iletti ve hoş geldin 
konuşmasını sonlandırarak yerini Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı 
Özcan Halaç’a bıraktı. 

Yapılan katılımlar için teşekkürlerin ardından Kuyumcukent’in 
günlük 20.000 kişinin girdiği dev bir ticaret merkezi olduğuna değinerek 
yapılması gereken tadilat projesi ve metro projelerine değindi.Halaç’ın 
ardından kürsüye davet edilen Bahçelievler Belediye Başkanı Osman 
Develioğlu Bahçelievler bölgesinde bulunan Kuyumcukent’in ülkemiz 
için olan değerine değindi. Kuyumcukent için büyük bir ihtiyaç haline 
gelen metro projesinin sözünü vererek 
önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirmek istedikleri bir proje 
olduğundan bahsederek belediye olarak yaptıkları diğer çalışmaları 
katılımcılarla paylaştı. Konuşmasının ardından Kuyumcukent Yönetim 
Kurulu Başkanı Özcan Halaç’a teşekkür plaketini takdim etti. Halaç, 
plaketler için teşekkürlerini bildirerek Develioğlu’na teşekkür çiçeğini 
sundu.

Gerçekleşen organizasyondan oldukça memnun ayrılan katılımcılar, bu 
tip etkinlik ve organizasyonların yapılmasından dolayı teşekkür ederek 
belirli aralıklarla tekrarlanmasını talep ettiklerini bildirdiler.



İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG): İş kazası ve meslek hastalıklarının neden oldukları kayıpları en aza 
indirmek amacıyla, sistemli ve bilimsel araştırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin saptanması ve 
uygulamasına yönelik çalışmalardır. 
Uygulanan prensiplerin temel amaçları;
1. Çalışanları Korumak, 
2. Üretim Güvenliğini Sağlamak, 
3. İşletme Güvenliğini Sağlamak. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından iş kazası “planlanmamış ve beklenmeyen bir olay 
sonucunda sakatlanmaya ve zarara neden olan durumdur” şeklinde tanımlanmıştır. ILO (uluslararası 
çalışma örgütü)’nün kayıtlarına göre; dünyada, yılda, 110 milyon iş kazası olmakta ve 180.000 işçi 
hayatını kaybetmektedir. Ayrıca, ILO tarafından yapılan bilimsel çalışmalar, ölümcül iş kazalarının 
sayısının az olduğu, yani iş güvenliği için daha çok yatırım yapan ülkelerin rekabet gününün daha yük-
sek olduğunu göstermiştir. . Ülkemizde ise iş kazaları ve Meslek Hastalıklarından dolayı her yıl; 1500 
kişi ölmekte, 4000 kişi sakat 
kalmakta 2 Milyon saat iş kaybı olmaktadır. Bu istatistik bilgilere ayrıca , kayıp malzeme ve ekonomik 
değerler eklenmelidir.

Bu nedenle; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut 
sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların 
görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla 
6331 sayılı yeni “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” yürürlüğe girdi. 

Kanun gereğince; bir işçi dahi çalıştıran her işyeri her yıl risk 
değerlendirme raporu almak ve belli sayıda işçi çalıştıran her iş yeri 
İSG hizmeti alma yükümlülüğü altına girmiş oldu. 

Yasal mecburiyeti olan bu uygulama ile ilgili bilgilendirme çalışmalara 
da başlamış olan Kuyumcukent İşletme A.Ş.; konunun önemi ve gerekli 
farkındalığın yaratılması adına Kuyumcukent içerisinde bulunan OSGB 
görevlisi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından verilecek bir eğitim 
planladık. Eğitimde iş kazaları, güvenlik önlemleri ve yasal mevzuatlar 
gibi konulara değinilerek katılımcılar detaylı bir şekilde bilgilendirilmiş 
oldu. Wedding World Kuyumcukent AVM’de bulunan konferans 
salonunda verilen eğitimin ardından katılımcılara 10’ar soruluk ISG 
sınavı da yapıldı.

Gerek yasal olarak gerekse de şahsi olarak büyük önem taşıyan iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda tüm firmaları bilgilendirerek yasal süreçlerin 
takibinin ciddiyetini KİAŞ ve OSGB yetkilileri olarak her fırsatta 
vurgulayarak bu konunun atlanmaması gereken bir süreç olduğunu 
belirtiyoruz.

Tehlike sınıfına ve işçi sayısına bakılmaksızın tüm işletmeler 01.01.2013 
tarihi itibarı ile risk analizi,  acil durum planlaması, sağlık gözetimi ve 
eğitim konularında kanuni yükümlülük altına girmiş olan tüm firmaların 
mümkün olduğunca kısa sürede tüm önlemlerini alarak, bahsedilen yasal 
gereklilikleri yerine getirmeleri son derece önemlidir. 

6495 sayılı kanun ile 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren  değişiklikle “İş sağlığı ve güvenliği 
hizmetleri” ve “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” 
ne ilişkin maddelerin  yürürlüğe gireceği tarih bazı işyerleri için 
ertelenmiştir. Buna göre işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık 
personeli bulundurma zorunluluğu, 50’den az çalışanı olan tehlikeli 
ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde, 50’den 
az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 
tarihinde yürürlüğe girecek. Bu iki hususun dışındaki tüm işveren 

yükümlülükleri aynı şekilde devam ediyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü kanun getirdiği bazı yükümlülükleri yerine getirmeyen 
işverenleri sistemden kontrol edebiliyor ve İş Güvenliği Uzmanı 
bulundurmayan işvereni sistemden tespit edebiliyorlar.

Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetimi olarak, yerine getirilmemesi 
halinde idari para cezaları uygulanacak olan firmalara gerekli olacak tüm 
hizmetlerin daha kolay bir şekilde edinilmesi amacıyla Kollektif Grup İş 
Sağlığı ve Güvenlik Hizmetleri firmasıyla da anlaşma yaparak firmalara 
gerekli kolaylıkları da sağlamış bulunuyoruz. 

KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ş. OLARAK 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ’NE DESTEK 

VERİYORUZ!

MAKALE
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KİAŞ Mali ve İdari İşler Müdürü | Beyhan BAY



İMMİB seçimlerinin yaklaştığını belirten Kuyumcukent Yönetim Kurulu 

Başkanı Av. Özcan Halaç; “İhracatçılar Birliği’nin başkanlık seçiminde, 

Kuyumcukent’ten çıkacak adayı tüm Kuyumcukent yönetimi olarak 

sonuna kadar destekleyeceğimizi belirtmek isterim. Kuyumcukent’ten 

çıkacak adayın sektörümüzü ihracatta daha verimli hale getirmek için 

çalışacağına inancım tam. Kuyumcukent olarak Türk kuyumculuk ve 

mücevher sektörümüze sahip çıkarak kucaklıyoruz. İhracatta da 

sektörümüzü ekonomimizin yıldızı haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

Altın bankacılığı sistemi ile yastık altında kalan altınları değerlendirme 

fırsatı sunan bankalara alternatif olarak İstanbul Altın Rafinerisi bir proje 

gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı 

Av. Özcan Halaç konuyla ilgili olarak; “Yastık altında kalan altınları 

değerlendirmek amacıyla bankalar altın bankacılığı sistemini geliştirerek 

yeni bir yatırım ortamı sunmuşlardı. Hayata geçirmeyi düşündüğümüz 

projede, artık istekli olan kuyumcular da ‘altın toplama’ yapabilecekler. 

Bu konuyla ilgili Istanbul Jewelry Show’da talepleri toplayacağız ve 

proje Temmuz ya da Ağustos ayında hayata geçirilmiş olacak” şeklinde 

konuştu. 

“KUYUMCUKENT’TEN ÇIKACAK ADAYI 
SONUNA KADAR DESTEKLEYECEĞİZ”

İAR’DAN YENİ PROJE!

HABER
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Kuyumcukent Yönetim Kurulu 

Başkanı Av. Özcan Halaç, yaklaşan

 İMMİB başkanlık seçimleri için 

Kuyumcukent’ten aday çıkarsa sonuna kadar 

destekleyeceklerini dile getirdi.

İstanbul Altın Rafinerisi’nin geliştirdiği proje 

ile yastık altında kalan altınları bankalardan 

sonra, bu konuda istekli kuyumcular da 

toplayabilecek.
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Kuyumcukent Kompleksi içerisinde yer alan evlilik ve altın alışverişinin 
merkezi olan Wedding World Kuyumcukent Alışveriş Merkezi’nin 
yıllardır en önemli eksiği olan elektronik-beyaz eşya mağazasını yeni 
yönetim faaliyete geçirmeyi başardı. Yönetime geldiği günden itibaren 
kısa sürede büyük başarılara imza atan KİAŞ Yönetimi, profesyonel 
yönetim anlayışıyla Wedding World Kuyumcukent AVM’de faaliyete 
geçme talebinde bulunan Gürbüz Grup ile anlaştı. Bir süredir tadilat 
çalışmalarına devam etmekte olan Gürbüz Grup, kiraladığı alanda hem 
dünya markalarına ait beyaz eşya satışı yapacak, hem de servis hizmetine 
başlayacak.

350’ye yakın çalışanı, İstanbul’un dört bir yanındaki satış ve satış sonrası 
şirketleri ve bayiliğini yaptığı 15’e yakın dünyanın seçkin markalarıyla 
(Siemens, Miele, LG, Gaggenau, Electrolux, Maytag,Liebherr,White 

Westinghouse,Mitsubishi Heavy, Daikin, York, Dyson,Thomas, Philips 
vb.) ürün ve hizmet sunmak için Wedding World Kuyumcukent AVM’ yi 
tercih eden Gürbüz Grup, evlilik ve altın alışverişinin merkezinde yerini 
almaya hazırlanıyor.  %51 doluluk oranına ulaşan Wedding World AVM, 
1 Nisan 2014 tarihinde açılışını yapacak olan Gürbüz Grup  ile Türkiye’ 
nin en büyük elektronik,  beyaz eşya,  ankastre, klima, küçük ev aletleri 
satış,sevkiyat ve servis kompleksini bünyesinde bulunduracak olmanın 
mutluluğunu şimdiden yaşıyor. 

Son dönemdeki gelişmelerden Kuyumcukentlilerin memnuniyetini 
vurgulayan KİAŞ Genel Müdürü Selami Tütüncüoğlu “Bizi takip etmeye 
devam ediniz, Kuyumcukenti hak ettiği yere kısa sürede taşıyacağız” dedi.

Seçim öncesi verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye devam eden yeni 
Yönetim, bünyesine dünya markalarıyla çalışan ve elektronik - beyaz eşya- 
klima  satış- sevkiyat- servis hizmeti veren GÜRBÜZ GRUP’u dahil ediyor.

WEDDING WORLD KUYUMCUKENT 
AVM YENİ YÖNETİMLE BİRLİKLE 

ELEKTRONİK, BEYAZ EŞYA,
ANKASTRE, KLİMA, KÜÇÜK EV ALETLERİ 

FİRMASINA KAVUŞUYOR
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KİAŞ Yönetimi ve UBM Rotaforte arasında yapılan işbirliği ile 
Kuyumcukent’te faaliyet gösteren orta çaplı firmalar çok özel fırsatlarla 
Mart fuarında Kuyumcukent Pavilyonu’nda yerlerini aldı. 

Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç, yapılan 
işbirliği öncesinde yapmış olduğu açıklamada bu işbirliğinin önemini 
vurgulamıştır: “1000’den fazla üreticiyi tek çatı altında bulunduran 
ve sektörün üretim merkezi olan Kuyumcukent, sektörün pazarlama 
merkezi olma yolunda da çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu amaca 
hizmet eden çalışmalardan birisine de dünyanın önemli fuarlarından 
biri olan Istanbul Jewelry Show’un organizatörü UBM Rotaforte ile 
birlikte imza atacağız. UBM Rotaforte ile gerçekleştirmeyi planladığımız 
bu işbirliği çerçevesinde Mart ayında organize edilecek olan fuarda, 
Kuyumcukent’teki firmalara özel olarak hazırlanan “Kuyumcukent 
Pavilyonu” projesini hayata geçireceğiz.” 

%38 oranında daha cazip fiyatların yanı sıra KOSGEB desteğinden de 
faydalanan Kuyumcukent firmaları, Mart fuarında bu denli avantajlı 
şekilde yer alacak olmanın heyecanını yaşıyor.  UBM Rotaforte ve KİAŞ 
tarafından katılımcılara ikram malzemeleri, laptop, printer, ketle gibi 
ihtiyaç olacak elektronik aletler, misafirlere servis yapacak personel, 
yabancı ziyaretçilerle iletişimin sağlıklı yapılabilmesi için fuar süresi 
boyunca pavilyonda görev alacak tercüman temini gibi hizmetler 
sunuyor. Kuyumcukentlilere sağlanan özel imkanlar arasında; fuar 
alanında katılımcıların değerli mallarını muhafaze edecekleri kasa, 
Kuyumcukent Pavilyonu’na özel yönlendirmeler ve hazır olarak teslim 
edilen stant alanları da yer alıyor. Fuar boyunca organizasyonun 

kontrolünü sağlayacak, ihtiyaçlara yardımcı olacak ve gerekli 
yönlendirmeleri yapacak olan KİAŞ çalışanları ise tüm hazırlıklarını 
tamamladı.

Kuyumcukent Pavilyonu’nda yer alacak olan markalar arasında;  Ahmet 
Karbeyaz, Arjan Gold, Berbey Kalıp, Berhan Cıvıldar, Çavuşlar 
Kuyumculuk, iki alanıyla Delaloğlu Kuyumculuk, Ege Kuyumculuk, Erva 
Gold, Göğüş Kuyumculuk, iki alanıyla Harree Stone, İkra Kuyumculuk, 
Işık Gold, İvian Gold, Karaağaç Altın, Küçükler Kuyumculuk, Murobu 
Takı, Pina Kuyumculuk, Pamira Kuyumculuk, Rüzgar Stone, Staf 
Diamond, Suset Kuyumculuk ve Toprak Kuyumculuk yer alıyor. 
Gerçekleşecek olan fuarın, kendi markaları için büyük bir fırsat olduğunu 
belirten firma sahipleri, KİAŞ’ın sağladığı desteğin markalarını büyütmek 
ve dünyaya açılmak adına kendileri için önemli bir imkan olduğunu 
belirtmekteler.

İlk kez projelendirilen pavilyon çalışmasının tüm detayları katılımcı 
firmaların fikirleri doğrultusunda KİAŞ yönetimi tarafından tamamlandı 
ve fuar için geriye sayım başladı... 

KUYUMCUKENT PAVİLYONU MART 
FUARINA HAZIR

20-23 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan İstanbul Jewelery Show’da kurulacak olan 

Kuyumcukent Pavilyonu çalışmaları tamamlandı.



Dikkatli gözler her tarafta ve her 
şartta fırsatlar görür keşfeder, açık 
kalpler ve açık ellerde yapılacak 
asil bir görevle
vazifelendirilir.

Herkes su dolu bu kabın 
herhangi bir cisim batırıldığı anda suyun 
taştığını görmüştür. Halbuki o cismin kendi 
hacmi kadar taşırdığını çok az kimse bilir ama 
Arşimet bu olayı inceledikten sonra şekilleri ne 
kadar biçimsiz olursa olsun “eşyanın hacmini” 
bulmayı keşfetti.

Avrupa’ da atlas okyanusunun diğer tarafında 
neler bulunabileceğini kendine sormayan hiçbir 
gemici yoktur fakat bilinmeyen bir denizin 
üzerine cesaretle atılıp yeni bir kıta bulma gereği 
Kristof Kolomb’ un olmuştur.
Newton’ dan öncede insanların başına altında 
yattıkları ağaçtan bir çok defa elma düşmüştür 
ama bunun sebebini ilk kez düşünüp ve “Yer 
Çekimi Kanunu” nu bulan Newton olmuştur.

Galileo, Pisa’daki bir kilisede tesadüfen 
harekete geçirilen bir lambanın düzenli 

hareketlerinden dünyaya damgasını vuran ve 
“Hareket Kanun”larını keşfetti.

1988 yılına kadar sokak ve pasajlarda ticaretin 
yoğunlaştığı 30 kişiye bir aracın düştüğü milli 
gelirin 3000 Dolar olduğu Türkiye’nin de Ataköy 
gibi ulaşımın zor olduğu adeta İstanbul’ un sayfiye 
beldesinde AVM yatırımları ile öncü olmuştur. 
30 yıla yakın güncelliğinden bir şey kaybetmediği 
yeni yatırımlarla kendini geliştirmeye 
yatırımcısına kazanç sağlamaya devam etmektedir

Kimse inanamaz 1635 ortaklı (seçkin) 3 milyar 
$ piyasa değeri, yıllık 600 ton altın üretim 
kapasitesi, 30 milyon $ iş hacmi, 150 milyon 
$ öz varlığı, 328.000 m² ‘de 20.000 kişinin 
yaşadığı tesisin durumuna. Başarı işi, doğru ve 
zamanında yapmanın çocuğudur.

Herkesin inanması gerek artık finansal yapısı 
toparlanan, kurumsal yapıyı oturmayı başaran, 
teknik eksiklikleri giderilen bir tesisin 20.000 
$ milli geliri her üç kişiden birinin araç sahibi 
olduğu ülkenin en iyi lokasyonuna sahip AVM’ 
sinde bu pastadan hissesini alma zamanıdır.
“ Ebediyet bile kaybolan dakikalarını yerine 
koyamaz.”

