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ORTADOĞU’NUN EN BÜYÜK ENTEGRE ALTIN, GÜMÜŞ, MÜCEVHER ÜRETİM VE TİCARET MERKEZİ

KUYUMCUKENT’E 
METRO GELİYOR!

YÖNETİM’İN ÇABALARI SONUÇ VERDİ 
İBB BAŞKANI KADİR TOPBAŞ AÇIKLADI; 

BÜYÜK BULUŞMA GERÇEKLEŞİYOR 
01-02 EYLÜL 2015 TARİHLERİNDE KUYUMCUKENT’TE DÜZENLENECEK OLAN KUYUMCULUK EĞİTİM 

ÇALIŞTAYI İLE KUYUMCULUK EĞİTİMİ İLE İŞTİGAL EDEN EĞİTİM KURUMLARI İLE SEKTÖR BULUŞUYOR

KUYUMCUKENT ÖDÜLE 
DOYMUYOR!

KİAŞ
ŞİMDİ DE “KOBİ 
VE GİRİŞİMCİLİK 
ÖDÜLLERİ” İÇİN, 
KOSGEB 
TARAFINDAN 
FİNALİST ŞİRKET 
SEÇİLDİ!

Kalitede En İyi Ticari Şirket 
Teknoloji Platin Ödülü

Uluslararası Kalite Ödülü

WEDDING WORLD AVM’DE 
03 EKİM-01 KASIM 2015’TE 

DÜĞÜNFEST
BAŞLIYOR 

YÖNETİM DEVLET 
BÜYÜKLERİNDEN DESTEK 
İSTEMEYE DEVAM 
EDİYOR!

KUYUMCUKENT’İN 
BAŞARISI TRT İLE 
TÜRKİYE GÜNDEMİNE 
TAŞINDI!  





86 HAYATA PEDAL ÇEVİRİN
HEM SAĞLIĞINIZI HEM DOĞAYI KORUYUN

67 KİAŞ PERSONELİ HER AN 
GÖREVEHAZIR KUYUMCUKENT’TE 
YANGIN TATBİKATI BAŞARI İLE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

74 KİAŞ DURDURAK BİLMİYOR
KOMPLEKSTEKİ ESKİYEN TEKNİK 
ALTYAPILAR YENİLENİYOR SİTE DAHA 
GÜVENLİ HALE GELİYOR!

76 WEDDING WORLD
KUYUMCUKENT AVM’DE AÇILIŞLAR 
DEVAM EDİYOR!

78 EVLİLİĞE DAİR ARADIĞINIZ 
HER ŞEY WEDDING WORLD 
AVM’DE

91 WEDDING WORLD AVM
İŞLETME OFİSİ YENİ YERİNDE!

82 YÖNETİM AVM’Yİ GELİŞTİRMEYE
DEVAM EDİYOR, SİTE OTOPARK SORUNU 
BİR NEBZE AZALDI

85 KUYUMCUKENT DERGİ
SANAT CAMİASININ İLGİ ODAĞI OLDU

87 KİAŞ’IN ABD’Lİ ÖĞRETMENLER İLE
BAŞLATTIĞI İNGİLİZCE KURSUNUN
2.DÖNEMİ YOĞUN İSTEK ÜZERİNE
EYLÜL AYINDA BAŞLIYOR

62 KİAŞ VERDİĞİ HİZMET KALİTESİNİ
ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR ÖDEME 
NOKTASI YENİLENDİ
KONFORLU VE MODERN HALE GETİRİLDİ

88 WEDDING WORLD 
KUYUMCUKENT AVM’NİN BİR EKSİĞİ DAHA
TAMAMLANDI ÇOCUK OYUN ALANI AÇILDI

89 KUYUMCUKENT’İ
GÜZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM 
EDİYOR!

93 KUYUMCUKENT’TE
İBADETHANELER ARTIK DAHA KONFORLU!

92 KİAŞ HİZMET STANDARTLARINI
YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYOR!
ATÖLYE MAL KABUL ALANINA DÜZEN 
GETİRİLDİ

95 EL EMEĞİ GÖZ NURU
TRABZON HASIR ÖRÜCÜLÜĞÜ

94 ALGOLOJİ (AĞRI BİLİMİ)

83 KUYUMCUKENT DERGİSİ
OKUYUCULARI RÖPORTAJLARINDA
KUYUMCUKENT’İ VE DERGİYİ ANLATTILAR

70 BAHÇELİEVLER KAYMAKAM’I
MEHMET ALİ ÖZYİĞİT KUYUMCUKENT 
YÖNETİMİNİ ZİYARET ETTİ

72 ATÖLYE BLOĞUNA GİRİŞLER 
KISITLANIYOR

84 KİAŞ SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİ KAPSAMINDA KIZILAY İLE 
İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDİYOR

64 KUYUMCUKENT’İN BAŞARILARI 
İŞ DÜNYASINDA DA SES GETİRDİ!
KİAŞ GENEL MÜDÜRÜ SELAMİ 
TÜTÜNCÜOĞLU BUSINESS CHANNEL 
TV’DE “GÜLGÜN FEYMAN İLE ANLATACAK 
ÇOK ŞEY VAR” PROGRAMINA KONUK 
OLDU!

90 KUYUMCUKENT YÖNETİMİ 
KİAŞ ÇALIŞANLARI İLE İFTAR YEMEĞİNDE 
BULUŞTU

64

40

89

38

70

6273 YÖNETİM SEKTÖRDEKİ 
SAHTECİLİĞİ VE KAÇAKÇILIĞI ÖNLEMEK 
İÇİN TEDBİRLER ALMAYA BAŞLADI İŞYERİNİ 
KONTROLE GELEN KİAŞ GÖREVLİLERİNİ 
İÇERİ ALMAYANLARA VE İŞİNİ YAPMASINI 
ENGELLEYEN İŞLETMELERE
CEZA GELİYOR!

66 KUYUMCUKENT YÖNETİMİ 
AİDAT, KİRA, YATIRIM BÜTÇESİ BORÇLARI
VE REKLAM TANITIM AİDATLARINI
ÖDEMEYEN ÜYELERİ UYARIYOR

58 WEDDING WORLD 
KUYUMCUKENT AVM’NİN GELİŞİMİ VE 
DAHA FAZLA MÜŞTERİ ÇEKMESİ İÇİN 
AVM İŞYERİ SAHİPLERİNİN YOĞUN TALEBİ 
ÜZERİNE YÖNETİM, REKLAM KATKI PAYI 
UYGULAMASINI BAŞLATTI

6 BAŞYAZI

13 KUYUMCUKENT ÖDÜLE 
DOYMUYOR!
KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ş’NİN 
BAŞARILARI TÜRKİYE SINIRLARINI BİR KEZ 
DAHA AŞTI

18 GURURUMUZU TÜM TÜRKİYE İLE 
PAYLAŞIYORUZ

20 MAKALE KİAŞ YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI NEVZAT SUDAŞ

30 ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARIN
SONUCUNDA KUYUMCUKENT’TE
HİZMETLERİN KALİTESİ ARTTI

16 KİAŞ DEVLET BÜYÜKLERİNDEN
DESTEK İSTEMEYE DEVAM EDİYOR!

50 KUYUMCUKENT YÖNETİMİ 
SEKTÖRÜN GELİŞİMİ İÇİN KALİTE 
STANDARTLARINI YUKARIYA ÇEKMEYE 
DEVAM EDİYOR ÖZEL AYAREVLERİNE
DÜZENLEME GELİYOR!

54 KUYUMCUKENT’İN 
ULUSLARARASI BAŞARILARI VE 
KAZANDIĞI ÖDÜLLER HER YERDE
DİKKAT ÇEKMEYE BAŞLADI

42 GELENEKSEL ŞEHİT AİLELERİ VE 
GAZİLER İFTARI

22 KUYUMCUKENT 
YÖNETİMİ SEKTÖRÜN GELİŞİMİ İÇİN BU 
DEFA DA EĞİTİM KONUSUNA EL ATTI!
BÜYÜK BULUŞMA GERÇEKLEŞİYOR 01-02 
EYLÜL 2015 TARİHLERİNDE
KUYUMCUKENT’TE DÜZENLENECEK 
OLAN KUYUMCULUK EĞİTİM
ÇALIŞTAYI İLE KUYUMCULUK EĞİTİMİ İLE 
İŞTİGAL EDEN EĞİTİM KURUMLARI İLE 
SEKTÖR BULUŞUYOR

34 KUYUMCUKENT 
BAŞARIDAN BAŞARIYA 
KOŞUYOR
KİAŞ, GÖSTERDİĞİ BAŞARIDAN ÖTÜRÜ 
ŞİMDİ DE “KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK 
ÖDÜLLERİ” İÇİN, KOSGEB TARAFINDAN 
FİNALİST ŞİRKET SEÇİLDİ! SERTİFİKASYON 
BAŞARILI GEÇERSE ÖDÜLÜ TÖRENLE 
CUMHURBAŞKANI VERECEK

52 KUYUMCUKENT YÖNETİMİ HEM 
AVM’YE DAHA FAZLA MÜŞTERİ ÇEKMEK, 
HEM DE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN 
ÖNEMLİ BİR İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN 
ÇALIŞIYOR NİHAYETİNDE “ULUSLARARASI 
KUYUMCULUK MÜZESİNE”DÖNÜŞECEK 
OLAN “ALTIN’IN SERÜVENİ EĞİTİM, SERGİ 
VE ATÖLYE MERKEZİ” KUYUMCUKENT’TE 
AÇILIYOR

48 KİAŞ GENEL MÜDÜRÜ
SELAMİ TÜTÜNCÜOĞLU
24 AĞUSTOS’TA CANLI YAYIMLANAN 
BLOOMBERG HT TV’NİN İŞ DÜNYASI
PROGRAMINDA SEKTÖRDEKİ 
GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

36 KİAŞ GENEL MÜDÜRÜ SELAMİ 
TÜTÜNCÜOĞLU HÜRRİYET GAZETESİ 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ SEDAT ERGİN 
İLE GÖRÜŞTÜ

8 GURURLUYUZ !
KUYUMCUKENT ARTIK
ULUSLARARASI KALİTE ÖDÜLLÜ BİR TESİS, 
KİAŞ İSE ULUSLARARASI KALİTE ÖDÜLLÜ 
BİR ŞİRKETTİR

11 KUYUMCUKENT’E
METRO GELİYOR!

11

13

16

34

44 KUYUMCUKENT YÖNETİMİ
VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
KUYUMCULUK MESLEKİ (ÇIRAKLIK) EĞİTİM 
MERKEZİ YENİ ÖĞRETİM DÖNEMİNDE 
KUYUMCUKENT’TE AÇILIYOR! 

12 YÖNETİM VERDİĞİ SÖZÜ 
TUTTU
AVM’Yİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR 
WEDDING WORLD AVM’DE 03 EKİM-
01 KASIM 2015’TE GERÇEKLEŞECEK 
DÜĞÜNFEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ VE 
KONSER ETKİNLİKLERİ İLE AVM’YE 
ZİYARETÇİ AKINI HEDEFLENİYOR!

33 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ 
BAŞARI GRAFİĞİNİ YÜKSELTMEYE DEVAM 
EDİYOR

46 EĞİTİME KATKILARI SONUCUNDA 
KİAŞ GENEL MÜDÜRÜ SELAMİ 
TÜTÜNCÜOĞLU ÖĞRETMENİM 
DERGİSİ’NİN KAPAK KONUĞU OLDU!

32 KUYUMCUKENT’İN SEKTÖR 
İÇİN ÖNEMİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR! 
KİAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NEVZAT 
SUDAŞ BLOOMBERG HT TV’NİN İŞ 
DÜNYASI PROGRAMINA KONUK OLDU!

40 WEDDING WORLD 
KUYUMCUKENT AVM’DE DÜZENLENEN 
HAREM İSTANBUL FEST ÜNLÜ İSİMLERİ 
BİRARAYA GETİRDİ!

38 LİDYA “ALTIN ÜLKE” ALTIN, 
GEMOLOJİ VE KUYUMCULUK 
SEMPOZYUMU İSTANBUL ALTIN 
RAFİNERİSİ A.Ş. ANA SPONSORLUĞUNDA 
VE KUYUMCUKENT YÖNETİMİNİN 
DESTEĞİYLE 9-11 EKİM 2015 TARİHLERİ 
ARASINDA SALİHLİ’DE DÜZENLENİYOR!

56 KİAŞ’IN SON DÖNEMDEKİ 
BAŞARILARI HÜRRİYET GAZETESİNE VE 
İNTERNET SİTESİNE HABER OLDU

İÇİNDEKİLER
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Kuyumcukent 
Yönetim Kurulu Başkanı
Av.Özcan HALAÇ

Kuyumcukent’in gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığımız, 
Eylül ayında başlanacak Metro projesi ile Kuyumcukent’in ulaşım 

sorununun ortadan kalkacağının haberini sizlere müjdelemenin mutlu-
luğu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Dergimizin yeni sayısında kuyumculuk sektörünü yakından ilgilendiren 
pek çok konunun yanı sıra Kuyumcukent’te son dönemde yaşanan ge-
lişmeleri ele aldık. İki yılı aşkın bir süredir sürdürdüğümüz çalışmala-
rımızın karşılığını hizmetlerimizin kalitesini Temmuz ayında İsviçre ve 
İtalya’da aldığımız 2 prestijli ve önemli “Uluslararası Kalite Ödülü” ile 
tescilleyerek, Kuyumcukent’in tanıtımı ve bilinirliğinin arttırılması hede-
fimize daha da yaklaştık. Kuyumcukent artık uluslararası bir tesis, KİAŞ 
ise uluslararası bir şirkettir.

KİAŞ’ın çevre duyarlılığını, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiye-
tini ve müşteri memnuniyetini esas alan bir şirket olduğunu kanıtlayan 4 
ISO kalite belgesini almamızın hemen ardından özellikle son iki yıl içe-
risinde   çevre    yatırımlarına  ağırlık   vermemizin   neticesinde, KOS-
GEB’in düzenleyeceği “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 2015” yarışmasının 
finalisti olmaya da hak kazandık. 

Kuyumculuk sektörünün gelişmesine katkı sağlamayı her zaman birinci 
önceliğimiz kabul ederek faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sektörün nite-
likli eleman ihtiyacının karşılanmasına büyük katkılar sağlayacak önem-
li projemiz Kuyumcukent Kuyumculuk Eğitim Çalıştayı’nı 01-02 Eylül 
2015 tarihleri arasında Wedding World AVM’de gerçekleştireceğiz. Yine 
aynı amaçla Wedding World AVM’de yeni öğretim döneminde derslere 
başlayacak olan Mesleki Eğitim (Çıraklık) Merkezi’ni açıyoruz. 

Ayrıca Türkiye’de bir ilk olacak Kuyumcukent’te açılması ile kuyum sek-
törü başta olmak üzere büyük ses getireceği kesin olan, sektörün kalbi 
olan Kuyumcukent’i bir adım daha ileriye taşıyacak olan “Kuyumculuk 
Müzesi” nin alt yapısını oluşturacak olan Altının Serüveni Eğitim, Sergi 
ve Atölye Merkezi’nin açılacağının müjdesini de vermek istiyorum. 

Tesisimizde gerçekleştirdiğimiz bu önemli projelerin yanı sıra günde 
ortalama 20.000 kişinin ziyaret ettiği, Evlilik ve Altın Alışveriş Merkezi 
Wedding World Kuyumcukent AVM’yi de bünyesinde bulunduran tesi-
simizde çalışanların ve alışverişe gelen müşterilerin ulaşım sorunlarını 
çözerek memnuniyetlerini büyük ölçüde arttıracak olan, devlet büyükle-
riyle ve resmi kurumlarla tesis ettiğimiz ilişkilerin neticesinde gerçekleş-
mesini sağladığımız, Eylül ayında başlayacak yeni metro hattı projesinin 
müjdesini vererek sevincimi sizlerle paylaşıyorum. 

Her geçen gün talebi artan ve sektörün önemli bir dergisi olan Kuyumcu-
kent dergimizin 11. sayısını sizlere sunarken dergimizin hazırlanmasında 
emeği geçen ve bize destek veren herkese teşekkür ederim. 

Kuyumculuk 
sektörün merkezi 
Kuyumcukent’in 
Yönetimini devam 
ettirdiğimiz ikinci 
dönemde de başarılı 
ve özverili bir şekilde 
sürdürdüğümüz 
faaliyetlerimiz ile 
Kuyumcukent’i 
hak ettiği yere 
getirmek konusunda 
büyük aşamalar 
kaydetmenin haklı 
gururunu yaşıyoruz. 

BAŞYAZI
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Hesa İnşaat, Uludağ Üniversitesi 
Rektörü, Adana Büyükşehir Be-
lediye Başkanı gibi ülkemizden 
birçok önemli isme ödül veren 
Sokrates Komitesi gibi uluslararası 
prestiji yüksek bağımsız bir komi-
te tarafından verilen böyle önemli 
ve değerli ödülü kazanan KİAŞ Yö-
netici ve Çalışanları bu başarının 
haklı gururunu yaşıyor. 

Kalite ve yönetim alanında Yılın En 
İyi Hizmet Veren Prestijli Şirketleri 
arasında gösterilerek KİAŞ’ın hiz-
met kalitesini tescilleyen bu önemli 
ödülü; 01 Temmuz 2015 tarihinde 
İsviçre’nin Montrö şehrinde dü-
zenlenen; Kapadokya’da gösterdiği 
başarı nedeniyle Nevşehir Bele-
diye Başkanı Sn.Hasan Ünver’in 
de “Dünya’da Gidilmesi Gereken 
En İyi Destination” ödülünü aldı-
ğı törende, ödülünü alan KİAŞ’ın 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Selami Tütüncüoğlu 
“Kuyumcukentlilerin gururlanma 
zamanıdır, çünkü artık Kuyumcu-
kent “uluslararası kalite” ödülüne 
sahip bir Tesis, KİAŞ ise “uluslara-
rası kalite” ödülüne sahip bir şir-
kettir. Bu göreve 2 yıl önce gelerek 
gerek Kuyumcukent’i “ölü yatırım” 
olmaktan kurtararak ekonomik 
canlılığı sağlayan ve hak ettiği yere 
taşımak için çok kısa sürede Komp-
lekste ciddi gelişmeler kaydeden, 
gerekse batak bir şirketi kısa süre-
de kar’a geçirerek mali tablosunu 
düzelten, gerekse de şirketin ver-
diği hizmet kalitesini yükselterek 
4 İSO belgesini alarak çok kısa bir 
zamanda önemli bir yükseliş gös-
teren KİAŞ’ın uluslararası arenada 
kazandığı bu başarının, öncelikle 
KİAŞ’ın Genel Müdürü olarak beni 
ve tüm yöneticilerimizi, çalışanla-
rımızı çok gururlandırdığını ifade 
etmeliyim. KİAŞ’ta vermiş olduğu-
muz hizmetlerin kalitesinin, İsviç-
re Kalite Standartları Enstitüsü gibi 
uluslararası prestiji yüksek, bağım-

sız bir kurum tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda ödüle la-
yık görülmesi, uluslararası kalitede 
bir iş yaptığımızın ispatı niteliğin-
de olduğu için ödülü bizim açımız-
dan daha da önemli kılmaktadır. 
KİAŞ’ta sürekli geliştirerek devam 
ettiğimiz hizmetlerimiz sonucun-
da almaya layık görüldüğümüz, 
Uluslararası Kalite Ödülü’nü ve 
sertifikasını almak için katıldığım, 
Londra Yöneticiler Enstitüsü Ulus-
lararası Forum’unun Kalitede Mü-
kemmellik Özel Oturumu’nda, 
hem Avrupa İş Konseyi Üyelerine 
KİAŞ’ın başarılarını ve yeni proje-
lerini, İngiltere’nin en önde gelen 
iş dünyası kurumlarından biri olan 
Thames Valley Ticaret Odası’nın 
temsilcileri, iş dünyasının önde ge-

len yöneticileri ve EBA üyelerine 
sunma, hem de ödülümüzü onların 
elinden alma şansı elde ettim. Ay-
rıca Oturum’da, KİAŞ’ın başarıları-
nı ve yeni projelerimizi anlattığım 
sunum ile Kuyumcukent’in Avru-
pa’da bilinirliğine büyük bir katkı 
sağlayarak, KİAŞ’ın kazançlı yeni 
işbirlikleri yapabilmesi için zemin 
hazırlama fırsatı yakaladım. Tüm 
KİAŞ Yöneticileri ve çalışanları ola-
rak; bir yandan bu başarının haklı 
gururu ve mutluluğunu yaşarken, 
bir yandan da bu ödülün getirdiği 
ilave sorumlulukların bilincinde 
olarak hizmetlerimize devam edi-
yor olacağız.” diyerek düşüncelerini 
dile getirdi.

GURURLUYUZ !
KUYUMCUKENT ARTIK 
ULUSLARARASI KALİTE ÖDÜLLÜ 
BİR TESİS, KİAŞ İSE  ULUSLARARASI 
KALİTE ÖDÜLLÜ BİR ŞİRKETTİR
KUYUMCUKENT’TE İKİ YILI AŞKIN SÜREDİR, SÜREKLİ YÜKSELİŞTE 
OLAN HİZMETLERİN KALİTESİ ULUSLARARASI ARENADA DA 
TESCİLLENDİ

Ortadoğu’nun en büyük enteg-
re altın, gümüş ve mücevher 

üretim ve ticaret merkezi olan Ku-
yumcukent’in işletme şirketi olan 
Kuyumcukent İşletme A.Ş.'nin Ge-
nel Müdürü Selami Tütüncüoğlu; 
merkezi Oxford / İngiltere'de bu-
lunan Avrupa İş Konseyi (Europe 
Business Assembly) tarafından 01 
Temmuz 2015’te İsviçre’de düzen-
lenen Avrupa Liderler Zirvesi’nde, 
İsviçre Kalite Standartları Enstitü-
sü’nce verilen “Uluslararası Kalite 
Ödülünü” aldı. 

İngiltere Oxford’da faaliyet göste-
ren Avrupa İş Konseyi (EBA), her 
yıl dünyada çıkış yapan başarılı 
şirketler hakkında, İsviçre Kali-
te Standartları Enstitüsü, merkezi 
Belçika'da bulunan Avrupa Pazar 
Araştırma Merkezi, Almanya'da 
bulunan İhracat Akademisi ve Çek 
Cumhuriyeti Müşavirlik ve Pazar-
lama Uzmanları Birliği aracılığı 
ile araştırmalar yapıyor. Avrupa İş 
Konseyi'nin yapmış olduğu araş-
tırmalar ışığında; şirket perfor-
mansı ve etkinliği, vizyon, liderlik, 
rekabetçilik, inovasyon seviyesi, 
kurumsal sosyal sorumlulukta    et-
kinlik   gibi   kriterleri   göz önünde

bulundurarak adaylarını belirliyor. 
Adayları mesleğinde çok başarılı 
akademisyen, iş adamı ve Yöneti-
cilerden oluşan Sokrates Komite-
sine sevk eden EBA, yılın firması 
ve yöneticisi ödülünü, çalışanlar 
ve müşteriler için en iyi yönetim 
teknikleri ve hizmetlerini geliştire-
rek şirketlerin başarısında etkin ve 
belirgin girdi sağlayan CEO ve üst 
düzey yöneticilerine veriyor. 

