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TÜM ÜRÜN GRUPLARINI 
KAPSAYAN YENİ YÜZÜ İLE 
‘PIRILTI’ HİZMETTE! 
Türk kuyumculuk sektörünün öne çıkan mar-
kalarından Pırıltı Alyans, Kuyumcukent’teki 
mağazasında tüm ürün gruplarını kapsayan 
geniş portföyü ile hizmet veriyor. 
2002 yılında Kapalıçarşı’da hiz-
mete başlayan ve sektörde 
adından söz ettiren bir mar-
ka olan Pırıltı Alyans, Kuyum-
cukent’te tüm ürün gruplarını 
kapsayan portföyü ile sektörün 
nabzını tutuyor. 
Yönetim Kurulu Başkanı Habib 
Kocabaşoğlu konuyla ilgili ola-
rak şöyle konuştu; “Pırıltı alyans 
ilk mağazasını 2002 yılında 
Kapalıçarşı’da açtı. Genelde 
alyans ve pırlanta üzerine hiz-

met veriyorduk. Ancak Kuyum-
cukent’teki mağazamızın yeni 
yüzü sadece alyans ve pırlanta 
değil, tüm ürün gruplarını kap-
sayan geniş bir yelpaze. Bu an-
lamda Pırıltı, 2016 yılına yeni bir 
marka konsepti ile girmiş oldu. 
Bundan sonraki bayiliklerinde 
de Pırıltı Alyans değil, daha çok 
Pırıltı olarak öne çıkacak.”
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“JESS RAKİPLERİNDEN 
BİR ADIM ÖNDE DURMAYI 
HEDEFLİYOR” 
Pırıltı son 10 yıldır devam ettiği pırlantalı ürün 
imalatına artan talebe ve farklı bir marka 
ihtiyacını gidermek için Jess markasını 
hayata geçiriyor. 
Farklı finansman yöntemleri 
ve satış teknikleriyle müşterile-
rine avantajlı alternatifl er su-
nan Jess farklı ve çağdaş mo-
tifl eriyle de göz dolduruyor. 
Pırıltı Altın Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Genel Müdürü Orhan Ko-
cabaşoğlu , Mart 2016 fuarını 
Kuyumcukent’teki yeni kendi 
showroomunda gerçekleştire-
cek olan Pırıltı’nın, yeni mar-
kasını ve yeni yüzünü fuar misa-
firlerine tanıtmayı planladıklarını 

belirtti. Kocabaşoğlu; “Türkiye 
genelinde servis ağına gelip 
Jess, kalitesi ve estetiği ile fark 
oluşturmayı planlıyor. Ayrıca 
yaygın satış ağı ile hizmet veren 
Jess, Pırıltı markasına değer 
katmakta iddialı. Perakende 
ayağındaki tecrübesini üretim 
avantajı ile destekleyen firma 
rakiplerinin bir adım önünde 
durmayı ve rekabeti seviye-
li kılmayı hedefl iyor” şeklinde 
konuştu.
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PRT; “HEDEFİMİZ; 300 
SATIŞ NOKTASINA
ULAŞMAK” 
Türkiye’de 42 ilde 150’ye yakın satış noktası-
na hizmet veren PRT Silver, gümüş alyans 
sektöründe açık olan elişi alyans ve yüksek 
kalite işçilik içeren ürün gamında ihtiyaca 
cevap veriyor.

Türkiye’de 42 ilde hizmet veren 
PRT Silver, sektörde açık olan gü-
müş elişi alyans ve yüksek kalite 
ihtiyacına cevap veriyor. Israrla 
gelen talepler üzerine kurulan 
ve 2 senedir faaliyet gösteren 
PRT Silver, 40 kişilik bir üretim 
kadrosu ile 400 m2 atölyede hiz-
met veriyor. Pırıltı Altın Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü 
Orhan Kocabaşoğlu; “Biz 35 
yıllık alyans deneyimimizi kalite 
ve hizmet standartımızı gümüş 

piyasasında var etmek istedik. 
Şuanda PRT silver, Karadeniz 
(Samsun), Ege (İzmir), Trakya, 
İç Anadolu bölge müdürlükle-
rimizden organize edilen bir sa-
tış ağına sahiptir. Kendisine has 
satış ve sunum şekliyle müşteri-
lerimizin haklı takdirlerini kazan-
maktadır. Hedefimiz; 2016 yılı 
sonu itibariyle 300 satış noktası-
na ulaşmak” şeklinde konuştu.
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DÜNYA
KADINLAR
GÜNÜ
KUYUMCUKENT’TE
COŞKUYLA KUTLANDI.

İÇİNDEKİLER
2016

KUYUMCUKENT’İN
YILI OLACAK!

KUYUMCUKENT YÖNETİMİ 
BAHÇELİEVLER BELEDİYE 
BAŞKANI’NA YENİ PROJELER
HAKKINDA BİLGİ VERDİ!

3. KÖPRÜDE  TARİHİ AN

Yeni başkan Habib Kocabaşoğlu Yönetim Kurulu ile birlikte
Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nu ziyaret
ederek Kuyumcukent ile ilgili birçok konuda fikir alışverişi yaptı.

Türkiye’de yastık altındaki tonlarca altının ekonomiye 
kazandırılması konusunda ilk iş birliklerine imza atan 
İstanbul Altın Rafinerisi, Merkez Bankası ve yurt içi ban-
kalar ile birlikte geliştirdiği projeler ile çok uzun yıllardır 
ekonominin dışında bulunan bu altınların ekonomiye 
kazandırılmasının öncülüğünü üstleniyor.

İstanbul’un üçüncü 
köprüsü olan Yavuz
Sultan Selim 
Köprüsü’nün
son tabliyesi
yerleştirildi.

Her sene yapılan Kuyumcukent 
Blok Kat Malikleri Kurulu 2015 
yılı toplantısı, ilk toplantı tarihi 
olan 20 Ocak 2016 tarihinde 
çoğunluk sağlanamaması 
üzerine ertelenerek 28 Ocak 
2016 tarihinde Kuyumcukent 
AVM Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.
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2015 KUYUMCUKENT BLOK 
KAT MALİKLERİ KURULU
TOPLANTISI BAŞARILI BİR 
ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ 

HEDEFİMİZ DÜNYA
ÇAPINDA
MARKA OLMAK

KUYUMCUKENT AVM  
TÜRKİYE SATRANÇ
TURNUVASINA
NİSAN AYINDA
EV SAHİPLİĞİ
YAPACAK

İAR YASTIKALTI ALTINLARINI
EKONOMİYE KAZANDIRMAYA
DEVAM EDİYOR.

42

KUYUMCUKENT AVM
SEVGİLİLER GÜNÜ
KAMPANYASINA
ZİYARETÇİ AKINI! 48

GERÇEK İNDİRİM,
DOĞRU PLANLAMA
VE DOĞRU KAMPANYA 
KUYUMCUKENT AVM 
ESNAFININ YÜZÜNÜ 
GÜLDÜRDÜ.

50
KUYUMCUKENT
DÜNYA STARINI
AĞIRLADI
Kuyumcukent, Türkiye’nin pek 
çok şehrinde konserler veren, 
dünyaca ünlü İran asıllı Alman 
DJ ve hip hop sanatçısı Baby 
Brown’u ağırladı. 

Son dönemde adeta bir Özge 
Ulusoy fırtınası esiyor her 
yerde. Yaptığı başarılı işlerle 
kendinden söz ettiriyor.

Adana kebaptan sushi olmaz demeyin! 
Çünkü oluyor... Hem de çok lezzetli ve 
sağlıklı oluyor... Kısa bir süre önce 
Levent’te hizmete giren Adana Res-
torana yolum düştü. Burası Adana’nın 
yöresel meze ve kebaap lezzetini 
misafirlerine en iyi şekilde sunuyor.

52

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanı İlker Gürbüz 08 Mart 2016 
tarihinde; Kuyumcukent tesisini ziyaret ederek KİAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş ile makamında görüştü.

AK PARTİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇE 
BAŞKANI İLKER GÜRBÜZ KİAŞ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
NEVZAT SUDAŞ’I ZİYARET ETTİ

KUYUMCUKENT
FUTBOL TURNUVASININ 
ŞAMPİYONU
ASTUR KUYUMCULUK

İSTANBUL’UN
TÜRKİYE’NİN ve
DÜNYANIN
TAŞIYICI GÜCÜ

Özge Ulusoy:
“Akıllı kadından 
kaçan erkek
aptaldır”

Ümit Karan: 
“Adana Mutfağının 
Üzerine Tanımam”

56
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İstanbul’un, Türkiye’nin ve dünyanın taşıyıcı 
gücü olduğunu vurgulayan Kadir Topbaş, “Büt-
çemiz yüzde 99’larda gerçekleşiyor. Bir ülke 
özelliği taşıyan bu şehir, ekonomik olarak da 
dünyanın 127 ülkesinden büyük” dedi.

KİAŞ’ın geleneksel olarak
düzenlediği Kuyumcukent Futbol 
Turnuvası’nda Astur Kuyumculuk 
ve Bonagold firmaları arasında 
oynanan final maçı Astur 
Kuyumculuk’un 6-2’lik galibiyeti 
ile sonuçlandı.
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2016 KUYUMCUKENT’İN
YILI OLACAK!

Ortadoğu’nun en büyük ente-
gre altın, gümüş ve mücev-
her üretim ve ticaret merkezi 

olan 3 Yıldır Kuyumcukent Üst Kurul 
ve Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini birlikte yürüten 
Av.Özcan Halaç, işlerinin yoğunluğu 
sebebiyle Kuyumcukent Blok Kat Ma-
likleri Yönetim Kurulu Başkanlığı göre-
vini Habib Kocabaşoğlu’na devretti. 