MAKALE

SAATLER ÖLÜR; BİZİ DE 
PEŞİNDE SÜRÜKLER

18 Mart 2014 | Kuyumcukent

“ Ebediyet bile kaybolan dakikalarını yerine koyamaz.”

KİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi | Veli ÜZEN





BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 
ESKİ BAŞKANI SAFFET BULUT 

KUYUMCUKENTLİLERLE BULUŞTU

Bahçelievler bölgesinde bulunan 
Kuyumcukent tesisinin önemi ve 
ihtiyaçlarından bahsedilen görüşmede 
Saffet Bulut Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
yapmayı ön gördükleri çalışmalardan da 
bahsetti. Yönetim Kurulu Üyeleri ile yapılan 
yaklaşık 1 saatlik toplantının ardından 
Kuyumcukent esnaflarını tek tek ziyaret 
eden Bulut, Kuyumcukent l i ler in 
problemler ini  din leyerek öner i  ve 
görüşler ini  öğrendi. Mevcut problemlerin 
giderilmesi adına oluşturulan projelerine 
değinen Bulut, Kuyumcukent gezisinin 

sonunda Bahçelievler bölgesinin önemini 
bir kez daha vurgulayarak Kuyumcukent 
Yönetimi’ne teşekkürlerini iletti.
Toplantının başlangıcından sonuna
kadar bulunan Kuyumcukent Yönetim 
Kurulu Başkanı Özcan Halaç, Saffet Bulut’u 
yolcu ederken yönetim olarak herhangi bir 
siyasi tarafta durmadıklarını, her görüşe 
eşit yaklaştıklarını belirterek her gün 
20.000 kişinin ziyaret ettiği Kuyumcukent’e 
yapılacak her türlü desteğin önemini 
vurguladı. 

04 Mart’ta KİAŞ ve Kuyumcukent Yönetim Kurullarını
ziyaret eden Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Saffet 
Bulut, tesiste yaşanan gelişmelerin olumlu yönde 
ilerlediğine değindi.

HABER

20 Mart 2014 | Kuyumcukent



KİAŞ ÜYELERİNE 
HİZMETTE HIZ 
KESMİYOR;
KAPALIÇARŞI RİNG, 
AVM MÜŞTERİ VE 
PERSONEL SERVİSLERİ 
ÜST DÜZEY KALİTEYİ 
YAKALADI…
KİAŞ Kuyumcukente sunmakta olduğu hizmetlerin 
her daim en üst düzeyde yarar sağlamasını hedef 
edinerek çalışmalarına devam etmektedir. 
 
Aralıksız olarak devam eden hizmet, yeni gelişme ve 
değişikliklerden her zaman üyelerini bilgilendirerek 
yorum ve önerilerini alarak yakalanan başarıyı 
kalıcı hale getirmek ve daha iyi hizmetler verme adına 
KİAŞ’a yol göstermektedir. 
 
Kapalıçarşı ring, AVM Müşteri ve Personel Taşıma 
hizmetlerini Kuyumcukentte sürdüren eski f
irmalardan alınan yoğun şikâyetler üzerine KİAŞ, ilgili 
firma Yöneticilerini uyarmış ve hatalarını 
düzeltmelerini ve yasalara uygun biçimde sözleşme 
yapmalarını talep etmiştir. Haklı taleplerin olumlu 
karşılanmaması ve Kuyumcukent sakinlerinin
 şikayetlerinin artması üzerine KİAŞ; Kapalıçarşı-
Kuyumcukent arası ring servis, AVM Müşteri servisi 
ve Personel Taşıma servis hizmetlerini daha modern, 
hızlı, güvenli ve kontrollü hale getirmek adına Ocak 
2014 tarihinde ihale açmış ve sonucunda Beşkaya 
Uluslararası Taşımacılık firmasıyla anlaşma sağlayarak 
siz değerli üyelerimizin daha kaliteli hizmeti sunarak, 
memnuniyeti sağlamıştır. 

Yapılan değişiklikler kapsamında; araçlar 0 km’ye 
çevrilmiş ve daha kompakt ve seri hale getirilmiş, 
şoförleri çağdaş kıyafetlerle donatılarak davranışları 
denetlenmeye başlanmış, servis araçlarına kamera 
sistemi, elektronik kart, araç takip sistemleri ve 
bariyerli geçiş sistemleri olarak adlandırılan, ulaşım 
sistemlerinde yolcuların geçişlerini elektronik ortamda 
takip edilmesi bu vesile ile Kuyumcukent sakinlerinin 
daha rahat ve güvenli yolculuk yapmaları sağlanmış, 
servis saatleri 30 dk.dan 15 dakikaya düşürülmüştür. 

Diğer taraftan firmanın Atölye Bloğu Zemin katında ve 
Kuyumcukent Çıkışında açmış olduğu İrtibat Büroları 
vasıtasıyla hizmet üyelerimizin ayağına götürülmüştür.

Verilen bu kaliteli hizmeti sabote etmek için eski 
firmalar; İVP Yönetimi ile anlaşma yaparak, “ücretsiz” 
taşıma, yolcuları zorlayarak kendi araçlarına 
yönlendirme, Yönetimi ve Genel Müdürü hedef alan el 
ilanlarını dağıtarak bir takım yanlış ve yasal 
olmayan davranışlarda bulunmuşlardır. Bu haksız ve 
yanlış davranışların hepsi resmi makamlara 
bildirilmiş, suç duyurusunda bulunulmuş ve gereken 
işlemler yapılmıştır. Netice de Kuyumcukent sakinleri 
akl-ı selim ile hareket etmişler ve geçmişteki firmalara 
itibar etmemişler, kaliteye itibar etmişlerdir.

Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu “Yaklaşık 1 yıldır 
Kuyumcukentin çehresini değiştirmek için 
yürüttüğümüz projelerin daha da geliştirilmesi için 
siz üyelerimizin öneri ve görüşlerine her zamanki gibi 
ihtiyacımız olduğunu bildirmek isterim. Yaptığımızın 
daha iyisini yapmak için buradayız ve sürekli çalışıyor 
olacağız. Hepimize hayırlı olması dileğiyle” sözleriyle 
Kuyumcukent sakinlerinin verdiği desteğe teşekkür 
etmiştir.

HABER
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Bugünkü rakamlara göre, Dünya mücevher sektörü 130 Milyar USD 
büyüklüğüne ulaşmıştır. Ancak Türkiye’nin bu pastadan çok fazla pay 
aldığı söylenemez. Bu konuda çeşitli kişi ve kurumlardan değişik
söylemler olmakla birlikte, bu rakamın 1-10 milyar USD olduğu 
değerlendirilmektedir. 

Esasen sektörümüz 2002 yılından beri sürekli büyümektedir. Ancak son 
yıllarda biraz daralmadan da bahsedebiliriz. Dünya işletme rezervinin 42 
bin Ton olduğu, Türkiye’nin kişi başı altın kullanımında 2. sırada olduğu 
göz önüne alındığında, ülkemizin bu rezervin % 5’ne ve Pazar’ın da % 2 
sine sahip olduğu kıymetlendirilmektedir.

Yıllık tüketimi 4 bin Ton civarında olan Dünya’da, sektörel bazda en büyük 
Pazarlar sırasıyla; Hindistan, Çin (Fiziksel talep çok yüksektir), ABD, Rusya 
Federasyonu ve daha sonra da 75 Ton ile Türkiye gelmektedir. 

Dünyada mücevherat üretiminde en büyük ülkeler; sırasıyla Hindistan, 
İtalya ve 3. sırada Türkiye gelmektedir. Türkiye’nin üretim kapasitesi; 
altın’da 400 Ton (Dünya; 2,500 Ton), gümüşte 200 Tondur. Bu kapasitenin 
hali hazırda 250 – 300 tonu kullanılmaktadır.
Ülkemiz 5.000 yıllık ciddi bir tecrübe ile  kuyumculuk yapmaktadır ve 
sektörümüz emek yoğun bir sektördür. Türkiye’deki imalat sektörünün 
en eski ve büyüklerinden biri olan kuyumculuk sektöründe, 250 bin 
insan istihdam edilmektedir. Ülkemizde 47 bin civarındaki kuyumculuk 
işletmesinin; 35 bini perakende satış mağazası (bunun 15 bini sahil şeridinde 
turizm sektörü içindedir), 5 bini üreticidir. İstanbul’da 2.500 üretici, 4.000 
satış mağazası vardır ve bunların içinde ancak 100-150 büyük ölçekli 
firma mevcuttur.

Türkiye’de sektörün ana pazarını; % 30-40 ile İhracat, Turistik Satışlar, 
Bavul Ticareti ve İç Pazar oluşturmaktadır. Üretim; en fazla İstanbul’da 
(İhracatın % 93’ü), daha sonra da İzmir, K.Maraş, Trabzon, Mersin, Adana, 
Eskişehir, Antalya, Kastamonu ve Ankara vd. gibi Anadolu kentlerinde 
yapılmaktadır.

Dünyada en fazla altın madeni; 355 Ton ile Çin, G.Afrika, ABD, 
Avustralya, Rusya Federasyonu ve Kanada’da bulunmaktadır. 

Ülkelerin Merkez Bankalarında bulundurduğu altın rezervi, gelişmişlik 
seviyesini göstermektedir. 8 bin Ton ile ABD en büyük rezervi bulunduran 
ülkedir. Bunu 3.500 tonla Almanya ve 3,200 tonla IMF takip etmektedir, 
ülkemizin rezervi ise ancak 500 ton civarındadır.

Ülkemizde altın ve mücevher ihracatı 1983 yılında başlamıştır. 1993 
yılında 32 No.lu Karar’ın değiştirilmesi ile 30 yıldır ciddi bir kapasite 
artışı olmuştur. 2013 yılında ihracat külçe altın hariç % 8,4 artarak, 2 
milyar USD (2012 yılında rekor seviyede idi)’ye yükselmiştir. Ancak bu 
hesaplama altınla birlikte değerlendirildiğinde 2012 yılına göre % 74’lük 

bir azalma söz konusudur. Ülkemizde 3,3 milyar USD üretimin % 30-40’ı 
(yıllık 4 bin ton) ihraç edilmektedir. 

Türkiye Yakın ve Uzakdoğu ile Asya ülkeleri öncelikli olmak üzere 200 
civarında ülke’ye ihracat yapmaktadır. Geçen yılki rakamlara göre bu 
rakamın % 25’i Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai)’ne, bunu sırayla Irak, 
Rusya
Federasyonu, ABD ve Kazakistan rakamları takip etmektedir.

Altın ihracatında ise ülkemiz Dünya’da 11. sıradadır ve ihracatımızın en 
fazla yapıldığı ülkeler sırayla; İsviçre, İngiltere ve Hindistan’dır.  
Türkiye’de işlenebilir altın madeni 700 ton, yer altı rezervi 6,500 Ton, 
yastık altında ise tahmini 5.000 Ton, toplam 400 Milyar USD’lik bir 
kapasiteye sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Ülkemizde ilk altın madeni 2002 yılında çıkarılmıştır. Bilinen madenler; 
İzmir/Bergama/Ovacık, Balıkesir /Havran, Gümüşhane/Mastro, Manisa/ 
Salihli/Sart, Uşak/Eşme/Kışladağ,
Erzincan/İliç’dir.

Ülkemizde değerli maden aramak için 2,5 milyar USD’ye, ilaveten yıllık 
15 milyon USD işletmek için kaynak ayırmaya ihtiyaç vardır. Bu konuda 
ülkemiz sermayedarlarının çekinik davranması ve bir Devlet Politikasının 
olmaması yeraltındaki 6,500 ton altının çıkarılmasına engel teşkil 
etmektedir. 2013 yılında madenlerden 27 ton altın üretilmiş ve ülke 
ekonomisine katkı sağlanmıştır.

Ülkemizde ithalat 1985 yılında başlamıştır. 1993’te 32 No.lu Karar’ın 
tadil edilmesi ile birlikte yıllara sarih ortalama 200 ton altın ithalatı 
yapılmaktadır. 2012’de 120 ton olan altın ithalatı, 2013’de 301 tona (12 
milyar USD) yükselerek bir patlama yaşanmıştır. İthalat artışının ana 
nedeni, İran’dan alınan doğalgaz bedelinin altın ile ödenmesi için ülkeye 
altın girişinin artması olduğu kıymetlendirilmektedir. Ülkemiz Dünya 
altın ithalatında 2. sırada (1. İtalya) bulunmaktadır. Esasen altın ithalatı 
cari açık yaratmaz, ülke için bir yatırımdır ve bu rakamlardan
 korkmamak gerekir.

Kuyumculuk’ta üÜretim 2013’te tüm zamanların rekorunu kırmıştır. 
Ağustos ve Eylül ayında Darphane grevine rağmen 100 ton altın üretimi 
gerçekleşmiş, sektör % 23 büyüme göstermiştir.

Bu rakamlara bakarak doğru yolda yürüdüğüne kanaat getirdiğimiz
sektörümüzün, odağında bulunan Kuyumcukent; Ortadoğu’nun En 
Büyük Altın, Gümüş ve Mücevher Üretim ve Ticaret Merkezidir ve bu 
başarıda en büyük payı olan bir yerdir. Her geçen gün alt ve üst yapı 
tesislerini Çevreye uyumlu, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında ortaya 
konan standartlara ulaşmak için büyük bir çaba sarf etmekte, uluslar arası 
bir Ticaret Merkezi olma yolunda ilerlemektedir.

MAKALE

ALTIN FİYATLARININ 
SEYRİ VE SEKTÖRÜN 
GELİŞİMİNE ETKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Dünyada mücevherat üretiminde en büyük ülkeler; sırasıyla Hindistan, İtalya 
ve 3. sırada Türkiye gelmektedir. Türkiye’nin üretim kapasitesi; altın’da 400 
Ton (Dünya; 2,500 Ton), gümüşte 200 Tondur. Bu kapasitenin hali hazırda 
250 – 300 tonu kullanılmaktadır.

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür |Selami TÜTÜNCÜOĞLU



Yılbaşı ve Sevgililer Günü alışveriş dönemlerini birleştirerek kapsamlı bir 
çalışmayı ilk defa uygulayan KİAŞ Yönetimi gelen olumlu yorumlardan 
oldukça memnun kaldıklarını dile getirdi. 

“Wedding World Kuyumcukent AVM Yeni Yılda Ayağınızı Yerden
Kesecek” sloganıyla başlatılan kampanya için özel olarak bastırılan ve 
dağıtımı yapılan broşürlerin yanı sıra, ziyaretçilerin katılımcı mağazaları 
kolaylıkla ayırt edebilmeleri için kampanya noktası stickerları bastırıldı. 
Radyo ölçümleri ve gelen talepler doğrultusunda birçok ulusal radyo 
kanalına kampanya spotları verildi. Yapılan çalışmalar, hem firma
sahipleri hem de AVM müşterileri tarafından ilgiyle karşılandı. 

28 Aralık’ta başlayarak 16 Şubat’ta sona eren kampanyada 250 TL ve üzeri 
alışveriş yapan tüm müşteriler sürpriz çekilişe katılma hakkı kazandı. 
Hyundai araç, televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, 
süpürge ve ütü kazanma şansını elde eden ziyaretçiler 22 Şubat 2014’de 
AVM Konferans Salonunda Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu’nun açış 
konuşması ile gerçekleşen Milli Piyango Yetkilisi ve Noter huzurunda 
yapılan çekilişin ardından sonuçları duyuru ve gazete ilanlarından 
öğrendiler.

Kuyumcukent İşletme A.Ş. (KİAŞ) tarafından işletilen 
Evlilik ve Altın Alışveriş Merkezi olan Wedding World 
AVM, Yılbaşı ve Sevgililer Günü alışverişlerini yapan 
ziyaretçilerin yüzünü güldürdü. 

Çekiliş sonucunda hediye kazanan talihliler:
Asil Talihli List

Sevil Şimşek

Selami Can
Bayram Sancak
Deniz Akal
Ufuk Çerik
Gülbiye Emiroğlu
Ender Kılıççı

Mete Danışman

Cafer Çetinkaya
Dursun Ali Öztürk
Nusret Genç
Esra Önal
Özhan Çelik
Şükrü Tunay

HYUNDAI YENİ i20 1.2 D-CVVT JUMP 
2013 MODEL ARAÇ
LG 42LN575 TELEVİZYON
SIEMENS BUZDOLABI KD42NNW20N
SIEMENS BULAŞIK MAKİNESİ SN23E200TR
SIEMENS ÇAMAŞIR MAKİNESİ
SIEMENS SÜPÜRGE VS55A01
SIEMENS ÜTÜ TB26330 

HYUNDAI YENİ i20 1.2 D-CVVT JUMP 
2013 MODEL ARAÇ
LG 42LN575 TELEVİZYON
SIEMENS BUZDOLABI KD42NNW20N
SIEMENS BULAŞIK MAKİNESİ SN23E200TR
SIEMENS ÇAMAŞIR MAKİNESİ
SIEMENS SÜPÜRGE VS55A01
SIEMENS ÜTÜ TB26330 

Adı Soyadı Kazandığı Hediye

Adı Soyadı Kazandığı Hediye
Yedek Talihli List

Wedding World Kuyumcukent 
AVM Yeni Yılda Hediyeler Saçtı!