Geçmiş yıllarda dönemin Dışiş-
leri Bakanı Abdullah Gül, Mali-
ye Bakanı Kemal Unakıtan, Çalık                
Grubu   YEDAŞ   Genel    Müdürü, 
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YÖNETİM'İN ÇABALARI SONUÇ 
VERDİ, SONUNDA KUYUMCUKENT’E 
METRO GELİYOR!
İBB BELEDİYE BAŞKANI TOPBAŞ AÇIKLADI;
KUYUMCUKENT’TEN GEÇECEK 
METRO PROJESİ İHALESİ EYLÜL’DE SONUÇLANIYOR

Son iki yıllık dönem içerisinde 
büyük gelişmelere tanık olan 

Kuyumcukent; yeni metro projesi 
ile ulaşım konusundaki sıkıntılarını 
da kısa süre içerisinde çözmüş ola-
cak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Kadir Topbaş 13 Ağustos 
2015 günü yaptığı açıklamayla, İki-
telli ve Dudullu-Bostancı metroları 
için Eylül ayında ihale yapılacağını 
açıkladı. Topbaş, "İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi olarak İstanbul'un 
Anadolu ve Avrupa yakalarında iki 
önemli hat için ihale aşamasına gel-
dik. Ataköy-İkitelli ve Dudullu-Bos-
tancı metroları için Eylül ayında 
ihaleler yapılacak. Dudullu-Bostan-
cı arası 21 dakika, Ataköy-İkitelli 
arası 19,5 dakika olacak." dedi. 

Ataköy-İkitelli hattı ile Basın Eks-
pres yolu güzergahının Marmaray 
ve Olimpiyatköy-Bağcılar metrosu 
ile entegre raylı sisteme kavuşmuş 
olacağına dikkat çeken Topbaş, 
"Böylelikle Bakırköy, Bahçelievler, 

Bağcılar, Küçükçekmece ve Başak-
şehir ilçelerimiz bu hattan istifade 
edecek, yeni metro hattının Ataköy, 
Yenibosna, Çobançeşme, Kuyum-
cukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, 
Evren Mahallesi, İkitelli Kavşak, 
Mehmet Akif, Bahariye, Masko, İki-
telli Sanayi bölgelerinde durakları 
bulunacak" açıklamasını yaptı. 

Son 2 senedir Kuyumcukent’te 
görev yapan Özcan Halaç başkan-
lığındaki Yönetimin üst düzey 
devlet büyükleriyle ve resmi ku-
rumlarla tesis ettiği sağlıklı ilişki-
ler meyvesini verdi...

Kurulan sıcak ilişikler ve yardım 
talepleri sayesinde kronikleşmiş so-
runlarını    aşan,  büyüyen   ve   sek-

törün merkezi haline gelen Kuyum-
cukent’e ulaşımın yeni metro hattı 
sayesinde kolaylaşacak olmasının, 
bölgenin fiyat artışlarını üst düzey-
lere çıkarması artık kesinleşmiş olu-
yor. 

Evlilik ve Altın Alışveriş Merkezi 
olan Wedding World  Kuyumcukent 
AVM’yi    de    bünyesinde   bulun-
duran Kuyumcukent Kompleksi-
nin işletme şirketi KİAŞ’ın Genel 
Müdürü ve Başkan Vekili Selami 
Tütüncüoğlu; son dönemlerde yapı-
lan ulaşım iyileştirmelerinin tesiste 
çalışan 15.000 kişinin yanı sıra, alış-
verişe gelen müşterilerin de mem-
nuniyetini artıracağını belirterek 
yeni metro hattı projesini Kuyum-
cukent’lilere müjdeledi.
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KUYUMCUKENT ÖDÜLE DOYMUYOR!
KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ş’NİN
BAŞARILARI TÜRKİYE SINIRLARINI BİR KEZ DAHA AŞTI

İki yılı aşkın bir süredir özverili 
ve başarılı çalışmalarını sürdü-

ren Kuyumcukent İşletme A.Ş.’ye 
uluslararası bir ödül daha merkezi 
Paris’te bulunan Association Ot-
herways Management & Consul-
ting Kuruluşundan geldi. “Kalitede 
En İyi Ticari Şirket Teknoloji Pla-
tin Ödülü”nü, 27 Temmuz 2015’de 
İtalya’nın başkenti Roma’da düzen-
lenen törende KİAŞ adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş ve 
Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu 
aldı.

Kuyumcukent ve KİAŞ’ın başa-
rılarını ödül töreninde İngilizce 
sunum ile anlatan Kuyumcukent 
İşletme A.Ş. Genel Müdürü ve Baş-
kan  Vekili  Selami  Tütüncüoğlu; 
KİAŞ’ın hizmetlerinin kalitesinin 
uluslararası arenada bir kez daha 
tescillenmiş olmasının haklı guru-
runu yaşadıklarını belirtti. 

Geçmiş yıllarda Türkiye’den Abdi 
İbrahim İlaç Sanayi Holding, Ga-
ranti Bankası, EGE Yapı Group, 
İstanbul Elektrik & Tramway & 
Tünel –İETT, Konya Şeker San. 
ve Tic A.Ş., İstanbul Tersanesi ve 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
T.A.Ş. gibi önemli şirketlere ödül 
veren Otherways Management & 
Consulting Association, uluslara-
rası alanda ön plana çıkan kuru-
luşların Yönetim Sistemi, Gelişim 
ve İletişim alanlarında gelişmele-
rini teşvik etmek amacıyla; “Kali-
te Yönetimi”, “Sürdürülebilir Ge-
lişim”, “Proje ve Hedef Yönetimi”,       
“Tavsiyeler ve Kontrolü”, “Planla-
ma”,   “Pazarlama”     ile   “Çalışan

Yönetimi ve Bilgi Sistemleri” ko-
nularına odaklanıyor. KİAŞ, iki yılı 
aşkın bir süredir sürekli yükselişte 
olan hizmetleri sebebiyle bu yılki  
“The Platinum Technology Award 
for Quality & Best Trade Name” 
(Kalitede En İyi Ticari Şirket Tek-
noloji Platin Ödülü’ne) layık bu-
lunmuştur. 

Kısa bir süre önce merkezi Ox-
ford / İngiltere’de bulunan Avrupa 
İş Konseyi (Europe Business As-
sembly, EBA) tarafından İsviçre’de 
düzenlenen Avrupa Liderler Zir-
vesi’nde, İsviçre Kalite Standartları 
Enstitüsü’nce verilen “Uluslararası 
Kalite     Ödülünü”    nden       sonra 

almış oldukları bu ikinci ödülle 
gururlarının perçinlediğini belir-
ten KİAŞ Genel Müdürü ve Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili Selami   
Tütüncüoğlu, “Association Ot-
herways Management & Consul-
ting tarafından her bir kuruluşun 
kurumsal başarısını ve sahip ol-
duğu prestiji “İnovasyon – Kalite – 
Teknoloji” odaklı olarak tanıtmak 
amacıyla verilen bu ödülü almaya 
bu sene Türkiye’den Kuyumcukent 
İşletme A.Ş. layık görülmüştür. 

KİAŞ olarak çevre dostu bir işlet-
me prensibi ile yapılan tüm uygu-
lamalarda çevre mevzuatı ve ilgili 
yönetmelikler çerçevesinde

YÖNETİM VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
AVM'Yİ GELİŞTİRMEYE 
DEVAM EDİYOR
WEDDING WORLD AVM’DE 03 EKİM-01 KASIM 2015'TE GERÇEKLEŞECEK 
DÜĞÜNFEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ VE KONSER ETKİNLİKLERİ İLE AVM’YE 
ZİYARETÇİ AKINI HEDEFLENİYOR! 

Wedding World AVM'yi ge-
liştirmek ve bilinirliğini art-

tırmak maksadıyla KİAŞ Yönetimi 
son dönemde reklam ve tanıtım 
faaliyetlerine ağırlık vererek bazı 
etkinlikler düzenlenmesine destek 
olmaya başlamıştır. İlk olarak 11-14 
Haziran 2015 tarihleri arasında Ha-
rem Fest Etkinliği’nin  düzenlenme-
sinden sonra 03 Ekim – 01 Kasım 
2015 tarihleri arasında Düğün Fest 
Alışveriş Günleri ve Konser Etkin-
likleri düzenlenecektir. 

Etkinlik AVM Açık Otopark ala-
nında gerçekleştirilecek olup, bu et-
kinlik ile yılda 30 milyar TL’lik bir 
potansiyeli olan düğün harcamala-
rından Wedding World AVM ma-
ğaza sahiplerinin aldığı payı çoğalt-
mak ve Wedding World AVM'nin 
bu sektördeki en önemli marka 
haline gelmesini sağlamak amaç-
lanmaktadır. Düğün Fest Alışve-
riş Günleri ve Konser Etkinlikleri 
kapsamında, Kuyumcukent’te ma-
ğaza sahibi olanlara öncelik verile-
cek,  festivalin  temasına  uygun  ve 
bu  sektöre  hizmet  veren  firmalar 

da, kurulacak olan profesyonel fuar 
çadırına davet edilecektir.

Festival kapsamında açık otopark-
ta kurulacak olan fuar çadırı, 3.000 
m2 büyüklüğünde ve tamamen 
profesyonel bir alan olarak inşa 
edilecektir. Çadırın içerisinde katı-
lımcıların istedikleri büyüklüklerde 
standları, ısıtma – soğutma sistemi,  
fast – food alanı bulunacaktır. Yine 
festival ile koordineli olarak, açık 
otoparkta fuar çadırı yanında 5.000 
kişi kapasiteli bir konser alanı kuru-
lacak ve bir dizi konser belirlenen 
bir hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar 
günleri yapılacaktır.

Etkinliğin tanıtımı için, ulusal baz-
da yayın yapan TV, radyo, gazete 
ve dergilerde reklam ve advertori-
al haberler yapılacak; metrobüs ve 
otobüslerde panolar kullanılacak; 
Kuyumcukent reklam mecraların-
dan istifade edilecek; Facebook, 
İnstagram gibi sosyal medyada rek-
lamlar verilecek; konserlere katılan 
sanatçıların sosyal medya hesapla-
rından etkinlik duyuruları yapıla-
cak; Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri 
tarafından tahsis edilecek outdoor 
alanlarına reklamlar konulacaktır. 

Düğün Fest Alışveriş Günleri ve 
Konser Etkinlikleri ile Kuyum-
cukent'e gelecek olan ziyaretçiler 
sayesinde AVM’nin bilinirliğinin 
artması ve alışverişin canlanması 
hedeflenmektedir.

Habib 
KOCABAŞOĞLU
Blok Kat Malikleri 
Yönetim Kurulu 
Üyesi
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hareket ederek çalışmalarımızı 
mevzuat Çevre Yönetim Birimi 
kontrolünde sürdürüyor olmamız, 
çevresel değerleri ve kaliteyi ön 
planda tutarak almaya hak kazan-
dığımız ISO Kalite Belgeleri (ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, 
ISO 10002:2004 Müşteri Mem-
nuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 
14001:2004 Çevre Yönetim Siste-
mi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi) ile 
İsviçre Kalite Standartları Enstitü-
sünce verilen “Uluslararası Kalite 
Sertifikası” ve eğitim alanında ya-
pılmakta olan çalışmalar sayesin-
de kuyumculuk sektörünün gelişi-
mine katkılarımızın da bu önemli 
ödülü almakta etkili olduğunu 
belirtmek isterim. Ortadoğu’nun 
en büyük entegre altın, gümüş ve 
mücevher üretim ve ticaret merke-
zi olan Kuyumcukent iki yılı aşkın 
bir süredir hak ettiği şekilde ulus-
lararası standartlarda yönetiliyor 
olması, başarımızın önemli ödül-
lerle taçlandırılmasına vesile olarak 
bizi bir yandan gururlandırırken 
bir yandan da başarılarımızı sür-
dürmek ve daha da ileriye taşımak 
konusunda motive etmektedir.” di-
yerek ödüle ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu.

HABERLER

AĞUSTOS  2015 | SAYI: 11 14 AĞUSTOS  2015 | SAYI: 11

HABERLER

 15



+90 212 467 81 00
Topçular Mevkii Cicoz Yolu No: 32-34 Bayrampaşa, 34030 İstanbul
TITANIC HOTELS ANTALYA | ISTANBUL | BERLIN

Her yıl düzenlediği gelenek-
sel iftar programıyla siyaset 

camiasının önemli isimlerini bir 
araya getiren İstanbul Dostluk 
Derneği’nin bu yılki iftar progra-
mı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 11. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İs-
tanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, İstanbul Dostluk Derneği 
(İDD) Genel Başkanı Ahmet Aluç, 
İDD Yönetim Kurulu üyeleri, Ku-
yumcukent İşletme A.Ş Yönetim 
Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş ve 
yaklaşık 4 bin kişilik davetlinin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi.

İDD Genel Başkanı Ahmet Aluç’un 
konuşmasıyla başlayan iftar prog-
ramında daha sonra söz alan 11. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
İDD tarafından gerçekleştirilen 
Geleneksel İftar sofrasına ilk defa 
katıldığını, geçmişte birlikte siyaset 
yaptığı dost ve arkadaşlarıyla bir 
araya gelmekten büyük mutluluk 
duyduğunu ifade etti. 

İftar programında konuşan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ise 40 yıllık 
siyaset hayatı boyunca birlikte ol-
duğu kardeşlerini, ağabeylerini ve 
büyüklerini şükranla, minnetle, 
rahmetle yad ettiğini belirterek, 
katılımcıların, Ramazan-ı Şerifi’ni 
tebrik etti.

Bu iftar vesilesiyle 11. Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan bir ara-
ya gelen Kuyumcukent İşletme A.Ş 

Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 
Sudaş Kuyumcukent’te gerçekleş-
tirmeyi   düşündükleri  projelerden

bahsetme fırsatı bularak, kendile-
rinden destek istedi.

KİAŞ DEVLET BÜYÜKLERİNDEN 
DESTEK İSTEMEYE 
DEVAM EDİYOR!
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ticaretinin %90’ının yapıldığı tesis Kuyumcukent’te yılda ortalama 600 ton altın işlenmektedir. İş hacmi 30 
Milyar ABD Doları’na, özvarlığı ise 150 Milyon TL’ye ulaşan Kuyumcukent’in Türkiye ekonomisi için önemi-
nin gün geçtikçe artmasıyla birlikte, komplekste yaşanan gelişmelerin tüm sektörler tarafından yakından takip 
edilmesi bir zorunluluk haline gelmeye başlamıştır.  

GURURUMUZU TÜM TÜRKİYE İLE 
PAYLAŞIYORUZ
KUYUMCUKENT’İN BAŞARISI TÜRKİYE GÜNDEMİNE TAŞINDI!

KİAŞ'ın son 2 yılda gösterdiği 
üstün performans sonucun-

da, Kuyumcukent İşletme A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 
Genel Müdürü Selami Tütüncüoğ-
lu’nun 01 Temmuz 2015 tarihinde 
Montrö/İsviçre'de yapılan Avru-
pa İş Konseyi Kalitede Mükem-
mellik Özel Oturumu'nda aldığı 
"Uluslararası Kalite Ödülü" ve 
Genel Müdür Selami Tütüncüoğ-
lu’nun ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Nevzat Sudaş’ın 27 Temmuz 2015 
tarihinde merkezi Paris'te bulunan 
Association Otherways Manage-
ment & Consulting kuruluşundan 
aldıkları “Kalitede En İyi Şirket 
Platin Ödülü" ile tüm dikkatler 
Kuyumcukent’in üzerine çevrildi. 
Bu önemli gelişme, 04 Ağustos ta-
rihinde TRT1’in Ana Haber Bülte-
ninde ve 2 gün boyunca tüm TRT 
kanallarının haber bültenlerinde 
yayınlandı.

Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili ve Genel 
Müdürü Selami Tütüncüoğlu ve 
Yönetim   Kurulu   Başkanı   Nevzat 

Sudaş ile Kuyumcukent’te yaşanan-
gelişmeler ve KİAŞ’ın hizmet kalite-
sini uluslararası arenada tescilleyen 
2 önemli ödül hakkında röportajla-
rın yer aldığı haber bülteninde, Ku-
yumcukent Kompleksinde yer alan 
sektörün önemli kuruluşlarından 
İstanbul Altın Rafinerisi’nden altı-
nın rafinasyon süreçleri hakkında 
ve kompleksin büyük bir kuyum-
culuk atölyesinden altın takı ima-
latı hakkında alınan bilgilere yer 
verildi. Ülkemizin altın, gümüş ve 
mücevherat   üretimi,   ihracatı   ve
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Tüm okur ve esnaflarımı saygı, 
sevgi ve muhabbetle selamlı-

yorum. Rabbim inşallah hayırlısıy-
la daha nice başarı ve mutlulukları 
müştereken yaşamayı nasip eder. 

Dergimizin en son sayısının yayın-
lanmasından sonra geçen zaman 
zarfı içerisinde sizin takdir, tercih ve 
teveccühlerinizle tekrar göreve gel-
miş olduğumuz Kuyumcukent İşlet-
me A.Ş. yönetiminde yeni icraatlara 
ve başarılara imza atmaya devam 
ediyoruz. Hizmetlerimizin kalite-
sini her zaman daha üst seviyelere 
taşımak için göstermiş olduğumuz 
gayretlerimizin karşılığında İsviçre 
ve İtalya’da aldığımız “Uluslarara-
sı Kalite Ödülleri” büyük bir gurur 
yaşamamıza vesile oldu. Daha neler 
yapmalıyız, başarmalıyız çabası içe-
risinde sürekli arayış içerisindeyiz.

Üst düzey devlet büyükleriyle ve res-
mi kurumlarla tesis ettiğimiz sağlıklı 
ilişkiler meyvesini verdi; size geçen 
sayılarda müjdesini verdiğim metro 
projesinde son aşamaya gelindi. Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanı Topbaş, 
metro çalışmalarına Eylül ayında 
başlanacağını açıkladı. Kuyumcu-
kent önündeki Metro durağından 
direk AVM’ye giriş izni aldık. Bu da 
bizi çok sevindiren bir gelişme oldu. 
Sizin de takip edebildiğiniz gibi kur-
muş olduğumuz sıcak ilişikler ve 
devlet büyüklerinden almış olduğu-
muz destekler sayesinde Kuyumcu-
kent’in kronikleşmiş sorunlarını tek 
tek aşıyoruz. Gün geçtikçe büyüyen 
ve sektörün merkezi haline gelen, 
Evlilik ve Altın Alışveriş Merkezi 
Wedding World AVM’yi de bünye-
sinde bulunduran Kuyumcukent’e, 
tesisimiz çalışanlarının ve ziyarete 
gelen müşterilerin kolay ulaşımı bi-
rinci önceliğimizdi, Allah’ın izniyle 
bu hedefimize ulaştık. Metro hat-
tının tesisimizde çalışan yaklaşık 
15.000 kişinin yanı sıra, Wedding 
World Kuyumcukent AVM’ye alış-
verişe gelen müşterilerin de mem-
nuniyetini arttıracak olması bizi 

gönülden sevindiriyor. İki yıla yakın 
bir zamanda üstün çabalarımız saye-
sinde AVM’deki doluluk oranlarını 
%34’ten %68’lere kadar yükselttik. 
İnşallah acizane inancım o ki; fazla 
değil iki yıla kadar %90 ları geçe-
ceğiz. Yeni metro hattının gelişinin 
doluluk oranlarına, AVM’nin can-
lanmasına ve kompleksimizin değer 
artışına büyük katkılarının olacağını 
düşünüyoruz. 

Bildiğiniz gibi KİAŞ Yönetimi ola-
rak, her zaman sektörümüzün geliş-
mesine yönelik faaliyetler içerisin-
deyiz. Yakın bir tarihte AVM’mize 
açacağımız “Müze” ile çok daha 
farklı bir vizyon ve misyon yakala-
yacağız. Müze çalışmalarımızla ilgili 
Ahmet Karbeyaz ve Cemil Özer baş-
kanlığında kurduğumuz komisyon 
çalışmalarına son surat devam edi-
yor. İnşallah kısa zamanda Müzemi-
zi açarak yerli ve yabancı tüm misa-
firlerimize hizmet vereceğiz. Müzeye 
koyabileceğimiz objeler konusunda 
çalışma ekibimize desteklerinizi bek-
liyoruz. Müzede sergilenecek değerli 
objelere her türlü sigorta ve güvenlik 
sağlanacaktır. Yeter ki görünüme de-
ğer eserler bulunsun. 

Sizlerin de zaman zaman tecrübe 
ettiği gibi; sektörümüzün en önemli 
sorunlarından biri de ihtiyacı karşı-
layacak düzeyde nitelikli elemanın 
bulunmamasıdır. Sektördeki nitelikli 
eleman ihtiyacının karşılanmasına 
büyük katkılar sağlayacak Kuyum-
cukent Yönetimi olarak önemli bir 
girişimimiz olan Mesleki Eğitim 
(Çıraklık) Merkezi Wedding World 
AVM’de yeni öğretim döneminde 
derslere başlıyor. Bu önemli girişi-
min tüm sektör mensuplarına hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. 

Sevgili Dostlar, her zaman ve her 
vesile ile belirttiğim gibi, bizler her 
zaman bize oy veren vermeyen her 
şahsın ve esnafın vekili, temsilcisi 
olarak mensuplarımızın hayır du-
asını, yaradanın rızasını ön planda 

tutarak, hak bildiğimiz yolda sağlam 

ve emin adımlarla çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. 

Tüm iyi niyet ve gayretlerimize rağ-
men maatteessüf öküz altında buzağı 
arayan, hatta haksız ve yersiz itham 
ve iftiralarla uğraşan üyelerimiz çıkı-
yor. Onları Allah’a havale ediyoruz. 
Ayrıca tabii ki hukuki mücadelemiz 
de sürecektir. 

Valimiz, Belediye Başkanlarımız hat-
ta devletin en üst mercileri ile çeşit-
li vesilelerle görüşüp dertlerimizi, 
sıkıntılarımızı aktarıp, paylaşarak 
temsil ettiğimiz kurumumuza, sek-
törümüze faydalı olmaya çalışıyoruz. 
Bu kadar kısa zamanda profesyonel 
ekibimizle nereden nereye geldik, 
istikbale matuf ne gibi projelerimiz 
var hepsi ortadadır. Allah’ın izniy-
le iki yıla kadar bu hayallerin hepsi 
gerçekleşecek ve Kuyumcukent la-
yık olduğu yerde olacaktır. Yeter ki 
ümitvar olalım, sabır, gayret ve azim-
le yolumuza devam edelim.