Kuyumculuk sektörünün yıllardır 
içinde bulunduğu olumsuz üretim 
koşullarını modern teknolojik al-
tyapısıyla yenileyen ve kuyum sek-
törünün ülkemizdeki en büyük üretim 
ve ticaret tesisi olan Kuyumcukent 
Kompleksinin yönetiminde 3 yıldır çok 
önemli projelere imza atan Av. Özcan 
Halaç, Türkiye’nin ilk resmi altın rafin-
erisi olan İstanbul Altın Rafinerisi’nin 
de Yönetim Kurulu Başkanıdır. İşlerinin 
yoğunluğu sebebiyle Kuyumcukent’in 
işlerine yeterince vakit ayıramama 
kaygısı ile Kuyumcukent Blok Kat 

Malikleri Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini devreden Halaç; “Başkan-
lığa geldiğimiz günden bugüne 
yeni projeler ile Kuyumcukent’in ve 
kuyumculuk sektörünün gelişmesi için 
elimizden geleni yaparak çalışma-
larımızı sürdürdük. Ancak son dönem-
de işlerimin yoğunluğu sebebiyle, 
Kuyumcukent’in işlerini arka plana at-
mamak adına, yönetim kurulumuzun 
ortak kararı ile bizim gibi büyük eme-
klerle çalışacağına inandığımız Habib 
Kocabaşoğlu’na Kuyumcukent Blok 
Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan-
lığı görevimi devrettim. Kendisine 
yeni görevinde başarılar diliyorum. 
Önümüzdeki dönemde Kuyumcukent 
Üst Kurul Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini sürdüreceğim. Kuyumcukent 
Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Habib Kocabaşoğlu ve KİAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş 
ile yeni yönetim ekibi olarak birlikte 
eskisinden de daha etkin bir şekilde 
Kuyumcukent’in gelişmesi için yeni 

projelerle çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.” diyerek konuya ilişkin bilgi 
verdi. 

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 
Sudaş ise konu ile ilgili; “Göreve 
başladığımız ilk günden itibaren 
Kuyumcukent sakinlerinin daha iyi, 
kaliteli, modern ve en ileri teknolojide 
hizmet almalarını sağlamak amacıyla 
tüm imkanlarımızı kullanarak, mesai 
gözetmeksizin çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz. Her zaman en önemli 
önceliğimiz Kuyumcukent’in gelişme-
sini sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak 
için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız 
sonucunda, Kuyumcukent’in her 
geçen gün daha da önemli bir konu-
ma ulaştığını ve Kuyumcukent’e ilgi ve 
talebin sürekli arttığını görmek bizleri 
sevindirmektedir. Başkanlık konusun-
daki yeni yapılanmanın Kuyumcukent 
için hayırlı olacağına ve Habib Bey’in 
başkanlığının gücümüze güç kata-
cağına inanıyoruz.” dedi. 

Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu’nun yeni
Başkanı Habib Kocabaşoğlu ile Kuyumcukent’teki

gelişmeler hakkında görüştük.

Yönetim ne kadar aynı olsa 
da başkan değişikliği Ku-
yumcukent’in vizyonunu 
mutlaka etkileyecektir. Ne 
gibi çalışmalar yapmayı dü-
şünüyorsunuz?
 
3 yıldır görev yaptığımız Ku-
yumcukent’te, yönetim kad-
rosu olarak oluşturduğumuz 
ekip ruhu ile üzerinde çalıştı-
ğımız projeleri ivedilikle bitirip 
maliklerimizle önümüzdeki 
günlerde paylaşacağız. Ger-
çekleştireceğimiz yeni proje-
lerle Kuyumcukent’in geliş-
mesini hızlandırmayı ve 2016 
yılının Kuyumcukent’in yılı ol-
masını hedefliyoruz. 

Kuyumcukent’te hem imalat 
yapıyorsunuz, hem de toptan 
ve perakende satış yaptığı-
nız mağazalarınız var. Bu çok 
yönlü yapınızı vereceğiniz 
hizmetlere ne şekilde yansıt-
mayı düşünüyorsunuz? 

Kuyumcukent komplek-
si entegre bir tesis olduğu 
için fabrikamızda ürettiği-
miz ürünleri, Kuyumcukent 
AVM’de bulunan 3 mağaza-
mızda toptan ve perakende 
satış yapma imkanı bulabili-
yoruz. Çok uzun yıllardır sek-
törün içindeyim, üretim ve 
satış konusunda kazandığım 
deneyimlerimi ve bilgi biriki-
mimi özellikle Kuyumcukent 
AVM’nin geliştirilmesi yönün-
de yapacağımız çalışma-
larda katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. Bu çalışmalar 
sonucunda Kuyumcukent’in 
genel olarak değerinin artı-
rılmasını hedefliyorum. Herke-
sin bildiği gibi Kuyumcukent 
AVM için yapılan her reklam 
sadece AVM’de değil Atölye 
Bloğunda da etkisini göster-
mektedir. Özellikle son kam-

panya döneminde gösterilen 
yoğun ilgi sonucu, komplek-
simizin AVM’de gerçekleşen 
perakende satışlardaki artış, 
Atölye Bloğundaki üretimin 
artmasını da tetiklemiştir. 

Kuyumcukent AVM’de ger-
çekleştirdiğiniz Sevgililer 
Günü Kampanyası büyük 
ses getirdi. AVM’de bulunan 
mağazalar bu yapılan rek-
lam/tanıtım faaliyetlerinden 
memnun kaldılar mı? Kam-
panyanın başka ne gibi yan-
sımaları oldu? 

15 Aralık 2015 tarihinde ünlü 
isimlerin katılımı ile yapılan 
açılış töreni ile başlayan Yıl-
başı ve Sevgililer Günü Alış-
veriş Festivali için gerçekleşti-
rilen ve geniş kitlelere ulaşılan 
reklam çalışmaları sonrasın-
da Festivalin ikinci dönemi 
olan Sevgililer Günü haftası-
na özel düzenlenen kampan-
ya ile AVM’miz ziyaretçi akını-
na uğradı. 

Ulusal basında yer alan kam-
panya haberlerimiz, TV’de, 
radyoda ve internette yer 
alan reklamlarımız sayesin-
de geniş kitlelere ulaştık. Bu 
kampanyada Kuyumcukent 
esnafının KİAŞ ile bir bütün 
olarak hareket etmesi ve yö-
netime daha fazla güven-
mesi sayesinde birlikten güç 
doğduğunu herkes tecrübe 
etmiş oldu. Kuyumcukent’in 
ne kadar önemli bir güç oldu-
ğu konusunda Anadolu’daki 
esnafların yanı sıra özellikle 
Ortadoğu ve Arap ülkeleri 
de dahil olmak üzere herke-
sin bilinçlenmeye başladığını 
görmek bizleri sevindirmek-
tedir. Son 1,5 aylık dönemde 
yapılan reklam/tanıtım çalış-
maları yatırımcılar üzerinde 

Yönetim Kurulu Başkanı · Habib KOCABAŞOĞLU
Pırıltı Kuyumculuk

Yönetim Kurulu Başkan Vekili · Nevzat SUDAŞ
S.S İst. Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Kooperatifi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili · Ahmet Rıfat  KAYA
Kaya Gold

Yönetim Kurulu Başkan Vekili · Cemil ÖZER
Özer Kuyumculuk

Yönetim Kurulu Üyesi · Selahattin UYANIK
Önder Gold

Yönetim Kurulu Üyesi · Özcan HALAÇ
İstanbul Altın Rafinerisi

Yönetim Kurulu Üyesi · Mustafa ŞAHİN
Özşahin Kuyumculuk 

Yönetim Kurulu Üyesi · Boğus SIRADAĞ
Star-Tek Kuyumculuk 

Yönetim Kurulu Üyesi · Memduh ACAR
Parlesos  Jewellery

Denetim Kurulu Başkanı · Abdullah DENİZ
Eski İBB Sağlık A.Ş Gn.Mdr. Ve Eminönü Bld.Bşk.Yrd.

Denetim Kurulu Üyesi · Faruk ANIK
ANIK Kuyumculuk 

Denetim Kurulu Üyesi · Eyüp YILDIZ
MİRAÇ Kuyumculuk 

KUYUMCUKENT BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU
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de etkisini göstermiş ve emlakçılardan aldığımız bilgilere 
göre Kuyumcukent’teki kiralık ve satılık yerlere yoğun bir 
talep olmuştur. 

Reklam tanıtım çalışmaları devam edecek mi?
Yeni projeleriniz nelerdir?

Önümüzdeki günlerde Kuyumcukent AVM’de düzenleye-
ceğimiz çeşitli etkinliklerin yanı sıra, bir fuar alanı oluştu-
rup gelinlik, çeyiz, ev tekstili gibi fuarlar organize etmeyi 
planlıyoruz. Yıl boyunca gerçekleştireceğimiz faaliyetler-
le Kuyumcukent’i daha fazla tanıtarak, Kuyumcukent’in 

hak ettiği değerin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.  
Ayrıca, Kuyumcukent Kompleksinde son dönemde açıl-
maya başlayan ve şu anda sayısı 20’yi aşan yabancı 
firmanın yanı sıra yeni talepler de gelmeye devam et-
mektedir. Kuyumcukent’in mücevher ve altın ticaretinde 
dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Dubai Altın 
Çarşısı’nın (Dubai Gold Souk) Türkiye’deki alternatifi ol-
masını sağlamak ve Kuyumcukent’i yabancı yatırımcıla-
ra cazip hale getirmek için çalışmalarımız devam etmek-
tedir. 
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KUYUMCUKENT PAVİLYONU 2016 MART 
FUARINA HAZIR!