HABER
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Her gün 20.000 kişinin girip çıktığı devasa tesisimizin her 
köşesinde, kendisine verilen görevi yerine getirmeye 

çalışanlar kim acaba? 

Dev tesisin temizliğini yapan, bizler için gülümseyerek sessizce çalışan bu 
48 kişi göz önünde olmadan Kuyumcukentlilerin memnuniyetini 
sağlamaya çalışıyor.Karınca gibi çalışan sabahtan akşama kadar hiç 
yılmadan bizlere yardım etmeye çalışan bu gizli kahramanlar yaptıkları 
işlerle tesisimizin hijyenini, konforunu sağlayan temizlik işcileri…
Yönetim değişikliğinin ardından yapılan tespitler ve gelen öneri/
şikayetlerle birlikte yeni görevlendirmeler ve iş bölümleri yapmamızın
 ardından denetimlere de başlanmıştır. Tesis içerisinde aynı iş yapılıyor 
gibi gözükse de her bölüme ayrı temizlik ve o işi yapacak kişiye ayrı 
eğitimler verilmiştir. Beklentilerin her geçen gün arttığı tesisimizde 
hizmet kalitesini artması için yoğun çalışmalarımız sürmekte olup 
Kuyumcukent’te temizlik işleri her gün daha üst seviyelere gitmektedir. 

Bu başarının baş mimarları olan temizlik personellerimiz gece gündüz 
çalışarak her sabah bizleri karşılamak için her geçen gün daha fazla ve 
daha profesyonel çalışıyorlar.

Temizlik konusunda elde etmiş olduğumuz başarıları müşteri ilişkileriyle 
ve yapılan denetimlerin sonuçlarıyla görüyor ve takdir ediyoruz. Elde 
ettiğimiz başarı, bizleri mutlu ediyor ve KİAŞ olarak sunduğumuz hizmet 
kalitesini en üst seviyeye taşıyor.
1 seneden az bir sürede yakalamış olduğumuz %6.68’lik iyileşmede en alt 
kademe çalışanından tepe yöneticisine kadar herkesin, hepimizin payı 
bulunmaktadır. 

Daha iyi, daha modern bir Kuyumcukent için Kuyumcukentlilerin de 
desteklerini bekliyoruz.

KİAŞ DENETİMLERİ DEVAM 
EDİYOR; KUYUMCUKENTTE 

TEMİZLİKTE HİZMET KALİTESİ 
HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR!
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KUYUMCUKENTTE KALİTE STANDARTLARINDAKİ 
ÇITA SÜREKLİ YÜKSELTİYOR, 

ÜYELERİN MEMNUNİYETSİZLİĞİNİ DİKKATE ALAN KİAŞ,
 DAMACANA SU HİZMETİ VEREN ŞİRKETİ DEĞİŞTİRDİ !

KUYUMCUKENT’İN YER 
DÖŞEMELERİNDEKİ 
SORUN ÇÖZÜLDÜ!

Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi’nin yürütmekte olduğu müşteri 
memnuniyeti çalışmalarıyla birlikte yapılan denetimler ve gözlemler 
sonucunda her geçen gün kalite standartlarında artış sağlanıyor. 
Verilmekte olan hizmetlerin kalite ve verimliliğini yükseltmek adına 
çalışmalar tüm alanlarda aralıksız olarak devam ediyor.

Sürdürülen faaliyetler kapsamında KİAŞ, su hizmetini ihale ederek Ocak 
ayı itibari ile bir firması ile anlaşma sağlanmıştır. Sağlanan anlaşmanın 
ardından zemin kat platform alanında hizmete başlayan firma, kendisine 
tanınan iki aylık deneme süresi sonunda istenilen kalite hedeflerine 
ulaşamadığı ve gerek KİAŞ denetim ekibinin gözlemlerinden gerekse 
gelen üye şikâyetlerinden bu sonuca varılmıştır.

Yapılan tespitlerin ardından fesih edilen anlaşmayla birlikte ihale 
sonuçlarına bakılarak en uygun firma olarak, Türkiye’de ilk sıralarda 
kabul görmüş olan Sırma Grubu bünyesinde hizmet veren diğer bir Su 
firmasıyla anlaşma sağlanmıştır. Söz konusu firma ağırlıklı olarak SIRMA 
suyu ürünlerinin satışını yapmaktadır, ancak üyelerin başka marka su 
talebini de değerlendirmektedir. 

Alınan bu kararın neticesinde; üyelerden gelen olumlu tepkiler sebebiyle 
yeni su firmasının memnuniyeti arttırmış olduğu gözükmekte olup, KİAŞ 
tarafından rutin denetimlere devam edilmektedir.

Kuyumcukent Atölye sakinlerinin ağır hacimli malzemelerini lastik 
tabanlı olmayan transpaletler vasıtasıyla taşımaları sebebiyle çeşitli 
hasarlara uğramış olan ve uzun yıllardır ötelenen yer döşemelerinin, 
tadilatın yapılmamış olması sebebiyle tüm katlarda kırık seramikler ve 
bozuk diletasyonlar mevcuttu.

Kuyumcukent tesisinin kabul edilemez bu durumunun ortadan 
kaldırılması ve binanın fiziki kullanım şartlarının düzeltilmesi 
amacıyla KİAŞ tarafından dilatasyon ve seramik tamiri işi bu ay içinde 
sonuçlandırılmıştır. 
 
Katlarda bulunan ve aynı sebeplerden dolayı kullanım ömrünü 
tamamlamış 135 adet diletasyon sacı daha kapsamlı ve kullanışlı 
modellerle değiştirilerek atölye bloğu koridorları, Kuyumcukent’e yakışır 
bir görünüşe kavuşturulmuş, Kuyumcukent sakinlerinin tesis içerisinde 
katlarda yapmakta olduğu taşımalarda yaşadığı sıkıntılar ortadan 
kaldırılarak gerekli önlemler de alınmıştır.

KİAŞ, bu olumsuz durumun tekrarlanmaması ve üyelerimize tekrar 
masraf çıkmaması için; tüm Atölye sahiplerinden lastik aksamı olmayan 
tekerlekli transpaletleri kullanmamasını talep etmekte, bundan sonra 
kurallara uymayanlar için ise transpaletlere el koyma ve firma sahiplerine 
gerekli cezalandırma yoluna gideceğini belirtmektedir.

KİAŞ Genel Müdürü Selami Tütüncüoğlu’ndan alınan bilgiye göre AVM 
ve Ofis Bloklarındaki problemli yer döşemeleri üzerinde çalışmaya 
başlanacaktır. 

Değişim Öncesi

Değişim Öncesi

Değişim Sonrası

Değişim Sonrası

HABER
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KİAŞ HİZMETE ARALIK VERMİYOR…
TALEPLER ÜZERİNE ORTAK YAYIN TV 

SİSTEMİ YENİLENDİ!
20 adet kanalla hizmet vermekte olan TV yayın sistemi yapılan 
çalışmalarla güncellenerek modern bir sistem geliştirilerek 
toplamda 44 analog, 79 dijital kanal ve 21 adet radyo kanalı yayına 
verilmiştir.

Eski tip tüplü televizyonların dijital kanalları izleyebilmeleri 
için alt yapı dijital olarak kurdurulmuş olup, KİAŞ’tan satın 
alınabilecek 2 yıl garantili;

• Neta SD – Dijital Uydu Alıcı
(Sadece Kuyumcukent Sistemi’nde çalışır)

• Neta HD – HD Dijital Uydu Alıcı
(Sadece Kuyumcukent Sistemi’nde çalışır)

• Next & Nextstar HD Plus - HD Dijital Uydu Alıcı
(Evde, işyerlerinde…vs olmak üzere bütün Uydu Sistemleri’nde 
çalışır)
uydu alıcılar (receiver) ile üyelerimizin dijital kanalları da izleye 
bilmelerine olanak sağlanmıştır.

ANONS:
20 adet kanalla hizmet vermekte olan TV yayın sistemi KİAŞ 
yönetiminin yaptığı dijital alt yapı çalışmaları ile 44 analog, 79 dijital 
kanal ve 21 radyo kanalına çıkartılmıştır. Tüplü televizyonların yeni 
tv sisteminden faydalanabilmeleri için almaları gereken uydu alıcılar 
KİAŞ’tan temin edilebilecektir.

Yönetim değişikliği ile birlikte profesyonel bir yönetim sistemine 
geçen Kuyumcukent İşletme A.Ş., yaptığı tüm çalışmalardan 
üyelerini  haberdar ederek maksimum iletişimi sağlama 
konusundaki çalışmalarına devam ediyor.

Anons sistemi, web sayfası, LCD ekranlar, ilan panoları ve SMS 
sistemini kullanarak önemli gelişmelerden üyelerini çeşitli yol-
lardan bilgilendirmeye çalışan KİAŞ, herkese ulaşabilmek adına 
e-mail sistemini güncelleyerek iletişim ağına bir yenisini ekledi.

Tüm üyelerinin öneri-görüş ve şikayetlerine değer vererek 
çalışmalarını gelen yorumlara göre de şekillendiren KİAŞ 
Yönetimi, şeffaf yönetim politikasının gerektirdiği unsurların 
başında iletişimin geldiğinin üzerine basarak tüm üyelerin güncel 
e-mail adreslerini KİAŞ’a bildirmelerini rica ediyor. Güncel bilgi 
paylaşımı için edolu@kias.com.tr adresine mail yolu ile ya da 
0212 603 00 08 numaralı telefondan 108’i arayarak güncelleme 
yaptırmanız yeterli. 

KİAŞ İLETİŞİM ATAĞINDA!

HABER
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2014 Ajur Mücevher Takı Tasarım Yarışması’ nın teması 
“DOĞA’DA AŞK”

Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından düzenlenen 2014 Ajur 
Mücevher Takı Tasarım Yarışması finalistlerini belirledi.
JTR tarafından düzenlenen 2014 Ajur Takı Tasarım Yarışmasına rekor 
başvuru yapıldı. Toplam 237 adet tasarımın yer aldığı yarışmada, seçici 
kurul üyeleri yaptıkları değerlendirme sonucu finale kalan 20 tasarımı 
seçti.

Sektörünün en prestijli yarışması ve bu yıl altıncısı düzenlenen 2014 Ajur 
Mücevher Takı Tasarım Yarışması’ nın teması “DOĞA’DA AŞK” olarak 
belirlendi. Yarışmacılardan, “aşk”ı doğadaki varlık ve olgularla ifade 
etmeleri, soyut duyguları somut doğal nesne ve figürlerle hayat vermeleri 
ve aşkı ifade eden tabiatın güzelliklerini tasarıma dönüştürmeleri 
beklendi. Finale kalan 20 tasarımın seçildiği yarışmada;  yaklaşık 40 gün 
sürecek olan “Doğa’da Aşk” temalı olan bu tasarımlar, altın takı ve 
mücevhere dönüştürülecek. 

2014 Ajur Mücevher Takı Tasarım Yarışması’nın seçici kurulunu oluş-
turan Hiref markasının kurucusu Ebru Çerezci, ünlü kalemkar Berç 
Melikyan, resim sanatçısı Hasan Kale, Kapalıçarşı’nın usta mücevher 
tasarımcısı Kader Yıldız, Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Kamar, ünlü moda tasarımcısı Özgür Masur ve Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı 
Doç. Şeyma Üstüner Uzunöz tarafından yılın en yaratıcı ve en özgün 
mücevher tasarımları seçildi.

Yarışmanın finali ise koleksiyon olarak 20-23 Mart 2014 tarihinde 
gerçekleşecek olan İstanbul Mücevher Fuarı ile eş zamanlı olarak 
yapılacak. Finalde kategori birincileri 10 bin TL para ödülü ve bakanlık 
onayı ile yurt dışı eğitim fırsatına sahip olurken, ikinciler 7 bin 500 TL, 
üçüncüler ise 5 bin TL ile ödüllendirilecek.

6. Ajur Mücevher Takı Tasarım Yarışması’nda Finale Kalan Eserler ise şöyle:
“Altın Takı” Kategorisi; 
Alida Divanyan (Rumuzu :PROF-844JUTU5T9)
Ayça Dündar (Rumuzu :OGR-RRJ22RT9J9)
Damla Demirci (Rumuzu :OGR-U6J2J8J452)
Ercan Tenekecioğlu (Rumuzu :OGR-20818703MM)
Hanife Yıldız (Rumuzu :PROF-758R7RR48J)

Hülya Mert (Rumuzu :PROF-2U0MR469RM)
Meltem Şahan (Rumuzu :PROF-T3757R8957)
Nilüfer SUR (Rumuzu :OGR-16TU6UMR36)
Yasin Gezgiç (Rumuzu :OGR-MJR11M35MT)
Zeynep Nural (Rumuzu :PROF-91J72MJ5JU)
“Değerli Taş” Kategorisi;
Alan Alpay (Rumuzu :PROF-257JJ8T569)
Alan Alpay (Rumuzu :PROF-09127UU073)
Asım Yiğit (Rumuzu :OGR-03225505T8)
Buket Esener (Rumuzu :PROF-R522J94318)
Deniz Yıldırım (Rumuzu :PROF-313396U67U)
Ebru Demirci (Rumuzu :PROF-784T61131J)
Emel Coşkun (Rumuzu :OGR-41T889JMJM)
Muhammed Türk (Rumuzu :OGR-4UT9R83240)
Mustafa Kula (Rumuzu :OGR-2099R43R7M)
Yılmaz Bulut (Rumuzu :OGR-1M8U520374)

MÜCEVHER SEKTÖRÜNÜN 
EN PRESTİJLİ YARIŞMASININ 

FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

HABER
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Bahçelievler Belediyesi MHP başkan adayı Sayın Halim Küçük Ali ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Rasim Acar, 
Kuyumcukent Yönetim Kurulu ‘nu makamlarında ziyaret etti. 
Kuyumcukent Yönetimi’nden Ortadoğu’nun en büyük entegre 
altın-mücevher üretim ve ticaret merkezi olan Kuyumcukent’in 
sorunlarını dinleyen Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri, olumlu yöndeki 
gelişmelerin farkında olduklarını dile getirdiler.

Yönetimin beklentilerini dinleyen MHP’li adaylar; Kuyumcukent 
İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Selami 
Tütüncüoğlu’nun Kuyumcukent tesisi ile ilgili verdiği detaylı bilgileri de 
dinlediler. Tütüncüoğlu’nun ardından söz alan KİAŞ Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Mustafa Ertekin, yönetim değişikliğiyle Kuyumcukent’in 
kat etmiş olduğu yola değinerek ek bilgiler verdi.

Tesis ile ilgili detayları dinleyerek sorular soran adaylar, Kuyumcukent 
ile daha sıcak temaslar kurmak istediklerini ve yöneticilerin onaylarının 
kendileri için değerli olduğunu ve bölgeyi hareketlendirecek projelere 
birlikte imza atmak istediklerini ifade ettiler. Adayların planlamakta 
oldukları projelerli içerek kitapçıkları inceleyen Kuyumcukent yönetimi, 
fikirlerini adaylarla paylaştı.

Makam ziyaretinin ardından Kuyumcukent tesisini gezmek üzere MHP 
adayları ve Kuyumcukent Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, MHP Bahçelievler 
İlçe Örgütü Kadın Kolları da katıldı. Geziye nişanlısıyla katılan Rasim 
Acar, AVM’deki esnafları tek tek gezerek Kuyumcukent’ten ayrıldı.
Ziyaretlere devam eden  Bahçelievler Belediyesi MHP Başkan Adayı 

Halim Küçük Ali, Kuyumcukent’lilerin sorunlarını dinleyerek destek için 
çalışmalar yapacaklarını bildirerek Yönetim Kurulu üyelerine sunduğu 
teşekkürlerin ardından Kuyumcukent gezisini sonlandırarak ayrıldı. 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
ÜYELERİ KUYUMCUKENT’İ 

ZİYARET ETTİ
Kuyumcukent’e ilginin arttığı son 1 senedir önemli isimlerin ziyaretleri devam ediyor.

HABER
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Kuyumcukent’in bütünleşmiş bir 
tesis olması ve içinde farklı 
fonksiyonların bulunması bir kaç 
açıdan değerlendirme yapmamızı 
gerektiriyor. Burada imalat ve 
ihracat en öne çıkan unsurdur. 
Toptan, perakende ve tedarik 
konusu ise ayrı bir tablo 
oluşturmaktadır. “İstenen hedefe 
ulaşıldı mı?” düşüncesini 
yorumlamak için süreçleri ve
konulan hedefleri birlikte 
değerlendirmekte fayda vardır.
Bir defa bu ihtiyacın nasıl hâsıl 
olduğu konusunda bilgi sahibi 
olmalıyız. 

Dünya mücevher ve kuyum
sektöründeki gelişmeler, rekabet 
koşulları ve değişen tüketim 
alışkanlıklarına da bakmak
lazımdır. Tesisimizde yapılan 
üretimin kalitesi açısından
bakarsak, Dünyadan daha ileri bir 
teknoloji ve yönetim anlayışına 
kavuştuğumuz açıkça ortadadır.
Bir defa rekabet koşulları için 
“temiz üretim, sıhhi tesis ve nitelikli 
iş gücü avantajımız ihracat 
kapasitemizi son derece artırmıştır”.
 
Dünya sermayesi ile milli 
sermayenin kıyasıya rekabet ettiği 
net görülmektedir. 