En büyük temennimiz birlik, bera-
berlik, dirlik ve hoşgörünün olması-
dır. Dua ve destek sizden, gayret ve 
çalışma bizden Tevfik ve inayet Al-
lah’tan… 

KİAŞ 
Yönetim 

Kurulu Başkanı
Nevzat SUDAŞ
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mimarı olmayı hak etmiş Tütün-
cüoğlu; bu başarısını uluslararası 
alanda taçlandırmayı de başar-
mıştır. 01 Temmuz 2015 tarihinde 
Montrö/İsviçre’de yapılan Avrupa 
İş Konseyi Kalitede Mükemmellik 
Özel Oturumu’nda “Uluslararası 
Kalite Ödülü”nü almaya layık gö-
rüldükten çok kısa bir süre sonra, 
merkezi Paris’te bulunan Associ-
ation Otherways Management & 
Consulting kuruluşundan 27 Tem-
muz 2015’de İtalya’nın Roma şeh-
rinde düzenlenen törende almış ol-
duğu “Kalitede En İyi Şirket Platin 
Ödülü” ile ikinci bir ödül daha  ala-
rak KİAŞ’ın başarılarının  tescillen-

AYDIN ÜNİVERSİTESİ
MUHSİN ERTUĞRUL 
MESLEKİ EĞİTİM 
MERKEZİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

KADIKÖY MESLEKİ 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ

MUSTAFA NEVZAT PİSAK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

KUYUMCUKENT YÖNETİMİ 
SEKTÖRÜN GELİŞİMİ İÇİN BU DEFA DA 
EĞİTİM KONUSUNA EL ATTI!
BÜYÜK BULUŞMA GERÇEKLEŞİYOR 01-02 EYLÜL 2015 TARİHLERİNDE 
KUYUMCUKENT’TE DÜZENLENECEK OLAN KUYUMCULUK EĞİTİM 
ÇALIŞTAYI İLE KUYUMCULUK EĞİTİMİ İLE İŞTİGAL EDEN EĞİTİM 
KURUMLARI İLE SEKTÖR BULUŞUYOR

Kuyumcukent’i yöneten ve iş-
leten işletme şirketi KİAŞ'ın 

görevlerinden birisi de sektörün 
gelişimi için eğitim faaliyetlerine 
öncülük ve koordine etmektir. Bu 
görevin layıkıyla yerine getirilebil-
mesi için çalışmalarına başlayan 
KİAŞ, öncelikle kuyumculukla iş-
tigal eden eğitim kurumlarının 
envanterini çıkarmıştır. Bunun 
sonrasında sırasıyla bu kurumları 
ziyaret etmeye ve okulların ihti-
yaçlarını kendi imkanları doğrul-
tusunda karşılamaya başlamıştır. 
Bu kapsamda Türkiye'de sadece 
kuyumculuk eğitimi veren meslek 
lisesi olan Küçükçekmece Kuyum-
culuk Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinin güvenlik ihtiyaçlarının 
karşılanması, Bilgisayar Laboratu-
arı yapımı, fuar ihtiyaçlarının kar-
şılanması ve öğrencilere Kuyumcu-
kentte staj yeri temini gibi destek 
ve yardımlarda bulunmuştur. Bu 
yelpazeyi geliştiren Türkiye'nin en 
önemli kuyumculuk üretim ve ti-
caret merkezinin Yönetimi olarak, 
sektörün nitelikli eleman ihtiyacını 
daha uygun koşullarda sağlamak 
maksadıyla daha önce yapılmamış 
olan bir inisiyatifi başlatarak, ülke-
mizde kuyumculukla iştigal eden 
yüksek lisans, lisans, ön lisans ve 
orta öğretim düzeyinde eğitim ve-
ren İstanbul, Ankara, Mersin ve 
Afyon'daki  Enstitü,  Fakülte,  Yük-

sek Okul, Meslek Lisesi ve Mesleki 
Eğitim Merkezlerini geçtiğimiz ay-
larda oluşturduğu heyetlerle ziyaret 
etmiş, yetkililerinden bilgi almış, 
atölye ve laboratuarlarını yerinde 
görmüş, idarecileri, kuyumculuk 
öğretmen ve öğrencileri ile görüş-
müş, Kuyumcukent'i tanıtarak sek-
törün eleman ihtiyacını bildirmiş 
ve karşılıklı bilgi alışverişinde bu-
lunmuştur.

5 üniversite ve 4 yüksek lisans dip-
lomasına sahip olan, yıllarca öğ-
retmenlik ve daha önceki görevleri 
arasında doktora ve yüksek lisans 
eğitimleri  verilen  YÖK’e  bağlı  bir 

Enstitüde Ana Bilim Dalı Başkanlı-
ğı da yapan, KİAŞ Yönetim Kurulu 
Başkan Vekilliği ve Genel Müdür-
lüğü görevine 2,5 yıl önce getirilen 
Selami Tütüncüoğlu bu projede bü-
yük bir şans olarak karşımıza çık-
mıştır. Gerek Kuyumcukent’i “ölü 
yatırım” olmaktan kurtararak eko-
nomik canlılığı sağlayıp hak ettiği 
yere taşımak için çok kısa sürede 
Komplekste ciddi gelişmeler kay-
deden, gerekse batak bir şirketi kısa 
sürede kar’a geçirerek mali tablosu-
nu düzeltip, şirketin verdiği hizmet 
kalitesini yükselterek 4 İSO Kalite 
belgesini almaya başararak kısa bir 
zamanda   bu    önemli     yükselişin
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heyetler ile İstanbul Ticaret Üniver-
sitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mü-
cevherat Mühendisliği Bölümü ve 
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi 
Mücevherat Mühendisliği Bölümü, 
İstanbul Kemerburgaz Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fa-
kültesi Dekanlığı ve Takı Tasarımı 
Bölümü, Gazi Üniversitesi Sanat ve 
Tasarım Fakültesi Kuyumculuk ve 
Mücevher Tasarımı Bölümü, Mar-
mara Üniversitesi Takı Teknolojisi 
ve Tasarımı Yüksek Okulu Takı Ta-
sarımı Bölümü, Mersin Üniversite-
si   Takı   Teknolojisi    ve   Tasarımı

Meslek Yüksek Okulu Müdürlü-
ğü ve Takı Teknolojisi ve Tasarımı 
Bölümü, Arel Üniversitesi Mes-
lek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve 
Takı Tasarımı Programı, Aydın 
Üniversitesi Meslek Yüksek Oku-
lu Müdürlüğü ve Kuyumculuk ve 
Takı Tasarımı Programı, İstanbul 
Kemerburgaz Üniversitesi Meslek 
Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Ku-
yumculuk ve Takı Tasarımı Prog-
ramı, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
İncehisar Meslek Yüksek Okulu 
Müdürlüğü ve Kuyumculuk ve Takı

Tasarımı Programı, Mersin Üniver-
sitesi Teknik Bilimler Meslek Yük-
sek Okulu Müdürlüğü ve Kuyum-
culuk ve Takı Tasarımı Programı, 
Kadıköy Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi, Küçükçekmece Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, Kadırga 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Büyükçekmece Özel Eğitim (Duy-
ma engelli öğrencilere eğitim ver-
mektedir) Meslek Lisesi, Mustafa 
Nevzat Pısak Mesleki Eğitim Mer-
kezi ve Muhsin Ertuğrul Mesleki 
Eğitim Merkezi olmak üzere ülke 
çapında kuyumculukla iştigal eden 
en önemli 17 okulu ziyaret ettik. 
Öncelikli olarak İstanbul’da olanlar

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

AREL ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

 

mesini ve Kuyumcukent’in ulusla-
rarası bir tesis olmasını sağlamıştır. 

Böyle başarıları olan bir Yöneti-
cinin, kuyumculuk sektörünün 
gelişimi ve standartlarının yüksel-
tilmesi, eğitim alanındaki aksaklık-
ların düzeltilmesi için ciddi bir şans 
olduğu değerlendirilmektedir. Tür-
kiye’nin sınırlarını aşan bu derece 
önemli başarılar kazanabilmenin 
altında eğitime verdiği önemin yat-
tığını düşündüğümüz Tütüncüoğ-
lu’na mikrofonu yönelttiğimizde 
kendisi; “Göreve geldiğimde önce-
likle ele aldığım KİAŞ personelinin 
eğitimine öncelik vermenin yanı 
sıra, Kuyumcukent’te Atık Yöneti-
mi Eğitimi, Acil Müdahale Eğitimi, 
Yangın Eğitimi gibi Site’de yaşa-
yanların seviyelerini yükselten fa-
aliyetler düzenleyerek Komplekste 
çalışan tüm üyelerimizi bilinçlen-
direrek sektörün gelişimine önemli 
katkılar sağlamayı hedefledim. Di-
ğer taraftan Kuyumcukent’te eğitim 
maksatlı faaliyet göstermek için 
herkese kucak açtık ve destek olu-
yoruz.Mesleki kurslar ve sertifika 
programları düzenleyen Akademi 
Atölye, HRD Antwerp ve Harmony 
gibi kuruluşlar ile işbirliği yaparak, 
eğitim merkezlerinin Kuyumcu-
kent’te açılmasında önder olmanın 

yanı sıra İstanbul Ticaret Üniversi-
tesi Mücevherat Mühendisliği Bö-
lümü’nün Araştırma ve Uygulama 
Laboratuarının Kuyumcukent’te 
açılması için gerekli destekleri sağ-
layarak sektörün önemli bir ihtiya-
cının karşılanmasına vesile olduk. 
Küçükçekmece Kuyumculuk Lise-
sine yaptığımız desteklerle Bilgi-
sayar Laboratuarı açılmasına öncü 
olduk. İstanbul  Teknik Üniversi-
tesi Rektörü ve Bölüm Başkanları 
yaptığımız görüşmeler ile Kuyum-
cukent’in gelişmesi için işbirliği 
yapmak konusunda görüş birliğine 
vardık ve ileride Kuyumcukent’te 
bir Teknokent tesisi açılması için ön 
çalışmaları başlattık. Ayrıca eğitim 
ile ilgili sosyal sorumluluk proje-
leri kapsamında İstanbul’da MEB’e 
bağlı 60’ın üzerindeki özel engelli 
okullarındaki öğrencilerin el eme-
ği ürünlerini sergilemek için, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan 
protokolle 2 ay süre ile Kuyumcu-
kent AVM’yi hizmetlerine sunduk. 
Komplekste Mesleki Eğitim (Çırak-
lık) Eğitim Merkezi açılması için 
çalışmaları tamamladık, önümüz-
deki eğitim-öğretim döneminde 
dersler başlıyor. Bir diğer önemli 
projemiz   Kuyumculuk  Müzesi’nin

kurulması, Altın’ın Serüveni Eğitim, 
Sergi ve Atölye Merkezi açılması ile 
ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde 
devam ediyor, 01 Eylül 2015 tari-
hinde ziyarete açmayı planlıyoruz. 
Diğer bir projemiz kuyumculuk 
sektörünün nitelikli elemanihti-
yacını daha uygun koşullarda sağ-
lamak için daha önce yapılmamış 
olan önemli bir inisiyatif başlatarak 
ilk defa Kuyumcukent Kuyum-
culuk Eğitim Çalıştayı’nın ger-
çekleştirilmesi ile ilgili tüm çalış-
maları tamamladık. Kuyumculuk 
sektörünün ihtiyacı olan işgücünün 
altyapısının ilk adımını oluşturan 
okullar ve mesleki eğitim merkez-
lerini tespit ederek, eğitim sorun-
larını görmek üzere ülkemizdeki 
tüm Enstitü, Fakülte, Yüksek Okul, 
Lise, Mesleki Eğitim Merkezlerinin 
envanterini çıkardık. Bu okulları 
sırasıyla ziyaret ettik bilgilendirme 
toplantıları düzenledik. Sektör-
den kopuk eğitim verdiği için heba 
olan eğitim emeği ile ihtiyaç oldu-
ğu halde temin edile meyen sektör 
elemanı gereksinimini çakıştırarak 
kuyumculuk sektörünün önünü aç-
mayı hedefleyerek yola çıktık. Proje 
kapsamında Kuyumcukent Yöneti-
cileri   ve     işadamlarından    oluşan

MERSİN MESLEK YÜKSEK OKULU

KÜÇÜKÇEKMECE 
KUYUMCU MESLEKİ VE 
TEKNİK LİSESİ
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olmak üzere tüm ülke çapındaki 
kuyumculuk eğitimi veren enstitü, 
fakülte, yüksekokul, meslek lisesi ve 
mesleki eğitim merkezlerine gerçek-
leştirdiğimiz ziyaretlerde, atölye ve 
laboratuvarları yerinde gördük, çok 
sayıda dekan, öğretim üyesi, okul 
müdürü ve öğretmenle tanıştık, hali 
hazır durum ve gelecekte neler yapı-
labileceği üzerine görüş alışverişin-
de bulunduk. Bu ziyaretler sırasın-
da ikinci aşamada okullarda atölye 
derslerindeki uygulama eksiklikleri-
ni gözlemledik ve bu durumun ni-
telikli ve pratik bilgiye sahip öğrenci 
yetişmesine izin vermediğini tespit 
ettik. Yapılan  bu  kapsamlı   çalışma-

nın sonuçlarını değerlendirmek üze-
re, 01-02 Eylül 2015 tarihlerinde 
Kuyumcukent Konferans Salonunda 
Kuyumcukent Kuyumculuk Eğitim 
Çalıştayı düzenlenmesine karar ve-
rerek, hazırlıklar ile ilgili çalışmaları 
tamamladık. Bu çalıştay ile sektör ile 
okulları, işin ustaları ile öğretmenle-
ri bir araya getirip teoriyle pratiğin 
birleşmesini sağlamayı hedefliyoruz. 
Bilimsel bilgi ve tecrübenin aynı po-
tada birleşmesinden doğacak siner-
jinin öğretmenlerin mesleki  eğitim

formasyonlarında, vizyon ve yaratı-
cılıklarının gelişmesine çok önemli 
bir ilerleme sağlayacağını düşünü-
yoruz. İdareci ve Öğretmenler ile 
sektör mensupları Kuyumcukent’te 
yapılacak Kuyumculuk Eğitim Çalış-
tay’ında karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunarak pratik sahasının içinde 
olma fırsatı yakalayacaklar” diyerek 
düzenlenecek olan Kuyumcukent 
Kuyumculuk Eğitim Çalıştay’ının 
sektör açısından önemine değindi.

Üniversite’den çıraklık eğitim mer-
kezi seviyesine kadar tüm eğitim-
kurumlarınca verilen onca emeğin 
karşılığını daha iyi alabilmek için bu 
önemli çalışmaya; kuyumculuk mes-
leğini icra eden, destek sağlayan veya 
gönül vermiş olan öğretim üyesi, 
idareci, öğretmen, sivil toplum ku-
ruluşu yöneticisi, işyeri sahibi ve ça-
lışanlar davet edildi. Kuyumcukent 
Kuyumculuk Eğitim Çalıştayı’nın 
sektörün gelişmesine önemli katkılar 
sağlaması beklenmektedir. 

İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ 
LABORATUVAR

BÜYÜKÇEKMECE ÖZEL 
EĞİTİM MESLEK LİSESİ

KADIRGA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
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Üçüncü Oturum

14.00-15.00 KONU: Meslek Lisesi seviyesinde Kuyumculuk Eğitimi Nasıl Olmalıdır? Sektörün bu seviyede eğitim gören 
personele olan ihtiyacı nedir?

Oturum Başkanı: Oğuz Özdemir, Kuyumculuk Sektör Danışmanı

1.  Konuşmacı: Erkan CANBEY, Küçükçekmece Kuyumculuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
2.  Konuşmacı: Huriye Bayav, Kadıköy Mes. ve Tek. And. Lisesi Kuy. Alan Şefi 
3.  Konuşmacı: Bilal Habeş Ünlü, Kadırga Mes. ve Tek. And. Lis. Kuy. Alan Şefi
4.  Konuşmacı: Sevinç Işıker, Büyükçekmece Özel Eğt. Meslek Lisesi Kuy.Öğr. 
5.  15.00-15.15 Özel Sunum: Özel Kuyumculuk Eğitimleri, Mehmet CAN, Mücevher İhracatçıları Birliği Ynt. Krl. Üyesi, 
HRD Gn. Md.

15.15-15.45 ARA - KAHVE MOLASI

Dördüncü Oturum

15.45-16.45 KONU: Meslekİ Eğitim Merkezi (Çıraklık) seviyesinde Kuyumculuk Eğitimi Nasıl Olmalıdır? Sektörün bu 
seviyede eğitim gören personele olan ihtiyacı nedir? 

Oturum Başkanı: Lütfü Can, Muhsin Ertuğrul Mesleki Eğt. Merkezi Müdürü 

1.  Konuşmacı: Ahmet Kaya, Kaya Gold Firma Sahibi, Kuyumcukent Ynt.Krl.Bşk.V.
2.  Konuşmacı: Muharrem İnce, Muhsin Ertuğrul Mes. Eğt. Mrk. Kuy. Bölüm Başkanı
3.  Konuşmacı: Rıfkı Altay, Mustafa Nevzat PISAK Mes. Eğt. Mrk. Kuy. Bölüm Başkanı
4.  16.45-17.00 Günün Özetinin Yapılması, Selami Tütüncüoğlu KİAŞ Gn.Md.

2. GÜN: 02 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

EĞİTİMCİLERİN USTALARLA BULUŞMASI VE HASBİHAL

09:30-09.45: Kuyumcukent’in en fazla ihtiyaç duyduğu elemanlar hangileridir? Cemil Özer, Özer Kuyumculuk Firma 
Sahibi, Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Ynt.Krl.Bşk.V.
09.45-10.45: Sadekarlık ve Kuyumculuk El Sanatları Üzerine Söyleşi, Mehmet Dikenel, Sadekar Ustası
10.45-11.00 ARA - KAHVE MOLASI
11.00-11.30: Bilgisayar Teknolojisi ile Yapılan Takı Tasarımındaki Son Gelişmeler, Sevda Sümbüloğlu, Sümbüloğlu 
Tasarım Firma Sahibi 
11.30-12.00: Kuyumculuk  Sektöründe  Endüstriyel Tasarım Üzerine Söyleşi, Özlem TUNA, Mücevher ve Endüstriyel 
Tasarımcı 
12.00-12.30: Üretimin Son Safhası ve Cilacılık Üzerine Söyleşi, Bekir Zeren, Cila Ustası
12.30-12.40: Sonuç Bildirgesi, Selami Tütüncüoğlu, Kuyumcukent İşletme A.Ş. Genel Müdürü
12.40-12.45: Kapanış Konuşması, Nevzat Sudaş, Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

KUYUMCUKENT
KUYUMCULUK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

01-02 EYLÜL 2015
1. GÜN: 01 EYLÜL 2015 SALI

09:00-09:30 Kayıt ve ikram 
09:30-09:35 İstiklal Marşı, Saygı Duruşu, Protokol ve Açış Konuşması: Özcan HALAÇ, Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı 
09:35-09:45 Kuyumcukent Yönetimi inisiyatifinde son 6 aydır eğitim ve sektörün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması 
konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunulması, Çalıştayın amacı ve hedefleri- Selami TÜTÜNCÜOĞLU, Kuyumcukent 
İşletme A.Ş. Genel Müdürü 

Birinci Oturum

09.45-11.00 KONU: Yüksek Lisans ve Lisans seviyesinde Kuyumculuk Eğitimi Nasıl Olmalıdır? Sektörün bu seviyede eğitim gören 
personele olan ihtiyacı nedir? 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet V. Alptekin, Kemerburgaz Ün. Güzel San. ve Tas. Fakültesi Dekanı 

1.  Konuşmacı: Prof. Dr. A. Emel Geçkinli, İstanbul Tic. Ün. Müh. ve Tas. Fak. Mücevherat Müh. Bölüm Başkanı 
2.  Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Meral BÜYÜKYAZICI, Gazi Ün. Sanat ve Tas. Fak. Dekan Yrdc. ve Kuy. ve Müc. Tasarımı Bölüm Başkanı
3.  Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Leyla ULUSMAN, Marmara Ün. Takı Tek. ve Tas. Yüksek Okulu Takı Tas. Bölüm Başkanı 
4.  Konuşmacı: Murat Turaç, İstanbul Kuyumcular Odası Ynt.Krl.Üyesi ve Eğitim Komisyonu Bşk.
5.Konuşmacı: Doç. Dr. Zeki UMAY, Mersin Ün. Takı Tek. ve Tas. Meslek Yüksek Okulu Md. 
11.00-11.15 Özel Sunum: Kuyumcukent Araştırma ve Geliştirme Laboratuarının İşlevleri ve Sektöre Katkısı, Yrd. Doç. Dr. Şahin 
Hanelçi, İstanbul Ticaret Ün. Mücevherat Müh. Laboratuar Müdürü

11.15-11.30 ARA - KAHVE MOLASI

İkinci Oturum

11.30-12.30 KONU: Ön Lisans seviyesinde Kuyumculuk Eğitimi Nasıl Olmalıdır? Sektörün bu seviyede eğitim gören personele olan 
ihtiyacı nedir?

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Enver DURAN, Arel Ün. Meslek Yüksek Okul Md. 

1.  Konuşmacı : Erhan Hoşhanlı, İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı
2.  Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Fahri ERENEL, Kemerburgaz Ün. Meslek Yüksek Ok. Md. 
3.  Konuşmacı: Öğr. Gör. İlteriş ÇATALBAŞ, İstanbul Aydın Ün. Meslek Yüksek Okulu Kuyumculuk ve Takı Tas. Proj. Başkanı 
4.  Konuşmacı: Öğr. Gör. Veysel AYDOĞDU, Afyon KOCATEPE Ün. İsçehisar Meslek Yük. Ok. Kuy. ve Tek. Tas. Programı Böl. Başkanı  
5.  Konuşmacı: Öğ.Gör.Recai Modan, Arel Ün. Meslek Yüksek Okulu Kuy. Bölüm Bşk.

12.30-12.45 Özel Sunum: Sektörde Gemoloji Eğitiminin Önemi ve Son Gelişmeler, Doç. Dr. Murat HATİPOĞLU, Dokuz Eylül Ün. Fen 
Bilimleri Ens. Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Efes Meslek Yüksek Okulu Md., İzmir Meslek Yüksek Ok. 
Kuy. ve Takı Tas. Programı Başkanı  

12.45-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ VE DİNLENME
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ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARIN 
SONUCUNDA KUYUMCUKENT’TE 
HİZMETLERİN KALİTESİ ARTTI
KİAŞ 4 ÖNEMLİ ISO KALİTE BELGESİNİ ALDI!

Sektörün merkezi, Ortadoğu’nun 
en büyük entegre altın, gümüş 

ve mücevher üretim ve ticaret mer-
kezi olan Kuyumcukent'i yöneten 
Kuyumcukent İşletme A.Ş Yöne-
timinin şirkette başlattığı Toplam 
Kalite Yönetimi Sistemi çalışmaları 
sonuç verdi ve bu konuda 2 yılı aş-
kın bir süredir sürdürdüğü başarılı 
ve özverili çalışmalarının sonucun-
da 4 önemli ISO kalite belgesini de 
Mayıs 2015 tarihinde almaya hak 
kazandı. 

KİAŞ almış olduğu ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistemi, ISO 
14001:2004 Çevre Yönetim Siste-
mi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve 
ISO 10002:2004 Müşteri Memnu-
niyeti Yönetim Sistemi kalite bel-
geleri ile genel kalite standartlarına 
uygun bir şekilde yönetiliyor olma-
sının yanı sıra çevre duyarlılığını, 
iş sağlığı ve güvenliği konusundaki 
hassasiyetini ve müşteri memnuni-
yetini esas alan bir şirket olduğunu 
kanıtlamıştır. 