10-13 Mart 2016 tarihleri arasında 
İstanbul CNR Expo Yeşilköy’de ger-
çekleştirilecek olan sektörün en 
önemli fuarı İstanbul Jewelry Show’un 
organizasyon firması UBM Rotaforte 
ve KİAŞ Yönetimi arasında yapılan özel 
anlaşma ile bu sene “Kuyumcukent 
Pavilyonu” bir kez daha hayata ge-
çiyor.  Kuyumcukent içerisinde faali-
yet gösteren orta ölçekli 6 firma; Akın 
Makina, Can Can Kuyumculuk, Oce-
an Alyans, Göğüş Kuyumculuk, Ön 
Lider Kuyumculuk ve Sahra Döküm 
Kuyumcukent Pavilyonu’nda yer ala-
rak çok özel fiyat ve avantajlardan 
yararlanma fırsatı yakalamış oldular.  
Önceki fuar dönemlerinde de Ku-
yumcukent Pavilyonu ile fuara katılan 
firmalar; bu sene de Kuyumcukent’in 
gücünü arkalarına alarak Pavilyon 
çatısı altında, hizmetlerini uluslarara-
sı piyasaya pazarlama, markalarını 
büyütme ve dünyaya açılma fırsatı 
bulacaklar. Firmaların Mart fuarına 
gösterdiği ilgiden memnun olduğunu 

belirten KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Nevzat Sudaş; “Kuyumcukent’te bu-
lunan firmaların tanıtımı ve marka-
laşması adına fuarların çok önemli 
bir yeri olduğuna inanıyorum. UBM 
Rotaforte ile yaptığımız özel anlaş-
ma sayesinde Mart fuarında bize 
tahsis edilen Kuyumcukent Pavilyo-
nu’nda önceki fuar dönemlerinde 
olduğu gibi Kuyumcukent’i tanıtma-
ya devam edeceğiz. Kuyumcukent 
ailesinin yurtiçi ve yurtdışına temsili 
açısından bu çalışmaların çok fay-
dalı olduğunu düşünüyorum” diyerek 
Kuyumcukent tanıtım çalışmalarının 
gelecekte diğer illerde hatta ülkeler-
de de yapılmasını hedeflediklerine 
değindi. 
KİAŞ; fuar süresince Kuyumcukent’in 
ve Kuyumcukent Dergisi’nin tanıtımını 
da yürüterek derginin yerli ve yaban-
cı sektör mensuplarına tanıtılmasını 
sağlayacak.

Kuyumcukent Pavilyonu 
katılımcıları, yapılan

özel anlaşmadan hem 
maddi hem de manevi 

olarak ciddi kazanç
sağlayacaklar. Katılımcıların 

ikram, tercüme, tanıtım 
gibi faaliyetlerine destek 

veren KİAŞ Yönetimi de fuar 
süresince katılımcılarla

birlikte yer alacak. 
Kuyumcukent Pavilyonu 

içerisinde yer alacak 
olan “Kuyumcukent Info” 

standında görev
yapacak olan KİAŞ
personeli ve 1 adet

tercüman 4 gün boyunca 
katılımcılara destek olacak. 
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MAKALE MAKALE

HEDEFİMİZ DÜNYA ÇAPINDA
MARKA OLMAK
Merhaba Değerli Üyelerimiz ve Kıymetli Okurlarımız,

Nevzat SUDAŞ
Kuyumcukent İşletme A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

KUYUMCUKENT KİAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanlığına üyelerimizin oylarıyla ge-
tirildik. Bu göreve layık görüldüğümüz 
ilk günden itibaren gece gündüz yıl-
madan yorulmadan çalışıyoruz. Çün-
kü amacımız Kuyumcukent’i dünya 
çapında bir marka haline getirmek. 
Bugün geldiğimiz noktaya 1990’larda 
bir sivil toplum projesi olarak başlan-
dığı göz önünde bulundurulduğunda 
bunun hayal olmadığı görülecektir. 
Bu hedefe ulaşmak için ise başarılı ol-
maktan başka çaremiz yok. 

Bunun için şimdiye kadar ne yapma-
mız gerektiğini bilerek hareket ettik. 
Bu doğrultuda birçok başarıya imza 
attık. Ancak daha yapmamız ge-
reken çok iş olduğunun farkındayız. 
Halihazırda Kuyumcukent’te 3.000’in 
üzerinde dükkan bulunmakta  ve top-
lam 16.000 kişi çalışmaktadır. Bu da 
etkinliği sağlamak için kurumsallaş-
mayı kaçınılmaz kılmaktadır. Bu doğ-
rultuda malumunuz 2003 yılı olağan 
genel kurul toplantısında oybirliğiyle 
“şirketleşme” kararı benimsenmiş ve 
ilk adım olarak 14 Temmuz 2004 tari-
hinde KİAŞ kurulmuştur. Ancak kurum-
sallaşma ve profesyonelleşme doğ-
rultusunda atılan ve atılacak olan 
bu büyük adımlar ile hedeflerimizi ve 
bunu gerçekleştirmeye yönelik politi-
kalarımızı doğru bir şekilde belirleme-
miz mümkündür. 

Kurumsallaşma genel olarak bir orga-
nizasyonun misyon, vizyon, politika ve 
stratejik planlarının kendisine yetki ve-
rilmiş profesyonel ekipler tarafından 
hayata geçirilmesidir. 

Bununla temel değer ve hedeflerin 
organizasyonun yapısı ve iş yapma 
kültürü içine entegre edilmesi te-
mel hedeftir. Kurumsallaşmayı bilgi 
ve servetin bir potada kaynaştığı bir 
transformasyon süreci olarak tanım-
lamak da mümkündür. Diğer taraf-
tan kurumsallaşmanın bitmeyen bir 
süreç olduğunu hiçbir zaman akıldan 
çıkarmamak gerekmektedir. Öyle ki 

sürecin devamlı olarak değerlendi-
rilmesi ve bu şekilde iyi uygulamalar 
ve kötü uygulamaların tespit edilmesi 
suretiyle iyi uygulamaların daha da 
geliştirilmesi ve çoğaltılması ve kötü 
uygulamalardan ise dersler çıkarıl-
ması başarılı olmanın en temel şart-
larındandır. 

Bunun yanında günümüz dünyası-
nın en dikkat çeken özelliklerinden 
biri teknolojik gelişmelerin çok hızlı 
bir şekilde yaşanmasıdır. Eğer bir id-
diamız varsa bunu gerçekleştirmek 
için iletişim ve ulaşım alanındaki ge-
lişmelere bizim de ayak uydurmamız 
ve bununla gelen fırsatların farkında 
olmamız kaçınılmazdır. Sayın Ulaş-
tırma Bakanı Binali Yıldırım’ın çok sık 
kullandığı şu deyiminde belirttiği gibi 
“Yolda sürat felaket, iletişimde sürat 
saadet”tir. Dolayısıyla biz de iletişimi 
çok hızlı ve sıhhatli yapmalıyız. Buna 
bir örnek olmak üzere İstanbul’a yö-
nelik transfer yolcu  konusunda hep 
beraber sesli olarak düşünelim. 2015 
yılında İstanbul’da bulunan hava-
limanlarında yolcu ve uçak trafiği 
büyümeye devam etmiştir. Toplam 
yolcu trafiği 2014 yılında 56.715.541 
olan İstanbul Atatürk Havalimanının 
yolcu trafiği 2015 yılı sonu itibariyle % 
8 artışla 61.322.729’a ulaşmıştır. 2015 
yılında İstanbul şehri havayolu yolcu 
sayısı ise toplam 89.435.167 olmuştur. 

Bu kapsamda da Kuyumcukent’in bir 
taraftan bu büyük müşteri potansi-
yelinin farkında olarak Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi ile koordinasyon 
halinde proje geliştirmesi diğer taraf-
tan da dünyanın farklı ülkelerinden 
müşterilerin beğenilerine hitap ede-
cek üretim yolları konusunda çalış-
malar yapması mümkündür. Bu çalış-
malar ve iletişimler hassas bir şekilde 
devam etmektedir. İnşallah yakında 
farklı ve de hayırlı haberlerimiz olacaktır.

Değerli Üyelerimiz, Kıymetli Okurları-
mız

Biz gücümüzü kültürümüzde yerleşik 
kardeşlik ve dayanışma anlayışımız-
dan alıyoruz. Zaten bugün binlerce 
çalışana ev sahipliği yapan bu deva-
sa iş yerinin, kooperatifçilik mantığı ile 
belki çok da iddialı olmayan bir inisi-
yatif olarak başladığını hatırladığımız-
da bu başarının hamurunun bizatihi 
bu duygular olduğu görülecektir. Bu 
anlamda da kardeşlik bir bakıma 
bizim kurucu ilkemiz olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bundan sonra da bunu 
hiç unutmadan birbirimize daha sıkı 
sarılmamız,  tek tek birimizin başarısını 
hepimizin başarısı olarak görmemiz 
ve sıkıntılı zamanlarımızda birbirimi-
ze destek olmamız gerekmektedir. 
Daha öz bir cümle ile ben değil biz 
mantığı ile hareket etmeliyiz ki, Ce-
nab-ı Hak başarıyı devamlı kılsın ve 
bereketini arttırsın.
Kardeşlik, dayanışma ve beraber-
lik konusunda kültürümüzde yerleşik 
nice söz ve deyimler en büyük mane-
vi zenginliğimizdir. “Nerde birlik, orda 
dirlik”, “El el ile, değirmen yel ile”, 
“Yalnız taş duvar olmaz”, “Komşu 
komşunun külüne muhtaçtır”, “Anca 
beraber, kanca beraber” gibi nice 
deyişler bizlere her an ilham kaynağı 
olmaya devam etmektedir. Bu sözler 
keder ve sevincin paylaşıldığı,duy-
gu ve düşünce birliğinin bulunduğu 
topluluklarda dayanışma, kaynaş-
ma, dirlik ve düzenlik olacağını anla-
tır bizlere. İnsan sosyal bir varlıktır. Bu 
bakımdan tüm ihtiyaçlarını kendisinin 
karşılaması mümkün değildir. Bundan 
dolayı insanın hayatını idame ettiri-
lebilmesi ve bir varlık iddiasında bu-
lunması için diğer insanlara ihtiyaç 
duyduğu aşikârdır. Kısacası kardeşlik 
duygusunun olduğu yerde işbölü-
mü, yardımlaşma ve dayanışma da 
kendiliğinden gelir. Aksi takdirde tüm 
kazanılan veya lütfedilen imkan ve 
fırsatlar elimizden yok olur gider.