Bu denklem içinde 
değerlendirirsek, işadamlarımızın 
bilgi birikimi ve ekonomik gücü 
artık sektörün gücünü de
göstermektedir.
Peki, yeterli mi? Elbette değil! 
Ancak uzak ufuklara ulaşmanın 
kolay olmadığı aşikârdır.
Kuyumcukent planlamayı
bitirmiştir. Şimdi gelişme 
evresindedir! Bu evrede yapılacak 
stratejik “iş yönetimi” sistemi ile 
belki de bugüne kadar kaybedilen 
zaman ve ekonomik değerler geri 
kazanılacaktır.
Düşünmek lazım, içinde
sermaye, iş gücü, bilgi birikimi, 
ar-ge barındıran dev bir tesisin 
başarıya ulaşmaması için ne sebep 
vardır? Bence eksik olan bir şey var. 

Bu eksiklik yukarıda saydıklarımız 
değil!  Belki de stratejik 
planlama ve inanmanın vereceği 
pozitif enerjidir.
Dünya’nın merkezinde 
bulunan İstanbul’da yer alan 
Kuyumcukent’in Ortadoğu ve 
Avrupa’nın üretim alanında
tedarikçisi durumunda olması Altın 
ticaret destinasyonu olması bence 
kaçınılmaz ve başarılması mümkün 
olan bir hedeftir. 
Sektörümüzün gücünü oluşturan 
ihracat rakamlarına ve ihracatın 
yapıldığı ülkelere bakınca en yakın 
noktada olduğumuz görülecektir.
Bu yakınlık ve sektörel güç toptan 
ticaretin Kuyumcukent tesisleri 
içine konuşlanmasını sağlayabilir. 
Yeter ki uluslararası ticaretin 
yapılacağı iklim ve düzenlemeler 
yapılsın. Eğer bu hedef başarılır ise 
çantasını eline alıp uçağa binip, kapı 
kapı dolaşan esnafımız 
müşterilerini dükkânında
karşılayan tüccar statüsü
kazanabilir.

Peki, Wedding World Alışveriş 
merkezimizde bu başarılabilir mi? 
Yukarıda zikrettiğimiz 
kronolojiye iyi bakmak lazım. 
Elimizde hayalleri ve hedefi olan bir 
tesisimiz var. Hedeflenen başarıya 
ulaşmak, ortaya koyacağımız 
program ve strateji ile mümkün 
olabilir. Hiç bir üretim gücü 
olmayan ülkelerin ithalat yaparak 
“Alışveriş festivalleri” düzenlediği 
bir dünyada, tüm imkânları ve alt 
yapısı bulunan Kuyumcukent’in bu 
hedefe ulaşması hiç de zor değildir.
Kuyumcukent Wedding World 
AVM’nin evlilik temalı bir merkez 
olması aslında başarma gücünü 
daha kuvvetli hale getiriyor. Bu 
tesiste sadece kuyumcu yok, evlilik 
öncesi hazırlık aşamasında yapılan 
tüm alışverişin adresleri var.
Gelinlik, beyaz eşya, davetiye, 
organizasyon gibi komplike bir 
sektör var. Bu sebeple, bu bölüm 
için farklı bir planlama yapmanın 
artık zamanı gelmiştir.
Günümüze kadar sirayet eden bir 

KUYUMCUKENT
SEKTÖRÜN 
BAŞARDIĞI MİLLİ
BİR PROJEDİR

Mücevher ve Kuyumculuk sektörünü dünya 
sistemi içinde konuşlandıran Kuyumcukent 
projesinin ne ifade ettiğini iyi anlamak belki de 
planlanan hedefe ulaşmanın sihirli anahtarı 
olacaktır! Binlerce gönüllü ortağın sektör için 
tek hedefte birleşip Kuyumcukent gibi dev bir 
istihdam alanı yaratması asla küçümsenemez. 
Binlerce ortağımızın tek hedefte birleşmesi 
olağanüstüdür.  Ayrıca milli sermaye havuzu 
oluşturarak dünya ölçeğinde bir tesisi sektöre 
kazandırması bence önemli ve küçümsemeyecek 
kadar dev bir başarıdır.

Peki, istenen hedefe ulaşıldı mı?

Röportaj KİAŞ Başkan Vekili | Mustafa ERTEKİN
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takım alışkanlıklar ve fikir  farklılıkları 
mutlaka aşılmalıdır. Birincisi çok ortaklı 
yapının tek hedefe kenetlenip ortak akıl 
mekanizması ile çalışması önceliğimiz 
olacaktır. Çarşımızın gelişen sektöre uyumu 
açısından fiziksel bir değişime ihtiyaç  
duyduğu da tartışmasız bir gerçektir.

Kuyumcukent AVM’nin yeni  yüzüne 
kavuşması için fiziksel değişimin yanında 
evlilik temalı işletme stratejilerini de 
geliştirmek gerekiyor.

KİAŞ işletme olarak artık bu evreye 
gelindiğinin farkında olarak, yeni bir 
çalışma içinde olduğumuzun müjdesini
vermek isterim.
Yıllardır ihmal edilen veya yanlış yapılan 
işlerin düzeltilmesinin yanı sıra tesisin sosyal 
alan, yaşam alanı, ibadet alanı, parklar, cazibe 
merkezleri gibi birçok fonksiyon eksikliğini 
tamamlama gayreti içindeyiz.

Yıllardır ihmal edilmiş eksiklikler ve yeni 

ortaya çıkan gereksinimleri tamamlama-
mız gerekiyor. Tesisin ihtiyaç duyduğu ilave 
projelerin tadilatlarının kaçınılmaz olduğu 
görülmektedir. 

Ancak çok ortaklı bir yapının olması karar 
mekanizmamızın yavaş çalışmasına sebep 
olduğu da bilinen bir gerçektir. 
Sonuç olarak atölyeleri yüzde 98, AVM’si 
de yüzde 51’e ulaşmış bir tesiste artık geriye 
bakmanın bir faydası yok. Şimdi tüm ortaklar 
el ve gönül birliği içinde yukarıda 
kısaca zikrettiğim hedeflere 
ulaşmak için çalışmalıyız.
Sektörün göz bebeği olan bu tesisin geleceğini, 
ufkunu kısır 
çekişmelerle daraltmak yerine daha büyük 
hedeflere yönlendirmekte hepimizin faydasına 
olacaktır.
Değerli esnaf dostlarıma şunu söylemek 
isterim, Kuyumcukent ve Kiaş yönetimi olarak 
bizler bu tesisi dünya altın ve evlilik 
destinasyonu haline getirmek için hedef 
koyduk ve bu hedefe ulaşmamız ancak siz 

ortaklarımızla mümkündür.
İlk başta söylediğim gibi  binlerce kişinin bir 
hedefte  kenetlenip Kuyumcukent’in yapımı 
için ortak akıl ortaya koyması milli bir 
duruştur. Belki zorlukları, tartışmaları oldu 
ama netice olarak sektörümüz ciddi bir gücü 
bir araya toplayarak rekabetçi bir milli 
sermaye gücünü de oluşturmuş oldu. Şimdi bu 
birikimi harekete geçirme zamanı gelmiştir. 
Bizler ve şahsım bu hedefe ulaşmak için 
azimliyiz. Yeter ki gönül 
birlikteliğimiz aynı hedefe ulaşmak için azimli 
olsun...

Bu vesile ile sektörümüzün 
düzenlediği Uluslararası fuarımızın hepimize 
hayırlı uğurlu olmasını dilerim.    



Önceden değerli metal 
taşımalarını kendi 
imkanları ile yapmakta 
olan kuyumcular 
zaman kaybı ve riskten 
kurtuldukları için yapılan 
anlaşmanın işlerini 
kolaylaştırdığını
belirterek KİAŞ’ın 
sunduğu yeni hizmetten 
oldukça memnun 
olduklarını dile getirdiler.

Atölye bloğu 1.katta 
oluşturulan Loomis-KİAŞ 
ofisinin verdiği hizmetler;

1.  Kuyumcukent firmaları 
gönderecekleri kıymetli 
mallarını ofise teslim 
ederek Türkiye’nin her 
yerine sigortalı ve güvenli 
taşıma hizmetinden en 
uygun fiyatlarla 
yararlanabiliyor.

2. Kuyumcukent ile 
Kapalıçarşı arasında 
sağlanan kıymetli mal 
taşıma hizmetiyle(pencere 
servisi) Kuyumcukent 
esnafları 10 TL’ye %100 
sigortalı ve güvenli şekilde 
günde 3 kez gidiş-dönüş 
yapan araçlarla kıymetli 
mallarını taşıtabiliyor.

Kuyumcukentlilerin hak 
ettiği modern ve üst kalite 
hizmet sunmak için ara 
vermeden çalışan KİAŞ, 
kıymetli mal taşımada da 
memnuniyeti
yakalayarak arz-talep
dengesini sağlamıştır.

KİAŞ - LOOMİS ORTAKLIĞI İLE 
PARA VE KIYMETLİ MALINIZ GÜVENLE
UYGUN FİYATLARA TAŞINIYOR
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KİAŞ geçtiğimiz aylarda Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile yapmış olduğu kıymetli mal 
taşıma anlaşması ile Kuyumcukenli kuyumcuların üzerinden büyük bir yükü aldı.





KİAŞ, KUYUMCUKENT 
MAHALLERİNİN EGZOZ KANAL 

TEMİZLİĞİNİ TAMAMLADI,  
YANGIN RİSKİNİ AZALTTI!

KUYUMCUKENT’TE HİZMET 
KALİTESİ HER GEÇEN GÜN

ARTIYOR, 
KİAŞ TEKNİK BAKIM 

FİRMASINI DEĞİŞTİRDİ!

Kuyumcukent atölye bloğunda, döküm 
alanında faaliyet gösteren firmalara 
getirilen filtre zorunluluğu önc-
esinde mahallerin egzoz kanallarında 
oluşmuş olan mum, parafin ve gazların 
oluşturmuş olduğu yanıcı katmanların 
teşkil ettiği riskin önüne geçmek 
amacıyla KİAŞ atölye bölümünde 
çalışmalara başladı.

Uzun yıllar önlem alınmadan 
bilinçsizce kullanılan egzoz 
kanalları, tesis içerisinde çeşitli 
yangınların çıkmasına neden 
oluyordu. Meydana gelebilecek 
olası yangınların önüne geçmek  ve 
binadaki çeşitli riskleri engellemek 
amacıyla döküm fırınlarına özel 
filtreler takılarak kanallar içersindeki 
kirlenmenin önüne geçilmiştir. 

Alınan tedbirlere rağmen kanalların 
içerisinde bulunan yanıcı katmanın 

yangın riski oluşturmaya devam etmesi 
sebebiyle KİAŞ döküm firmalarına 
ve yakın komşularına ait kanalları 
ÜCRETSİZ olarak temizleme kararı 
alarak faaliyete başlamıştır.

Kısa sürede sonuçlanan yoğun 
çalışmanın ardından 129 adet atölyeye 
ait tüm egzoz kanalları teknik ekip 
tarafından kanal içlerine girilerek 
temizlenmiştir, böylece kanal içi 
yangın riski de minimize edilmiştir. 
Temizlik işlemleri esnasında kanallarda 
oluşmuş olan ramat ise mahal yetkililerine 
teslim edilmiştir. 

Yapılan çalışmalarla birlikte KİAŞ, 
tesiste oluşabilecek olan can ve mal 
kaybı gibi oluşabilecek olumsuz 
durumların önüne geçmiştir. KİAŞ 
tarafından atılan bu önemli adım, firma 
sahipleri tarafından büyük takdirle 
karşılanmıştır.  

Kuyumcukent’in kuruluşundan bu yana hizmet vermekte olan teknik bakım 
firması ANEL, Mart ayı itibariyle yerini Eurest Services’e bıraktı.

Kuyumcukent İşletme A.Ş. verdiği tüm hizmetlerde kalite artışını yakalamak 
için gösterdiği çabaları sürdürüyor. Üyelerinden alınan şikayetleri Anel’e ileten 
ve düzeltmeleri için çare arayan KİAŞ, beklenen karşılığı Anel Yönetiminden 
alamadı. Bunun üzerinde teknik personel nitelik ve nicelik artışının yanı sıra, 
hizmet kapsamlarını genişletmek, işletme körlüğünü gidermek ve hizmetleri 
daha iyi denetleyebilmek adına işletim ve bakım hizmetleri için sektörün önde 
gelen firmalarıyla bir araya geldi. Alınan tüm teklifler ve görüşmelerin ardından 
Eurest Services ile el sıkışan KİAŞ, 07 Mart 2014 tarihi itibariyle yeni firmanın 
faaliyetlerini başlattı.

Gerçekleşen firma değişikliğinin ardından; 

• Daha hızlı çözüm için koordinasyon artışı olacaktır. 
• Müşterilerimize daha geniş bakış açısı ile hizmet sunmak amacıyla vizyon 
değişimi sağlanacaktır. 
• Tesis işletmeciliğinde yıllar içerisinde oluşan işletme körlükleri ortadan 
kalkacak, farkındalık sağlanacaktır. 
• Enerji verimliliği ve işletme perspektifine yeni bir bakış açısı kazandırılacaktır. 
•KİAŞ işletmesinin kaynak ağlarına yenileri eklenecektir. 

• Tesisimizin değişen ihtiyaçlarına daha süratli cevap alınacaktır. 

Kuyumcukent tesisi için son derece önem taşıyan teknik işletim ve 
bakım görevini başarı ile üstlenerek her türlü zorluğa göğüs
gereceklerinin inancıyla görevlerini gerçekleştirecek olan yeni 
taşeron firmamız olan Eurest Services’e yeni görevlerinde başarılar 
diler, Anel çalışanlarına bu süreç içerisinde vermiş oldukları
emeklerden dolayı teşekkür ederiz. 
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Çeşitli sektörlerden farklı firmalar 
Kuyumcukent

Kompleks’inde buluştu. 
Kuyumcukent Yönetimi değişikliliğinin ardından atölye-yan hizmet ve 
AVM’deki doluluk oranlarında yaşanan ciddi yükselmeler hız kesmeden 
devam ediyor. Her gün 20.000 kişinin giriş yaptığı Ortadoğu’nun en 
büyük Entegre Altın-Gümüş-Mücevher Üretim Ve Ticaret Merkezi, yeni 
açılan firmalarıyla birlikte kuyum sektörünün kalbi olmaya devam ediyor. 
Kuyumcukent bünyesine katılma talebiyle KİAŞ’a başvuran yeni firmalar, 
Wedding World Kuyumcukent AVM ve Kuyumcukent Atölye Bloğu 
içerisinde hizmet vermeye başladılar. 

Kuyum sektöründe;  AHMET KARBEYAZ GOLD, ECAR 
MÜCEVHERAT, İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ GRAMALTIN, 
PREMİER ALYANS & PIRLANTA firmaları  yeni mağazalarını açarken, 
, A&G ALTIN, ARTİSAN KUYUMCULUK, FİHAL YAZILIM, JEWEL 
VM, NB DİGİTAL, SAMEL DANIŞMANLIK ve DB ELEKTRONİK 
firmaları,
Davetiye sektöründe;  RENASANS ORGANİZASYON
Gıda alanında ERDİNÇ KOKOREÇ,

Matbaa alanında  KENT BASIM yeni ofislerinde hizmet vermeye başladı.
Şubat ayında Kuyumcukent Kompleksi içerisinde yerlerini almış olan 
firmaların yanı sıra açılışa gün sayan, tadilatı hızla devam eden birçok 
firma saymak da mümkün.
Her geçen gün Kuyumcukent’te artan işyeri açılışlarının kendilerini 
gururlandırdığını, Kuyumcukent’in hak ettiği yere hızla ulaşmakta 
olduğunu belirten Kuyumcukent İşletme A.Ş. Genel Müdürü Selami 
Tütüncüoğlu; tüm yeni firmalara hoş geldiniz diyerek, faaliyetlerinde 
başarılar dilemektedir.

KUYUMCUKENTTE YENİ İŞYERİ/
FİRMA AÇILIŞLARI DEVAM EDİYOR!
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KİAŞ TESPİT EDİLEN TÜM HATALI
ALANLARA MÜDAHALE EDİYOR;

ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 
ÇÖP MERKEZİNE İNİŞ YOLUNUN 

MODERNİZASYONU TAMAMLANDI
Yönetim değişikliğinin hemen ardından yapılan

tespitlerin ardından çıkartılan iş listesi büyük bir 
hızla tamamlanmaya devam ediyor…

Kuyumcukent tesisi içerisindeki Wedding World Kuyumcukent 
AVM’nin atıl durumda olan çöp merkezinin faaliyete geçirilmesi için 
çalışmalar KİAŞ tarafından tamamlandı. Çalışmalara deforme olmuş 
iniş yolunun sökülmesiyle başlayan Teknik Birim, çok kısa sürede yeni 
yolun yapılmasını sağlayarak çöp araçlarının iniş ve çıkışlarına imkân 
sağlamıştır. Yapılan teknik işlemlerin ardından Kuyumcukent tesisinin 
hijyen ve temizlik açısından önemli bir parçası olan çöp toplama merkezi 
aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Yapılan yeni yolun ardından çöp alanının oluşturmakta olduğu çirkin 
görüntünün önüne geçilmek için çöp alanının bulunduğu yere çatı 

sundurma işlemi yapılmıştır. Tamamlanan projeyle birlikte çevreye 
rahatsızlık vermekte olan kötü görüntüler ortadan kalkarak mevcut çöp 
alanının üstü kapatılmıştır. 
Proje kapsamında yapılan tüm çalışmaların ardından, Wedding World 
Kuyumcukent AVM’den çıkan atıklar kontrol altına alınarak atıkların 
insan ve çevre sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi imkanını 
sağlamıştır. 