Kuyumcukent İşletme A.Ş.’nin bu 
kalite belgelerini almaya hak ka-
zanabilmesi; kalite yönetim sis-
temlerini belgelendirmesi, kurmuş 
olduğu kalite yönetim sistemlerini 
bağımsız ve akredite bir sertifikas-
yon kuruluşunun denetiminden 
başarıyla geçmiş olması ve bunun 
devamlılığını sağlaması ile müm-
kündür. 

Kuyumcukentlilerin her türlü şi-
kayetine KİAŞ, 30 Dakika içinde 
reaksiyon göstermeye başladı.

Çalışanların kalite bilincinde ve 
işletmelerin piyasa itibarında artış 
sağlayan,  işletmelerin  uluslararası

geçerliliğe sahip bir kalite belgesi 
edinmesinin getirdiği ticari avan-
tajlardan yararlanabilme imkanı 
sunan, müşteri memnuniyetinde 
artış sağlayan ISO kalite belgelerini 
almaya hak kazanan KİAŞ çalışan-
ları, bu belgelerin gerektirdiği stan-
dartları sürekli takip ederek ileriye 
taşımak konusunda gerekli disiplin 
ve özveriyi göstererek çalışmaları-
na devam etmektedirler. 

Diğer taraftan bu önemli belgeler, 
Kuyumcukent ve şirketi KİAŞ'ı son 
aylarda aldığı 2 uluslararası ödüle 
büyük bir etken oldu.

Abdullah DENİZ
KİAŞ 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili
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Son dönemde başarılı büyüme-
sini devam ettirerek ödüllerine 

sürekli yenisini ekleyen, İstanbul 
Altın Rafinerisi, bu yıl 17.si düzen-
lenen “Capital 500 Türkiye’nin En 
Büyük 500 Özel Şirketi Araştırma-
sı’nda” 43. sırada yer alarak sektör-
deki konumunu sağlamlaştırmaya 
devam ediyor. Capital 500 Araştır-
ması’nın yanı sıra “ISO 500 Liste-
si’nde” 26’ncı ve “Fortune 500Lis-
tesi’nde” ise 34’üncü sıralaması ile 
özellikle son dönemde başarılı bir 
büyüme performansı ortaya koya-
rak pek çok dev firmayı geride     bı-
rakan   İstanbul   Altın    Rafinerisi,

cirosunu ve ihracatını artıran bü-
yük 25 şirket içerisinde yeraldı. 
2014 yılında “Capital 500 Türki-
ye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi 
Araştırması ” listesinde 79.sırada 
yer alan İstanbul Altın Rafinerisi, 
bu yıl başarısını artırarak 43. sıraya 
yükseldi. Türk Kuyumculuk ve Mü-
cevherat Sektörü’ nün lider firması, 
İstanbul Altın Rafinerisi geçtiğimiz 
dönemde ortaya koyduğu perfor-
mans ile cirosunu en çok artıran ilk 
25 şirket içerisinde 19. sırada yer 
alırken ihracatını en çok artıran 25 
şirket arasında ise 8. sırada yer aldı.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ 
BAŞARI GRAFİĞİNİ YÜKSELTMEYE 
DEVAM EDİYOR
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ‘CAPİTAL 500 TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
ÖZEL ŞİRKETİ ARAŞTIRMASI’ LİSTESİNDE 43. SIRADA YER ALDI

İSTANBUL 
ALTIN
RAFİNERİSİ A.Ş.
Genel Müdür
Ayşen ESEN

KUYUMCUKENT'İN SEKTÖR İÇİN 
ÖNEMİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR!  
KİAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NEVZAT SUDAŞ 
BLOOMBERG HT TV’NİN İŞ DÜNYASI PROGRAMINA KONUK OLDU!

Kuyumculuk sektörünün mer-
kezi olan Kuyumcukent 

Kompleksi’nin Türkiye ekono-
misine katkılarının gün geçtikçe 
artması ile birlikte Kuyumcukent 
Yönetiminin haber programlarına 
davet edilerek görüşlerine başvu-
rulmasında artış yaşanmaya başla-
mıştır. Kısa sürede önemli kanalları 
geride bırakarak büyük bir izleyici 
kitlesine ulaşmayı başaran Haber-
Türk’ün bir diğer kanalı olan Blo-
omberg HT’de, 20 Temmuz 2015 
tarihinde yayınlanan İş Dünyası 
Programına katılan KİAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Ku-
yumcukent’in sektör için önemine 
değinerek, altın sektöründeki geliş-
meleri değerlendirdi. 

Kuyumcukent Yönetiminin, sek-
törün gelişimine katkı sağlamak 
amacıyla geliştirdiği projeleri an-
latan Sudaş, bünyesinde bulunan 7 
Fabrika, 1.000’in üzerinde üretim 
atölyesi, 627 perakende mağaza, 
127 çağdaş ofis ve 15.000 civarında 
çalışanı ile Ortadoğu’nun en büyük 
entegre altın,  gümüş  ve   mücevher

üretim ve ticaret merkezi olan Ku-
yumcukent Kompleksi’ni yöneten 
şirket KİAŞ’ın yurtiçi ve yurtdışın-
da kazandığı başarılardan bahsetti 
ve bu başarıların mimarı, profesyo-
nel yönetim anlayışı ile şirketi kısa 
sürede ileri noktalara taşıyan Genel 
Müdür ve Başkan Vekili Selami  
Tütüncüoğlu’ndan övgüyle söz etti. 
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KUYUMCUKENT BAŞARIDAN 
BAŞARIYA KOŞUYOR
KİAŞ, GÖSTERDİĞİ BAŞARIDAN ÖTÜRÜ ŞİMDİ DE “KOBİ VE 
GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ” İÇİN, KOSGEB TARAFINDAN 
FİNALİST ŞİRKET SEÇİLDİ!
SERTİFİKASYON BAŞARILI GEÇERSE ÖDÜLÜ TÖRENLE 
CUMHURBAŞKANI VERECEK

Ortadoğu’nun en büyük enteg-
re altın, gümüş ve mücevher 

üretim ve ticaret merkezi olan Ku-
yumcukent’in işletme şirketi olan 
KİAŞ’ın 2 yılı aşkın bir süredir 
büyük bir başarı ve özveri ile sür-
dürdüğü çalışmalarına hem Türki-
ye’den hem de yurtdışından ödüller 
gelmeye devam ediyor. 

KOSGEB’in yapmış olduğu araş-
tırma sonucunda kuyumculuk 
sektörünün en önemli kuruluşu 
olan Kuyumcukent’i yöneten şirket 
KİAŞ; “KOBİ ve Girişimcilik Ödül-
leri 2015” yarışması finalisti olmaya 
hak kazanmıştır. KOSGEB Başkan-
lığı tarafından her yıl düzenlenen 
KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri tö-
reni, bu yıl da Cumhurbaşkanımız 
ve Başbakanımızın katılımıyla 4. 
kez düzenlenecektir. KOSGEB’in, 
özel sektör, kamu kurum/kuruluş-
ları, ekonomi alanında öne çıkmış 
yazarlar ve üniversitelerden olmak 
üzere toplam 7 (yedi) kişiden olu-
şan Değerlendirme  Jürisi  tarafın-

dan değerlendirilecek olan adaylar 
arasından kategori birincileri belir-
lenecek ve her kategori birincisine 
"KOSGEB Yılın Başarılı İşletmesi 
Logosu"nu bir yıl boyunca kullan-
ma hakkı sağlanacaktır.

Özellikle son iki yıl içerisinde çevre 
yatırımlarına ağırlık veren KİAŞ’ın, 
KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri ya-
rışmasının finalisti olmaya hak 
kazanması; çevreye verilen zararın 
neredeyse tamamının yok edilme-
si için ilgili sistemleri modernize 
etmesi ve tesis bünyesindeki fir-
maların problemlerini gidermek 
için yaptığı çalışmalar neticesinde 
gerçekleşmiştir. Çevre dostu bir 
işletme prensibi benimseyen Ku-
yumcukent İşletme A.Ş. uygulama-
larında her zaman çevre mevzuatı-
na riayet ederek, çevresel değerleri 
ve kaliteyi  ön  planda  tutarak  faa-

liyetlerine devam etmektedir. Son 
dönemde yapılan analizler, Ku-
yumcukent bünyesindeki firma-
ların atıklarının neredeyse tama-
mının çevreye zarar vermeyecek 
şekilde bertaraf edilebildiğini gös-
termektedir. KİAŞ’ın tesis bünye-
sinde yapmış olduğu anketler ve 
araştırmalar, firmaların bu husus-
taki memnuniyetinin en üst seviye-
de olduğunu göstermiştir. 

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri hak-
kında görüştüğümüz Kuyumcu-
kent Blok Kat Malikleri Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Ahmet Rıfat 
Kaya “Bu ödül ile Kuyumcukent’in 
marka değerini arttırmaya katkı 
sağlamayı hedeflemekteyiz, 2 ay 
içinde aldığımız ödülü 3'e çıkarı-
yoruz, gururluyuz” diyerek ödülün 
önemine değindi.

Ahmet Rıfat 
KAYA
Blok Kat Malikleri 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili
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KİAŞ GENEL MÜDÜRÜ SELAMİ 
TÜTÜNCÜOĞLU HÜRRİYET GAZETESİ 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ SEDAT 
ERGİN İLE GÖRÜŞTÜ

Hürriyet Gazetesi’nde ve inter-
net sitesinde 16.08.2015 tarihinde 
KİAŞ hakkında yapılan habere ge-
len tepkiler üzerine gazeteye da-
vet edilen Kuyumcukent İşletme 
A.Ş.’nin Genel Müdürü ve Başkan 
Vekili Selami Tütüncüoğlu gazete-
nin Genel Yayın Yönetmeni Sedat 
Ergin ile görüştü. 

Görüşmede şeffaf ve dürüst yöne-
tim ilkelerine bağlı kalarak yönet-
tikleri Kuyumcukent Kompleksini 
2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 
iflas noktasından dünya çapında 
ödüllü bir şirket haline getirdik-
lerinin altını çizen Tütüncüoğlu, 
bu durumu çekemeyen kişilerin 
kamuoyunu asılsız iddiaları ile 
yanıltmaya çalıştığını belirtti. Ku-
yumcukent ortaklarının bu yalan 
ve iftiralara itibar etmemesini, if-
tiracılar hakkında Savcılığa uzun 
süre önce 3 suç duyurusunda bu-
lunulduğunu belirten Tütüncüoğ-
lu’nun röportajı 19.08.2015 tarihli 
Hürriyet Gazetesi’nde ve internet 
sitesinde yayınlandı. 
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LİDYA “ALTIN ÜLKE” ALTIN, GEMOLOJİ VE 
KUYUMCULUK SEMPOZYUMU 
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş. 
ANA SPONSORLUĞUNDA 
VE KUYUMCUKENT YÖNETİMİNİN DESTEĞİYLE 
9-11 EKİM 2015 TARİHLERİ ARASINDA 
SALİHLİ’DE DÜZENLENİYOR! 

Ulusal ve uluslararası katılımlarla; 
üniversiteler, sektör temsilcileri ve 
takı tasarım sanatçılarını bir araya 
getirerek, 9-11 Ekim 2015 tarihle-
rinde Salihli Belediyesi koordinas-
yonunda altı üniversitenin işbirliği 
ile “Altın, Kuyumculuk ve Gemo-
loji” temalı sempozyum düzenle-
necektir. Sonuçları itibariyle hem 
yerel hem de ülke çapında sektöre 
ve akademik çalışmalara katkılar 
sağlaması hedeflenen sempozyu-
mun çıktıları yayın haline getirile-
cek ve toplumun tüm kesimlerinin 
istifadesine sunulacaktır. 

Salihli’nin sahip olduğu tarihi de-
ğerlerden yola çıkılarak ve  bölge-
nin yalnızca değerli metaller ala-
nında değil, barındırdığı değerli 
taş yatakları nedeniyle bir gemoloji 
merkezi haline geldiği göz önün-
de bulundurularak düzenlenme-
si planlanan sempozyumda; tarih 
boyunca Altın Madenciliği ve Ra-
finerizasyon, Kuyumculuk ve Ge-
moloji, Kuyumculukta Tasarım ve 
Kültürel Miras, Mücevher ve Tez-
yinatta Soymetaller ve Darphane 
konu başlıkları altında kuyumcu-
luk sektörüne ışık tutacak oturum-
lar düzenlenecektir. Sempozyum 
kapsamında farklı tasarımların or-

taya  çıkmasına   ve   marka  değeri
oluşturulmasına yönelik yarışma 
aktiviteleri de düzenlenecektir. 

Sektörün merkezi ve Ortadoğu'nun 
en büyük altın, gümüş ve mücevhe-
rat üretim ve ticaret merkezi olan, 
bünyesinde 2.500'ün üzerinde ku-
yumculuk mesleğine ilişkin işyeri 
bulunan, yaklaşık 15.000 kişiye is-
tihdam sağlayan Kuyumcukent’in 
Yönetimi, sektörün gelişimi ve eği-
tim adına yapılan her faaliyete des-
tek vermesi nedeniyle, bu projeye 
de büyük destek verdi. 

Sektöre değer katması hedeflenen 
bu önemli sempozyuma platin 
sponsoru olan İstanbul Altın Rafi-
nerisi A.Ş.'nin yanında Kuyumcu-
kent Yöneticilerinden bazılarının 
katılması, Kuyumcukent İşletme 
A.Ş. Genel Müdürü ve Başkan Ve-
kili Selami Tütüncüoğlu'nun, sek-
törün merkezi ve en önemli tesisi 
Kuyumcukent’i ve tesisin yönetici-
liğini yapan KİAŞ'ın son 2 yıllık dö-
nemdeki başarılarını, sektörün ge-
lişmesine destek vermek amacıyla 
eğitime yaptığı katkıları anlatacağı 
bir sunumun yanında Kuyumcu-
kentin tanıtılacağı bir Poster Bildiri 
de sunulacaktır.

HABERLER

AĞUSTOS  2015 | SAYI: 11 38



WEDDING WORLD KUYUMCUKENT 
AVM'DE DÜZENLENEN 
HAREM İSTANBUL FEST
ÜNLÜ İSİMLERİ BİRARAYA GETİRDİ!

Kuyumcukent İşletme A.Ş. 
ana sponsorluğunda 11-14 

Haziran 2015 tarihleri arasında 
Wedding World Kuyumcukent 
AVM'nin Balo Salonu’nda düzenle-
nen VIP Alışveriş Etkinliği Harem 
İstanbul Fest, moda dünyasının 
önemli isimlerini bir araya getirdi. 

KİAŞ Yönetimi ve Bahçelievler 
Kaymakamı Mehmet Ali Özyi-
ğit’in katılımıyla 11 Haziran 2015 
tarihinde açılışı gerçekleştirilen et-
kinlik, İstanbul Valisi Sayın Vasip 
Şahin tarafından da ziyaret edildi. 
Harem İstanbul Fest’e katılan ziya-
retçiler; bir yandan moda dünyası-
nın ve ekranların popüler isimleri 
ile bir araya gelme fırsatı yakalar-
ken, bir yandan da Wedding World 
Kuyumcukent AVM'nin Balo Sa-
lonunda kurulmuş standlarda üst 
düzey moda tasarımcıların en yeni 
koleksiyonlarında bulunan ürünle-
ri inceleme fırsatı bulabildiler.  

Moda festivaline katılanlar arasın-
da Alişan, Nur Yerlitaş, Öykü Ser-
ter, Nuray Sayarı, Aslıhan Güner 
gibi ünlü sanatçılar yer aldı. Ayrıca 
modacı Hülya Aslan ve Diyetisyen 
Merve Bilge Atalay ile düzenlenen 
workshop’lara katılan ziyaretçiler 
hem moda trendleri hakkında bil-
giler edinme imkanı buldular hem 
de sağlıklı zayıflama ile ilgili pratik 
bilgiler edindiler. 

Ekranların en çok konuşulan isim-
lerinin katıldığı organizasyonda 
ziyaretçiler, moda tasarımcılarının 
en yeni koleksiyonlarında yer alan 

ürünleri uygun fiyatlarla satın alma 
fırsatı yakalayabildikleri gibi etkin-
liğe özel olarak hazırlanmış çeşitli 
sürpriz fırsatlarla da karşılaştılar. 
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edilen KİAŞ Engelli Koordinatörü 
Aydın Avşar’a ve İAR Genel Müdü-
rü Ayşen Esen’e GBİAD adına Te-
şekkür Belgeleri, GBİAD 1’nci Baş-
kan Yardımcısı ve Bağışçısı Atiye 
Mutlu ve GBİAD Yönetim Kurulu 
Üyesi Gazi Yüksel Yurtsal tarafın-
dan sunuldu. 

Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şe-
hit Dul ve Yetimleri Derneği İstan-
bul Şube Başkanı ve GBİAD Üyesi 
Gazi Önder Çelik de Şehit Aileleri 
ve Gazilere yaptıkları desteklerden 
dolayı Av. Özcan Halaç ve eşi Ba-
şak Halaç’a Dernek adına hazırla-
nan plaketlerini takdim etti. Kısa 
bir konuşma yapan Çelik, duygu ve 
düşüncelerini ve yardımlarından 
dolayı teşekkürlerini sundu. 
İftar programı boyunca dualar edil-
di, Furkan Necipoğlu ve arkadaşla-
rı tarafından sunulan Ney dinletisi 
ve Semazen gösterisi yapıldı. 

Eski Ramazan iftarlarının güzel ge-
leneklerinden biri olan “diş kirası” 
da bu davette unutulmadı. Bu gele-
neğin amacı, davete katılan misafir-
lerin, hane sahibine veda ederken 
bir miktar para veya hediye verile-
rek uğurlanması ile davetten mutlu 
ve hayır duaları ile ayrılmalarının 
sağlanmasıdır. GBİAD bu geleneği 
yaşatarak Şehit Ailelerinin, Gazile-
rin ve Destek verdiği Öğrencilerin 
yüzünde bir tebessüme vesile ola-
bilmenin mutluluğunu yaşadı. 

GELENEKSEL ŞEHİT AİLELERİ 
VE GAZİLER İFTARI 
İAR’IN EV SAHİPLİĞİNDE WEDDING WORLD AVM 
KUYUMCUKENT’TE DÜZENLENDİ!

Barış ve kardeşlik duygularının 
pekiştiği, birlik ve beraberlik 

içinde olmanın, toplumsal daya-
nışmanın güzelliklerinin ve mane-
vi duyguların yoğun olarak yaşan-
dığı Mübarek Ramazanın ayının 
gelişiyle birlikte, geleneksel hale 
gelen "GBİAD İftarı"; 03 Temmuz 
2015 Cuma günü, Güç Birliğine 
İlk Adım Derneği - GBİAD’ın en 
büyük destekçilerinden olan İstan-
bul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) Baş-
kanı Av. Özcan Halaç ve eşi Başak 
Halaç’ın ev sahipliğinde Wedding 
World AVM Kuyumcukent, Büyük 
Salon’da yapıldı. 

Geleneksel GBİAD iftarlarının 
9’ncusuna; Şehit Aileleri, Gaziler, 
GBİAD gönüllüleri, burs verilen 
öğrenciler, GBİAD yönetim kuru-
lu, seçkin misafirler, dernek bağış-
çıları, KİAŞ Genel Müdürü Selami 
Tütüncüoğlu ve Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Abdullah Deniz de 
katıldı. 

Dualarla açılan orucun ardından 
ney dinletisi ve GBİAD tanıtım 
barkovizyon gösterimi yapıldı. 
GBİAD Kurucu Başkanı Zeynep 
Nazan Soyer yaptığı konuşmada, 
birlik beraberlik içinde olmanın ve 
iyilik yapmanın önemine değindi. 
Başkan Soyer daha sonra Başak 
Halaç’ı sahneye davet ederek ken-
disine ve Özcan Halaç’a, İAR’a, Kİ-
AŞ'a ve emeği geçenlere; Şehit Ai-
leleri, Gaziler, okutulan öğrenciler 
ve GBİAD Yönetim Kurulu adına 
teşekkürlerini ifade etti.

Teşekkür Belgesi, Çiçek ve Sürpriz 
bir hediye olarak bir önceki etkin-
likte çekilmiş ve çerçevelenmiş fo-
toğraflarını takdim etti. Kısa bir 
söz alan Başak Halaç’ın, ertesi gün 
Umre ziyaretinde bulunacak eşi ve 
kendisi adına Şehit Aileleri ve Ga-
zilerden helallik istediği anlar sa-
londakilere duygulu anlar yaşattı. 

GBİAD Kurucular Kurulu Üyesi 
Görme engelli Gazi Hüseyin Özlük 
sahneye davet edildi. Gaziler adına 
duygu ve düşüncülerini dile getiren 
Özlük, kendi eseri “Dev Semaver”i 
ve yazdığı “Gözlerimi İstiyorum” 
isimli kitabını hediye etti. İftar 
programının hazırlanmasındaki 
katkılardan   dolayı   sahneye   davet
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KUYUMCUKENT YÖNETİMİ 
VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
KUYUMCULUK MESLEKİ (ÇIRAKLIK) EĞİTİM MERKEZİ YENİ 
ÖĞRETİM DÖNEMİNDE KUYUMCUKENT’TE AÇILIYOR!

Sektörün merkezi olması se-
bebiyle; genç istihdamın des-

teklenmesini, kuyum sektöründe 
kalifiye eleman yetiştirilmesi ve 
sektörel uzmanlaşmanın sağlan-
masını sektörel misyon olarak be-
nimseyen Kuyumcukent Yönetimi 
tarafından, Wedding World Ku-
yumcukent AVM’de açılacak olan 
Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezi-
nin açılması ile ilgili tüm çalışma-
lar tamamlanmıştır. Yenibosna'da 
faaliyet gösteren Mustafa Nevzat 
Pısak Mesleki Eğitim Merkezi’nin 
kuyumculuk alanında eğitimlerini 
vereceği Mesleki Eğitim Merkezi’n-
de 2015-2016 eğitim yılında dersle-
re başlanacaktır. 

Yaklaşık 15.000 kişinin istihdam 
edildiği, kuyum üretiminin kalbi 
olan Kuyumcukent Kompleksin-
de çalışan işçilerin niteliklerinin 
geliştirilerek firmaların yoğun bir 
biçimde yaşadığı bilgili ve becerikli 
nitelikli eleman sıkıntısının önüne 
geçmeyi hedefleyen KİAŞ; bu eği-
tim merkezinin Kuyumcukent’te 
olmasının son derece önemli ol-
duğunu belirtiyor. Kuyumcukent 
Wedding  World   AVM’de   açılacak 

olan eğitim merkezi için KİAŞ tara-
fından, 500 m2'lik bir alanda Milli 
Eğitim Bakanlığının ön gördüğü 
şartları sağlayan; modern eğitim 
imkanlarına sahip, öğrenciler için 
teneffüs alanları, dinlenme alanları
bulunan sınıflar tahsis edildi. Mus-
tafa Nevzat Pısak Mesleki Eğitim 
Merkezinin bünyesinde açılması ve 
kuyumculukla ilgili eğitimlerinin 
verildiği bir şubesi olması planla-
nan Mesleki Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek olan eğitimlere, 
Kuyumcukent dışından öğrenciler 
de katılabilecektir. 