Değerli Üyelerimiz, Kıymetli Okurlarımız

KİAŞ olarak sizler adına üstlendiğimiz 
görev ve sorumlulukları en iyi şekilde 
yerine getirme noktasında gayret 
gösteriyoruz ve daha iyi hizmet ede-
bilmenin yollarını arıyoruz. Zira başarı 
ve etkinlik ancak sorumluluk sahibi 

profesyonel ekiplerin görev yaptığı, 
iyi işleyen bir koordinasyon ve iletişim 
mekanizmasının olduğu güvenli, sağ-
lıklı ve huzurlu bir çevrede mümkün-
dür. 

Bu doğrultuda KUYUMCUKENT içe-
risindeki her türlü sosyal tesisi, sağlık 
ve spor tesisini, ticaret merkezlerini, 
eğlence ve yiyecek mekânlarını siz-
ler adına işletme, yönetme ve kira-
ya verme görevimizi layıkıyla yerine 
getirmeye devam ediyoruz. Kuyum-
cukent gibi bir işyerinin adına yakışır 
bir şekilde hijyen ve temiz olması için 
büyük gayret gösteriyoruz. Güvenli 
bir ortam başarının en temel şartla-
rındandır. Biz de bu noktada güvenlik 
için ayrıca bir harcama yapmanıza 
gerek olmadan etkin bir kolektif gü-
venlik sistemi sağlamanın gayreti içe-
risindeyiz.Yine atık arıtma tesislerinin 
ve cihazlarının düzenli bakım ve ona-
rımı yoluyla hem hizmetlerin aksama-
ması hem de sistemin uzun yıllar ek 
maliyet gerektirmeden ayakta kal-
ması için çaba harcıyoruz.Bunun ya-
nında tüm tesisin ve tesiste bulunan 
akıllı binaların teknik bakım ve ona-
rımından da yine KİAŞ sorumludur.Bu 
şekilde sizler de elektrik kesintisi, su 
kesintisi, jeneratör arızası gibi prob-
lemlerle uğraşmak zorunda kalma-
dan sadece işinizle ilgilenme imkânı 
bulmaktasınız. 
Sevgili kardeşlerim, netice olarak şah-
sım ve ekibim ile çok gayretli ve sami-
mi, ittifak ve ünsiyet içerisinde çalışma-
ya verimli,üretken ve Kuyumcukent’in 
menfaati için ne icap ediyorsa azami 
derecede onu başarmaya çalışıyoruz. 
Çalışma ekibimizi daha ehil ve pro-
fesyonel yöneticilerle geliştirerek de-
vam ettiriyoruz. Tabiî ki, sizin duanız ve 
desteğiniz bizim en önemli enerji kay-
nağımız olacaktır. Yaptıklarımız yapa-
caklarımızın teminatıdır.Tabii ki bilene 
görene...!

Azim ve gayret bizden Tevfik ve 
inayet Allah’tan...
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Her sene yapılan Kuyumcukent Blok Kat Malik-
leri Kurulu 2015 yılı toplantısı, ilk toplantı tarihi 
olan 20 Ocak 2016 tarihinde çoğunluk sağ-

lanamaması üzerine ertelenerek 28 Ocak 2016 ta-
rihinde Kuyumcukent AVM Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

2015 Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Kurulu Toplan-
tısı’nın açılış konuşmasını yapan yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı Habib Kocabaşoğlu, gerçekleştirilen faali-
yetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve sorulan 
soruları cevaplandırdı. Kuyumcukent ile ilgili tüm ko-
nuların detaylı bir şekilde konuşulduğu ve söz almak 
isteyen tüm üyelerin kürsüye çıkarak tek tek konuşma 
imkanı bulduğu toplantı, saat 20:00’ye kadar uzadı.  

Divan Heyeti Başkanlığı’nı Fatih Kurtulmuş’un, Divan 
Üyeliklerini Ahmet Fındıkoğlu ve Nail Akyüz’ün yap-
tığı toplantıda KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 
Sudaş ve KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah 
Deniz de söz alarak soruları cevaplandırdı. 

Katılım için teşekkürlerini sunan Divan Heyeti Başkanı 
Fatih Kurtulmuş’un kapanış konuşmasının ardından 
Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Kurulu 2015 yılı top-
lantısı sona erdi. 

2015 KUYUMCUKENT BLOK KAT MALİKLERİ
KURULU TOPLANTISI 

BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ 
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KUYUMCUKENT YÖNETİMİ BAHÇELİEVLER 
BELEDİYE BAŞKANI’NA YENİ PROJELER

HAKKINDA BİLGİ VERDİ!

Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı görevini geçtiğimiz Ocak ayında devralan 
Habib Kocabaşoğlu’nun yönetimin yeni vizyonunu 

ve yeni projelerini anlatmak amacıyla gerçekleştirilen 
görüşmeye KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah 
Deniz, Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Veki-
li Ahmet Rıfat Kaya, Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Selahattin Uyanık, Memduh Acar ve Mustafa 
Şahin de katıldı.  

Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu Baş-
kanı Habib Kocabaşoğlu; “Görüşmemiz oldukça 
olumlu geçti. Sayın Belediye Başkanı’na Kuyumcu-
kent’in ve sektörün gelişimine katkı sağlayacak, her-
kesi heyecanlandıran yeni projelerimizi detaylı bir 
şekilde anlatma imkanı bulduk. Kuyumcukent tesi-
si ile ilgili de birçok konuda fikir alışverişi yaptığımız 
görüşmede Sayın Develioğlu; bize destek vermeye 
hazır olduğunu ve yakın zamanda iade-i ziyarete 
gelmek istediğini belirtti.” diyerek görüşme hakkında 
bilgi verdi. 

Yeni başkan Habib Kocabaşoğlu 
Yönetim Kurulu ile birlikte

Bahçelievler Belediye Başkanı
Osman Develioğlu’nu ziyaret ederek 
Kuyumcukent ile ilgili birçok konuda 

fikir alışverişi yaptı.
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3.KÖPRÜDE TARİHİ AN

İstanbul Avrupa ve Asya yakasını 3. 
kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsü’nün son tabliyesi gerçekleştirilen 
törenle yerleştirildi. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nde gerçekleştirilen törene 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabi Kay-
naklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih 
Belediye Başkanı Mustafa Demir, Eyüp 
Belediye Başkanı Remzi Aydın ve köp-
rü inşaatında çalışan işçiler katıldı.

BAKAN YILDIRIM: “3. KEZ
BOĞAZIN İKİ YAKASINI BİR

ARAYA GETİRİYORUZ”

Törende konuşan Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 
tarihi bir an yaşandığına dikkat çeke-
rek, “Asya ile Avrupa’yı birbirine bağ-
layan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 
son parçasının kaynağını sayın Cum-
hurbaşkanımız ve sayın Başbakanımız 
yapacaklar. 3. kez Boğaz’ın iki yaka-
sını bir araya getirmiş olacağız. Tabli-
ye genişliği dünyada en geniş asma 
köprü. Yaklaşık 60 metre. 10 şerit var. 
Üzerinden demir yolu geçen bu ka-
dar açıklıkta ilk asma köprü özelliği 
var. Türkiye’de son 13 yılda yaşanan 

istikrar ve güçlü iktidar sayesinde dün-
yanın gıpta ile izlediği Türkiye’yi 2023’e 
taşıyacak büyük projeleri birer birer 
gerçekleştiriyoruz. 3 yıldan kısa sürede 
dünyada tamamlanan başka bir köp-
rü yok. Bir güzel yanı da 1. Ve 2. Köp-
rüyü yabancılar yaptı Türk müteah-
hitleri taşerondu. Bu köprüde de ana 
yükleniciler Türk, taşeronlar yabancı. 
O zaman Japonlar, İngilizler, Koreliler 
yapardı biz onlara hizmet ederdik. 
Şimdi Türk yükleniciler yapıyor, onlar 
da alt yüklenici olarak hizmet veriyor. 
Artık FSM’deki ağır taşıt trafiği tama-
men bu köprünün üzerinden geçecek 
ve İstanbul trafiği bir nebze olsun ra-
hatlamış olacak. Aslında Marmaray 
ile birlikte FSM’den geçen araç sayısı 

İstanbul’un üçüncü köprüsü 
olan Yavuz Sultan Selim 

Köprüsü’nün son tabliyesi 
yerleştirildi.