Eski Hali Yeni Hali
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve Kuyumcukent Araştırma Laboratuarı Müdürü 

Doç. Dr. Ömer SALTABAŞ vefat etti.

Uzun zamandır mücadele ettiği hastalığa yenik düşen Doç. Dr. Ömer 
Saltabaş, yakınlarını ve sektörü yasa boğdu. 1986 senesinde İzmir Dokuz 
Eylül Üniversitesi Kimya Öğretmenliğinden mezun olması ile birlikte 
öğretmenlik görevine başlayan, yaptığı ekstra çalışmalar ve araştırmaların 
ardından kuyum sektörüne geçiş yaparak birçok firmada müdür olarak 
mesleğine devam eden, son olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi Mücevher 
Mühendisliği bölümüne geçiş yapan Saltabaş, her zaman kuyum sektörü 
için teknik bilginin önemini vurgulamıştır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne ait “Uygulama ve Araştırma 
Laboratuvarı”nın Kuyumcukent’te kurulması ile ilgili ciddi çaba sarf 

eden ve emek veren Saltabaş, sektörün bilinçlenmesi ve gelişmesini hedef 
edindi.

08.01.2014 tarihinde vefat eden Saltabaş’ın cenazesi Fatih Camiinde
kılınan İkindi Namazı sonrası Edirnekapı Şehitlik Mezarlığına defin 
edilmiş, Cenaze Törenine KİAŞ Genel Müdürü Selami Tütüncüoğlu’nun 
yanında, Kuyumcu sektöründen birçok tanınmış sima katılmıştır. Sektöre 
büyük değer katan, birçok dergide makalesi yayınlanan Doç. Dr. Ömer 
Saltabaş’a KİAŞ olarak Allahtan rağmet; yakınlarına da baş sağlığı dileriz.

KUYUMCUKENT’İN ACI KAYBI
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Merkezi Nuruosmaniye’ de uzun 
yıllardır hizmet veren Kokoreçci 
Erdinç Usta, 2. şubesini  Wedding 
World Kuyumcukent  Avm’ de açtı.
Wedding World Kuyumcukent 
AVM 2.katta bulunan  yemek 
bölümünde hizmete giren 
Kokoreççi Erdinç Usta; ilk 
şubesinde yakaladığı müşteri 
portföyünü Kuyumcukent 
içerisinde hizmet veren  
firmalarda da  yakalayacağına 
inanarak şubesini açtı.
Her geçen gün Kuyumcukent 
Kompleksi içerisinde yemek 

hizmeti veren firma çeşitliliğine 
artarken, açılışını yapan Kokoreçci 
Erdinç Usta  hizmete başladığı ilk 
günden itibaren dikkat çekmeye 
başladı.
 Kokoreçci Erdinç Usta kömür 
ateşinde pişen ve ekmeği de o 
ateşte kızartarak hazırladığı 
kokoreç ile lezzet severleri 
tarafından yoğun talep görüyor. 
Ayrıca midye dolma satışı da 
yapan Kokoreççi Erdinç Usta, 
midye severleri bekliyor.

KOKOREÇ SEVERLER 

WEDDING WORLD 

KUYUMCUKENT 

AVM’DE “KOKOREÇCİ 

ERDİNÇ USTA” YA 

BEKLENİYOR!
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KİAŞ ÜYELERİNE SAĞLADIĞI HİZMET 
KALİTESİNİ ARTTIRMA YOLUNDA 

İLERLİYOR, ISO KALİTE BELGELERİNE
 HAZIRLIK YAPIYORI!

Kuyumcukent İşletme A.Ş. (KİAŞ), Genel Müdür Selami 
Tütüncüoğlu’nun başlattığı profesyonel yönetim tarzı ile 
birlikte, Toplam Kalite Yönetim (TKY) sistemini şirket 
içinde kurup Kalite Yönetim Temsilcisi belirleyerek 
çalışanların da Yönetime katkısını sağlamaya başladı.

Sürekli gelişme ve iyileşmenin hedeflendiği bir yönetim stratejisi 
oluşturularak, çalışmaların bu doğrultuda yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu 
kapsamda Personel (KİAŞ çalışan) Memnuniyeti, Müşteri (Kuyumcukent 
Üye) Memnuniyeti ve Teknik TKY ekipleri oluşturulmuş olup, müşteri 
odaklı hizmet verebilmek ve kaliteli bir hizmet sunabilmek amacıyla 
çalışmalar devam etmektedir. 

Diğer taraftan Kuyumcukent’in oluşumuyla birlikte faaliyete başlayan 
Kuyumcukent İşletme A.Ş. son bir yılda maksimum kalite ve hizmeti 
yakaladı, müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkartmayı başardı. Yaşanan 
tüm olumlu gelişmelerin neticesinde de kalite yönetim sistemi standart 
belgeleri için gerekli zeminleri oluşturmak için çalışmalara başlandı.

ISO 9001 kurumların,  müşteri memnuniyeti sağlamak ve 
performanslarını sürekli iyileştirerek ürün ve/veya hizmet kalitesini 
arttırabilmek   amacıyla uyguladıkları ve uluslararası geçerliliği olan 
bir kalite yönetim sistemi standardıdır. “Kalite; müşteri hizmetlerinin 
tatmini, operasyon performansının iyileştirilmesi, maliyetlerin 
düşürülmesi amacıyla kullanılan bir araştırma yöntemidir. Müşterilerin 
memnun edilmesi ve hizmet sunan işletmelere bağlılıklarının artırılması 
ancak onlara sunulan hizmetlerinin kalite düzeyinin yüksekliği ile 
sağlanabilir.

Hizmet kalitesinin önemi gün geçtikçe artmakla birlikte, ana iştirak 

konusu hizmet sektörü olan Kuyumcukent İşletme A.Ş. bu aşamada, 
planlı, sistematik ve hedefler doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi 
amaçlayan bir yönetim anlayışı benimseyerek, ISO 9001-2008 
başvurusu yapılabilmesi için çalışmalara başlamıştır. Amacımız, 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim 
Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim  Sistem 
standartlarının işletme bünyesinde uygulanması sonucu entegre bir 
yönetim sistemi oluşturmak ve Toplam Kalite Yönetimi ile sürekli gelişen 
bir organizasyon oluşturarak, hizmet kalitesinin arttırmaktır.

Bu yönetim kültürüne ulaşmak için kuruluşumuzun benimsediği temel 
ilkeler şunlardır:

• Hizmet sunanlar ile hizmet sunulanların beklentilerini anlamaya 
çalışmak ve bunları karşılamak için çalışmalar uygulamak,
• Verilen hizmetlerin hedeflere uygunluğunu ölçerek sonuç odaklı 
olmak,
• Çalışanlar, birimler, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini 
geliştirmek, 
• Süreç ve verileri dikkate alan yönetim anlayışını geliştirmek,
• Sürekli öğrenme, iyileştirme ve yenilikçilik anlayışı ile değişimi 
gerçekleştirmek.
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Yeni Açılış 
Kuyumcukent’te
Uzun bir dönemdir sektöre kalıp, 
makine ve teknik çözümler üreten 
Steel Kalıp, geçtiğimiz ay yeni şubesini 
Kuyumcukent’te hizmete açtı.

Steel Kalıp, 1986 yılından beri sektörde kalıp ve 
makine üzerine hizmet veren bir firma. Fabrikasının 
Marmara Sanayi’de bulunan firma, müşterilerine çok 
daha iyi çözümler üretmek ve ulaşım kolaylığı 
sağlamak adına Kasım ayı içerisinde yeni bir şube açtı.

Kuyumcukent’in artan hacmi nedeniyle özellikle 
tercih ettiklerini vurgulayan firma sahibi Yusuf İzzet 
Çelik, “Müşteri memnuniyeti bizim için önemli bir 
konu. Marmara Sanayi’de bulunan fabrikamızın bir 
de showroomu olsun istedik. Bunu da yoğun olarak 
portföyümüzün konuşlandığı Kuyumcukent’te açma 

kararı aldık. Kasım ayından beri birinci katta, kalıp ve 
makinaya yönelik satışlarımızı sürdürüyoruz. İsabetli 
bir karar olduğunu düşünüyorum.” dedi. Ayrıca Çelik, 
gelişimleri için sürekli çalıştıklarını ve yenilikler 
yapmaya devam edeceklerinin de vurgulayarak 
sözlerini noktaladı.

KUYUMCUKENT OTOPARK 
DUYURUSU

Değerli Kuyumcukent Sakinleri,

Kuyumcukent her geçen gün gelişiyor, yeni işyerleri açılıyor ve müşteri sayısı artıyor. 
Bu nedenle insanlar geçmişte otoparklarda rahatlıkla yer bulabilirken, artık kolaylıkla 
her yerde yer bulunamamaktadır. Ancak Sitemizin geneline bakıldığında otopark 
sıkıntısı yoktur. Herkesin kolaylıkla yer bulabilmesi için, tüm üyelerimizin park 
yerlerine düzgün park etmeleri ve tek araçlık yer işgal etmeleri gerekmekte, hatalı park 
edenleri uyarmaları gerekmektedir. Kapalı otopark alanında yer bulamayan 
üyelerimizin; her zaman yer bulma imkanı olan AVM açık otoparkını tercih etmesini, 
müşterilerimizin boş alanlara yönlendirilmesi hepimizin menfaatine olacaktır. Tüm 
üyelerimize hayırlı işler dileriz.
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WEDDING WORLD
KUYUMCUKENT AVM,

MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE
KADINLARI UNUTMADI!

Kuyumcukent İşletme A.Ş. Sosyal Sorumluluk 
Faaliyetlerine Ara Vermiyor…

1910 tarihinden bu yana her sene 8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar 
Günü, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir 
gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin 
geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına 
ayrılmış olan bu özel gün, 114 senedir hem Türkiye hem de tüm dünyada 
her sene kutlanmaktadır.

Dünya emekçi kadınlar günü olan 8 Mart bu sene de dünyanın dört bir 
yanında kutlanırken, Evlilik Ve Altın Alışveriş Merkezi olan Wedding 
World ziyaretçilerine hoş bir sürpriz yaptı. 

Bünyesinde bulundurduğu çeyiz, nikah şekeri, abiye, gelinlik, beyaz eşya, 
mücevher ve daha bir çok ürün yelpazesiyle en çok kadınlara hitap eden 
ilk tematik AVM olan Wedding World Kuyumcukent, ziyaretçilerini bu 
özel günde oldukça mutlu etti.

Kadınlar gününe özel, AVM girişinde tüm kadınlara KİAŞ güven-
lik görevlileri tarafından hediye edilen karanfillerin ardından, AVM 
meydanındaki mini konser de bu özel günün ikinci sürprizi oldu.

Kuyumcukent, tüm kadınlarımızın geçmiş Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutlar!

Gelen tüm dernek yardım talepleri karşısında detaylı araştırmalar yapan 
KİAŞ, Kadınları Yaşatma Derneği’ne son projeleri için destek verdi. Tesis 
içerisinde kurulan stantta el yapımı eşyalar satılarak elde edilen tüm gelir 
engelli ailelerine, hasta-bakıma muhtaç çocuklara, engelli ve yetim cocuk 
ve kadınlara bağışlanmıştır.
Yapılan çalışmalar sonucunda Kuyumcukent Yönetimi ve esnaflarına  
teşekkürlerini sunan dernek yetkilileri, gelecekteki dönemlerde de 
Kuyumcukent’in desteklerini 
Dernek yetkilileri yapılan çalışmalar sonucunda hem Kuyumcukent 
Yönetimi’ne hem de esnaflara teşekkürlerini sunarak, tüm gelen 
yardımların gideceği kişilere dair açıklamaları merak eden üyelere izah 
etti.

Dünya’nın daha yaşanabilir bir yer olması adına toplum ve insanlık adına 
yürütülen doğru ve güvenilir dernek faaliyetlerine desteğin öneminin 
farkında olan KİAŞ, benzer çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Yaşam hakları ellerinden alınmış, şiddet, cinsel taciz ya da 
saldırılara maruz kalan kadın ve genç kızlara olanaklar 
yaratmak, eğitilmelerini ve kendilerine güvenen, ayakları 
üzerinde duran birer birey olarak topluma ve ailelerine 
fayda sağlayan şahıslar olmaları yönünde çalışmalar 
yapan “Kadınları Yaşatma Sosyal Yardımlaşma 
Dayanışma ve Kültür Derneği” Kuyumcukent’teydi…
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Doğal taşlar çok eski yıllardan itibaren 
varlığını koruyan ve sahip olduğu gizemi 
kaybetmeyecek özelliktedir. Hangi taşın 
neye iyi geldiği ne zaman kullanılacağı 
zaman içerisinde günlük kullanımla 
birlikte anlaşılmaya başlanmıştır. 
Taşlar; göz alıcı renkleriyle,  anlam 
veremediğimiz şekilleriyle modern 
dünyada çoğunlukla insan sağlığı 
üzerinde ruhsal ve fiziksel olarak verdiği 
pozitif enerji nedeniyle, stresli 
ortamların kurtarıcıları olmuştur. 
Yüzyıllardır taşlar üzerinde birçok 
araştırma yapılmış, sonuçları olumlu 
olarak hayatımıza yön vermiştir.

Günümüzde taşların yoğun ilgi 
görmesinin nedeni ise; insan üzerindeki 
pozitif enerjisi olmuştur. Bu enerjilere 
sahip taşların hangilerinin size uygun 
olup olmadığını anlamak için biraz
 araştırma yapmakta yarar var…
 Burçların taşlardaki enerjiye göre 
değişiklik gösterdiği yapılan 
araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Aynı 
burç olsa bile kadın ve erkek üzerinde 
farklı etkiler göstermektedir. Taşlar 
kullanım açısından doğru seçilmeli ve 
gerçek taş olmalıdır.

Doğal taşlar neye iyi geliyor peki?

Akik: Uzun ömür ve mutluluğun 
simgesidir. Günlük stresi alır.
Yakut: Kan dolaşımına pozitif yönde 
canlandırıcı etkisi vardır. Bağışıklık 
sistemini güçlendirir. Cinsel aşırılıklara 
karşı iyi gelir.
Kaplangözü: İnsanın kendini işe 
vermesini sağlar. Konsantrasyon 
güçlendirir.
Zebercef (Peridot): Kalp çarpıntılarına 
ve sebepsiz korkulara iyi gelir.
Lapis: Zihinsel berraklık ve derin 
düşünmeye yardımcı olur.

Kehribar: Guatr, astım, bronşit ve 
allerjiye iyi gelir.
Mercan: Solunum açıcı etkisi vardır.
Opal: Sevgi, şefkat simgesidir. Eklem 
iltihabına iyi gelir.
Olivin: Kalp çarpıntılarını azaltır.
Ay taşı: Kramplara, bacak ağrılarına ve 
sırt ağrılarına iyi gelir. Oburluğa karşı 
faydalıdır.
Topaz: Kan dolaşımı bozukluğuna ve 
strese iyi gelir.
Akuamarin (Su damlası): Denizcilerin 
uğur ve nazar taşıdır. Aile saadetini 
güçlendirdiğine, duyarlılık ve sezgiyi 
artırdığına inanılır.
Jasper: Erkeklik gücünü artırır, damar 
hastalıklarını iyileştirdiğine inanılır. 
Karaciğer, dalak ve mesaneyi 
kuvvetlendirir. Sindirim sistemini ve safra 
kesesini güçlendirir.
Turkuaz (Firuze): Olumsuzu olumluya 
çevirir, bilinci genişletir, kaygı, nazar, 
tansiyona iyi gelir.
Zümrüt: Bağışıklık sistemini, sinir 
sistemini, kalbi, ciğerleri ve böbreği
 kuvvetlendirir.
Sitrin: Mide rahatsızlıkları ve böbreklere 
iyi gelir.
Kuvars: Zihinsel konsantrasyonu 
kuvvetlendirir. Cep telefonu, telsiz ve
 bilgisayarlardan yayılan radyasyonu 
toplar.
Oltu taşı: Negatif enerjiyi toplar. Bu 
nedenle eskiden nazarlık olarak 
kullanılırdı. Stresi alır.
Ametist: Strese, migrene, iştahsızlığa, göz 
ağrılarına, akciğer hastalıklarına iyi gelir.

TAŞ DEYİP GEÇMEYİN !
Taşlar insan ruhuna iyi geldiği gibi  bir çok 
hastalığa da iyi gelmektedir. Hayat koşulları 
içerisinde; modern hayatın insanları, stresli 
ortamların verdiği zarardan korunma adına 
çeşitli arayışlarına devam etmektedir.
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“ALTIN İTHALATINDAKİ ARTIŞ CARİ AÇIĞI ARTIRMAZ !”
Geçtiğimiz aylarda Bloomberg HT’ de yayınlanan İş 
Dünyası programına 2. kez katılan KİAŞ Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Genel Müdürü Selami Tütüncüoğlu, son 
zamanlarda yaşanan altın piyasasındaki dalgalanmayı ve 
altın ithalatındaki artışın ekonomiye etkisinden bahsetti.