Açılacak yeni Eğitim Merkezi, ku-
yumculukla iştigal eden her resmi 
ve özel eğitim kurumuna talebi 
halinde tahsis edilebilecektir.

Kuyumcukent Wedding World 
AVM Yakut Sokak No: 282 ve Ye-
şim Sokak No: 599’da açılacak olan 
Mesleki Eğitim Merkezi’nde 2015-
2106 Eğitim Yılında eğitimalmak 
isteyen öğrencilerin 27 Eylül  2015 
tarihine kadar devam edecek olan 
kayıtlar için  Prof.Dr. Mustafa Nev-
zat Pisak Cad. No:17 Bahçelievler 
adresine veya 0212 6391715 numa-
ralı telefona müracaat etmesi ge-
rekmektedir.

Ahmet 
KARBEYAZ
KİAŞ
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili
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dışında kazandığı başarıları ya-
kından takip eden, eğitime gönül 
vermiş kişilere dergilerinde yer 
vermekten büyük mutluluk duy-
duklarını ifade eden Öğretmenim 
Dergisi’nin 83. Sayısında, eği-
tim geçmişiyle ve eğitim alanın-
da yaptığı önemli projeler ile ön 
plana çıkan KİAŞ Genel Müdü-
rü Selami Tütüncüoğlu yer aldı. 
Kuyumcukent’te gerçekleştirmiş 
olduğu başarılı eğitim projeleri 
hakkında bilgi veren, aynı zaman-
da 83. Sayının kapak konuğu da 
olan Tütüncüoğlu, eğitimin ken-
disi için bir yaşam biçimi olduğu-
nu belirtti. Eğitim sektörünün ge-
lişmesine ve Türkiye’deki eğitimin 
kalitesinin yükseltilmesine önem-
li katkılar sağlamayı hedeflediğini 
belirten Tütüncüoğlu, eğitim ile 
ilgili projelerine aralıksız devam 
ederek kuyumculuk sektörüne 
öncülük etmeyi sürdüreceklerini 
dile getirdi. 

Yayın hayatına 2007 yılında baş-
layan Öğretmenim Dergisi,  T.C. 
Milli Eğitim Bakanlığı ve İstan-
bul Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlükleri baş-
ta olmak üzere özellikle İstanbul 
genelindeki eğitim-öğretim ku-
rumları, öğretmenler gibi eğitim 
sektöründeki tüm paydaşlar tara-
fından beğeniyle ve yakından ta-
kip edilmektedir. Yayın hayatında 
7 yıl, 83 sayıyı geride bırakan Öğ-
retmenim Dergisi’nin, sayfaları-
na taşıdığı haber, makale, söyleşi 
ve röportajlarında yalnızca eğitim 
hakkında değil; eğitimle bir bi-
çimde yakından ilgili olan hayatın 
tüm alanlarını kapsayan haber ve 
röportajlar yer almaktadır.

EĞİTİME KATKILARI SONUCUNDA 
KİAŞ GENEL MÜDÜRÜ 
SELAMİ TÜTÜNCÜOĞLU
ÖĞRETMENİM DERGİSİ’NİN KAPAK 
KONUĞU OLDU!

İstanbul'daki tüm Okullara dağı-
tılan ve ücretli olarak da satılan 

Öğretmenim Dergisi haberinde; 
KİAŞ Genel Müdürlüğü ve Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekilliği göre-
vine yaklaşık 2,5 yıl önce getirilen 
Selami Tütüncüoğlu'nun, gerek 
Kuyumcukent'i "ölü yatırım" ol-
maktan kurtararak ekonomik 
canlılığı sağladığını ve hak ettiği 
yere taşımak için çok kısa sürede 
Komplekste ciddi gelişmeler kay-
dettiğini, gerekse batak bir şirke-
ti kısa sürede kar'a geçirerek mali 
tablosunu düzelttiğini, gerekse de 
şirketin verdiği hizmet kalitesini 
yükselterek 4 İSO Kalite belgesini 
almaya başararak kısa bir zamanda 
bu önemli yükselişin mimarı oldu-
ğunu belirtmiştir. 

Haber şu şekilde devam etmiştir: 
"Bu başarısını uluslararası alanda 
da taçlandırmayı başaran Selami 
Tütüncüoğlu’nun 01 Temmuz 2015 
tarihinde Montrö/İsviçre'de ya-
pılan Avrupa İş Konseyi Kalitede 
Mükemmellik Özel Oturumu'nda 
aldığı "Uluslararası Kalite Ödülü" 
ve 27 Temmuz 2015 tarihinde mer-
kezi Paris'te bulunan Association 
Otherways Management & Con-
sulting kuruluşundan aldığı “Ka-
litede En İyi Şirket Platin Ödülü" 
ile tüm dikkatler Kuyumcukent’in 
başarılarının üzerine çevrildi.” Ku-
yumcukent’in  yurtiçinde  ve  yurt- 
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KİAŞ GENEL MÜDÜRÜ 
SELAMİ TÜTÜNCÜOĞLU 
24 AĞUSTOS'TA CANLI YAYIMLANAN BLOOMBERG HT TV’NİN İŞ DÜNYASI 
PROGRAMINDA SEKTÖRDEKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Ortadoğu’nun en büyük enteg-
re altın, gümüş ve mücevher 

üretim ve ticaret merkezi olan ve iş 
hacmi 30 Milyar ABD Doları’na, öz-
varlığı ise 150 Milyon TL’ye ulaşan 
Kuyumcukent kompleksinde yılda 
ortalama 600 ton altın işlenmekte ve 
ülkemizin altın, gümüş ve mücev-
herat üretimi, ihracatı ve ticaretinin 
%90’ını yapılmaktadır. 

Üretim potansiyeli ile ülke ekonomi-
si açısından büyük önem arz etmek-
te olan böyle devasa bir kompleksin 
yönetim şirketi Kuyumcukent İş-
letme A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Genel Müdürü Selami Tü-
tüncüoğlu’nun koordinatörlüğünde 
kuyumculuk sektörünün gelişmesi 
için önemli projelere önayak olmak-
tadır. Sektörün gelişimine katkıları 
ve komplekste yaşanan gelişmele-
rin herkesin dikkatini çekerek tüm 
sektörler tarafından yakından takip 
edilmeye başlanması ile birlikte bu 
önemli başarıların mimarı Tütün-
cüoğlu’nun sık sık haber programla-
rına davet edilerek görüşlerine baş-
vurulmaya başlamıştır. 

Ekonomi kanalları arasında bü-
yük bir izleyici kitlesine sahip olan 
Bloomberg HT’de, 24 Ağustos 2015 
tarihinde yayınlanan İş Dünyası 
Programına canlı yayın konuğu ola-
rak katılan KİAŞ Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Genel Müdürü Se-
lami Tütüncüoğlu, Kuyumcukent’in 
sektör için önemine değinerek, sek-
törün gelişmesi için yaptıkları pro-
jelerden bahsetti ve altın piyasasın-
daki gelişmeleri değerlendirdi. 
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KUYUMCUKENT YÖNETİMİ 
SEKTÖRÜN GELİŞİMİ İÇİN KALİTE 
STANDARTLARINI YUKARIYA 
ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR 
ÖZEL AYAREVLERİNE 
DÜZENLEME  GELİYOR!
DARPHANE’DEN AYAREVİ YETKİ BELGESİ ALAMAYAN FİRMALAR
ARTIK KUYUMCUKENT’TE ÇALIŞAMAYACAK

Bilindiği üzere Kıymetli Maden 
ve Taş Analizinde Yetki Verilen 

Ayarevleri; Darphane Genel Mü-
dürlüğü tarafından verilen ''Özel 
Ayarevi Yetki Belgesi'' almak du-
rumundadır. 20 Haziran 2007 ta-
rihinde Resmi Gazetede ''Hazine 
Müsteşarlığı’nın Kıymetli Maden 
ve Taş Analizinde Yetki Verilecek 
Ayarevlerinin Standartları, Seçimi 
ve Denetim Esaslarının Belirlen-
mesine İlişkin Tebliği'' yayımlan-
mış ve tebliğ uyarınca Ayarevlerine 
Darphane Genel Müdürlüğü'nden 
en geç 01.01.2016 tarihine kadar 
Yetki Belgesi almaları koşulu geti-
rilmiştir.

Ayarevlerinin standartlarına ilişkin 
tebliğ ile özel ayar evleri ve altın 
ayar evleri tesislerinin kurulacağı 
yerin özellikleri,  tesiste  bulunma-

sı gereken bölümler, kullanılacak 
laboratuvar malzemeleri, çalışacak 
teknik personelin özellikleri, ayar 
analizinde dikkate alınacak stan-
dartlar ve tolerans değerleri, çalış-
ma ortamında sağlık ve iş güvenliği 
risklerinin giderilmesi, koruyucu 
hizmetlerin yürütülmesi için ge-
rekli olan tedbirler tek tek belirlen-
miştir.  

Sektörün kritik alanı olan ayarev-
lerinin ilgili tebliğe uygun olarak 
çalışmaları maksadıyla, Kuyumcu-
kent Blok Kat Malikleri Yönetim 
Kurulu Ayarevi Yetki Belgesini be-
lirtilen süre zarfında almayanlara 
Site içinde çalışma  izni verilmeme-

sini karara bağlanmıştır. İlgili ka-
rar gereği KİAŞ’ın Teknik Müdür-
lük personeli tarafından yapılacak 
kontrol ve denetimler ile bu belgeyi 
almayan firmalar tespit edilecek ve 
Kuyumcukent içerisinde çalışmala-
rına izin verilmeyecektir. 

Kuyumculuk sektörünün hizmet 
kalitesini arttırma hedefine öncelik 
veren yeni Kuyumcukent Yöneti-
mi, komplekste yer alan Ayarev-
lerinin usullere uygun bir şekilde 
faaliyetlerine devam etmesi için 
gerekli tüm koşulların sağlanması 
konusuna büyük önem vererek hiz-
metlerine devam etmektedir.

Ahmet 
KARBEYAZ
KİAŞ
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili
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No: 53-54, Mercan Sokak 1. Kat 
No: 379-380 ve AVM -1 otopark-
No: 42’de yer alan merkezde; 3 
boyutlu sinevizyon salonu, sergi 
alanı, el sanatları atölyesi, dokü-
mantasyon merkezi/kütüphane 
ve eğitim alanları bulunacak. Mer-
kez'de sergilenmek üzere firma-
larca bağışlanan ürünler ve sanat 
eserleri, makine, teçhizat ve diğer 
kayda değer şeyler KİAŞ görevli-
lerince teslim alınarak, belirlenen 
alanlarda sergilenmek üzere top-
lanmaya başlandı.  

Kuyumcukent’te açılmasıyla her 
yerden büyük bir ilgi çekecek olan 
Merkezin nihayetinde Kuyumcu-
luk Müzesi’ne dönüşmesi ile sek-
törel inovasyonun merkezi olarak 
kabul edilmesi hedefleniyor. Sek-
törün merkezi olan Kuyumcukent’i 
daha  da  ön  plana  çıkaracak  olan 

merkezde; kuyumculuğun tarihi 
ve diğer alanlarda öne çıkan film 
ve videolarla 3D tanıtımı, aynı za-
manda kuyumcu ustaları/zanaat-
kar/sanatkarlarının öncülüğünde 
çeşitli sektörel eğitimler ve toplan-
tılar düzenlenmesi, kuyumculuk 
üzerine bu zamana kadar yapılmış 
olan tüm bilimsel çalışmaların (tez, 
etüt, makale vs.) oluşturulacak 
Dokümantasyon Merkezinde her-
kesin kullanımına sunulması he-
defleniyor. Merkeze kuyumculuk 
ile iştigal eden eğitim kurumların-
daki öğrencilerin ve öğretmenle-
rin, mesleğe özendirmek için diğer 
okul öğrencilerinin, Kuyumcukent 
ve AVM ziyaretçilerinin ve THY 
ile yapılacak olan Bekleyen Transit 
Yolcu Projesi kapsamındaki yurt-
dışından gelen turistlerin dikkatini 
çekeceği ve yılda 50.000 ziyaretçisi 
olacağı öngörülmektedir.

KUYUMCUKENT YÖNETİMİ HEM 
AVM'YE DAHA FAZLA MÜŞTERİ 
ÇEKMEK, HEM DE KUYUMCULUK 
SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ BİR İHTİYACINI 
KARŞILAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR
NİHAYETİNDE "ULUSLARARASI KUYUMCULUK MÜZESİNE" 
DÖNÜŞECEK OLAN "ALTIN'IN SERÜVENİ EĞİTİM, SERGİ VE 
ATÖLYE MERKEZİ" KUYUMCUKENT’TE AÇILIYOR

Türkiye’de bir ilk olacak Kuyum-
culuk Müzesi’nin Kuyumcu-

kent’te açılması ile birlikte sektörün 
kalbi olan tesisin bir adım daha öne 
geçeceği ve kuyum sektörü başta 
olmak üzere büyük ses getireceği 
kesin olan proje ile ilgili çalışma-
lar tamamlandı; sektöre büyük bir 
değer katacak olan “KUYUMCU-
LUK MÜZESİ” nin alt yapısını 
oluşturacak olan ALTININ SERÜ-
VENİ EĞİTİM, SERGİ VE ATÖL-
YE MERKEZİ açılıyor. 

Kuyum sektörünün merkezi olan 
Kuyumcukent’te bir Kuyumculuk 
Müzesi’nin açılmasının önemine 
inanan KİAŞ’ın öncülüğünde ger-
çekleştirilen proje ile geçmişten gü-
nümüze   kuyumculuk  sektörünün 
aşamalarının ve kuyumculuk dün-
yasının   detaylarının   yer   alacağı 

“Altının Serüveni Eğitim, Sergi ve 
Atölye Merkezi”nde kuyumculuk 
sektörünün bugün ulaştığı nokta-
nın arkasında yatan müthiş baş-
langıç ve gelişme dönemleri ser-
gilenirken kuyum sanatının akışı, 
nasıl bir yol izlenerek bu günlere 
gelindiği, en temel çalışmaların dö-
nemi ve bugün taşıdıkları anlamlar 
üzerine sektöre dair birçok soruya 
cevap verilecek. Sektörün kaydını 
tutma, belleğini tazeleme işlevi  gö-  

recek projenin, farklı dönemler-
deki    zanaatkarları     anlatması 
planlanıyor. Sektörün zengin mi-
rasını yakından tanıma fırsatını 
tüm ziyaretçilere sağlayacak olan 
Kuyumcukent; bu büyük projede 
günümüz kuyumculuğunu da daha 
iyi anlatmayı ve geçmişe bugünün 
merceğinden bakmayı hedefliyor.

Wedding World Kuyumcukent 
AVM  Zümrüt   Sokak   Zemin  Kat

Cemil ÖZER
Blok Kat 
Malikleri 
Yönetim 
kuruluu 
Başkan Vekili
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KUYUMCUKENT’İN ULUSLARARASI 
BAŞARILARI VE KAZANDIĞI 
ÖDÜLLER HER YERDE 
DİKKAT ÇEKMEYE BAŞLADI
KİAŞ GENEL MÜDÜRÜ SELAMİ TÜTÜNCÜOĞLU  VE KİAŞ YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI NEVZAT SUDAŞ SEKTÖRÜN TEK CANLI YAYIN 
YAPAN TV'Sİ HABER GOLD TV’YE RÖPORTAJ VERDİ

Yılda ortalama 600 ton altının 
işlendiği, ülkemizin altın, gü-

müş ve mücevherat üretimi, ihraca-
tı ve ticaretinin %90’ının yapıldığı 
Ortadoğu’nun en büyük entegre 
altın, gümüş ve mücevher üretim 
ve ticaret merkezi olan Kuyum-
cukent’in sektör için önemi gün 
geçtikçe artmaktadır. İş hacmi 30 
Milyar ABD Doları’na, özvarlığı 
ise 150 Milyon TL’ye ulaşan Ku-
yumcukent kompleksinde yaşanan 
gelişmeler herkesin dikkatini çeke-
rek tüm sektörler tarafından yakın-
dan takip edilmeye başlamıştır. 

Kuyumculuk sektörünün merke-
zi Kuyumcukent gibi devasa bir 
kompleksin işletmesini iki yılı aş-
kın bir süredir özverili bir şekilde 
sürdüren ve başarılarını yurtiçinde 
ve yurtdışında kazandığı prestijli 
ödüllerle tescilleyen Kuyumcukent 
İşletme A.Ş.’nin Genel Müdürü ve 
Başkan Vekili Selami Tütüncüoğ-
lu, sektörün tek canlı yayın yapan 
TV’si Habergold TV’ye röportaj 
verdi. 

Kuyumculuk sektörünün gelişme-
sine öncelik vererek faaliyetleri-
ni gerçekleştiren ve yurtiçinde ve 
yurtdışında kazanılan başarıların 
mimarı olan KİAŞ Yönetim Kuru-
lu Başkan Vekili ve Genel Müdürü 
Selami    Tütüncüoğlu,   Habergold 

TV’de yayınlanan röportajında 
Kuyumcukent’te son dönemde 
yaşanan gelişmeleri anlattı ve 01-
02 Eylül 2015 tarihleri arasında 
gerçekleştirmeyi planladığı sek-
törün nitelikli eleman ihtiyacının 
karşılanmasına büyük katkılar 
sağlayacak olan Kuyumcukent 
Kuyumculuk Eğitim Çalıştayı pro-
jesini, Wedding World AVM’de 
yeni öğretim döneminde derslere               
başlayacak   olan   Mesleki  Eğitim

Merkezi’nin açılacağını ve Tür-
kiye’de bir ilk olacak Kuyumcu-
kent’te açılması ile kuyum sektörü 
başta olmak üzere büyük ses geti-
receği kesin olan, sektörün kalbi 
olan Kuyumcukent’i bir adım daha 
ileriye taşıyacak olan “Kuyumcu-
luk Müzesi” nin alt yapısını oluş-
turacak olan Altının Serüveni Eği-
tim, Sergi Ve Atölye Merkezi’nin 
açılacağının müjdesini verdi.
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Şeffaf ve dürüst yönetim ilkelerine bağlı ka-
lınarak yönetilen, 2 yıl gibi kısa bir süre 

içerisinde iflas noktasından dünya çapında 
ödüllü bir şirket haline gelen KİAŞ hakkında 
bir takım iftiralarda bulunulmuş ve 16.08.2015 
Hürriyet Gazetesinde ve internet sitesinde şir-
keti ve yöneticilerini karalamaya yönelik asılsız 
ve mesnetsiz bir haber yayımlanmıştır. Haber 
kaynağı kişiler ilgili haberde, kendi beyanları-
nı savcılık iddianamesinde yer alıyormuş gibi 
lanse ederek algı yönetimi ile kamuoyunu ya-
nıltmaya çalışmıştır. Gerçeklere ve hukuka 
uygun olmayan, KİAŞ’ın mesleki ve ticari iti-
barına zarar verme amacı güden kişilerin be-
yanlarıyla yapılmış habere istinaden gazeteye 
aynı gün gönderilen tekzip yazısına istinaden, 
17.08.2015 tarihli Hürriyet Gazetesinde ve in-
ternet sitesinde yayınlanarak kamuoyunun 
yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçilmiştir. 
 
Diğer taraftan Hürriyet Gazetesi bu hatasını 
19.08.2015 tarihinde İYİ YÖNETTİK, KİAŞ 
KAR’A GEÇTİ başlığı altında bir haber yapa-
rak tekzip etmeiş ve KİAŞ’ın itibarını yeniden 
kazandırmıştır. Kuyumcukent İşletme A.Ş.’nin 
Genel Müdürü ve Başkan Vekili Selami Tütün-
cüoğlu Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan açık-
lamasında “Bu kişiler kendi beyanlarını sav-
cılık iddianamesinde yer alıyormuş gibi lanse 
ederek algı yönetimi ile kamuoyunu yanıltma-
ya çalışmaktadır. Ortaklarımızın bu yalan ve 
iftiralara itibar etmemesini, iftiracılar hakkın-
da Savcılığa uzun süre önce 3 suç duyurusunda 
bulunulduğunu belirtmek isteriz. Soruşturma-
lar sürüyor, Türk adaleti gerçeği ortaya çıka-
racaktır. Biz görevimizin başındayız” diyerek 
konu ile ilgili kamuoyunu aydınlattı. 

KİAŞ’IN SON DÖNEMDEKİ 
BAŞARILARI HÜRRİYET GAZETESİNE 
VE İNTERNET SİTESİNE HABER OLDU
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AVM ESNAFLARININ DİLEKÇELERİWEDDING WORLD KUYUMCUKENT AVM'NİN 
GELİŞİMİ VE DAHA FAZLA MÜŞTERİ ÇEKMESİ 
İÇİN AVM İŞYERİ SAHİPLERİNİN YOĞUN 
TALEBİ ÜZERİNE YÖNETİM, REKLAM KATKI
PAYI UYGULAMASINI BAŞLATTI
ANCAK UYGULAMANIN BAŞLAMASINDAN SONRA, 
TALEPKAR ÜYELERİN BİLE REKLAM KATKI PAYINA İTİRAZ ETMELERİ
ŞAŞKINLIK YARATMIŞTIR

Wedding World Kuyumcukent 
AVM’deki ekonomi ve ticare-

ti canlandırmak, daha fazla müşteri 
ve ziyaretçi gelmesini sağlamak için, 
yapılacak reklam tanıtım faaliyetleri-
ni daha uygun şartlarda düzenlemek 
için Genel Müdür Selami Tütün-
cüoğlu'nun öncülük ettiği bir projeye 
başlanmıştır. Bu kapsamda AVM'de-
ki tüm parekende satış yapan sek-
törlerden kendilerini temsil edecek 
Temsilcilerini seçmeleri istenmiş ve 
işyeri sahiplerinin verdikleri imzalar 
ile Temsilciler belirlenerek kimlikleri 
KİAŞ'a bildirilmiştir. Bunun sonra-
sında Sektör Temsilcileri Toplantıları 
düzenlenmeye başlamış ve ilk top-
lantı 17 Nisan 2015 tarihinde düzen-
lenmiş, toplantıya AVM’de bulunan 
tüm sektörler gruplarına mensup 
işletmelerin imzalı onaylarıyla seçil-
miş olan sektör temsilcilerinin katılı-
mıyla Sektör Temsilcileri Toplantıları 
düzenlenmeye başlamıştır. Herkesin 
ortak kararı ile kaleme alınan "Sektör 
Temsilcileri görev tanımı ve reklam/
tanıtım oluşum grubu çalışma usul-
leri" talimatında; sektör temsilcileri-
nin bu toplantılarda alınan kararları, 
temsil ettiği AVM firma sahiplerine 
aktarmak ve uygulanmasını sağla-
mak, reklam ve tanıtım maksadıyla 
toplanmasına Çalışma Grubunda 
karar verilen giderlerin m2 bazında 
toplanmasını sağlamaktan sorumlu 
olduğu bildirilmiştir. 