Haber: Gültekin Kaya

12 milyon azaldı. Bu da Marmaray’ın 
önemini ortaya koydu. O günden bu-
güne 125 milyon İstanbullu Marmaray 
ile seyahat etmiş oldu” 

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU: 
“BİRİLERİ TAHRİP EDERKEN, BİZ 
ÜLKEMİZİ İNŞA ETMEYE DEVAM 

EDECEĞİZ”

Başbakan Ahmet Davutoğlu ise büyük 
bir gurur yaşadıklarını ifade ederek, 
“İstanbul için tarihi bir gün çünkü dün-
yanın en güzel şehri, boğazı ile, tarihi 
yarım adası ile bize emanet aziz İstan-
bul bu köprü ile üzerindeki yüklerinden 
önemli bir kısmını atmış olacak. Tarihi 
dokuya bir trafik yükü olmadan transit 
araçlar bu köprüyü kullanarak yolları-
na devam edecek. Ülkemiz için bir if-
tihar projesi. Dünyada büyük yatırımlar 
dururken, bu yatırımlara ara vermeden 
sürdüren tek ülke Türkiye. Bugün Türkiye 
her açıdan yükselen ekonomisi, şehir-
lerine kattığı yeni boyutlar ve dünya 
çapındaki projelerle dünya gündemi-
ne pozitif şekilde mührünü vuruyor. Ül-
kemiz 1 Kasım seçimlerinden sonra ka-
zandığı siyasi istikrarlı başlayan bütün 
projeleri yerine getirecek ve inşallah 
yeni projelerle Cumhuriyet’in 100. yıla-
na ilerliyoruz. Birileri tahrip ederken, biz 
ülkemizi inşa etmeye devam edeceğiz. 
Bu proje, dünya içinde önemli bir proje. 
Asla ve Avrupa bir kez daha birleşiyor. 
Milletimiz bugün kendi mühendisleri ile, 
kendi el emeği ve zihin bereketiyle bir 
kez daha iki kıtaya mührünü vuruyor. İki 
kıtayı sadece bu köprü ile değil gönül 
köprüsü ile birleştirmeyi nasip eylesin” 
ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 
“GEZİ  OLAYLARI BAŞLADIĞINDA 
‘BURASI İKİ BETON YIĞINI KALIR’ 

DİYORLARDI

Törende son olarak Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan konuştu. 29 
Mayıs 2013’de köprünün temelinin atıl-
dığını hatırlatan Erdoğan, “Gezi olay-
ları başladığı zaman ‘burası iki beton 
yağını ile kalır’ diyorlardı. Bunlar yazıldı, 
çizildi hatta ta buralara kadar geldi-
ler, denizde gösteriler yaptılar. Ama 
onlar onu yaparken biz ‘bunları birleş-
tireceğiz’ dedik. Bu bizim dünyaya en 
önemli mesajımız olacak. İşte hemen 
sağ tarafımız Karadeniz. Boğazdayız 

Marmara’ya açılıyoruz. Böyle bir yer-
de ancak büyük düşünenler bu bü-
yük projeleri gerçekleştirirler. İnşallah 
Ağustos ayında artık bütün viyadükleri 
ile, her şeyi ile tamamlanıp hep birlik-
te açılışını gerçekleştireceğiz. Gerek 
Marmara projesindeki başarı ve şu 
ana kadar yaklaşık 130 milyon yolcu 
Marmaray’dan geçmiş bulunuyor. 
Önümüzde Avrasya tüneli var. Avrasya 
tüneli inşallah tamamlanıyor. Onun da 
bitişi bu yıl sonu. Böylece artık bizim Av-
rupa-Asya arasındaki gidiş gelişlerimiz-
de bir rahatlama şüphesiz meydana 
gelecek. Bütün zorluklara rağmen bu 
zorlukları kolay kılıcı adımlar atılıyor. Bir 
de körfez geçişi ile ilgili dev proje de 
devam ediyor. Onun da bu ay sonu 
birleştiğini bakanımız söylüyor. Bütün 
bunlar gönülleri birleştirmenin ötesinde 
bize olayları düşünürken hem işin eko-
nomik boyutunu düşünüyoruz. Çünkü 
bütün nakliye olaylarındaki düşüşler, 
maliyetleri düşüşü, kaza risklerini ciddi 
manada düşürüyoruz. Bugün burada 
son tabliyenin kaynağını atacağız ve 
süratle Ağustos ayının hazırlıkları içerisi-
ne girmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu 
ve Ulaştırma Bakanı Yıldırım, özel kıya-
fetler giyerek köprünün son tabliyesinin 
kaynak işlemini gerçekleştirdi.  
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İAR YASTIKALTI ALTINLARINI EKONOMİYE 
KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR!
Türkiye’de yastık altındaki tonlarca altının ekonomiye kazandırılması 
konusunda ilk iş birliklerine imza atan İstanbul Altın Rafinerisi, Merkez 
Bankası ve yurt içi bankalar ile birlikte geliştirdiği projeler ile çok uzun 
yıllardır ekonominin dışında bulunan bu altınların ekonomiye kazan-
dırılmasının öncülüğünü üstleniyor.

Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başka-
nı Av. Özcan Halaç’ın şirketi İstanbul 
Altın Rafinerisi A.Ş.’nin Genel Müdü-
rü Ayşen Esen ile gerçekleştirdiğimiz 
röportajda; yastıkaltı altın projesinin 
detaylarını ve yatırımcılara tavsiye-
lerini görüştük. 

Yastık altından çıkan altını ekono-
miye kazandırmak adına aracılık 
ediyorsunuz. Bu sistem nasıl işliyor? 
Yıllara göre yastık altı altının eko-
nomiye kazandırılma oranlarını 
değerlendirebilir misiniz?

Müşteriler, ellerinde atıl olarak du-
ran, yastık altındaki altınlarını, çözüm 
ortaklığı yaptığımız banka şubelerine 
getiriyorlar, bu altınlar, şubede gö-
revli olan eksperlerimiz tarafından 
değerleniyor bu değerlemede ge-
tirilen hurda altın içindeki saf altın 
miktarı belirleniyor ve müşterinin 
banka hesabına, o bankanın altın 
hesaplarının saflık derecesine göre 
995/1000 saflıkta ya da 1000/1000 
saflıkta geçişi sağlanıyor.
Fikir vermesi açısından toplam 4 yıl-
da 60 bine yakın operasyon ile sade-
ce İstanbul Altın Rafinerisi olarak 50 
tona yakın altın toplamış olduğumu-
zu, yani 2 milyar dolar yastık altı altını 
ekonomiye kazandırmaya öncülük 
ettiğimizi söyleyebiliriz.

Yastık altındaki altınların ekono-
miye kazandırılmasındaki fay-
dalar nelerdir?

Tasarruf oranları açısından ülke ola-
rak yıllardır istediğimiz noktaya gele-
medik. Aslında ülkemizde hane halk-
larının tasarrufu mevcut, ancak bu 
tasarrufların önemli bir kısmı maale-
sef kayıt dışı. Kayıt dışı bu tasarrufun 
en başında ise altın gelmekte. Altın 
bankacılığının önemi de tam olarak 
burada. Yeterli destek sağlanması 

durumunda altın bankacılığı ara-
cılığıyla bu kayıt dışı tasarruflar kısa 
sürede finansal sistem içerisine gire-
cektir. Yastık altı olarak tabir ettiğimiz 
bu kayıt dışı altınların miktarının 5 bin 
ton olduğunu tahmin ediyoruz. Bu 
yastık altı altın tasarrufunun ekono-
mik büyüklüğü, yaklaşık, 175 milyar 
dolar. Bu kaynağın ülke ekonomisin-
de kayıt içine alınması, kaynaklar 
arası bir geçiş değil, aksine sistem 
dışı olan bir kaynağın ülke ekonomi-
si içine girmesi anlamına gelecektir. 
Bu hem tasarruf oranlarını olumlu 
yönde etkilerken hem de bankaların 
ucuz bir kaynağa ve likiditeye sahip 
olmalarını sağlayacaktır.
Ayrıca altın, dünyanın herhangi bir 
ülkesine rahatlıkla ihraç edebilece-
ğimiz bir üründür. Yastık altı altının 
ülke ekonomisine kazandırılması, al-
tın sektörünün de gelişmesine katkı 
sağlayacaktır. Bu durum, altın ih-
racatını da olumlu yönde etkileye-
cektir. Altın ihracatının, ülkemizin dış 
ticaret açığının azaltılmasına önemli 
katkıları olacaktır.

2011 yılında başlatılan altın top-
lama projesi ile yastık altından 
ne kadarlık bir tutar ekonomiye 
kazandırıldı?

İstanbul Altın Rafinerisi’nin öncülü-
ğünde 2010 yılında bir banka ile ya-
pılan işbirliği ile başlayan proje gü-
nümüzde 11 bankaya ulaşmıştır. Bu 
süreçte, çözüm ortaklığı yaptığımız 
bankalarla birlikte toplam 45 ton al-
tın yastık altından ekonomiye kazan-
dırılmıştır.

Türkiye’de yastık altında son rakam-
larla kaç ton altın olduğunu tahmin 
ediyorsunuz?

Yastık altındaki altın miktarı hakkında 
birçok tahmin ortaya atılmıştır. Türki-

ye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim 
2012 tarihinde bu konuda yapılmış 
en ciddi çalışmayı yayınlamıştır. Bu 
çalışmaya göre, 1998 yılından 2012 
Ağustos tarihine kadar, ülkemizin 
altın stoklarındaki artış miktarı 2,058 
tondur. Bu çalışma sadece 24 yıllık 
bir periyodu kapsarken yıllık yaklaşık 
86 ton altının Türkiye’de yastık altına 
gittiğini söyleyebiliriz. Altının ülkemiz-
de yüzlerce yıldır yatırım aracı ve 
takı olarak kullanıldığı düşünülürse, 
İstanbul Altın rafinerisi A.Ş. olarak 
daha önce ifade ettiğimiz 5,000 ton 
yastık altı altın miktarının makul bir 
tahmin olduğunu ifade edebiliriz.