Bloomberg HT’ de yayınlanan İş Dünyası programına 
katılan Selami Tütüncüoğlu Kuyumcukent’i ulusal medyada 
doğru tanıtma gayesinde olarak program sunucusu Hande 
Berktan’ ın sorularını yanıtladı. Bugün Türkiye’ de 250 
bin civarında istihdamı olan sektörün üretim kapasitesini 
artırıp, Dünya pazarında ulusal markalar oluşturarak,  
hem üretimi hem de satış pazarlama konusunda ön 
sırada olan İtalya’ nın yerini almak olduğunu söyledi. 
Uluslararası pazardan daha büyük paya talip olduğunu 
dile getiren Tütüncüoğlu; altının bir finansal araç olarak 
görülmesi gerektiğini ayrıca ithalattaki artışın cari açığı 
arttırmayacağını aksine Türkiye’ ye değer getirdiğini dile 
getirdi. Tütüncüoğlu “Altın ithalatı cari açığı artırmaz bir 
ülkeye altın giriyorsa değer girer ve diğer emtia ürünleri 
gibi düşünelemez. Saf altın olarak giriyorsa bu finansal bir 
araçtır. Unutmayalım ki altın dünyanın her yerinde parasal 
değerdir.” dedi.

Tütüncüoğlu, altın ithalatının geçen yıl neden arttığıyla 
ilgili ise son dönemdeki siyasal kriz, ekonomik veriler, 
döviz fiyatlarının artışına değinerek İran ile yapılan petrol, 
doğalgaz konusundaki ithalatın ve bunun altın ihracatıyla 
olması da Türkiye’ de ithalat oranlarının artışı olarak 
gösterdiğini ve bunun için endişeye mahal olmadığını 
belirtti. Kendisine yöneltilen sorular aracılığıyla sektör 
analizini yapan KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 
Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu: “ONS ve Gramaltın 
ayrışmasının kur farkından kaynaklandığını, örnek olarak 
belirtmek gerekirse; eğer dövizin artışıyla ONS’ da artıyorsa 
yatırımcı kazanıyor, ikisi düşüyorsa kaybediyor. Biri artıp 
diğeri düşüyorsa kayıp yok diyebiliriz.” dedi. Altında hiçbir 
zaman arz - talep dengesi olmadığını ve üretilen ürünün 

piyasaya çıktığında ona meta olarak bakılamayacağını 
belirtti. Şu an ONS değerlerinin 1250 dolar oluşu altının 
nadirliği azaldığı için değil de finansal bir araç olduğu 
için yükseldiğini söyledi. Paraya olan güvensizlik ve 
enflasyonun varoluşu ve ekonomik verilerinin sağlıklı 
olmamasıyla, insanların altına garanti gözüyle bakıp ona 
yönelmesini sağladığını söyledi. Altındaki dalgalanmayla 
ilgili olarak da altın ticaretinde kısıtlanmaya gidilmesinin 
ve faiz oranlarındaki yükselmenin neden olduğunu belirtti.
Sektörün kalbi olarak kabul gören ve son dönemlerde adını 
sıkça duyurur olan Kuyumcukent ile ilgili detaylı bilg-
ilerin de paylaşıldığı programda Selami Tütüncüoğlu 
Kuyumcukent tesisinin öneminden sıkça bahsetti.

KUYUMCUKENT’İN TANITIM
ATAĞI DEVAM EDİYOR,

KİAŞ GENEL MÜDÜRÜ
SELAMİ TÜTÜNCÜOĞLU
ÜCRETSİZ DAVET EDİLDİĞİ
SAYISIZ ULUSAL TV KANALLARINDA 
KUYUMCUKENT’İ ANLATIYOR,
SEKTÖRÜN SORUNLARINA ÇARE
ARIYOR..
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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Selman 
Esmerer ve Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Ali İhsan Gündoğdu, 
Kuyumcukent’i ziyaret etti. Ziyaretçileri karşılayan Kuyumcukent İşletme 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş ve Başkan Vekili 
Abdullah Deniz ; Selam Esmerer, Ali İhsan Gündoğdu ve diğer partilileri 
makamında misafir etti.

Kuyumcukent Tesisi ile ilgili bilgiler alan Heyet, görüşmenin ardından 
Kuyumcukent’i ziyaret ettiler. Esnafların ve Yönetim Kurulu Üye’lerinin 
görüşlerini ve sorunları dinledikten sonra tesisten ayrılan Esmerer ve 
Gündoğdu teşekkür ederek Kuyumcukent’ten ayrıldı.

SAADET PARTİSİ BAŞKAN ADAYLARI’NIN 
KUYUMCUKENT ZİYARETİ
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KUYUMCUKENTLİLER ÇEVRE BİLİNCİ VE 
GERİ DÖNÜŞÜM

HAKKINDA BİLİNÇLENİYOR!

Kuyumcukent bünyesindeki işletmelerden açığa çıkan 
bitkisel atık yağlar,  “BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN 

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ” gereğince toplanarak
Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım firmalarına gönderilerek, 
uygulanan çeşitli prosesler ile biodizel üretiminde 
kullanılması ve geri kazanımı sağlanmaktadır. 

Bitkisel atık yağ üretimi olan firmalar kendilerine tahsis edilen plas-
tik, sızdırmaz kapaklı bidonlarda bitkisel atık yağlarını biriktirmekte 
ve KİAŞ Arıtma Tesisi ve Çevre Birimi Müdürlüğünü arayarak atık 
yağlarının alınmasını talep etmektedirler. Her firmaya dolu bidonu 
alınırken, tekrar atıklarını biriktirmeleri için boş bir bidon verilmekte-
dir. Toplayıcı firma ile her yıl yenilenen sözleşme gereğince, Tehlikeli 
Atık Depolama alanında biriktirilen atık bitkisel yağlar düzenli olarak 
firma tarafından alınmaktadır.

Çevresel faktörler göz önüne alındığında, atık yağların, ekotoksik 
özelliğe sahip olması nedeniyle, lavabo vb. ortamlara dökülmesi sonucu 
suyun kirlenmesine neden olmakta, yaklaşık olarak 1 litre atık yağ 1 
milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir. Toprak vb. alıcı ortam-
lara dökülen bitkisel atık yağlar yeraltı sularına karışarak, evsel atık su 
kirliliğinin % 25’ini oluşturmaktadır. Ayrıca kanalizasyon sistemlerine 
dökülen atık kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara neden olarak, 
kullanılmaz hale gelmesine sebep olmaktadırlar. Böylece hem drenaj 
tesisatları hem de  atık su arıtma tesisleri zarar görmekte ve işletme 
maliyetleri artarak, ülke ekonomisi için zarar oluşturmaktadır., Bu 
nedenle ilgili yönetmelikler kapsamında atık yağların kaynağında 
azaltılması ve geri kazanılması esastır.  Avrupa Birliği ülkelerinde 
yıllık ortalama kişi başına toplanan yağ miktarı 2,4 kilogram iken, 
Türkiye’de ise bu rakam 200 gramdır. Kullanılan atık yağ miktarlarına 
gore incelendiğinde , atık olarak açığa çıkan yağların sadece  % 4-4,5 
oranında toplanabildiği tespit edilmişitir.Bu  nedenle çevre ve insan 
sağlığını tehdit eden bu atıklara karşı önleyici faaliyetler uygulanmalıdır. 

Kuyumcukent İşletme A.Ş. Çevre mevzuatına uyum ve bitkisek atık 
yağların toplanması konusunda hassasiyet göstermekte ve bu kapsamda 
Şubat ayı içerisinde başlattığı çalışma ile gerçekleştirilen “bitkisel atık 
yağların denetimi” başarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda bitkisel 
atık yağ üreten her bir firma titizlikle denetlenmiş ve yönetmelik 
maddelerine uygunlukları tespit edilmiştir. Eksiklikleri olan firmalara 
gerekli bilgilendirme yapılmış ve tekrarlanmaması için gerekli önlemler 
alınmıştır. Denetimler 2 aylık periyotlar ile tekrarlanacaktır. Bu şekilde 
hem çevre bilincinin oluşması ve sürdürülmesi hem de oluşan atıkların 
geri dönüşüm/bertaraf işlemlerine tabi tutulmasına büyük önem ver-
ilmektedir. 

Bitkisel atık yağların ülke ekonomisine katkı sağlaması ve çevreyi kirlet-
ici özelliklerinin engellenebilmesi adına işletmelerinizde ve evlerinizde;

• Kullanılmış bitkisel atık yağları diğer atıklardan ayrı olarak temiz 
ve ağzı kapaklı bir kapta biriktiriniz ve Çevre ve Şehircili Bakanlığı 
tarafından lisans verilmiş  toplayıcı firmalara teslim ediniz.
• Kullanılmış bitkisel atık yağları çevrenin korunması amacıyla lavabo-
lara, kanalizasyona, toprağa ve benzeri alıcı ortamlara dökmeyiniz.
Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için KİAŞ Arıtma Tesisi ve Çevre 
Birimi Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz. (0212 603 00 00-141)
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Esasen sektörümüz 2002 yılından beri sürekli büyümektedir. Ancak son 
yıllarda biraz daralmadan da bahsedebiliriz. Dünya işletme rezervinin 42 
bin Ton olduğu, Türkiye’nin kişi başı altın kullanımında 2. sırada olduğu 
göz önüne alındığında, ülkemizin bu rezervin % 5’ne ve Pazar’ın da % 2 
sine sahip olduğu kıymetlendirilmektedir.

Yıllık tüketimi 4 bin Ton civarında olan Dünya’da, sektörel bazda en 
büyük Pazarlar sırasıyla; Hindistan, Çin (Fiziksel talep çok yüksektir), 
ABD, Rusya Federasyonu ve daha sonra da 75 Ton ile Türkiye 
gelmektedir. 

Dünyada mücevherat üretiminde en büyük ülkeler; sırasıyla Hindistan, 
İtalya ve 3. sırada Türkiye gelmektedir. Türkiye’nin üretim kapasitesi; 
altın’da 400 Ton (Dünya; 2,500 Ton), gümüşte 200 Tondur. Bu kapasitenin 
hali hazırda 250 – 300 tonu kullanılmaktadır.

Ülkemiz 5.000 yıllık ciddi bir tecrübe ile kuyumculuk yapmaktadır ve 
sektörümüz emek yoğun bir sektördür. Türkiye’deki imalat sektörünün 
en eski ve büyüklerinden biri olan kuyumculuk sektöründe, 250 bin 
insan istihdam edilmektedir. Ülkemizde 47 bin civarındaki kuyumculuk 
işletmesinin; 35 bini perakende satış mağazası (bunun                             15 
bini sahil şeridinde turizm sektörü içindedir), 5 bini üreticidir. İstanbul’da 
2.500 üretici, 4.000 satış mağazası vardır ve bunların içinde ancak 
100-150 büyük ölçekli firma mevcuttur.

Türkiye’de sektörün ana pazarını; % 30-40 ile İhracat, Turistik Satışlar, 
Bavul Ticareti ve İç Pazar oluşturmaktadır. Üretim; en fazla İstanbul’da 
(İhracatın % 93’ü), daha sonra da İzmir, K.Maraş, Trabzon, Mersin, 
Adana, Eskişehir, Antalya, Kastamonu ve Ankara vd. gibi Anadolu 
kentlerinde yapılmaktadır.

Dünyada en fazla altın madeni; 355 Ton ile Çin, G.Afrika, ABD,
 Avustralya, Rusya Federasyonu ve Kanada’da bulunmaktadır. 

Ülkelerin Merkez Bankalarında bulundurduğu altın rezervi, gelişmişlik 
seviyesini göstermektedir. 8 bin Ton ile ABD en büyük rezervi
 bulunduran ülkedir. Bunu 3.500 tonla Almanya ve 3,200 tonla IMF takip 
etmektedir, ülkemizin rezervi ise ancak 500 ton civarındadır.

Ülkemizde altın ve mücevher ihracatı 1983 yılında başlamıştır. 1993 
yılında 32 No.lu Karar’ın değiştirilmesi ile 30 yıldır ciddi bir kapasite 
artışı olmuştur. 2013 yılında ihracat külçe altın hariç % 8,4 artarak, 2 
milyar USD (2012 yılında rekor seviyede idi)’ye yükselmiştir. Ancak bu 
hesaplama altınla birlikte değerlendirildiğinde 2012 yılına göre % 74’lük 
bir azalma söz konusudur. Ülkemizde 3,3 milyar USD üretimin % 30-40’ı 
(yıllık 4 bin ton) ihraç edilmektedir. 

Türkiye Yakın ve Uzakdoğu ile Asya ülkeleri öncelikli olmak üzere 200 
civarında ülke’ye ihracat yapmaktadır. Geçen yılki rakamlara göre bu 
rakamın % 25’i Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai)’ne, bunu sırayla Irak, 
Rusya Federasyonu, ABD ve Kazakistan rakamları takip etmektedir.

Altın ihracatında ise ülkemiz Dünya’da 11. sıradadır ve ihracatımızın en 
fazla yapıldığı ülkeler sırayla; İsviçre, İngiltere ve Hindistan’dır.  

Türkiye’de işlenebilir altın madeni 700 ton, yer altı rezervi 6,500 Ton, 
yastık altında ise tahmini 5.000 Ton, toplam 400 Milyar USD’lik bir

 kapasiteye sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Ülkemizde ilk altın madeni 2002 yılında çıkarılmıştır. Bilinen madenler; 
İzmir/Bergama/Ovacık, Balıkesir /Havran, Gümüşhane/Mastro, Manisa/ 
Salihli/Sart, Uşak/Eşme/Kışladağ, Erzincan/İliç’dir.

Ülkemizde değerli maden aramak için 2,5 milyar USD’ye, ilaveten yıllık 
15 milyon USD işletmek için kaynak ayırmaya ihtiyaç vardır. Bu konuda 
ülkemiz sermayedarlarının çekinik davranması ve bir Devlet Politikasının 
olmaması yeraltındaki 6,500 ton altının çıkarılmasına engel teşkil 
etmektedir. 2013 yılında madenlerden 27 ton altın üretilmiş ve ülke
ekonomisine katkı sağlanmıştır.

Ülkemizde ithalat 1985 yılında başlamıştır. 1993’te 32 No.lu Karar’ın 
tadil edilmesi ile birlikte yıllara sarih ortalama 200 ton altın ithalatı 
yapılmaktadır. 2012’de 120 ton olan altın ithalatı, 2013’de 301 tona (12 
milyar USD) yükselerek bir patlama yaşanmıştır. İthalat artışının ana 
nedeni, İran’dan alınan doğalgaz bedelinin altın ile ödenmesi için ülkeye 
altın girişinin artması olduğu kıymetlendirilmektedir. Ülkemiz Dünya 
altın ithalatında 2. sırada (1. İtalya) bulunmaktadır. Esasen altın ithalatı 
cari açık yaratmaz, ülke için bir yatırımdır ve bu rakamlardan
 korkmamak gerekir.

Kuyumculuk’ta üÜretim 2013’te tüm zamanların rekorunu kırmıştır. 
Ağustos ve Eylül ayında Darphane grevine rağmen 100 ton altın üretimi 
gerçekleşmiş, sektör % 23 büyüme göstermiştir.

Bu rakamlara bakarak doğru yolda yürüdüğüne kanaat getirdiğimiz 
sektörümüzün, odağında bulunan Kuyumcukent; Ortadoğu’nun En 
Büyük Altın, Gümüş ve Mücevher Üretim ve Ticaret Merkezidir ve bu 
başarıda en büyük payı olan bir yerdir. Her geçen gün alt ve üst yapı 
tesislerini Çevreye uyumlu, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında ortaya 
konan standartlara ulaşmak için büyük bir çaba sarf etmekte, uluslar arası 
bir Ticaret Merkezi olma yolunda ilerlemektedir.

MAKALE

TÜRK ALTIN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ 
DOĞRU YOLDA İLERLİYOR
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Bugünkü rakamlara göre, Dünya mücevher sektörü 130 Milyar 
USD büyüklüğüne ulaşmıştır. Ancak Türkiye’nin bu pastadan 
çok fazla pay aldığı söylenemez. Bu konuda çeşitli kişi ve 
kurumlardan değişik söylemler olmakla birlikte, bu rakamın 
1-10 milyar USD olduğu değerlendirilmektedir. 

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür |Selami TÜTÜNCÜOĞLU 



KİAŞ ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRMEYE 
DEVAM EDİYOR;

KUYUM SEKTÖRÜ BİLİNÇLENİYOR…

30 Ocak Perşembe günü AVM konferans 
salonunda tüm atölye yetkilileri ve çalışanları 
için KİAŞ Arıtma Tesisi ve Çevre Birimi 
Müdürlüğü tarafından organize edilen Atık 
Eğitimi oldukça başarılı geçti.

Atık ve atık yönetiminin tanım ve süreçlerinden 
başlayan eğitimde özellikle atölyecilerin dikkat 
etmesi gereken hususlara değinildi. Yaklaşık 
1 saat süren eğitimde, günümüzün en büyük 
problemi haline gelen atık ve bertarafı ile ilgili 
eğitim çevre bilincinin oluşması adına büyük bir 
adım oldu. Hayatın devam edebilmesi, verimli 
ve yaşanabilir bir çevre için tüm Kuyumcukent 
sakinleri ve sektör mensuplarının verilen 
bilgilerden faydalanması oldukça büyük önem 
taşımaktadır.