Buna istinaden yapılan toplantılarla 
Sektör Temsilcilerinin aldığı karar-
lar uygulanmaya başlanmış, onların 
teklif ettiği hususlar aynı zamanda 
Yönetim Kurullarına çıkarılmıştır. 2. 
Sektör Temsilcileri toplantısında 3. 
maddede alınan "tüm kampanyalar-
da kullanılmak üzere m2 başına her 
ay 2 TL'nin perakende satış mağaza-
larından Sektör Temsilcileri yoluyla 
toplanmasına, para vermeyen mağa-
zaların bedelinin diğerleri tarafından 
karşılanmasına, KİAŞ'ın ise toplanan 
para kadar bütçeye katkı sağlaması-
na" karar verilmiş, ancak uygulama 
Sektör Temsilcilerince başarılı bir 
biçimde yürütülememiştir. Bunun 
üzerine Sektör Mensupları verdikleri 
toplu dilekçelerle geçmişte uygula-
nan reklam/tanıtım aidatının tekrar 
konmasını Yönetimden talep etmiş-
lerdir.

Bu yoğun talebi dikkate alan Yöne-
tim, 22.05.2015 tarihinde yapılan 
Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu 
14 no.lu toplantısında "AVM'deki iş-
yeri sahiplerinin AVM' deki ekono-

mik canlılığı arttırmak maksadıyla 
Reklam/Tanıtım Aidatı konusun-
daki dilekçelerin incelenmesi ne-
ticesinde; esnaflardan gelen yoğun 
talep üzerine ve 12 Şubat 2015 ta-
rihinde yapılan Blok Kat Malikleri 
Kurulu Olağan Toplantısındaki 17. 
Gündem Maddesi kararına dayana-
rak AVM maliklerinden, kiracılar-
dan ve/veya kullanıcılardan "AVM 
İşletme Katkı Payı (Reklam-Tanı-
tım Ortak Gideri)" olarak aylık m2 
başına 3 TL alınmasına ve alınan 
kararın 01 Temmuz 2015'ten itiba-
ren uygulanmaya başlamasına ve 
duyurulmasına karar vermiştir. 

Bu kararı takip eden 28.05.2015 ta-
rihindeki 3. Sektör Temsilcileri Top-
lantısında bu kararın sevinçle karşı-
landığı ve uygulamaya başlanacağı ve 
bulunacak bir Creative Ajans ile anla-
şılarak dönem kampanyalarının hızla 
başlatılacağı 7. madde ile tüm Sektör 
Temsilcilerince karara bağlanmıştır. 

AVM reklam/tanıtım aidatının ko-
nulması için yüzlerce esnafın di-
lekçe ile talepte bulunması sonrası 
Yönetimin onları dikkate alarak bu 
uygulamayı başlatması sonrası, ilk 
faturaların kesildiği ayda yine aynı 
üyelerimizden bu kararlara itiraz 
eden dilekçelerin gelmesi, uygulama-
nın kaldırılmasını istemeleri ve Yö-
netimden şikayet ediyor olmaları hiç 
anlaşılamamaktadır.

Habib 
KOCABAŞOĞLU
Blok Kat Malikleri 
Yönetim Kurulu 
Üyesi
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BKM YÖNETİM KURULU KARARI

AVM SEKTÖR TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI KARARI
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Hizmet kalitesini uluslararası 
standartlara oturtmayı başar-

mış ve bu başarısı Avrupa İş Kon-
seyi (European Business Assembly) 
tarafından verilen “Uluslararası 
Kalite” ödülü ile tescillenmiş olan 
KİAŞ; Kuyumcukent’in işletme po-
tansiyelini daha da etkin bir hale 
getirmek için üyelerine sunduğu 
hizmetleri sürekli geliştirme hede-
fiyle çalışmalarına devam ediyor. 

Son iki yılda Kuyumcukent Atölye-
ler Bloğu’nun doluluk oranlarının 
tavan yapması ve Wedding World 
AVM’nin doluluk oranlarının % 
75’lere ulaşması ile birlikte üyele-
rimizin ödeme işlemlerinde yo-
ğunluk yaşanmaya başlamıştır. Ku-
yumcukent’te iki yılı aşkın süredir, 
hizmetlerinin kalitesini sürekli art-
tırarak  çalışmalarına  devam  eden 

KİAŞ; en önemli önceliği olan hiz-
met kalite standartlarını yükselt-
mek amacıyla, KİAŞ’ın Yönetim Bi-
nası’nın girişinde bulunan Ödeme 
Noktası’nı, Atölyeler Bloğu Zemin 
Kat, 1. Sokak No.12’ye taşıyarak, 
üyelerine 22 Haziran 2015 tarihin-
den itibaren yeni yerinde hizmet 
vermeye başlamıştır. 

Yeni Ödeme Noktası ofisinin geniş 
ve ferah ortamında üyelerimizin 
işlemlerini sorunsuz ve hızlı bir şe-
kilde yapmalarına olanak sağlaya-
bilmek için; üyelerin sıra beklerken 
rahat edecekleri koltuklar ve numa-
ratör cihazı hizmete sunulmuştur. 
Üyelerimiz daha önceki uygula-
mada olduğu gibi, aşağıda belirti-
len işlemleri Ödeme Noktası’ndan 
yapmaya devam edebilecekler; 

-Borç bilgisi sorgulama
-Aidat tahsilatı
-Elektrik, su ve gaz kontör 
satışları
-Otoparkla ilgili yeni kayıt, 
süre uzatımı ve bunlara ilişkin 
tahsilatlar 
-Dedektör ve sayaç v.s. 
tahsilatları
-Diğer cari ödeme tahsilatları 

Ayrıca Kuyumcukent Sakinleri şi-
kayet ve önerilerini KİAŞ Yönetim 
Binası girişinde ve AVM Danış-
ma’da bulunan Beyaz Masa Nok-
talarına iletebiliyor olmanın yanı 
sıra, artık Ödeme Noktası Ofisi’ne 
kurulan Beyaz Masa’ya da iletme 
fırsatına kavuştular.   

Diğer taraftan Atölye Bloğu İşletme 
Birimi de aynı mekanda üyelerine 
hizmet verecek.

KİAŞ VERDİĞİ HİZMET KALİTESİNİ 
ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR
ÖDEME NOKTASI YENİLENDİ
KONFORLU VE MODERN HALE GETİRİLDİ 

ATÖLYELER BLOĞU 
ZEMİN KAT GİRİŞ
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KUYUMCUKENT’İN BAŞARILARI 
İŞ DÜNYASINDA DA SES GETİRDİ!
KİAŞ GENEL MÜDÜRÜ SELAMİ TÜTÜNCÜOĞLU 
BUSINESS CHANNEL  TV’DE 
“GÜLGÜN FEYMAN İLE ANLATACAK ÇOK ŞEY VAR”
PROGRAMINA KONUK OLDU!

Ortadoğu’nun en büyük enteg-
re altın, gümüş ve mücevher 

üretim ve ticaret merkezi olan Ku-
yumcukent Kompleksi’nin Türkiye 
ekonomisi için önemi gün geçtikçe 
artmakta ve bünyesinde 7 Fabrika, 
1.000’in üzerinde üretim atölyesi, 
627 perakende mağaza, 127 çağdaş 
ofis ve 15.000 civarında çalışanı 
bulunan tesis haberlere de konu ol-
maktadır.  

Kuyumcukent gibi devasa bir 
kompleksin işletmesini iki yılı aş-
kın bir süredir özverili bir şekilde 
sürdüren ve başarılarını yurtiçinde 
ve  yurtdışında   kazandığı  prestijli

ödüllerle tescilleyen Kuyumcukent 
İşletme A.Ş.’nin başarılarının mi-
marı, şirketin Genel Müdürü ve 
Başkan Vekili Selami Tütüncüoğlu, 
Business Channel TV’de 29 Ha-
ziran 2015 Pazartesi günü yayın-
lanan, Türkiye’nin önemli haber 
sunucularından biri olan Gülgün 
Feyman’ın hazırlayıp sunduğu “An-
latacak Çok Şey Var” programına 
konuk oldu. 

İş dünyasının önemli haber TV’le-
rinden biri olan Business Channel 
TV’de yayınlanan programda Tü-
tüncüoğlu, kuyumculuk sektörü-
nün merkezi olan devasa kompleks

Kuyumcukent’i tanıttı. Bu önemli 
kompleksi 2 yılı aşkın bir süredir 
başarılı ve özverili bir şekilde yöne-
ten Kuyumcukent İşletme A.Ş.’nin 
gerçekleştirdiği faaliyetler ile yur-
tiçinde ve yurtdışında kazandığı 
önemli ve prestijli ödüller hakkın-
da bilgi veren Tütüncüoğlu, ku-
yumculuk sektörünün gelişmesine 
katkı sağlamak amacıyla ürettikleri 
önemli projeleri anlattı.
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KİAŞ PERSONELİ HER AN GÖREVE 
HAZIR, KUYUMCUKENT’TE 
YANGIN TATBİKATI BAŞARI İLE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
ANCAK ACİL BİR DURUMDA ORTAK HAREKET ETMENİN 
ZORUNLU OLDUĞU KOMPLEKSTE
İŞYERLERİ GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTERMİYOR, 
İŞYERLERİNİN EĞİTİM VE TATBİKATA KATILIM ORANI %1 !

Yangın, gerek yaşantımızı kolay-
laştıran, gerekse üretim sürecinde 
kullandığımız araç, gereç ve mad-
delerin ısı ve oksijenle birleşmesi 
sonucu oluşan yanma reaksiyon-
larının neden olduğu doğal afet 
olarak tanımlanmaktadır. Yangın-
ların oluştukları coğrafik alanda 
maddi hasarlara neden olmasının 
yanı sıra, orada yaşayan canlılar ve 
ekolojik denge üzerinde son dere-
ce olumsuz etkileri vardır. İstem 
dışı olaylar sonucu oluşan yangın-
lar haricinde; yangınların çıkma 
sebeplerinin başında kullanılan 
araç, gereç ve maddelerin yangına 
neden olabilecek özelliklerini yete-
rince bilmemek, hangi önlemlerin 
nasıl alınacağını bilmemek ve bu 
konuda yeterli eğitimden geçme-
miş olmak sebebiyle yapılan hata-
lar gelmektedir. Ayrıca olabilecek 
tehlikeleri bildiğimiz halde gerekli 
önlemleri zamanında almamak, 
ertelemek, yangın koşullarını oluş-
turacak ortam hazırlamak, uyarıcı 
bilgiler koymamak ve uyarıcılara 
uymamak gibi tedbirsiz davranışlar 
sebebiyle de yangınlar çıkabilmek-
tedir.  

Yangının oluşumunu önlemek ve 
oluşan bir yangının söndürülmesi-
ni bilmek eğitim ve bilgilenmeden 

geçer. Bu nedenle yangını önleme-
yi öğrenmek kadar yangını söndür-
mede ilk müdahaleleri de öğren-
mek gerekir.

Ortadoğu’nun en büyük entegre 
altın, gümüş ve mücevher üretim 
ve ticaret merkezi olan ve günde 
20.000 kişinin giriş yaptığı Kuyum-
cukent Kompleksi’nde, olası bir 
yangının önüne geçebilmek için 
KİAŞ en üst seviyede önlemler ala-
rak, Kuyumcukent sakinlerinin ve 
ziyaretçilerinin güven ortamı içeri-
sinde çalışmalarını sürdürmelerine 
olanak sağlamayı en birincil görevi 
addetmektedir.Bu   amaç    doğrul-

tusunda Mevzuatlar ve Tesis Yö-
netimi ve Güvenlik Standartları 
kapsamında kullanılan bina, tesis 
ve işletmelerin, bakımı ve kullanı-
mı safhalarında oluşabilecek acil 
durumlarda (muhtemel yangın ve 
afet durumlarında), meydana gele-
bilecek zararı en aza indirebilecek 
bilgi ve becerilerini artırmak ve te-
sisin acil durumlara karşı hazırlık 
durumunu test etmek amacıyla 11 
Temmuz 2015 tarihinde acil du-
rum tatbikatı düzenlenmiştir. Tüm 
Kuyumcukent’teki işyeri  çalışanla-
rı, KİAŞ kadro ve taşeron çalışan-
ları davet edilmiş, Tesisin Yangın 
Danışmanlığını   sürdüren   Vizyon

KUYUMCUKENT YÖNETİMİ AİDAT, 
KİRA, YATIRIM BÜTÇESİ BORÇLARI 
VE REKLAM TANITIM AİDATLARINI 
ÖDEMEYEN ÜYELERİ UYARIYOR! 
YÖNETİM BORCUNUÖDEMEYEN KRONİK BORÇLU LİSTESİNDEKİ KİŞİLERE 
TEBLİGATLARA BAŞLADI

26 Ağustos 2015 tarihli 19 nu-
maralı Blok Kat Malikleri Yö-
netim Kurulu toplantısında 

gündeme alınan “şirket alacaklık-
lar listesi”ne dair detayların; KİAŞ 
Mali   ve   İdari    İşler    Müdürlüğü 
tarafından    kurula    sunulmasının 

ardından konuyu inceleyen Yöne-
tim Kurulu;  durumun  önüne   geç-
mek ve aidat, kira, yatırım bütçesi 
borçları ve reklam tanıtım aidatla-
rını ödemeyen kronik borçlu liste-
sini bitirmek amacıyla fikir birliği-
ne vararak icralara başlamaya karar 
verdi.

Önümüzdeki dönemde KİAŞ yö-
netimi tarafıdan sıkı bir şekilde 
takip edilecek olan tüm malik ve 
kiracıların olumsuz bir durum-
la karşılaşmaması için aidat, kira, 
yatırım bütçesi borçları veya rek-
lam tanıtım aidatlarını zamanında 
ödemeleri ve düzenli olarak takip 
etmeleri gerekmektedir.

Ahmet Rıfat 
KAYA
Blok Kat Malikleri 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili
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tatbikat sonucunda Acil Durum 
Planının genel uygulamaları değer-
lendirilmiş ve gözden geçirilmiş, 
hazırlık durumunun yeterli olduğu 
gözlemlenmiştir. Tatbikatı izleyen 
Kocasinan İtfaiye Grup Amiri Er-
dinç Turan, Yangın Danışmanları 
İSG Uzmanı Ahmet Sertankan ve 
Mak.Müh. Koray Uluç, ciddi bir 
eksiklik tespit ederek rapor etme-
miş ve tatbikat başarılı biçimde son 
bulmuştur.  

KİAŞ Genel Müdürü Selami Tü-
tüncüoğlu “Kuyumcukent Komp-
leksinde KİAŞ Birimlerinin ko-
ordinasyonuyla, hazırlanan Acil 
Durum Eylem Planının uygulama 
adımlarının  düzenli olarak takip 
edilebilmesi ve uygulanabilirliğin-
den emin olmak için yılda en az 
bir defa olmak üzere tatbikat yapıl-
ması, hazırlıkların denetlenmesi ve 
gözden geçirilerek gerekli düzeltici 
ve önleyici tedbirler alınması konu-
sunda çalışmalara devam edilerek, 
Kuyumcukent sakinlerinin güven 
ve  huzur  ortamında  çalışmalarına 

devam etmelerini sağlamak için 
canla başla çalışıyoruz. Ancak iş-
yerlerinin bu tür konulara ilgi gös-
termemesi, sadece kendilerinin 
değil, Site’de yaşanan tüm insanla-
rın can ve mal güvenliğini tehdit 
etmektedir. Bu olumsuz durumun 
düzelmesini bekliyoruz” dedi.

Proje firması yetkilisi eski İtfaiye 
Müdürü  Yeni Yüzyıl Ünv. İSG Yük-
sek Lisans Eğitimini alan Ahmet 
Sertankan tarafından AVM 2. KAT 
Konferans Salonunda teorik eğitim 
düzenlenmiştir. 

Olası bir bina tahliyesi sırasında 
Kuyumcukent sakinlerinin güven-
li bir şekilde, hızlı ve düzenli ola-
rak tahliye edilebilmesi için dikkat 
edilmesi gereken hususların anla-
tıldığı eğitimin sonrasında Atölye 
Bloğu Zemin Kat 1. Sokak 12 nolu 
mahalde (Yeni Ödeme Noktası) 
eğitimde katılımcılara senaryosu 
anlatılan yangın tahliye tatbikatı 
başarıyla gerçekleştirilmiştir. Tesi-
simizin Acil Eylem Planı eklerin-
den Yangın Güvenlik Acil Eylem 
Planına göre oluşturulmuş olan 
Acil Durum Yönetim Ekibi, Kriz 
Ekibi ve Müdahale Ekiplerine 
(Söndürme Ekibi, Kurtarma Eki-
bi, Koruma Ekibi, Tahliye Ekibi ve 
İlkyardım Ekibi) eğitimde görevle-
ri açıklanmış ve tatbikat esnasında 
mahalde bulunan yaralı ve çalışan-
ların mahale en yakın yangın çıkış 
kapısını kullanarak güvenli bir şe-
kilde toplanma alanlarına ulaşma-
ları sağlanmıştır. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Kanunu kapsamında yer alan 
işyerlerini kapsayan Acil Durum 
Yönetmeliğine göre her işyerinin 
Acil Durum Sorumlusu seçmesi 
’İşverenin ve çalışanların yüküm-
lülüklerinde’’ belirtilmiş ve zorunlu 
tutulmuştur. Bahse konu kanunun 
5. Maddesinin  d)  fıkrası  “Acil  du-

rumlarla mücadele için işyerinin 
büyüklüğü ve taşıdığı özel tehli-
keler, yapılan işin niteliği, çalışan 
sayısı ile işyerinde bulunan diğer 
kişileri dikkate alarak; önleme, ko-
ruma, tahliye, yangınla mücadele, 
ilk yardım ve benzeri konularda 
uygun donanıma sahip ve bu ko-
nularda eğitimli yeterli sayıda ça-
lışanı görevlendirir ve her zaman 
hazır bulunmalarını sağlar” ibare-
sine göre her işyerinin mutlaka Acil 
Durum Sorumlusu seçmesi gerek-
mektedir. Acil durumlar ile ilgili bu 
zorunluluk Kuyumcukent’te bulu-
nan firma sahiplerine yazılı olarak 
bildirilmiş, ama firma sahiplerinin 
hem tatbikata hem de acil durum 
sorumlularının KİAŞ’a bildirilmesi 
konusuna gerekli hassasiyeti gös-
termedikleri gözlemlenmiştir.

Gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile 
KİAŞ’ın ve Kuyumcukent’teki işlet-
melerin olası bir acil durum karşı-
sında hazırlık seviyesi  test  edilmiş
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BAHÇELİEVLER KAYMAKAM’I 
MEHMET ALİ ÖZYİĞİT
KUYUMCUKENT YÖNETİMİNİ 
ZİYARET ETTİ

Bahçelievler Kaymakamı Meh-
met Ali Özyiğit; Kuyumcukent 

tesisini ziyaret ederek Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ile görüştü. Kuyumcu-
kent’in almış olduğu uluslararası 
kalite ödülleri hakkında bilgilerin 
yanı sıra tesiste gerçekleşen önemli 
gelişmelere ve başarılara değinilen 
görüşme KİAŞ’ta gerçekleşti. KİAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 
Sudaş, KİAŞ Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili ve Genel Müdürü Selami 
Tütüncüoğlu, KİAŞ Yönetim Kuru-
lu Başkan Vekili Abdullah Deniz 
ve KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Ahmet Karbeyaz’ın da yer 
aldığı buluşmadan oldukça mem-
nun ayrılan Özyiğit; teşekkürlerini 
sunarak tesisten ayrıldı.
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YÖNETİM SEKTÖRDEKİ SAHTECİLİĞİ 
VE KAÇAKÇILIĞI ÖNLEMEK İÇİN 
TEDBİRLER ALMAYA BAŞLADI
İŞYERİNİ KONTROLE GELEN KİAŞ GÖREVLİLERİNİ İÇERİ 
ALMAYANLARA VE İŞİNİ YAPMASINI ENGELLEYEN İŞLETMELERE 
CEZA GELİYOR!

Sektörün kalitesini her geçen gün 
ileriye taşımak için kollarını sı-

vayan Yönetim, Kuyumcukent’te 
sektör içindeki sahteciliği ve ka-
çakçılığı önlemek maksadıyla; iş 
yeri kontrolleri ve denetimleri ile 
üye ziyaretleri sırasında işletmele-
ri ziyaret eden KİAŞ yetkililerinin, 
görevlerini yapmak için mahallere 
girerek doğru bilgi almalarını en-
gellemeye çalışan ya da mahalde 
bulunmadığı görüntüsü vermek 
üzere kapıyı açmayan işletmelere 
tedbir getiriyor. Bu tür mahallerin 
sayısının az olmaması dikkat çek-
mektedir. 21 Temmuz 2015 tari-
hinde gerçekleştirilen 16. Kuyum-
cukent Blok Kat Malikleri Yönetim 
Kurulu toplantısında, Kuyumcu-
kent Toplu Yapı Yönetim Planı ile 
Ekleri gereği ilgili işletmelere cezai 
müeyyide uygulanması karara bağ-
lanmıştır. 

Kuyumcukent Ceza Uygulama 
Yönetmeliği ve Yönergesi Madde 
4. w bendinde “Teknik personele 

müdahale etmek ve mahalin kont-
rolü sırasında zorluk çıkartarak 
uygulamanın yapılmasını engelle-
yen işletmelere 100-10.000 TL'ye 
kadar para cezası uygulanacaktır'' 
şeklinde yer alan madde gereğince 
gerekli uygulamaların yapılmasına 
başlanacaktır. 

Kuyumcukent Toplu Yapı Yönetim 
Planı, Ceza Uygulama Yönetmeliği 
ve Ceza Uygulama Yönergesinin 
tanıdığı yetki ile işletmelerin en-
gelleme eyleminin devamı halinde-
cezanın katlanarak artma durumu 
söz konusudur. 

KİAŞ, işletmelerin cezai müeyyide-
lerle  karşılaşmasını  istememesine 
  

rağmen, hukuki mevzuat gereği bu 
cezaların istisnasız ve kesin olarak 
uygulanacağını bildirmektedir. 

Ayrıca cezai müeyyidelerin yanın-
da, hakim müdahalesi talep edile-
rekişletmelerin denetimi engelle-
me eylemleri KİAŞ tarafından adli 
kanaldan da takip edilecek ve bu 
hukuki takibin tüm masraf, vekalet 
ücreti ile harçlarının da işletmeler 
tarafından ödenmek zorunda kalı-
nacaktır. 

Olumsuz bir durumla karşılaşmak 
istemeyen işletme sahiplerinin iş-
yerlerine gelen KİAŞ görevlilerine 
gerekli kolaylığı göstermesi bek-
lenmektedir.

Abdullah DENİZ
KİAŞ 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili

Güvenlik özellikle büyük ölçek-
li işletmelerde hep risk taşıyan 

ve bir o kadar da önem arz eden 
bir konu olmuştur. Kuyumcukent  
Kompleksi 20.000 çalışanı, altın, 
gümüş ve mücevher işleme kapa-
sitesiyle dünyada ve Türkiye’de 
eşi benzeri olmayan devasa bir te-
sis olması sebebiyle dünya çapında 
önemli bir çekim merkezi olmuştur. 
Bu derece önem arz eden ve büyük 
bir finansal merkez olan böyle bir 
işletmenin güvenliği konusu kuş-
kusuz büyük önem taşımakta ve 
asla bir açık veya zafiyet kabul et-
memektedir. 