Ülkemizde ilk kez ihracat ithala-
tın önüne geçti. İAR’ın 2015 yılı 
ihracat rakamları hakkında bilgi 
verebilir misiniz? Rakamlarınız-
daki artışın nedenleri hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Ülkemiz yıllardır altın ithalatçısı konu-
munda. Uzun yıllardan sonra 2015 
altında ihracat yılı oldu. 2014 verileri 
ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak 450 
milyon dolar civarında ihracatımız 
var iken, 2015 yılında bu rakam 1 
milyar 400 milyon dolar mertebesine 
yükseldi.
Bu yükselişte elbetteki yukarıda 
özetlemiş olduğumuz finansal piya-
salardayaşananlar, altının ve dövizin 
hareketleri sonucu dengelerin ihra-
cattan yana olması en önemlisi se-
beplerden.
Ancak, diğer yandan LBMA “Good 

Delivery List”inde yer alan dünya ra-
finerileri arasında en büyük 20 için-
de yer almamız, COMEX tarafından 
akredite olan Türkiye’deki ilk ve tek 
rafineri olmamız gitgide büyüyen 
global ilişkilerimiz ve dünya altın pi-
yasasında edindiğimiz yer ile sağla-
dığımız güven, ülkemizin lokasyon 
avantajları ile birleştiğinde, piyasalar 
müsait olduğu takdirde Türkiye’yi ve 
İstanbul Altın Rafinerisi’ni önemli bir 
pozisyona taşımaktadır.

Yatırımcılara bu yıl altına yatırım 
tavsiyesinde bulunuyor musunuz?

Altın fiyatları için yorumda bulunmak 
çok zor. Seçim süreci öncesi belirsiz-
lik, şuan koalisyon hükümetinin ku-
rulamaması nedeniyle yerini biraz 
endişeye bırakmış durumdadır. İç 
dengelerde ki bu kritik sürecin yanı 
sıra, Yunanistan başlı başına global 
ekonomi dengeleri için bir belirsizlik 
sebebidir. Bu sebeplerle altın yatı-
rımcılarına bekle gör tavsiyesinde 
bulunabiliriz. Altın yatırımı yapaca-
ğım diyen kesim için ise, kesinlikle 
alırken kazandıran, işçilik maliyeti 
düşük Gram Altın yatırımında bulun-
malarını tavsiye edebiliriz. Bu şekilde 
yatırımcılar en azından daha düşük 
maliyetle yatırım yapma imkanına 
sahip olacaklardır.

Av. Özcan HALAÇ
İstanbul Altın Rafinerisi
Yönetim Kurulu Başkanı

Ayşen ESEN
İstanbul Altın Rafinerisi
Genel Müdür
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Kuyumcukent AVM’de 
“Satranç Turnuvası” için 
özel olarak tahsis edil-

miş olan alanda gerçekleşti-
rilecek olan müsabakalarda, 
Küçükler ve Yıldızlar Takımı 
üyeleri kıyasıya yarışacaklar. 
İstanbul’un hemen hemen 
tüm ilçelerinden takımlar ve 
sporcuların katılacağı ve ka-
zananlara çeşitli ödüllerin ve-
rileceği satranç turnuvasının; 
çocukların takım ruhu içerisin-
de birlikte hareket edebilme 
yeteneğini geliştirmek ve ya-
şıtları ile birlikte olurken tutum 
ve davranış geliştirmelerine 
katkı sağlamak gibi faydaları 
bulunuyor. 

Kuyumcukent Yönetimi ola-
rak sadece ekonomik alanda 
değil eğitim, kültür, sanat ve 
çevre gibi birçok konuda top-
luma katkı sağlamak amacıy-
la çeşitli projeler geliştirdiklerini 
belirten KİAŞ Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Abdullah Deniz, 
projeleri Kuyumcukent Sakin-

leri ile ortak değerler yarata-
cak şekilde hayata geçirme-
nin öneminin altını çizdi. 

Turnuvayı izlemek için satranç 
katılımcılarının ve ailelerinin 
yanı sıra İstanbul’un dört bir 
yanından satranç severlerin 
Kuyumcukent AVM’yi ziyaret 
etmesi bekleniyor. Ayrıca et-
kinlikte çeşitli showlar da dü-
zenlenerek satrancın daha 
da geniş kitlelere ulaşması 
sağlanacak. 

KUYUMCUKENT AVM  TÜRKİYE SATRANÇ
TURNUVASINA NİSAN AYINDA

EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Kuyumcukent’in katkılarıyla, 
Türkiye Satranç Federasyonu 
(TSF) İstanbul İl Temsilciliği ta-
rafından 08-09-10 Nisan 2016 
tarihlerinde düzenlenecek 
olan, 2016 İstanbul Küçükler 
ve Yıldızlar Takım Satranç Tur-
nuvasına Kuyumcukent AVM 
ev sahipliği yapacak. 
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Her fırsatta kadınlarımıza gereken önemin ve değerin verilmesi 
için etkinlikler düzenleyen Kuyumcukent AVM, bu yılki 08 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde farklı bir etkinliğe ev sahipliği yap-

tı. Özel Kadınlara Özel Bir Hafta konseptiyle düzenlenen etkinlik-
te 01-08 Mart tarihleri arasında Kuyumcukent AVM’yi ziyaret eden 
kadınlara inci set hediye edildi. 08 Mart Kadınlar Günü etkinliğine 
katılarak fuar alanında stand açan firmalar Kuyumcukent’e gelen 
kadınları hediye yağmuruna tuttu. Ziyaretçilere ücretsiz checkup-
tan, özel spa hizmetine, ücretsiz cilt bakım hizmetinden indirimli 
kozmetik ürünlerine geniş yelpazede hediyeler sunan katılımcı fir-
malar kadınların memnuniyeti için adeta yarıştı. 

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
KUYUMCUKENT AVM’DE COŞKUYLA KUTLANDI

Kuyumcukent Yönetimi 08 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin önemli 
sivil toplum kuruluşlarından Güç Bir-
liğine İlk Adım Derneği – GBİAD gö-
nüllüleri ve Gazileri ile bir araya geldi. 
Büyük bir katılımla gerçekleşen kah-
valtı organizasyonunda duygulu anlar 
yaşandı. KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Nevzat Sudaş’ın öğrencilere burs im-
kan sağlamaktan memnuniyet du-
yacağını belirttiği konuşmadan sonra 
GBİAD Başkan Vekili Dr. Serap Kavalcı; 
Kuyumcukent Yönetimine, KİAŞ Engelli 

Koordinatörü Aydın Avşar’a ve emeği 
geçenlere; şehit aileleri, gaziler, oku-
tulan öğrenciler ve GBİAD Yönetim 
Kurulu adına teşekkürlerini ifade etti. 
Kavalcı, Kuyumcukent Blok Kat Malik-
leri Yönetim Kurulu Başkanı Habib Ko-
cabaşoğlu ve İstanbul Altın Rafinerisi 
A.Ş. (İAR) Yönetim Kurulu Başkanı Av. 
Özcan Halaç’ın eşi Başak Halaç’a pla-
ket sundu. 

GBİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Hacı Gül 
Atmaca ve Gazi Yurtsal’ın da katıldığı 

kahvaltı organizasyonu sonrasında Ku-
yumcukent AVM’yi ve Kadınlar Günü 
etkinlik alanında bulunan standları 
gezen GBİAD gönüllülerine, Kuyum-
cukent AVM’nin hediyesi olan inci seti 
ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Ku-
yumcukent Yönetimine böyle önemli 
bir günde gerçekleştirilen organizas-
yon için teşekkürlerini sunan misafirler 
memnun bir şekilde tesisten ayrıldı. 

KADINLAR GÜNÜNDE ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER 
DERNEĞİ KUYUMCUKENT AVM’Yİ ZİYARET ETTİ
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KUYUMCUKENT AVM SEVGİLİLER
 GÜNÜ KAMPANYASINA ZİYARETÇİ AKINI!

Kuyumcukent AVM; düzenlenen kampanyalar ve 
reklam tanıtım faaliyetleri sayesinde oldukça hare-
ketli günler yaşamaya başladı. 15 Aralık 2015 tari-
hinde ünlü isimlerin katılımı ile yapılan açılış töreni ile 
başlayan Yılbaşı ve Sevgililer Günü Alışveriş Festivali 
için gerçekleştirilen ve geniş kitlelere ulaşılan reklam 
çalışmaları sonrasında Festivalin ikinci dönemi olan 
Sevgililer Günü haftasına özel düzenlenen kampan-
ya ile AVM’miz ziyaretçi akınına uğradı. 

AVM meydan ve mobilyacılar caddesine kurulan standlar-
da mağazaların kampanyalı ürünlerinin tanıtımı yapılarak 
ziyaretçilerin tüm kampanyalı ürünleri bir arada görmesi 
sağlandı. Ayrıca AVM Meydanda sergilenen 3. Köprünün ve 
Anadolu Hisarının 24 ayar altından üretilmiş maketleri ve al-
tın şelale ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.  

Önemli ulusal kanallardan olan ATV, FOX TV, Star TV, TGRT, 
NTV, CNN TÜRK, HABERTÜRK, BEYAZ TV ve 24TV ana haber bül-
tenlerinde ve gün boyu devam eden haber bültenlerinde 
kampanya haberlerimiz yayınlandı. 