Toplantıdan bazı notlar;

Atık: Atık en basit tanımı ile, “ihtiyaçlarımızı 
karşılamak üzere kullandığımız maddelerin, o 
an için kullanılmayan veya kullanıldıktan sonra 
atılan kısmıdır”.
Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, 
özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici 
depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, 
taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası 
kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim 
biçimidir.

Atık Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır ?
Uygulanabilir ve verimli bir Atık Yönetimi için 
aşağıdaki adımların uygulanması gerekir.

1- Yetkili/ Sorumlu Belirlemek : Atığa ait 
işlemlerin tek elden ve sorunsuzca yürütülebilmesi 
için ilk adım olarak bu konuda bir sorumlu 

belirlenmelidir.
2- Atığın Tanımlanması: Tesiste ortaya çıkan 
tüm atıklar ilk önce tanımlanmalı ve kaynakları 
belirlenmelidir. İlk olarak belediye tarafından 
alınan evsel nitelikli katı atıklar, ambalaj atıkları 
ve endüstriyel nitelikli atıklar (tehlikeli atıklar, 
atık yağlar, kontamine (herhangi bir tehlikeli atık/
atık yağ bulaşmış) ambalaj atıkları belirlenmelidir. 
Bunların oluşum sıklığı ve miktarları tespit 
edilmelidir. Bu atıkların hangi mevzuata tabi 
olduğu, nasıl toplanması, taşınması, geçici 
depolanması gerektiği, maksimum depolama 
süresi gibi hususlar belirlenmelidir.
3. Kaynağında Ayrı Toplama: Tüm atıkların 
kaynağında ayrı toplanması için bu atıkların 
oluştuğu yerlere yeterli büyüklükte ve sayıda 
atığın türüne ve niteliğine uygun konteynırlar 
konulmalıdır 

Tehlikeli Atık Nedir?
Düşük dozlarda bile insanlar ve hayvanlariçin 
öldürücü İnsan ve diğer canlı formlar için toksik 
kanserojen, mutajen ve teratojenetkiye sahip 
düşük sıcaklıklardaalevlenebilme özelliği olan 
patlayıcı, korozif ve reaktif maddelerdir.
Tesisimizde ortaya çıkan tehlikeli atıklar; 
kontamine eldiven, bez, filtreler, laboratuar 
kitleri, kontamine ambalajlar, makine parçaları, 
arıtma çamuru, e- atıklar, toner- kartuşlar, atık 
piller, atık yağlar, kontamine bezler, eldivenler, 
tıbbi atıklar, boya ya da vernik sökücü atıklar, 
çözücüler ve çözücü karışımları, flüoresan 
lambalar, akümülatörler vb.

*Tehlikeli atıklar çeşitlerine göre ayrıldıktan 
sonra hepsi lisanslı firmalara bertaraf edilmek 
üzere gönderilmektedir. Tesisimizde bulunan 
Ortak Sağlık Güvenlik Biriminde yapılan 

tıbbi müdahaleler sonucu oluşan tıbbi atıklar 
ise sözleşme kapsamında belediyeye teslim 
edilmektedir.
1 cep telefonu üretiminde 75 kg atık üretiliyor!
1 laptop üretiminde 400 kg atık üretiliyor!
1 PC üretiminde 1500 kg atık üretiliyor!

Tehlikesiz Atık Nedir?
Tehlikeli özellik taşımayan, çevreye ve insan 
sağlığına zararlı etkisi bulunmayan ambalaj 
atıkları, tıbbi atıklar, evsel atıklar dışında 
kalan tüm atıklar tehlikesiz atık olarak 
tanımlanmaktadır. Örn; ofis kaynaklı kağıtlar, 
plastikler, metaller vb.

* Tehlikesiz atıklar sözleşme kapsamında 
belediyeye verilmektedir.
Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, 
bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye 
ulaştırılması aşamasında, taşınması, saklanması 
ve satışa sunulması için kullanılan herhangi 
bir malzemeden yapılmış geri dönüşümlü/ geri 
dönüşümsüz tüm ürünler.
 
Ambalaj Atığı: Üretim artıkları hariç, ürünlerin 
veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya 
da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında 
ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün 
kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü 
dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil 
çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve 
nakliye ambalajlarının atıklarını,ifade eder. 
(kağıt-karton, metal, plastik, cam vb.)

Neden Geri Kazanım?
1 ton kullanılmış kağıt geri kazanıldığında 17 
adet çam ağacının kesilmesi önlenir.
1 ton plastiğin geri dönüşümü ile 1.8 ton petrol 
tasarrufu sağlanır.
1 ton kullanılmış kağıdın geri kazanımı ile 38.8 
ton suyun israfı önlenir.
Lavaboya dökülmesi engellenen her 1 litre 
bitkisel atık yağ 1milyon litre suyun kirletmesini 
önlemektedir.

HABER
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2013 yılında kuyum ve mücevher 
sektörüne yönelik yeni kredi 
ürünleriniz nelerdir?

Kuyumculuk ve mücevher 
sektörünün dinamiklerine uygun 
inovatif ürünler sunmak ilk günden 
itibaren DenizBank Altın Bankacılığı 
öncelikli hedeflerinden olmuştur. 
DenizBank Altın Bankacılığı 
imalatçıdan toptancıya, küçük 
üreticiden perakendeciye kadar 
altın ticareti ile uğraşan tüm sektör 
müşterilerine hizmet vermektedir. 
DenizBank olarak, sektörümüzü 
altın bankacılığı konusunda ilklerle 
tanıştırmaya, mücevher ve 
kuyumculuk sektörüne en yeni 
ve kaliteli ürünleri sunmaya 2014 
yılında da aynı şekilde devam 
edeceğiz. 

Mücevher ve kuyumculuk 
sektöründe alınan siparişlerin 
hazırlanması ve vadeli satış 
bedellerinin tahsilatı sektör 
firmalarına yüksek tutarlarda 
işletme sermayesi ihtiyacı 
doğurmaktadır. Firmalar ürünün 
tasarlanmasından sipariş zamanına,  
sipariş zamanından tahsilat 
zamanına kadar işletme 
sermayesine ihtiyaç duydukları bir 
süreç  geçirmektedirler. Özellikle 
fuar dönemlerinde ortaya çıkan bu 
finansman ihtiyacının en önemli 
girdisi has altın olup firmaların bu 
anlamda taleplerini karşılayacak 
spesifik bir kredi  ürünü 
bulunmamaktadır.

DenizBank Altın Bankacılığı olarak 
sektördeki bu açığı İmalatçılara 
Altın Destek Kredisi ile 
dolduruyor ve yine bir ilki daha 
müşterilerimizin hizmetine 
sunuyoruz. İmalatçılara Altın 
Destek Kredisi ile mücevher ve 
kuyumculuk sektöründe alınan 
siparişlerin hazırlanması ile vadeli 
satış bedellerinin tahsilatı 
arasında geçen süreçte duyulan 
işletme sermayesi ihtiyacını 3 aya 
varan ödemesiz dönem ve 15 aya 
varan vadeler ile karşılama 

imkanını değerli müşterilerimize 
sunuyoruz. 

1 – İmalatçılara Altın Destek 
Kredisi özellikleri nelerdir?
İmalatçılara Altın Destek Kredisi, 
taksitli altın kredisi olup üreticiye 
hammadde sağlayan bir üründür. 
Sektöre daha önce yine bir ilk 
olarak sunduğumuz Eşit Taksitli 
Altın kredisinde de olduğu gibi 
kredi kg. olarak kullanılmakta ve 
gram olarak geri ödenmektedir. 
Faizin sabit olduğu ve 
dalgalanmalardan etkilenmediği  , 
müşterinin ne ödeyeceğini bildiği, 
risk azaldıkça kredi limit boşluğu 
yarattığı için kredi imalatçı 
müşterilerin finansman 
ihtiyaçlarını karşılamalarına destek 
olmaktadır. Aynı zamanda firmanın 
satış bedellerini tahsil edeceği süre 
boyunca geri ödemenin ötelenmesi 
ürünün en büyük 
avantajlarındandır.

2 – Ürün özelliği neden 3 ay 
ödemesiz dönemlidir?
İmalatçı firmaların aldıkları 
siparişleri hazırlaması, teslimi ile 
satış bedellerinin tahsilatı 
arasındaki süreçte ihtiyaç 
duydukları has altın ihtiyacını
 karşılamak ve sektör 
firmalarının bu süreçteki nakit 
akışına uygun bir ürün olması 
amacıyla kredi 3 aya varan
 ödemesiz dönem seçeneği ile 
sunulmuştur. Bu şekilde imalatçı 
müşterilerimizin sipariş ve vadeli 
satış bedellerinin finansmanı firma 
koşullarına çok daha uygun bir 
şekilde sağlanmış olmaktadır.

KOBİ’lerin gerek iç gerek dış
faaliyetlerinde bankalardan 
kullandıkları altın kredileri
kilit rol oynuyor. 
DenizBank Altın Bankacılığı olarak 
sektördeki bu açığı İmalatçılara Altın 
Destek Kredisi ile dolduruyor ve yine 
bir ilki daha müşterilerimizin 
hizmetine sunuyoruz. 

Röportaj Denizbank Altın Bankaciliği Grup Müdürü | Cem Turgut GELGÖR
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ALTININ AYARINI ARTIK 
MÜŞTERİLER BELİRLEYECEK !

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Konfederasyon Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada artık kuyumcuların 
siparişe göre altının ayarını belirleyeceğini belirtti.

Palandöken:”Kuyumcularımız artık siparişe göre altının 
ayarını  belirleyecek. Yayımlanan standartla 
müşterisinin isteğine göre ürünün rengini belirleyerek 
altına şekil vermekte kuyumcu esnafımızın sanatına ve 
hünerli ellerine  kalacak” şeklinde açıkladı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken; açıklamada, kısa süre önce 
yürürlüğe giren düzenlemeyle kuyumcuların uyması gereken
kuralların belirlendiğini söyledi. Kuyumcuların ciladan çıkan ürünlerin 
suyla yıkadıktan sonra el değmeden kurutma makinesine koyacağını 
belirten Palandöken, yeni standartlara göre kuyumcuların nasıl 
çalışacağını ise şöyle aktardı: 

“Kurutma işleminden sonra iş yerinin damga ve patentini ürünün 
uygun yerine okunaklı biçimde ekler.  Bir nevi sanatkârın imzasını

atması gibidir. Müşterinin yönlendirmesi ve isteği üzerine, ürünü 
istenen renkte ve mine kullanarak hazırlar. Emek ve sabır işi olan 
kuyumculuk mesleğinin standartlara uygun olarak yapılması önemlidir. 
Bin bir titizlikle hazırlanan ürünlerin teraziye gitmeden önce; ürün 
üzerinde patent ve damga, çatlak, kırık, kaynak hatası, renk, cila, rodaj 
taşması, mine hatası, mıhlama hatası gibi son kontrolleri çok dikkatli 
şekilde yapılacaktır. Ürün, kalibrasyonu kontrol edilmiş, sıfırlanmış, 
su ayarı yapılmış, çevresel koşullardan etkilenmesini engelleyecek cam 
fanusa yerleştirilmiş hassas terazi ile tartılır. Ürünü güderi, bez gibi 
yumuşak kumaşlarla temizler ve lekelerinden arındırır. Poşetin ağzı 
kapalı olacak şekilde müşterisine teslim eder. Müşteri memnuniyeti 
kuyumcu esnafımız için çok önemli olduğundan azami dikkati 
gösterecektir.” 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Konfederasyon Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı 
yazılı açıklamada artık kuyumcuların siparişe göre altının ayarını belirleyeceğini belirtti.
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HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ İSTANBUL 
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 

KUYUMCUKENTİ ZİYARET ETTİ!

Ünlü Deprem Uzmanı İTÜ Maden Fakültesi 
Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, geçtiğimiz 
günlerde Kuyumcukent Yönetimini ziyaret 
etti.
Aynı zamanda Hak ve Eşitlik Partisi İstanbul Belediye 
Başkan Adayı olan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kuyumcukent 
tesisi ve Kuyumcukent İşletme A.Ş hakkında Genel Müdür 
Selami Tütüncüoğlu’ndan bilgiler edindi.  Dev tesisin 
gelişmekte olması ve her geçen gün daha iyiye gidiyor 
olmasından dolayı memnuniyetini ifade eden Ercan, 
Bahçelievler bölgesi ile ilgili de bazı bilgiler paylaştı.

Kuyumcukent tesisi ile ilgili soru-cevap içerikli sohbetin 
ardından Kuyumcukent İşletme A.Ş.’ten ayrılan Prof. Dr. 
Övgün 
Ahmet Ercan; Kuyumcukent Yönetim
Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç’ı da ziyaret ederek kısa 
bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretlerin ardından Kuyum-
cukent
tesisini gezen Ercan, gezi sonunda teşekkürlerini sunarak 
Kuyumcukent’ten ayrıldı.

HABER

52 Mart 2014 | Kuyumcukent











KUYUMCUKENT YATIRIM 
BÜTÇESİ REVİZE EDİLDİ

Kuyumcukent üyelerinden gelen talepler ve oluşan tesis ihtiyaçları 
doğrultusunda, 04.06.2013 tarihli kararla üyelerin bilgilendirilmiş 
olduğu Revize edilmiş 2013 Kuyumcukent Yatırım Bütçesi yeniden 

düzenlenmiştir.
Kuyumcukent tesisinin yeni ihtiyaçlarının ortaya çıkması sebebiyle

 yeniden bir bütçe düzenlemesi ihtiyacı doğmuş olduğu için onaylı meblağ 
aşılmadan ve Kuyumcukent üyelerine ek bir yük getirilmeden düzenleme 

tamamlanmıştır.



Reklamın genel amacı; hedef tüketicilere bir ürün veya bir hizmeti 
duyurmak, ürüne, markaya, işletmeye karşı tüketicilerde olumlu bir 
eğilim oluşturmayı sağlamaktır. Diğer bir deyişle reklam, doğrudan satış 
ya da kar sağlamayı kolaylaştırmaya yönelik iletişim kurmaktır. Buna 
göre reklam; hedef tüketiciyi, reklamı yapılan ürünün ya da hizmete 
ilişkin farkında olmamaktan olmaya, reklam mesajını anlamaya, önerilen 
satış vaadini kabul ile satın alma arzusu yaratarak hedef tüketicileri satın 
alma davranışına yöneltmeyi amaçlar.Reklamın beklenen, gerçekleşmesi 
istenen ana amacı; üreticinin pazara sunduğu ürünün satılmasını 
sağlamak ya da satışı devam eden bir ürünün pazar tarafından varolan 
talebini artırmaktır.
Reklamın satış amacı kısa vadede ve uzun vadede olmak üzere iki
 biçimde görülür. Kısa vadede reklam, tüketicileri motive ederek kısa bir 
zaman dilimi içinde o mal yada hizmeti satın almaya ikna etmeye çalışır. 
Uzun vadede ise firmalar reklam sayesinde ürettikleri mal yada 
hizmetleri tanıtarak, tüketiciye getireceği yararları göstererek o mal ve 
hizmete karşı talep yaratmayı amaçlar.

Reklamın, ister uzun vadede isterse kısa vadede satış amacını taşısın şu 
ortak amaçları içerir;

* Tüketiciyi ya da aracıya bilgi vermek, ürün ya da hizmeti hatırlatmak ve 
satışa ikna etmek,
* Mal ya da hizmetin satışını sağlamak,
* Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmak,
* Mal ya da hizmete karşı talebi artırmak,
* Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek.
Satış ve iletişim reklamın ana amaçlarıdır. Ancak bu amaçlardan başka 
üreticilerin reklam yaparken elde etmek istedikleri özel amaçlar da vardır. 
Bunları şöyle sıralayalım;
*İşletmenin saygınlığını sağlamak,
* Kişisel satış programın desteklemek,
* Dağıtım kanallarıyla ilişkileri geliştirmek,
* sektördeki genel talebi artırmak,
* Malı denemeye ikna etmek,
* Malın kullanımını yoğunlaştırmak,
* Malın tercihini devam ettirmek,
* İmajı doğrulamak ya da değiştirmek,
* Alışkanlıkları değiştirmek,
* İyi hizmeti vurgulamak,
* Tüketiciyi eğitmek,
* Önyargı, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek,
* Piyasaya egemen olmak ve monopol yapıya geçmek,
* İşletmenin prestijini artırmak.