Dünyadaki böyle önemli işletme-
ler güvenlik konusunda üst stan-
dartlarda, son teknolojiye uyumlu, 
insani hata payına yer vermeyen 
elektronik yöntemler benimsemek-
tedir. KİAŞ Yönetimi olarak, Ku-
yumcukent’te oluşması muhtemel 
güvenlik açıklarının, telafisi müm-
kün olmayan zararlara yol açmasını 
önlemek için üretimin yapıldığı ve 
güvenlik açısından risk teşkil etme 
ihtimali bulunan Atölye bloğu gi-
riş ve çıkış noktalarında elektronik 
geçiş sistemi kurma çalışmalarına 
başladık. Önümüzdeki günlerde 
uygulamayı hayata geçirmeyi plan-
ladığımız bu teknik ve elektronik 
gelişmelerin takibini yaparak tesi-
simizin güvenliğini en üst standart-
ta korumayı amaçlıyoruz.

KİAŞ tarafından alt yapı çalışmala-
rı tamamlanan elektronik sistemin 
pilot uygulamasını Kapalıçarşı ring

servislerimizde deneyerek başarı-
sını test ettik ve bu sistemin Ku-
yumcukent Kompleksi’nin tümün-
de kullanılmasını hedeflemekteyiz. 
Bu sistemle her işyeri sahibi ve 
çalışana bir elektronik kart tahsis 
edilecektir. Bu elektronik kartlarla 
turnikelerden geçiş yapan çalışan-
ların tesis içindeki dolaşımları ta-
kip edilebilecek ve yetkileri düzen-
lenecektir. 

Dolaşım yetkileri istenen saat, za-
man, bölüm ve lokasyona göre 
tanımlanabildiğinden izinsiz gi-
rişlerin önüne geçilebileceği için 
herhangi bir çalışan tarafından gi-
rilmesinin sakınca doğuracağı bö-
lümler kısıtlanarak işletme tam bir 
disiplin altında tutulacaktır. Ayrıca 
tesise gelen ziyaretçiler, Atölye 
Bloğu girişlerinde bulunan danış-
ma masalarına ibraz edecekleri 
kimlik ile alacakları ziyaretçi kar-
tını kullanarak giriş yapmak duru-
munda olduklarından, uygulamaya 
konulacak olan elektronik sistem 
tesise gelen ziyaretçilerin giriş – çı-
kışlarının da takip edilmesine im-
kan tanıyacaktır.

ATÖLYE BLOĞUNA 
GİRİŞLER KISITLANIYOR
YÖNETİM TURNİKE SİSTEMİ KURMAYA KARAR VERDİ
KUYUMCUKENT DAHA GÜVENLİ HALE GELİYOR!

Ömer İbrahim 
SAYIN
KİAŞ
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili
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ENDÜSTRİYEL ATIKSU 
ARITMA TESİSİ MODERNİZE 
EDİLDİ, TÜM SORUNLAR
TARİH SAHNESİNE 
GÖMÜLDÜ!

Üretim sırasında kullanılan son 
teknoloji sanayi yöntemleri 

çevreye zarar verebilecek bazı atık-
lara ve materyallere sebep olmak-
tadır. İnsanoğlunun var olmak ve 
ilerlemek için üretmeye ihtiyacı ol-
duğu kadar içinde yaşadığı doğaya 
ve doğanın dengesinin korunmaya 
da ihtiyacı vardır. Günü kurtarma-
ya yönelik girişimler uzun vadede 
zararımıza olacak, gelecek nesillere 
suyu, havası ve yeşili kirlenmiş bir 
dünya bırakmamıza ve üretimden 
kazandıklarımızı telafi edilmeye-
cek şekilde kaybetmemize neden 
olacaktır. Bu bilinçle Türkiye’nin 
kuyumculuk sektöründe üretim 
kapasitesine en büyük katkıyı sağla-
yan, Türkiye’nin  bir numaralı altın, 
gümüş ve mücevher üretim tesisi 
Kuyumcukent’in altyapısı, kimya-
sal atıklar için Endüstriyel Atık-
su Arıtma Tesisi ile donatılmıştır. 
Mevcut tesisimizin yorgunluğu ve 
işlem kapasiteleri artışı ile revizyon 
ihtiyacı doğmuştur. Yönetimimiz 
Çevre ve İnsana duyduğu hassasi-
yet nedeniyle bu revizyonu hayata 
geçirmiştir. Arıtma tesisi depoları-
mız yenilenmiş; arıtma tesisi bina-
sında inşai güçlendirme çalışmaları 
yapılmış; kablo ve elektrik enstrü-
man altyapısı  değiştirilmiştir. Su 
işleme kapasitemiz daha otomatize 
bir hale getirilen tesis ile yükselmiş, 
Arıtma Tesisi gerek imalathanele-
rin şikayetlerini gerekse de Çevre 
Bakanlığı ve İSKİ’den alınan uyarı-
lara son verecek şekilde modernize 
edilerek hizmete açılmıştır.

KUYUMCUKENT İNSANA VE 
ÇEVREYE DUYARLI BİR 
TESİS HALİNE GELMİŞTİR...

KİAŞ Genel Müdürü Selami Tü-
tüncüoğlu tüm bu yenilikler 

sonrası verdiği beyanatta “Kalite 
ve çevreye duyarlı, müşteri mem-
nuniyeti odaklı ve ödüllü bir şirket 
olarak, Çevreye ve İnsana Saygı-
yı misyon edindik. İnsana hizmet 
doğanın dengesine ve içinde yaşa-
dığımız dünyaya saygı duymakla 
başlar. Yönetimimiz, Kuyumcukent 
tesisinin dev üretim kapasitesinin 
sürdürülebilirliğini sağlayarak ülke 
kalkınmasına gösterdiği yararın 
yanında, son teknoloji ve ihtiyaca 
cevap verecek çevreci yeniliklerle 
doğaya ve gelecek nesillere saygılı, 
çevreci bilincin en iyi savunucula-
rından olduğunu, geleceğe ve insa-
na yatırım yapan bir anlayışla hare-
ket ettiğini göstermiştir.” demiştir.

KİAŞ DURDURAK BİLMİYOR
KOMPLEKSTEKİ ESKİYEN TEKNİK ALTYAPILARI YENİLENİYOR
SİTE DAHA GÜVENLİ HALE GELİYOR!

BİNA  OTOMASYON 
SİSTEMİMİZ 
YENİLENMİŞTİR.

Akıllı bir bina olarak inşa edil-
miş olan Kuyumcukent Tesisi; 

kuyum atölyelerine modern yön-
temlerle hizmet verebilmek ama-
cıyla tesis edilmiştir. 2001 yılında 
yapımından sonra altyapı olarak 
mevcutta kurulu sistemler; tekno-
lojik gelişmelerin hızını yakalamak 
ve yıpranmanın önüne geçmek 
amaçlarıyla sürekli tadil ve güncel-
lemeleri yapılmaktadır. Bunlardan 
en önemlilerinden biri havalan-
dırma, ısıtma ve soğutma sistem-
lerini bina dengesine ve dış hava 
sıcaklığına göre ayarlayan konforu 
yönetmeye yarayan BMS (Building 
Management System) sistemidir. 
Yıllar içinde malzeme yorgunlu-
ğu yaşayan sistem yenilenmiş ve 
upgrade edilmiştir. Bu çalışma ile 
söz konusu sistem konfora yönelik 
daha verimli bir şekilde çalışmaya 
başlamıştır.

YANGIN TEHLİKESİ İLE 
MÜCADELE KAPSAMINDA 
EKSİKLİKLER
TAMAMLANMAKTADIR.

KİAŞ; geçtiğimiz yıl olası bir 
yangında tesisimizin eksiklik-

lerini önceden görebilmemiz adı-
na tecrübe sahibi ve piyasada isim 
edinmiş olan bir Yangın Danışma-
nı ile 6 ay ortak bir çalışma yapa-
rak; Site'deki tüm risk faktörlerini 
belirlemiştir. Alınan rapordaki 
eksiklikler, birer birer giderilmeye 
başlanmıştır.  Raporda      yer     alan 
 

eksikliklerin tamamlanma durum-
ları her ay Yönetim Kurullarına su-
nulmaktadır. 10 Nisan 2015'te tec-
rübe ettiğimiz özel bir mahal içinde 
çıkan yangın, mekanik şaftın baca 
etkisi yapması ile birlikte hızla iler-
lemiş, Site'yi ciddi biçimde tehdit 
etmiştir. Bu tür tehlikeleri berta-
raf etmek için tesisimiz genelinde 
CTP hattı bulunan bütün mekanik 
şaftlara sprink hatları tesis edilme-
ye başlanmıştır. Sistem odalarımız, 
Güvenlik Merkezlerimiz can; mal 
ve veri güvenliği adına otomatik 
Gaz Söndürme Sistemleri ile dona-
tılmaktadır. 
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OTURMA GRUPLARINDA VE GENÇ ODA 
TAKIMLARINDA HER ZEVKE UYGUN 
SEÇENEKLER

HALIDA VE MOBİLYADA ÇOK ÖZEL FIRSAT VE FİYATLAR WEDDING WORLD 
KUYUMCUKENT AVM’DE

WEDDING WORLD KUYUMCUKENT AVM’DE
EVLİLİĞE DAİR  ARADIĞINIZ HER ŞEY
TAKIDAN BEYAZ EŞYAYA, ÇEYİZ SEPETİNDEN MOBİLYAYA,
HERKESE RENGARENK BİR ALIŞVERİŞ DÜNYASI

MOBİLYADA AVANTAJLI FİYATLAR VE SÜPRİZ KAMPANYALAR 
WEDDING WORLD KUYUMCUKENT AVM‘DE 

İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ EV AKSESUARLARI 
FARKLI SEÇENEKLERİYLE WEDDING WORLD 
KUYUMCUKENT AVM‘DE
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TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK EVLİLİK VE ALTIN ALIŞVERİŞ MERKEZİ 
WEDDING WORLD AVM’NİN AYRICALIKLI DÜNYASINDA GELİN VE 
DAMAT ADAYLARINA ÜRETİCİSİNDEN İNDİRİMLİ TAKI ÇEŞİTLERİ, 

SÜPRİZ KAMPANYALAR

GELİN ADAYLARINA TASARIM HARİKASI GELİNLİKLER, CAZİP 
FİYATLAR VE MUHTEŞEM FIRSATLAR

HER EVİN OLMAZSA 
OLMAZI PERDE
SEÇENEKLERİ  WEDDING WORLD 
AVM’DE HER KESEYE UYGUN 
FİYATLARLA

WEDDING WORLD AVM’DE KAÇIRILMAYACAK BEYAZ 
EŞYA FIRSATLARIYLA HESAPLI ALIŞVERİŞİN TADINI 
ÇIKARIN

NARGİLE ÇEŞİTLERİ VE 
AKSESUARLARI
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Akgüç Kuyumculuk
Firma Sahibi Volkan Algın
Uzun yıllardır kuyumculuk sektöründe faaliyet gös-
termekteyiz. Perakendeciler olarak çeşitlerimizi zen-
gin tutmaya çalışmaktayız. Hemen hemen her ürün 
çeşidini kolaylıkla temin edebileceğimiz Kuyumcu-
kent tesisi bize büyük fayda sağlamaktadır, günden 
güne işimizin önemli bir parçası haline gelmiştir.Ku-
yumcukent Dergisi de bu büyük kompleks hakkında 
daha yakın bilgi sahibi olmamıza vesile olmaktadır. Bu 
dergiyi ücretsiz olarak ayağımıza kadar göndermeniz-
den de çok memnunuz.

Sarıkaya Kuyumculuk 
Firma Sahibi Hasan Sarıkaya 
1990'dan beri hizmet verdiğimiz kuyumculuk sektö-
ründe altın takı muhtelif çeşitlerinin imalatını ve ih-
racatını yapıyoruz. Üretim aşamasında çoğunlukla 
Kuyumcukent içindeki firmalar ile işbirliği  içinde ol-
duğumuz için devamlı olarak tesisi ziyaret ediyoruz. 
Kuyumcukent servisleri sayesinde de ulaşım kolaylık-
larından faydalanabiliyoruz.Kuyumcukent Dergisinin 
düzenli elimize ulaşan sayıları sayesinde sektörü ve 
tesisi de yakinen takip etme fırsatı buluyoruz. Dergi-
nin ücretsiz elimize ulaşması da ayrıca bizleri mutlu 
etmektedir.

Serdar İpek Elmas Montür 
Firma Sahibi Serdar İpek
2002 yılından beri elmas ve sade üretim işleme işiyle 
uğraşmaktayız. Kuyumcukent Dergisi sayesinde ku-
yum sektörünün merkezi olan Kuyumcukent’te ger-
çekleşen faaliyetleri bizim gibi Kapalıçarşı esnafı ra-
hatça takip edebiliyor. Sektördeki gelişmelerden Dergi 
sayesinde haberdar oluyoruz ve dergide yer alan ha-
berlerin kuyumculuk sektörünün bilinçlenmesi konu-
sunda büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. 

KUYUMCUKENT DERGİSİ 
OKUYUCULARI RÖPORTAJLARINDA 
KUYUMCUKENT’İ VE 
DERGİYİ ANLATTILAR

YÖNETİM AVM'Yİ GELİŞTİRMEYE 
DEVAM EDİYOR, SİTE OTOPARK 
SORUNU BİR NEBZE AZALDI
OTOPARK ALANLARI FAZLA KULLANILMAYAN AVM -2 BODRUM 
KATINA ÇIKIŞ VERİLDİ, MÜŞTERİLERE -1 KATINA YER AÇMAK İÇİN 
TEDBİRLER ALINDI.

Kuyumcukent Yönetimi, görev 
yaptıkları 2,5 yıl gibi kısa bir sü-

rede tesisi bu güne kadar elde edil-
memiş doluluk oranlarına ulaştırma 
başarısını göstermiştir. 

Hayata geçirilen projeler, kuvvet-
lendirilen KİAŞ kadrosu, yapılan 
reklam/tanıtım çalışmaları ve KİAŞ 
hizmet kalitesinin de artışının sağ-
lanması ile birlikte ciddi taleplerle 
karşılaşan Kuyumcukent tesisi hiç 
olmadığı doluluk yüzdelerini yaka-
lamış, her geçen gün doluluk yüzde-
lerinde olumlu artışlar gözlemlenir-
ken; tesis değerinin de aynı seviyede 
yükselmesi maliklerin, ticaretin ge-
lişmesi ise tüm Kuyumcukentlilerin 
yüzünü güldürmüştür. 

2013'deki Yönetim değişikliğinden 
bu yana yaşanan artışlardaki genel 
rakamlara göre; AVM’nin doluluk 
oranı % 38,90’dan %76’lara; Atöl-
yelerin  % 90,90’dan %98’lere; tesis 
genelinin ise % 69,11’den % 90’lara 
yükseldiği kaydedilmiştir. 

Kuyumcukent Kompleksinin dolu-
luk oranlarındaki bu önemli artış ile 
birlikte mevcut otopark alanlarının 
yetersiz kalması sorunuyla karşıla-
şılmıştır. KİAŞ Yönetimi bu soruna 
çözüm bulmak ve daha rahat bir 
ortamda araç kullanımını sağlamak 
maksadıyla, bir yandan yeni otopark 
alanlarını araç sahiplerine sunarken 
bir yandan da AVM -2 otoparkında 
bulunan çıkış alanında yeni düzenle-
meler yapmıştır.   

AVM -2 otopark çıkışına ödeme ve 
otomatik çıkış noktası yapılmış, tra-
fiği oraya yönlendirecek düzenleme-
ler tamamlanarak 29 Haziran 2015 
Pazartesi sabahından itibaren hiz-
mete sunulmuştur. 

KİAŞ tarafından AVM -2 otopark 
alanında gerçekleştirilen düzenle-
meler ile Wedding World AVM'ye 
gelen müşterilerin daha rahat bir 
şekilde park  yeri  bulmaları  hedef-
lenmektedir. AVM’ye gelen müşteri-
lerin -1 otopark katında daha rahat 
yer bulabilmeleri için Kuyumcukent 
iş yeri sahiplerinin AVM -2 otopark 
katını kullanmaları ve AVM -1 oto-
park katına park etmemek konu-
sunda gerekli hassasiyeti göstermesi 
beklenmektedir. 

Yeni uygulamadan çok memnun 
olan AVM işyeri sahipleri KİAŞ Yö-
netimine teşekkür ederken, daha 
fazla yürümemek için aracını -1 ka-
tına park etmek için KİAŞ güvenlik 
görevlilerine zorluk çıkaran bazı Ku-
yumcukentlilere tepkiler de artıyor.

Osman 
KARAGÜNEY
Yönetim Kurulu 
Üyesi
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KUYUMCUKENT DERGİ
SANAT CAMİASININ İLGİ ODAĞI OLDU
ÜNLÜ İSİMLERİN BİR ARAYA GETİREN  HAREM İSTANBUL FEST WEDDING 
WORLD KUYUMCUKENT AVM’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ALIŞAN (Ses Sanatçısı):
Hayranlarımla buluşma fırsatı verilen bu organizasyon sayesin-
de Kuyumcukent’i gezme ve derginizi inceleme fırsatı buldum.
Herşey için teşekkür ederim.

Öykü SERTER (Sunucu):
Kuyumcukent tesisinin çalışanlarının misafirperverliği 
sayesinde keyifli bir söyleşi gerçekleştirdim.

Merve Bilge ATALAY 
(Diyetisyen):

Organizasyon sayesinde ta-
nıma fırsatı bulduğum Ku-
yumcukent’i çok beğendim. 
Takipçilerimle buluşma ve söy-
leşi fırsatını yakaladım. Ayrıca 
derginizi de bu zaman zarfında 
inceledim ve çok başarılı bul-
dum.

Nuray SAYARI
(Astrolog):

Öncelikle Kuyumcukent’in böyle 
bir organizasyona bünyesinde 
yer vermesi ve benim de astro-
loji hakkında bayanlarla samimi 
bir söyleşi gerekleştirme fırsatı 
verilmesinden dolayı teşekkür 
ederim.

Nur YERLİTAŞ (Moda Tasarımcısı):
Moda severler ve hayranlarımla böyle bir organizas-
yonda bir araya gelip samimi bir sohbet gerçekleşti-
rebilmek güzedi. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Aslıhan GÜNER
(Oyuncu):

İzleyicilerimle yakından 
sohbet ettiğim festi-
valde tesisinizi ziyaret 
ettim ve derginizi in-
celedim. Kuyumculuk 
sektörünün merkezin-
de katıldığım organi-
zasyondan memnun 
kaldım.

KİAŞ SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİ KAPSAMINDA KIZILAY İLE 
İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDİYOR

T.C. Sağlık Bakanlığı adına ve ba-
kanlık denetiminde Ulusal Güvenli 
Kan Temini Programı çerçevesinde 
çalışmalarını sürdüren Türk Kızı-
layı Çapa Kan Merkezi; geçtiğimiz 
dönemlerde Kuyumcukent’te yü-
rüttükleri “Kuyumcukent Kan Ba-
ğışı” kampanyalarında oluşan talep 
ve ilgiden oldukça memnun kaldı.  
Kızılay elde edilen önemli başarı-
lar sebebiyle yeniden KİAŞ ile tek-
rar irtibata geçerek destek istedi. 
Sosyal sorumluluk projelerine her 
daim kapılarını açan Kuyumcukent 
Yönetimi;  gerekli   desteği   sağlaya-

rak 01 Eylül 2015 Salı günü Wed-
ding World Kuyumcukent AVM 
girişinde geniş bir alanı Kızılay’a 
tahsis edecek. AVM’de yapılan kan 
bağışı kampanyasında evlenecek 
çiftlere avantajlar da sağlayacak Kı-
zılay; evlilik hazırlıkları için gerekli 
olan bazı kan tahlillerini de ücret-
siz olarak yapacak. “Her yıl bin-
lerce insan kaza, hastalık gibi fela-
ketler neticesinde ihtiyaç duyduğu 
kanı bulamaması nedeniyle hayatı-
nı kaybetmektedir. Oysaki kan ba-
ğışı hem binlerce kişinin hayatını 
kurtarmakta hem de bağış yapan 
kişilerin sağlığına da olumlu etki 
ediyor.” diyen KİAŞ Yönetim Kuru-
lu Başkan Vekili ve Genel Müdürü 
Selami  Tütüncüoğlu;  yönetim  ola-

rak bu tür çalışmalara ara verme-
den devam edeceklerini de ekledi.

KAN
HAYAT
BAĞIŞI

KURTARIR

kizilay sms ilan esas.indd   1 15.05.2014   15:51
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KİAŞ’IN ABD’Lİ ÖĞRETMENLER İLE 
BAŞLATTIĞI İNGİLİZCE KURSUNUN 
2.DÖNEMİ YOĞUN İSTEK ÜZERİNE 
EYLÜL AYINDA BAŞLIYOR

Sektörel eğitime destek amacıyla 
birçok girişimde bulunan KİAŞ’ın 
Kuyumcukentliler için düzenledi-
ği, Amerikalı öğretmenlerin ders 
verdiği, geniş katılımla gerçekleşen 
özel İngilizce kursunun 1. dönemi 
çok başarılı bir şekilde tamamlandı. 
Yabancı dil bilgisi ihtiyacının art-
ması ile birlikte Kuyumcukent’li-
lerin İngilizce eğitimi almasını ve 
bu alanda kendilerini geliştirme-
sini hedefleyen Ortadoğu’nun en 
büyük entegre altın, mücevher, 
gümüş üretim ve ticaret merkezi-
ni işletmekle yükümlü olan KİAŞ; 
Kuyumcukent’lilere özel uygun fi-
yatlarla başlattığı İngilizce Kursuna 
gösterilen yoğun ilgi üzerine baş-
langıç seviyesinde derslerin verile-
ceği kurs programının 2. dönemi 
ile devam ediyor. İlk dönemde ol-
duğu  gibi  haftanın  2  günü  2’ şer 

saatlik düzenlenecek olan İngilizce 
dersler Amerika’da yaşamış ya da 
Amerikalı öğretmenler tarafından 
verilecek. İngilizce kursunun Eylül 
ayında başlayacak  2.  kuruna  kayıt

yaptırmak isteyen katılımcılar 
AVM 1.Kat Yeşim Sokak 657 nu-
maralı adreste bulunan Wedding 
World AVM Müdürlüğü Ofisinden 
veya AVM Satış Pazarlama Sorum-
lusu Kaan Akbaş’ın 0530 9289876 
numaralı telefonundan başvurula-
rını yapabilecekler.