Haberlerin yanı sıra Sevgililer Günü kampanyasını tanıtmak 
için çekilen reklam filmi hafta boyunca reytingi yüksek di-
zilerde ve evlilik ve magazin programlarında yayınlanarak 
kampanyadan geniş kitlelerin haberdar olması sağlandı. Ay-
rıca Evrim Akın ile Ev Kuşu programında yayınlanan adverto-
rial reklamda Evlilik ve Altın Alışverişinin merkezi olan Kuyum-
cukent AVM’de bulunan tüm sektörlere geniş yer verilerek 
tanıtım yapıldı. 

Kampanyanın duyurulmasında televizyonun yanı sıra Slow 
Türk, Radyo D, Show Radyo, Radyo Viva, Süper FM, Joy Türk, 
Best FM, Karadeniz FM gibi çok dinlenen radyo kanalların-
da da reklamlarımız yayınlandı. Ayrıca reklamlarımızın yayını 
için dijital mecra da etkin bir şekilde kullanılarak facebook, 
youtube ve çeşitli önemli haber sitelerinde reklamımız yayın-
landı. 

Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanlığı-
nı geçtiğimiz Ocak ayında devralan ve AVM’nin gelişmesi 
için tüm bilgi birikiminden ve tecrübelerinden faydalanarak 
düzenlenen kampanyaların tasarlanmasına bizzat öncülük 
eden Habib Kocabaşoğlu “En önemli önceliğimiz AVM’mi-
zin gelişmesi ve ziyaretçi sayılarımızın artmasıdır. Bu hedefe 
ulaşmak için müşterilerimize cazip gelebilecek fırsatlar su-
nan kampanyalar düzenleyerek Kuyumcukent AVM’nin bi-

linirliğini arttırma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Başkanlık 
görevini devraldıktan sonra 08-14 Şubat tarihleri arasında 
gerçekleştirilen ilk proje olan Sevgililer Günü Kampanyası 
için yaptığımız reklam tanıtım çalışmaları sayesinde geniş 
kitlelere ulaşılarak AVM’ye müthiş bir ziyaretçi akını sağlan-
mıştır. Özellikle kampanya haftasında altın fiyatlarının tavan 
yapmasına rağmen gösterilen yoğun ilgi hepimizi sevindir-
miştir. Mağaza sahiplerinin yüzünü güldüren bu kampanya 
gibi önümüzdeki günlerde çok farklı etkinliklere ev sahipliği 
yapacak olan AVM’miz, günden güne artan ziyaretçi sayı-
larıyla Evlilik ve Altın alışverişleri için en önemli adres olmaya 
devam edecektir.” diyerek reklam tanıtım faaliyetlerinin hız 
kesmeden devam edeceğinin müjdesini verdi.  
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GERÇEK İNDİRİM, DOĞRU PLANLAMA VE 
DOĞRU KAMPANYA KUYUMCUKENT AVM 

ESNAFININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.
Sevgililer günü kampanyası ile Kuyumcukent AVM kuruluşundan bugüne en yüksek 
cirosuna ulaştı. Sadece istanbul değil yakın iller ve yurtdışından gelen müşteriler de 

indirimden yararlandı ve Kuyumcukent AVM’de gerçekleştirilen kampanya
fırsatlarından memnun kaldı.

Sevgililer Günü kampanyası reklamı reytingi yüksek dizilerde ve 
evlilik ve magazin programlarında yayınlandı. Ayrıca Evrim Akın 

ile Ev Kuşu programında yayınlanan advertorial reklam da tanıtım 
açısından çok etkili oldu. 
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İstanbul’da bulunduğu sırada Kuyumcukent 
AVM’de düzenlenen Sevgililer Günü Kampanya-
sı’nı tanıtan haberleri izleyen ünlü sanatçı Baby 
Brown AVM’mizi ziyaret ederek mağazaları gezdi, 
kampanyalı ürünleri inceledi. Dünyada pek çok 
şehri ziyaret eden Brown; Evlilik ve Altın Alışveriş 
Merkezi konseptine sahip olan Türkiye’nin ilk ve 
tek AVM’si Kuyumcukent AVM’nin benzerine hiçbir 
yerde rastlamadığını ve konsept olarak çok be-
ğendiğini belirtti. Böyle dünyaca ünlü sanatçıların 
Kuyumcukent’e ilgisini ve AVM’mizi ziyaretini mem-
nuniyetle karşılayan Kuyumcukent AVM mağaza 
sahipleri Baby Brown’a hediyeler takdim etti ve 
ünlü sanatçı hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. 

Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Habib Kocabaşoğlu ve KİAŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nevzat Sudaş’ı makamlarında ziyaret 
eden Baby Brown, en yakın zamanda tekrar Ku-
yumcukent AVM’yi ziyaret etmek ve hatta burada 
konser vermek istediğini belirtti. 

KUYUMCUKENT
DÜNYA STARINI
AĞIRLADI
Kuyumcukent, Türkiye’nin pek 
çok şehrinde konserler veren, 
dünyaca ünlü İran asıllı Alman 
DJ ve hip hop sanatçısı Baby 
Brown’u ağırladı. 
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AKP Büyükçekmece İlçe Başkanı İlker 
Gürbüz 08 Mart 2016 tarihinde; Kuyum-
cukent tesisini ziyaret ederek KİAŞ Yö-
netim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş ile 
makamında görüştü.

Kuyumcukent’in almış olduğu uluslararası kalite ödül-
leri hakkında bilgilerin yanı sıra tesiste gerçekleşen 
önemli gelişmelere ve başarılara da değinen Sudaş; 
Ortadoğu’nun en büyük entegre altın, gümüş, mü-
cevher üretim ve ticaret merkezi olan Kuyumcukent 
tesisinin ve genel işleyişi hakkında bilgiler verdi. 

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş’ın özel 
olarak yaptırdığı plaketi takdim ettiği görüşmeden ol-
dukça memnun ayrılan Gürbüz; teşekkürlerini sunarak 
tesisten ayrıldı.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Zeki Ergezen 07 Mart 2016 ta-
rihinde; Kuyumcukent tesisini 
ziyaret ederek KİAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş’ı 
makamında ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah 
Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ka-
ragüney, KİAŞ Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Coşkun, KUYAŞ Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sait Erdal Metiner ve KUYAŞ 
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Memet 
Tayran Demir’in de katıldığı görüşme-
den sonra misafirler tesisi gezdi. 

Sudaş; Ortadoğu’nun en büyük entegre 
altın, gümüş, mücevher üretim ve tica-
ret merkezi olan Kuyumcukent tesisinin 
ve genel işleyişi hakkında bilgiler verdi. 
Ergezen teşekkürlerini sunarak tesisten 
ayrıldı. 

AK PARTİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKANI İLKER GÜRBÜZ
KİAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NEVZAT SUDAŞ’I

ZİYARET ETTİ

ESKİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN 
KİAŞ’I ZİYARET ETTİ

	  

 
Kuyumcukent	  İşletmesi	  ile	  

anlaşmalı	  tek	  OSGB	  
	  

Kollektif	  Ortak	  Sağlık	  Güvenlik	  Birimi	  

6331	  Sayılı	  İş	  Sağlığı	  ve	  Güvenliği	  Kanunu	  	  

gereği	  tüm	  ihtiyaçlarınız	  için	  buradayız.	  

• İş	  Güvenliği	  Uzmanlığı	  

• İş	  Yeri	  Hekimliği	  

• Danışmanlık	  

• Risk	  Değerlendirmesi	  

• Acil	  Durum	  Eylem	  Planı	  

• Temel	  İş	  Sağlığı	  ve	  Güvenliği	  Eğitimleri	  

• İş	  Verimliliğinin	  Arttırılması	  

• İşyerindeki	  Tehlikelerin	  Tespiti	  ve	  Önlenmesi	  Çalışmaları	  

• Araç	  ve	  Makinaların	  Periyodik	  Muayenelerinin	  Yapılmasının	  Sağlanması	  

• Mobil	  Sağlık	  Taramaları	  ve	  Periyodik	  Muayeneler	  

	  

	  

	  

Konumumuz	  gereği	  Kuyumcukent	  içerisinde	  hafta	  içi	  her	  gün	  
09:00	  ile	  18:00	  arası	  hizmetinizdeyiz.	  

Yenibosna	  Merkaz	  Mah.	  Ladin	  Sk.	  No:4/1001	  Kuyumcukent	  /	  Bahçelievler	  /	  İstanbul	  

Tel:	  0212	  603	  02	  26	  	  	  	  www.kollektifisguvenligi.com	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  info@kollektifisg.com	  
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Özge Ulusoy:“Akıllı kadından 
kaçan erkek aptaldır”
Son dönemde adeta bir Özge Ulusoy fırtınası esiyor her yerde. 
Yaptığı başarılı işlerle kendinden söz ettiriyor.
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Katıldığı ‘Survivor’ adlı yarışmadan 
sonra bir dönüm noktası yaşadı Özge 
Ulusoy. Geçmişte yaşadığı talihsizlik-
leri, yanlış seçimleri ve hataları, yap-
tığı başarılı islerle geride bıraktı. Bir 
nevi ‘sil baştan’ yaşamaya başladı 
aslında hayatını. Üstelik hayat bu kez 
onun yüzüne fazlasıyla güldü, çünkü 
hem is hem de ask hayatında mutlu-
luğu yakaladı. Özge Ulusoy ile geçen 
bu sürede hayatında nelerin değişti-
ğini, nelerden ders aldığını, Braun Silk 
epil7’nin marka sözcüsü olmasını, ge-
lecekteki planlarını ve özel hayatını 
konuştuk.