Siz de hedefinize ulaşmak için reklam vererek mevcut ve potansiyel 
müşterinizi kendinize çekebilirsiniz. “Ben en güvenilir markayım” “En 
orijinal tasarımları ben üretiyorum” “En uygun fiyat garantisi veriyorum” 

“En avantajlı kampanyayı ben uyguluyorum” “En kaliteli ürünleri ben 
üretirim” “Müşterim benim için değerlidir” … diyorsanız, bunu mevcut 
ve potansiyel müşterilerinizin zihnine yerleştirmeniz sizin avantalınıza 
olacaktır.  Yani markanızın/ürününüzün konumlandırmasını yapmanız 
söz konusu. İnsanlar en kaliteli ürünü ararken sizi hatırlamalı. İnsanlar 
mağazanızın yerini bilmeli, logonuzu tanımalı, kampanyalarınızdan ve 
ürünlerinizden haberdar olmalı.  Bir firma varlığını duyurmuyorsa, satış 
beklentisini de ona göre alçak tutmak durumunda. Çünkü satış 
yapabileceği müşteriyi kendisine çekebilmek için hiçbir çabası 
bulunmuyor. Eğer varsanız, ve var olmaya devam etmek istiyorsanız; 
“Ben Buradayım” demelisiniz. Müşterilerinize ne gibi avantajlar, 
ayrıcalıklar yaşatacağınızı onlara iletmelisiniz. İndirim,promosyon, 
çekiliş gibi bir çok kampanya ile hedef kitlenize avantajlı sağlayabilirsiniz. 
Tabii bundan fayda görebilmeniz için kampanyanızdan haberdar olan bir 
kitleye ihtiyacınız var. Eğer şuan bir kampanyanız yoksa, planlamanın 
tam zamanı. Yaklaşan sevgililer günü, anneler günü ve düğün mevsimi 
AVM’mizin misafir sayısını arttırmaya başladı bile. Sizlerin yaratıcı ve 
avantajlı kampanyaları sayesinde artmaya da devam edecektir. Öyleyse bu 
durumu fırsat olarak değerlendirmek ve henüz ne alacağına karar 
vermemiş potansiyel müşteriye ulaşıp,ona kendinizi tanıtmanız gerekiyor. 
Bunu kampanyanızı anlatarak yapabileceğiniz gibi, marka konumlandırma 
mesajlarınız ya da farklı yaratıcı mesajlarınız ile de yapabilirsiniz. 

Bir düşünün; “Müşteri size niye gelmeli?” “Siz kimsiniz?” “Ne vaat 
ediyorsunuz? “Neredesiniz?” 
Bu çalışmaları sadece anlık satış yapmak üzere bir kereye mahsus olacak 
şekilde tasarlamayın. Eğer öyle olsaydı bugün dünyanın en büyük 
markaları hala reklam vermeye devam ediyor olmazlardı. Süreklilik arz 
etmek gerekir. Vakit ayırmak, ince düşünmek, emek harcamak gerekir. 
Bir kere reklam verip hemen dünya markası olmayı hayal etmemek 
önemlidir. Bunu ancak zamana yayarak yapacağınız planlı, sistemli, 
amaçlara yönelik şekilde tasarlanmış stratejik çalışmalar sayesinde 
yapabilirsiniz. 
Gelelim bu gün neler yapabileceğimize..
Potansiyel hedef kitleniz buralarda bir yerlerde. Öyleyse onların 
bulunduğu, geçtiği, gördüğü, baktığı yerlerde olmalısınız. Müsait olan 
reklam alanlarımız sizleri bekliyor. Bizimle iletişime geçmeniz adınızı 
billboardlara taşımanız için yeterli. Değerlendirebileceğiniz reklam alanı 
yelpazemiz oldukça geniş. Sıralayacak olursak:
Açık Hava Reklam Mecralarımız: 
Billboard – Clp – Otopark Bileti – Bariyer Kaplama – AVM Dış Duvar
AVM/Atölye İçi Reklam Mecralarımız:
Işıklı Duvar Pano – X-Ray Kaplama – Otomatik Kapı Kaplama –  
Asansör Dış/İç Kapı Kaplama – Duvar Panoları – Asansör Perdesi – Floor 
Graphics – Dönkart – Asansör Cam Kaplama – SMS – LCD – Yürüyen 
Merdiven Yan Camı Kaplama - 
İLETİŞİM: 0212 603 00 00 / 163 CEP: 0530 820 67 67 
MAIL: bgul@kias.com.tr

Outdoor Indoor
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 “Marka oluşturmak kolay değil ama 
bunu başarmak zor da değil”
Roberto Coin 14 yaşından itibaren 
başladığı kuyumculuk sektöründe 
verdiği emeği kuyumculuk masterı ile 
tamamlamış ve İngiltere’ de yaşayan 
bir İtalyan’ dır.

Mücevher işine girişi ise 33 yaşında iken 
Coin’ in, ünlü mücevher firmalarına 
üretim yaparak başlamasıyla olur. 
Kendi markasını yaratma isteğiyle de 
Roberto Coin adıyla farklı mücevher 
tasarımlarına imza atan bir tasarımcıya 
dönüşüyor.

Roberto Coin’ in amacının tüm 
nesillere hitap etmek, modayı 
yakından takip ederek, yenilikçi 
olmak ve sadece zenginlere değil 
herkese mücevher üretmek olduğu 
yaptığı röportajlarından anlaşılıyor.

Mücevherin lüks olarak algılanmasını 
istemediğini belirten Coin; “Mücevher 
ve pırlanta işindeyiz ama lüks kelimesini 
kullanmak da hoşumuza gitmiyor.” 
diyor. Mücevherin bugün 
teknolojinin gelişmesi ile lüks 
kavramındaki değişikliklerle 
beraber sadece lüks bir marka 
olmaktan çıktığını ve insanların ömür 
boyu kullanacağı özel parçalar üreten 
bir marka olduklarını söylüyor. 
Roberto Coin’de 300 Euro dan
1 milyon Euro’ya kadar ürün kartelası 
bulunmakla beraber 300 Euro olan 
bir mücevheri,  genç bir kız ilk 
mücevheri olarak satın alabileceğini,  
25-30 yaşlarına gelindiğinde daha 
pahalı bir ürünü seçebileceklerini, 
50’li yaşlarda ise daha pahalısını 
seçerek ürün ve pahanın yaşla birlikte 

arttığını da gözlemlediğini belirtiyor. 
Mücevherlerinin üzerine Roberto 
Coin ya da R.C. yerine farklılık 
yaratmak için her mücevherinin içine 
imza gibi ufak bir yakut taş koyuyor 
ve bu taş aynı zamanda firmanın 
amblemi olarak da kullanılıyor. 

Neden yakut sorularına ise cevabı net:
“Yakutu takanın hayal ettiği her neyse 
onun gerçekleşeceği söylenir. Aşk mı 
hayal ediyorsunuz aşk, sağlık mı hayal 
ediyorsunuz sağlık verir”.
Kreasyonlarının bireyselliği 
tanımladığı Roberto Coin; tutku ve 
yaratıcılığı bu tasarımlarda hayat 
buluyor. Eşsiz parçaların geçmişle 
bugün arasında kurduğu köprü ise 
bağı giderek güçlü kılıyor.
 “Marka oluşturmak kolay değil ama 
bunu başarmak zor da değil”

BİYOGRAFi

MÜCEVHERİ 
TASARIMLA 
BULUŞTURAN 
DEV; ROBERTO COİN 
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Peki nedir bu kadar korkuya sebep 
olan insanlarda? Araştırmalar 
gösteriyor ki bu korkunun
oluşmasında çocukluk yıllarında 
maruz kalınan travmanın 
büyük etkisi olmaktadır.
Diş hekimindeyken bazı anneler 
çocuklarını zaptedebilmek için 
“sus yoksa dişini çeker doktor ya 
da iğne yapar yoksa” diye
uyarılarda bulunmaktadırlar hatta 
bu davranışlarını evlerinde bile 
sürdürmektedirler. 
Bu davranışlar çocuğun bilinç 
altında yer ederek  doktorların bir 
ceza unsuru muayenehanelerin / 
hastanelerin de acı çekilen yer 
ola-rak algılanmasına yol 
açmaktadır. Birey bilinç altındaki 
bu korkuyu çoğu zaman 
silememekte sonuçta da 
dayanamadığı noktada 
hekime gitmekte hemen de ağrının 
geçirilip biran önce tedavi olmayı 
beklemektedir. Bu durum daha 
komplike bir tedaviyi ya da çekimi 
gerektirmekte bu da hastanın daha 
da korkmasına yol açmaktadır. Ve 
sonuçta kısır bir döngüyü 
oluşturmaktadır.

İnsan çoğunlukla bilinmeyenden 
korkar.Bu durumda gerek tedavi 
öncesinde gerekse tedavi sırasında 
hasta bilgilendirilmelidir. Zaten 

üzerinde ne yapıldığını bilmek 
bireyin en doğal hakkıdır. Hekim 
bir yandan tedavisini yaparken bir 
yandan da hastasıyla konuşursa 
ilgiyi konuşmaya çekerek hastasının 
korkuya 
odaklanmasının önüne 
geçebilmektedir. Tedavi sonrasında 
olası komplikasyonlar hakkında 
yeterli ve detaylı bilginin verilmesi 
de hastanın hekime güveninin 
kuvvetlenmesini sağlamaktadır.

Günümüzdeki teknolojik
gelişmeler sayesinde artık hastanın 
ağrı duymasının geniş ölçüde 
önüne geçilmiştir. Diş hekiminin 
gerekli özeni göstermesi 
sonucunda düzenli kontrole 
gelmeyi alışkanlık edinen hastada 
zaten problemler daha oluştuğu 
anda saptanmakta, yapılan
 işlemlerde de çoğu zaman iğne 
yapılması bile gerekmemektedir.

Dolayısıyla bütün bu problemler 
,düzenli diş hekimi kontrolüne 
gidilmesiyle son bulacaktır. 
Önemli olan bu bilincin 
yerleştirilmesi olup, en önemli 
görev de bu konuda biz diş
hekimlerine düşmektedir. 

DİŞ HEKİMİ 
KORKUSU/
KOLTUK FOBİSİ
Günümüzde diş hekimliğindeki bütün teknolojik 
gelişmelere rağmen diş hekimine gitmek hala sosyal bir 
fobi olmayı sürdürmektedir. 

DT. YÜKSEL ERENSOY SAĞLIK
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KİAŞ GENEL MÜDÜR ASİSTANI BÜŞRA 
KÜNTECİ DÜNYA EVİNE GİRDİ!

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 
Genel Müdürü Selami Tütüncüoğlu’nun 
nikah şahitliğini yaptığı düğün törenine, 
çiftin ailesi ve arkadaşlarının dışında KİAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Mustafa 
Ertekin, Veli Üzen  ve KİAŞ çalışanları de 
katıldı.

Yeni evli çifte bir ömür boyu mutluluk ve 
şans getirmesini dileriz. 

Kuyumcukent İşletme A.Ş. Genel Müdür Asistanı
Büşra Künteci,28 Aralık 2013 tarihinde Beylükdüzü’nde gerçekleşen düğünle

Burak Emre Günay ile dünya evine girdi.

HABER
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DEKORASYONUN

Beyaza renk katın
Beyaz rengin dinginliğine biraz enerji 
katmanın en güzel yolu, onu renklendirmekten 
geçiyor. Kırmızı ve mavi mutfak aksesuarları, 
mutfak dolaplarının camlı kısımlarına konu-
lacak renkli objeler ve bambu sandalyeler ile 
dinamik bir hava yaratabilirsiniz.

Kendinizi anlatan köşeler 
oluşturun
Dekorasyonun en önemli noktası, kendi 
tarzınızı yaratabilmek demiştik. Basit bir 
evi küçük dokunuşlarla bambaşka bir tarza 
dönüştürebilirsiniz. Önemli olan ilgi alanınızı 
ve hoşlandığınız şeyleri belirleyip, karakteristik 
alanlar oluşturmak. Örneğin, koleksiyonunu 
yaptığınız objeler ve bibloların olduğu konsol, 
çay içmek için cam önüne yaptığınız köşe gibi...

Eşya kalabalığından kurtulun
Oturma odaları ve salonlar genellikle aile 
toplantıları, misafirler ve kalabalık 
ortamlar için dekore edilmiş, sıcak ve rahat 
mekanlardır. Salonlarda göz önüne alınacak 
en önemli nokta, konforu sağlarken mekanın 
kalabalık olmamasına dikkat etmek. Özellikle 
küçük bir salonunuz varsa fazla eşyalardan 
kurtulmalısınız. Az eşya, salonu daha ferah 
gösterir.

Sevdiğiniz kumaş ve desenleri 
bulun
Sizi yansıtan sevdiğiniz kumaşlar, 
dekorasyonun bir diğer önemli parçasını 
oluşturur. Kumaşı belirledikten sonra renklerin 
seçimi, aksesuvarlar ve mobilyaları 
dekorasyona eklemek daha kolay olacaktır.

Dekorasyon objelerinizi grup 
haline getirin
Belli objelerin koleksiyonunu yapıp, evinize 
sanatsal bir ortam katabilirsiniz.Unutmayın, 
her şeyi bir araya toplayarak sadece dağınık bir 
görüntü oluşturursunuz. Önemli olan uygun 
renk ve objeleri bir arada kullanmak. Örneğin, 
kedi biblosu çeşitleri, nostailjik görünümlü 
Türk kahvesi fincanları, renk renk bereket 
narları...

Banyo dekorasyonu için basit öneriler
Artık banyonuza adım atmak bile istemiyor 
musunuz? Banyonuzu sıradanlıktan kurtarmak 
için basit önerilerim var.Bir daha ki yazımızda 
kolay uygulanabilen banyo dekorasyonu 
önerilerinden sizlere bahsedeceğim...

CD MİMARLIK LTD.ŞTİ.
www.cdmimarlik.com.tr
info@cdmimarlik.com

Evinizin her köşesine yeni ve taze bir görünüm 
verebilirsiniz. İşte, her evde uygulanabilecek 
dekorasyon önerileri...

PÜF NOKTALARI...

Mimar |Celil DEMİRSOY DEKORASYON KÖŞESİ
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Sezonun Öne Çıkan Takısı: Zincir
2014 İlkbahar / Yaz Modasında öne 
çıkan model olarak; zincir görülüyor. 
Bu sezon zincirin altın çağını yaşayacağı 
sezon olacak. Kalın ve gösterişli zincirler 
ise en çok kullanılacak zincir çeşidi. 
Takılarda altın çağına yakışır altın 
tonlarının hakimiyeti görülüyor ve bu 
sezon zincir daha çok kolye ve 
bilekliklerde görülecek.

Yatay Kolyelere İnat “Dikey Kolyeler”
Yeni sezonun en dikkat çeken ürünü 
kolyelerin dikey olarak kullanılmasıdır. 
Dikey kolyelerde ise  renkli doğal 
taşların kullanılıyor…

“Cuff Bilezikler” Geri Dönüyor
Her iki kola takılan Cuff ’lerle, Double 
Cuff trendinin ön plana çıktığı 
görülüyor. Cuff bilezikler sadece bileğe 
değil dirseklere de takılarak 
kullanılıyor…

Yıldız Olmak İsteyenlere Yıldız Figürü
2014 İlkbahar/ Yaz takıları arasında 
kullanılan figür yaza damda vuracak. Bu 
sezon büyük yıldızlar en çok kolyelerde 
kullanılıyor. Yıldız kullanılan takılarda 
zincir ve kristal detayına da 
rastlanıyor…

1’ İnci Yine Moda
İnci her zaman moda ancak bu sezon 
incilerin boyutları daha büyük ve 
belirgin görünüyor. En çok kullanıldığı 
yer ise kolyeler…

Rengarenk Kristal
Sezonun en önemli takı modasından 
biri olan kristal… bu sezonda kristal 
boncukların sık kullanıldığı takıların 
ve kristalle süslenmiş parçalar da sık 
görülüyor. Doğal kristal rengi dışında 
rengârenk kristal boncukların 
kullanıldığı takılar sezonun dikkat çeken 
parçaları arasında yer alıyor.

Tasma (Choker) Kolye
Bu sezon altın ya da gümüş renginde 
tasma kolyelerin oldukça sık 
kullanılacağını söylemek gerek. Sadece 
metal plaka şeklinde olanları değil, inci, 
kristal ve zincirden tasarlanmış Choker 
kolyeler sezonun önemli takı 
modasından biri olacak.

Klasik Bir Çizgi: Saat
Saatin modası olmaz diye 
düşünebilir ancak, 2014 yaz 
koleksiyonlarında aksesuar olarak saat 
kullanılması dikkat çeken bir ayrıntı. 
Büyük saatlerin dikkat çektiği 
koleksiyonlarda saate benzeyen 
bilekliklerin kullanılması da önemli bir 
detay...

BU SEZON TAKILARDA NE MODA ?
Kişiliğimiz, zevklerimiz hakkında karşıya en doğru ipuçlarını veren ve kıyafetlerin 
vazgeçilmezi, tamamlayıcı unsur; takılar… Basit bir kıyafeti bile en şık kıyafete 
çeviren işlevsel araç olan takıların 2014 İlkbahar/ Yaz takı modasında neler var ?

MODA
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HİZMET AĞINI GENİŞLETEN BELLİS SEYAHAT 
KUYUMCUKENT’İ TERCİH ETTİ

Kuyumcukent’de Yüksek Hızlı Tren (YHT) Tek Satış 

Yetkilisi olan Bellis Seyahat, başta TÜRK HAVA 

YOLLARI olmak üzere; ANADOLUJET, BORAJET, 

PEGASUS, İZAİR, ATLASJET, SUNEXPRESS, ONURAIR 

Hava Yollarının Tam Yetkili, IATA ve TÜRSAB Belgeli A 

Grubu Bilet Satış Acentasıdır.

Açılışından bu yana, Kurumsal  ve Bireysel müşterilerinin 

seyahat taleplerindeki beklentileri çok iyi bilen kaliteli ve 

profesyonel kadrosuyla hızlı ve güvenilir hizmetler sunan  

Bellis  Seyahat  koşulsuz müşteri memnuniyetine önem 

vermektedir.

Gelişen deneyimli kadrosuyla; 

Yurt içi ve Yurt dışı Uçak Biletleri 

YHT - Yüksek Hızlı Tren Biletleri 

Yurt içi ve Yurt dışı Otel Rezervasyonları 

Vize Hizmetleri

Araç Kiralama 

Konularında dünyanın her yerine hizmet vermektedir. 

 