HAYATA PEDAL ÇEVİRİN
HEM SAĞLIĞINIZI 
HEM DOĞAYI KORUYUN
KİAŞ,YEŞİL ÇEVRE, DAHA SAĞLIKLI BİR ORTAM
DAHA EKONOMİK BİR YAŞAM VE TRAFİK SORUNUNU 
RAHATLATMAK İÇİN BİSİKLET KULLANIMINI 
TEŞVİK EDEN UYGULAMALARI ÜYELERİNE SUNUYOR

İstanbul, yaşattığı zorlukları ile 
çoğu zaman çekip gitme hissi ya-

ratsa da, bu düşünce genelde zor-
luklar karşısında kişilerin sadece 
aklından geçen bir fikir olarak kal-
maktadır. Bu karşılaşılan zorlukların 
en önemlisi hangisidir diye sorulsa 
çoğu kişi trafik ve onun getirdiği di-
ğer sorunları sıralayacaktır. Trafik 
sorunu planlı ve adeta saat saat kur-
gulanmak zorunda olunan yoğun iş 
hayatlarında zaman yönetimi konu-
sunda aksaklıkların yaşanmasına se-
bebiyet vermekte ve yaşattığı stres iş 
verimliliğini olumsuz etkilemekte-
dir. Bir diğer önemli konu olan park 
yeri sorunu da, hem işyerini kulla-
nan araç sahipleri hem de müşteriler 
açısından büyük bir problem teşkil 
etmektedir. Geniş alanlar işyerleri ta-
rafından ekonomiye daha iyi hizmet 
eder hale getirilebilecek ve iş olanak-
ları içerisine dahil edilebilecekken 
araçların bekletilmesi için adeta atıl 
halde kalmaktadır. Ayrıca kullanılan 
yakıt maliyetinin bütçelere verdiği 
zararı azımsamak da mümkün de-
ğildir. Belki de bahsi geçen bütün 
olumsuzlukları dahi geride bırakabi-
lecek en önemli sorun ise araçların 
egzozlarından çıkan zehirli gazların 
yarattığı hava kirliliği ve hareketsiz 
yaşamın çalışan bireylerin karşısına 
çıkardığı sağlık sorunlarıdır. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve-
rilerine göre Türkiye’de araç kaynaklı 
havaya salınan sera gazlarının en yo-
ğun  olduğu il İstanbul’dur.

KİAŞ, yukarıda bahsi geçen sorunla-
ra karşı bir bilinç oluşturmanın ön-
celikle bir insanlık görevi sonra da 
Kuyumcukent tesisinin çalışanlarına 
karşı hususi bir sorumluluk olduğu-
nu düşünmektedir. 

Dünyada, günümüzde karşılan bu tip 
sorunları yaşayan ve etkin çözümler 
üreten birçok metropol bulunmak-
tadır. ABD, İngiltere, Hollanda, Bel-
çika gibi gelişmiş ülkelerdeki büyük 
şehirler motorsuz araç taşıtlarını 
özendirici çalışmalar yaparak, bisik-
let kullanımını yaygınlaştırıcı bilinç 
oluşturmada başarı sağlamakta ve 
olumlu sonuçlarını yaşamaktadırlar. 
Uzun yıllar yurtdışında yaşayan 
KİAŞ Genel Müdürü Selami Tütün-
cüoğlu’nun fikri ile başlatılan bir 
proje ile, Kuyumcukent’te bisiklet 
kullanımının yaygınlaştırılması ve 
trafik sorununun çözümü için KİAŞ 
bazı uygulamaları hayata geçiren ça-
lışmalar yapmaktadır. Komplekste 3 

ayrı adacık şeklinde olan boş alan-
lar bisiklet park alanı olarak tahsis 
edilmiştir. Böylece tesiste, ulaşımda 
bisiklet kullanan çalışanların ve ziya-
retçilerin bisikletlerini park etmede 
sorun yaşamamaları hedeflenmek-
tedir. Bu uygulama, motorsuz yaşa-
mı özendirme ve teşvik etme adına 
önemli bir adımıdır ve  bu konuda 
bir bilinç ve farkındalık yaratma ça-
lışmasıdır.  

Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu 
“Motorlu araç kullanımından doğan 
trafik sıkıntısı, park yeri sorunu, ya-
kıt ücretlerinin yarattığı maliyetler 
ve süreç içerisinde karşılaşılabilecek 
sağlık sorunları gibi birçok olum-
suzluğu bertaraf etmeye yönelik ve 
yeşili koruma adına daha bilinçli ya-
şama yönünde başlattığımız inisiya-
tif, Kuyumcukentlilere hayırlı olsun” 
diyerek kampanyanın gelişmesini 
talep etti.
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KUYUMCUKENT’İ 
GÜZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!

İnsan doğaya hükmeden bir var-
lık olarak doğayı şekillendirme 

gücüne de sahip olmuştur. Ancak 
hayat kalitesini arttırması açısın-
dan, yaşadığı mekânları oluşturur-
ken doğanın bir parçası olduğunu 
unutmamalı, içinde yaşadığı me-
kanların mutluluğunu ve verimini 
arttıracak şekilde dizayn etmeye 
önem vermelidir.

Kaliteli hizmet anlayışı ile hareket 
eden KİAŞ yönetimi, potansiye-
li ve iş hacmiyle yaşayan bir mer-
kez olan Kuyumcukent’in çehresi-
ni daha da güzelleştirmek ve yeşil 
alanlarda sürekliliği sağlamak için, 
daha önceki dönemlerde başlatmış 
olduğu peyzaj ve çevre düzenleme-
si çalışmalarına etkin bir şekilde 
devam etmektedir. Bu konuda dü-
zenlemeler neticesinde; AVM giri-
şi bahçe bölümü güzelleştirilmesi 
kapsamında 13.500 adet yazlık be-
yaz, sarı, pembe ve kırmızı renkte 
begonya dikilmiştir. Yazlık mev-
simlik bitkiler, soğukların gelmesi 
ve mevsimin etkisiyle ömürlerini 
tamamlamaları sonrasında gelecek 

ilkbahar ayları içinde 10.000 adet 
lale ve çuha dikilecek ve rutin ba-
kımları yapılacaktır.

KİAŞ Genel Müdürü Selami Tü-
tüncüoğlu "Doğaya ve çevreye 
saygı medeniyetin sembolüdür. 
Hizmetlerin sunulması kadar hep 
birlikte yaşanılan mekânların ko-
runması ve yaşatılması da sunulan 
hizmetlerin kalıcılığını sağlamak 
açısından çok büyük önem arz 
etmektedir. Toplumu oluşturan 
bireyler sorumluluk bilinciyle ha-
reket etmeli ve ortak mekânlarına 
sahip çıkmalıdır. KİAŞ Yönetimi 
olarak sürekli araştırma ve kendini 
yenileme ilkesiyle hareket ederek, 
yaptığımız çalışmalarla Kuyumcu-
kent’i uluslararası standartlarda, 
bir kültür ve ekonomi merkezi hali-
ne getirme yolunda emin adımlarla 
ilerliyoruz. Yaptığımız çalışmaların 
meyvesi olarak; kendi alanlarında 
yaptıkları çalışmalarla toplumun 
sosyal, ekonomik,kültürel gelişimi-

ne ve uluslararası işbirliğine katkı 
sağlayan şahıs, kurum ve kuruluş-
lara, Avrupa İş Konseyi tarafından 
verilen Uluslararası Socrates Ödülü 
ile onurlandırılmanın verdiği moti-
vasyonla başarılarımıza başarı ka-
tarak, hizmetlerin yaşatılması için 
hep birlikte göstereceğimiz çabay-
la, Kuyumcukent’i en donanımlı iş 
ve yaşam merkezi haline getirme 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

WEDDING WORLD KUYUMCUKENT 
AVM’NİN BİR EKSİĞİ DAHA 
TAMAMLANDI
ÇOCUK OYUN ALANI AÇILDI

Wedding World Kuyumcu-
kent AVM’yi geliştirmek ve 

ziyaretçi ve müşteri sayısını arttır-
mak için çalışmalarını büyük bir 
istikrar ve kararlılıkla sürdüren 
Kuyumcukent Yönetimi, AVM’ye 
“Çocuk Oyun Alanı” açılmasını 
sağladı. 
 
Alışveriş Merkezlerinin yeni ol-
mazsa olmazı çocuklar için ayrılmış 
“oyun alanları”nın çocuklu müş-
terilerin memnuniyeti arttırmada 
sağlayacağı katkıların bilinciyle 
projeyi hayata geçiren Kuyumcu-
kent Yönetimi, AVM 1. kattaki Fast 
Food alanında açılan “Çocuk Oyun 
Alanı” ile Wedding World Kuyum-
cukent AVM’yi daha fazla tercih 
edilir kılmayı hedefliyor.
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WEDDING WORLD AVM 
İŞLETME OFİSİ YENİ YERİNDE!

Wedding World Kuyumcu-
kent AVM’nin gelişmesine 

her zaman öncelik veren Kuyum-
cukent Yönetiminin AVM’nin tanı-
tımı, doluluk oranlarının ve müş-
teri sayısının arttırılması amacıyla 
kurduğu AVM İşletme Ofisi yeni 
yerine taşınmıştır. 

Wedding World AVM 1.Kat Mer-
can Sokak 379-380 numaralı ad-
resten AVM 1.Kat Yeşim Sokak 657 
numaralı adrese taşınan İşletme 
Ofisi, yeni yerinde hizmetlerine 
yoğun bir şekilde devam etmekte-
dir.  

AVM Müdürlüğü Wedding       
World AVM’nin gelişmesi, marka               
değerinin      yükselmesi,      doluluk 

oranları ve ziyaretçi sayısını arttıra-
rak ticaretin geliştirilmesine katkı 
sağlanması amacıyla birçok proje 
geliştirmenin yanı sıra, Wedding 
World AVM’de bulunan reklam 
alanları ile ilgili kiralama talepleri 
için etkin çözümler sunmaktadır. 

Ayrıca AVM mağaza sahiplerinin 
ve müşterilerinin memnuniyetle-
rinin artmasını sağlamak amacıyla, 
AVM Müdürlüğü tarafından çeşitli 
yenileme ve düzenleme çalışmaları 
yapılmaktadır. 

KUYUMCUKENT YÖNETİMİ KİAŞ 
ÇALIŞANLARI İLE 
İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU

Kuyumcukent Yönetim Kurulu 
Başkanı Özcan Halaç, Florya 

Kaşıbeyaz Restaurant’ta düzenledi-
ği iftar yemeğinde Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve KİAŞ çalışanları ile bir 
araya geldi. KİAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevzat Sudaş’ın dualarıyla 
sonuçlanan iftar yemeğine yoğun 
bir katılım gerçekleşti. 
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KUYUMCUKENT’TE 
İBADETHANELER ARTIK DAHA KONFORLU!  

KİAŞ Yönetimi, ibadet etme ve 
dini görevleri yerine getirme-

nin toplumun temel bir ihtiyacı 
olduğunun, dini yaşamanın ve di-
nin vecibelerini yerine getirmenin 
hayattan soyutlanamayacağının 
bilinciyle manevi ihtiyaçlara da ce-
vap verecek çalışmalarına etkin bir 
şekilde devam etmektedir.  

İbadetlerin yoğun yaşandığı  ve 
İslam alemi için çok büyük önem 
arz eden Ramazan ayının başından 
itibaren Kuyumcukent sakinleri ve 
ziyaretçilerinin kullanımına sun-
mak üzere Atölye Bloğu 1.Katta 
bulunan mescit daha rahat kulla-
nılabilir, konforlu ve bakımlı hale 
getirilerek hizmete sunulmuştur. 
İhtiyacı karşılamada yetersiz kalan, 
küçük bir alandan oluşan mescidin 
sınırlarına, hemen yanında bulu-
nan mekan dahil edilerek mesci-
din kullanım alanı genişletilmiştir. 
Yılın her günü hizmete açık olması 
sağlanacak olan mescidin, resto-
rasyon çalışması yapılarak ısıtma 
ve soğutma sistemleri yenilenmiş 
ve yenilenen sistemlerin rutin    ba-
kımlarının    yapılması    sağlanarak

herhangi bir aksaklık yaşanmasına 
meydan vermeyecek şekilde hiz-
metlerin sunulmasına devam edil-
mektedir. Böylece Kuyumcukent 
çalışanlarının ve ziyaretçilerinin 
mekan sorunu yaşamadan ibadet-
lerini rahatlıkla ve konfor içerisin-
de yapmalarına katkı sağlanmakta-
dır. 

Dini inançlara saygının insana say-
gının en temel unsurlarından biri 
olduğunun farkındalığıyla KİAŞ; 
tesiste yaşayan sakinlerin ve ziya-
retçilerin manevi ihtiyaçlarını kar-
şılamayı önemsemekte ve en nezih 
ibadet ortamlarını yaratmayı ken-
dine asli görev olarak kabul etmek-
tedir.

KİAŞ HİZMET STANDARTLARINI 
YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYOR!
ATÖLYE MAL KABUL ALANINA DÜZEN GETİRİLDİ

İşletme yönetimini kabul görmüş 
uluslararası standartlara oturt-

mayı başarmış tesisler; verimlilik, 
güvenlik, kalite ve hizmet algısı 
gibi birçok açıdan fark edilir bir 
başarı göstermektedirler. Hizmet 
kalite standartlarını Tesise yerleşik 
kılmak ve Kuyumcukent’in işletme 
potansiyelini daha etkin bir hale 
getirmek  için Atölye Bloğunda bu-
lunan işyerlerine makine, teçhizat, 
ürün ve malzemelerin Mal Kabul 
Alanından  girişi ve çıkışı ile ilgili 
uygulanacak prosedür, işletme ve 
denetim işlemlerine dair esas ve 
usuller belirlenerek, MAL KABUL 
ALANI İŞLETME MASASI tesis 
edilerek üyelerin hizmetine sunul-
muştur. Bu sistem ile KİAŞ; mal gi-
riş-çıkışlarının kayıt altına alınması 
ve kontrollerin arttırılması hizmeti-
ni başlatarak karşılaşılabilecek risk-
lerin saf dışı edilmesini sağlamayı 
hedeflemektedir. tölye Mal Kabul 
Alanında bulunan güvenlik görev-
lisinin yanı sıra bölgenin denetimi-
ni ve kontrolünü artırmak amacıyla 
görevlendirilen Mal Kabul İşletme 
personeli tarafından mal ve perso-
nel giriş-çıkışları kayıt altına alın-
maya başlanmıştır. Malzeme giriş 
çıkış trafiğine getirilen düzenleme-
ler ve malzeme taşımada getirilen 
standartlar sayesinde her işletme-
nin hizmetten eşit ve verimli bir şe-
kilde faydalanması sağlanmaktadır. 
Ayrıca iş güvenliği ve çalışan sağ-
lığının korunması açısından tesise 
kimyasal maddeler, basınçlı tüpler, 
tehlikeli malzemelerin giriş-çıkı-
şı Teknik Müdürlük bünyesindeki 
yetkili Kimyager bilgisinde ve iz-
ninde  gerçekleşmektedir. 

KİAŞ Genel Müdürü Selami Tü-
tüncüoğlu "20.000 kişilik devasa 
bir kompleks olan Kuyumcukent, 
her gün binlerce kişiye ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu kadar fazla kişiyi 
ağırlayan Tesiste, tüketilen ham-
maddelerin ve besinlerin hijyen 
standartlarına uygun olmasının 
gerekliliğinin önemi artmaktadır. 
Tüketici sağlığı ve iş verimliliğinin 
korunmasını sağlayabilmek açısın-
dan, Mal Kabul Alanından tesise 
girişi   yapılan   yiyecek   dahil   tüm 

ürünlerin hijyen kurallarına uygun, 
ambalajlı ve üzeri kapalı bir şekilde 
alınmasının denetlemeleri yapıl-
maktadır. KİAŞ olarak yaptığımız 
bu uygulamalar tesisimizin kalitesi-
ni arttıracak ve işletme sahiplerinin 
daha verimli ve güvenli bir çalışma 
ortamına kavuşmalarını sağlaya-
caktır. KİAŞ olarak uluslararası ka-
bul görmüş standartlarda hizmet 
vermeye devam edeceğiz" diyerek 
açılan yeni işletmenin Kuyumcu-
kentililere hayırlı olmasını diledi.
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EL EMEĞİ GÖZ NURU 
TRABZON HASIR ÖRÜCÜLÜĞÜ

Dünyada zırh örücülüğü olarak 
örnekleri görülen gümüş örü-

cülüğü, ülkemizde “Trabzon işi” 
olarak bilinmektedir. Hasır örgü 
tekniği Kafkaslar Bölgesinden 1900 
yılı başlarında Trabzon’a getirile-
rek yaygınlaştırılan muhteşem bir 
sanattır. Rus İhtilali sırasında Kaf-
kaslardan göç edenler sanatlarını 
Trabzon’da devam ettirmişlerdir. 
Yaklaşık 30-35 mikron (0,3 mm.) 
kalınlığındaki altın ya da gümüş 
tellerin ilmek ilmek örülmesiy-
le icra edilen bu sanatın ürünleri, 
Trabzon’dan yurdun hemen her 
yerine yayılmıştır. Elde edilen teli 
Trabzon yöresindeki örücü kadın-
lar, ucu üçgen biçiminde sivriltil-
miş bir tür özel cımbız ile doku-
maya başlarlar. 18-20 cm’ lik bir 
bileziğin örülmesi yaklaşık 15 gün 
sürmektedir. Örülen örgüde kırıl-
malardan dolayı çıkan teller tek tek 
eğelenip kaynak ile birleştirilirler. 
İstenilen kalınlıkta, uzunlukta ve 
motiflerle yapılan bilezikler, kolye-
ler ve kemerler toka-kilit sistemleri 
yapılmak üzere atölyelere alınırlar. 
Kumaş gibi örülen ve istenilen 
uzunluklarda kesilerek çeşitli ob-
jelerin yapılabildiği bu sanatta 
düzgünlük en önemli detaydır. Bu 
nedenle çok örülerek elin alıştırıl-
ması gerekmektedir. Acemiliğin 
gümüş telde atıldığı, ustalığın altın 
telde hayat bulduğu bu sanatı, tasa-
rımcılar geçmişin ışığında geleceğe 
aktarmaktadırlar. 2000’li yıllara ka-
dar genellikle düğünlerde gelinlere 
takılan ve bölge içerisinde sıkışıp 
kalan Trabzon Hasırı 2006 yılın-
dan itibaren Trabzon Telkariye ve 
Hasırı adıyla tescillenmiştir ve son 
dönemlerde altın  çağını  yaşamak-

tadır.Trabzon’da ortalama 2 bin 
civarında örücü olduğu tahmin 
edilmektedir. Sadece kadınlar tara-
fından yapıldığı bilinen hasır örü-
cülüğü anlatılırken ‘Anadan Kıza’ 
nitelendirmesi yapılmaktadır. Ta-
mamen el emeği göz nuru olan bu 
sanatı kuyumcuların verdiği telleri 
evlerinde ören Trabzonlu genç kız-
lar ve kadınlar yaşatmaktadır. 
22 ayar altından ve 900 ayar gü-
müşten üretilen Trabzon hasırın-
dan bayanlara daha çok kemer, 
bilezik, gerdanlık, küpe, yüzük ve 
broş yapılırken erkeklere de kravat 
iğnesi ve kol düğmesi üretilmekte-
dir. Kalitesine göre 300-500 yıl da-
yanan Trabzon hasırının şu anda 
bilinen 100-150 yıllık örnekleri bu-
lunmaktadır.

Algoloji ya da Ağrı bilimi ‘Pri-
mumnonnocere-önce zarar 

verme’ temel ilkesinden yola çı-
karak birçok akut ve kronik ağrı 
problemleri ile ilgilenir. Medikal 
gelişmelerin de ışığından faydala-
narak her geçen gün yeni teknik 
ve yöntemlerle ağrıdan muzdarip 
hastalara yardımcı olmaya çalışıl-
maktadır. Ağrı, son yıllarda akut 
veya kronik olup olmadığına ba-
kılmaksızın hızla tedavi edilmeye 
çalışılmakta, böylece hem hastala-
rın karşı karşıya kalabileceği ciddi 
problemler azaltılmaya/ortadan 
kaldırılmaya çalışılmakta hem de 
hastaların hızla yüksek yaşam kali-
tesine ulaşması sağlanarak normal 
günlük aktivitelerine geri dönmele-
ri sağlanmaktadır. 

Ağrı polikliniğinde kullanılan 
tanı yöntemleri:

• Direkt x-ray grafiler
• Ultrasonografi USG
• Bilgisayarlı Tomografi BT
• Manyetik Rezonans görün-
tüleme MRG
• Elekromiyografi EMG

Algoloji/Ağrı Kliniği’nde verilen 
hizmetler

• Bel ve bacak ağrıları tanı ve 
tedavisi
• Sırt ağrısı tanı ve tedavisi
• Boyun ve kol ağrıları tanı 
ve tedavisi

• Diz, omuz, kalça, dirsek vb 
eklemlerin ağrıları tanı ve tedavisi
• Diyabetik nöropati tanı, ta-
kip ve tedavisi
• Migren ve diğer damarsal 
baş ağrıları tanı ve tedavisi
• Topuk dikeni tanı ve teda-
visi
• Kaslardan kaynaklanan 
problemlerin tanı ve tedavisi (mi-
yofasiyal ağrılar)
• Fibromiyalji
• Zona zoster tanı ve tedavisi
• Fantom ağrıları tanı ve te-
davisi

• Damar yetmezliklerine ya 
da tıkanıklıklarına bağlı ağrıların 
tanı ve tedavisi
• Sempatik sinir sistemi has-
talıklarının tanı ve tedavisi
• Kanser nedenli ağrıların ta-
kip ve tedavisi
• Nedeni bilinmeyen ağrılar

Vücudunuzun herhangi bir ye-
rindeki ağrı için Doğan Hastanesi 
Ağrı Tedavi Merkezimizden yar-
dım alabilirsiniz.

ALGOLOJİ 
(AĞRI BİLİMİ)
Uzm. Dr. Taylan Temel 1981 
Kahramanmaraş doğumlu olup 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mezunudur.
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Sayın Kuyumcukent Dergi okuyucuları,

Kuyumcukent bünyesindeki Wedding World Kuyumcukent AVM; Türkiye’de altın ve evlilik alışverişini tek çatı al-
tında toplayan ilk ve tek konsept AVM olma özelliğine sahiptir. 

5 yılı aşkın bir süredir Wedding World ismi ile faaliyetlerine devam eden alışveriş merkezimiz ile ilgili olarak ismi-
nin telaffuzunun zor olması nedeniyle yoğun bir şekilde isim değişikliği talebi gelmiştir.

Bu konuda tüm okuyucularımız ile anket yapmak istemekteyiz.

 1- Wedding World ismi,
  
  Değişsin      Değişmesin

 2- İsim değişsin diyorsanız yerine hangi isim gelsin?

      İsim değişmesin, mevcut isim güçlendirilsin

      
      İsim değişsin, ama hiçbir fikrim yok

      
      İsim değişsin, ismi ..................................................................  olsun

Fikirleriniz ve görüşleriniz:

  Firma Yetkilisi        Firma Kaşesi

Not: Bu anket formunu doldurduktan sonra aşağıdaki adrese göndermeniz ya da
anket@kias.com.tr adresine e-posta ile iletmeniz önemle rica olunur.

KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ş. (KİAŞ)
Yenibosna Merkez Mahallesi Ladin Sokak No:4
1005 Bahçelievler / ISTANBUL