Özge Ulusoy fırtınası esiyor 
adeta; her yerde sizi görüyoruz, 
nedir bunun sebebi?

Dokuz yıldır modellik yapıyorum ve bir 
anda şöhret olmadım aslında. Birikti-
re biriktire, adım adım oldu her şey. 
Modellik yaptım, diziler çektim en so-
nunda da ‘Survivor’ geldi; zaten ‘Sur-
vivor’ hayatımın dönüm noktası oldu. 
Her zaman sunu söylüyorum; bu mes-
leğe ilk girdiğim sene patlayıp, şöh-
ret olsaydım bu kadar uzun soluklu 
bir şey olmayacaktı. Simdi ise daha 
sağlam adım atarak ve bunun ne 
demek olduğunu bilerek ilerliyorum. 
Küçük yaşta şöhret olsaydım, bunun 
değerini bilemeyecek ve daha ça-
buk harcayacaktım. Simdi sindirmiş 

bir şekilde yasıyorum ve bir şımarıklık 
yaratmıyor bende şöhret. Keyfini sü-
rüyorum isimin.

Kaç yasındasınız?

29 yasındayım, modelliğe 20 yasında 
başlamıştım.

Hayatınızda yanlış kararlar ver-
diğiniz O dönemlerde ne hisset-
tiniz, umudunuzu yitirdiğiniz oldu 
mu yaptığınız hatalardan dolayı?

Genelde hayata pozitif bakan bir 
insanım. Bu mesleğe başladığımda 
daha pesimist bir tarafım vardı ama 
zaman içerisinde bunun bana bir 
faydasının olmadığını anladım. Ha-
yatımın döneminde de beni gerçek-
ten çok iyi tanıyan insanlardan büyük 
destek aldım, çünkü içimi biliyorlardı. 
Olayın benim dışında farklı geliştiğini, 
farklı yansıtıldığını biliyorlardı. Dolayı-
sıyla hiç benim o ‘düşme’ durumumu 
yasamama izin vermediler. Ben sade-
ce o dönemi kendime ders alarak, iyi 
bir şey çıkararak devam ettim hayatı-
ma. Önemli olan, yapılan hatalardan 
ders çıkarmak. Her hatamdan ders 
alıp, ona göre hayatımı devam ettir-
meye çalışıyorum.

Röportaj: Gültekin Kaya

O dönemden çıkardığınız en bü-
yük ders neydi?

İnsanları tanımak... Ben bu konuda 
ne yazık ki herkesi kendim gibi zanne-
diyorum. Çok çabuk güveniyordum 
insanlara. Herkesin psikolojik olarak 
iniş çıkışları oluyor, o sırada etraftaki 
insanlara dikkat etmek gerektiğini 
öğrendim. Zaten o olaydan sonra 
yanımda olan insanlarla hayatıma 
devam ediyorum.

Yeni arkadaş edinmeksizin için 
kolay mıdır yoksa eski dostluk-
larla yetinenlerden misiniz?
 
Bu yaşa kadar geldim, çocukluktan 
ve moda camiasından gelen arka-
daşlıklarım var. Onlar kalıcı olanlar, 
daha fazla arkadaşa ihtiyacım yok. 
Dostluk kolay bulunan bir şey değil. 
Bunca yıl dostlarımı biriktirdim ve on-
larla çok fazla sınavdan geçtim. Biz 
birbirimizi test ettik. Eğer hala haya-
tımdalarsa yeni insana gerek yok 
diye düşünüyorum.

Nasıl bir dostsunuz?

Ben iyi bir dostum bunu biliyorum, 
çünkü çok arkadaşımdan duyuyo-
rum bunu. İyi ve kötü günlerinde yan-
larında olurum ve iyi bir dert dinleyici-
yimdir. Bazen kendime veremediğim 
aklı karsımdakine verebilirim.

Dostluk ve arkadaşlıklarınızı ne 
olursa bitirirsiniz?

Bitirdiğim dostluklarım oldu, onları da 
hep zarar gördüğüm noktada bitir-
dim. Gerçekten beni üzmüş bir sed-
ye, beni umursamadıklarız aman bitir-
dim. Örneğin bir insandan çok zarar 

görmüşüm ve onlar bunu fark etme-
yip, o kişiyle görüşmeye devam edi-
yorlar. İşte o zaman bitiririm. Tabii bu 
su demek de değil; benim görüşme-
diğim biriyle onlarda görüşmesin... 
Mesela hiçbir yakın kız arkadaşımın 
eski erkek arkadaşlarıyla konuşmam 
ve selamlaşmam bile. Bu bir prensip, 
yanlış anlaşılabilir çünkü. Onlar anla-
şamayıp birbirlerini kırmışlardır sonuç-
ta. Benim arkadaşımı kıran bir insan 
beni de kırmış sayılır.

29 yasında olduğunuzu söyledi-
niz, kendinizi nasıl bir dönemde 
hissediyorsunuz?

Şu an, hayatımın en mutlu dönemi 
diyebilirim. Kendimi çok mutlu his-
sediyorum. İnşallah uzun yıllar sürer 
ama tabii ki mutluluk şekil değiştiriyor. 
Mesleğimden, geldiğim yerden çok 
mutluyum. İleride kuracağım aileden 
çok mutlu olacağım. Allah mutlulu-
ğumu daim etsin diye dua ediyorum 
hep. Yoğunlaştığım şey kariyerim ve 
o konuda da güzel adımlar attığımı 
hissediyorum.

Sizin için bir kadının güzel ve iyi 
giyinmesinin kriteri nedir?

Zevkli olması gerekiyor. Tabii ki mo-
dayı takip etmek gerekiyor ama in-
sanlar bana“Sen zayıfsın, ne giysen 
yakışıyor” diyorlar. Tamam, fiziksel 
özellikler büyük avantaj ama zayıf 
olup çok kötü giyinen insanlar da var. 
Bunun biraz zevkle alakası olduğunu 
düşünüyorum. Bir kadının iyi giyinmesi 
için zevkli olması gerek, bu doğuştan 
gelen bir şey. Son  dönemde sizi sunu-
culuğa yönelmiş olarak görüyorum. 
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Evliliğe nasıl bakıyorsunuz?

Tabii ki ileride evlenmek ve aile kur-
mak istiyorum. Hiçbir zaman bunun 
için kafamda yas sınırı olmadı ama 
çocuk sahibi olmak istiyorum. Su an 
kariyerimle ilgili planlarım var. Henüz 
evlilik için erken.

Aşık olduğunuzda o kişiyi ha-
yatınızın merkezi yapar mısınız? 
Nasıl bir aşıktır Özge Ulusoy?

Tabii ki de her insanda olduğu gibi o 
kişi de benim hayatımın merkezinde 
oluyor ama bu karşındaki insana 
bağlı. Eğer karsındaki insan senin ha-
yatının merkezinde olduğunu biliyor-
sa ve sana o şekilde değer veriyorsa 
inanın bu paha biçilmez bir şey. Eğer 
değmiyor ve aynı özeni karşı taraf-
tan görmüyorsan zaten bitiyor ve 
yok oluyor. İlişkilerde her şey karşılıklı, 
önemli olan hayatındaki öncelikleri 
belirlemen. Örneğin işimle ilgili bir 
şeyde benim kabul etmeyeceğim bir 
şey varsa karşımdaki insan da kabul 
etmeyecek demektir. O nedenle ben 
kendimden ödün vermiş olmuyorum, 
zaten kendime göre seçim yaptığım-
da ona göre de yapmış oluyorum. 
İlişkilerimde taktik yapmam, oyun 
oynamam. Olduğum gibiyimdir hep. 
O oyunları yapamadım hiç, çünkü 
eninde sonunda iş ilerledikçe o yön-
temlerin hiç biri kalmıyor ve sen old-
uğun gibi, çıplak bir şekilde kalıyor-
sun.

“Askın ömrü üç yıldır” derler, bu 
söze inanıyor musunuz?

İnanmıyorum yani annem ve babam 
hala evli ve birbirlerine aşıklar. Bence 
aşk sekil değiştiriyor.

Bir ilişki yasarken karsı tarafta 
tahammül edemediğiniz şey 
nedir?

Sanırım sinirli olması, çünkü ben 
sinirlerim alınmış gibiyimdir. Bir de ben-
cil insana tahammülüm yok, çünkü 
hayatımda hiç bencil olamadım. 
Karşımdaki kendini düşündüğü ka-
dar beni de düşünmeli. Çünkü ben 
düşünüyorum.

Karşı tarafı çok düşündüğünüz 
için pişman olduğunuz oldu mu 
hiç?

Oldu ama pişman değilim, çünkü on-
dan da bir şey öğrendim. Zamanın-
da birine fazla değer verdiysem 
pişman değilim, sadece artık kime 
değer vereceğimi öğrendim. Değer 
vermemem gereken insanın kim old-
uğunu anladım. Hata yapmak, ba-
zen yanlısı seçmek, kötü bir duruma 
düşmek... Bunlar insanlara mahsus. 
Önemli olan bir daha gidip aynı ha-
tayı yapmamak, ders almak.

Estetik yası oldukça düştü, bu 
konu hakkında ne düşünüyor-
sunuz?

Estetik müdahalelere karsı değilim. 
Elimizde böyle bir fırsat varken 
yaslandırmayı geciktirebiliyorsak ne 
mutlu bize ama bunu yapmanın da 
bir dozu var. Zamanı gelince ben de 
kendime ufak müdahaleler yaptıra-
cağım. Ne kadar erken başlarsanız 
o kadar ihtiyaç duyuyorsunuz çünkü.

İleride kendinizi nerede görüyor-
sunuz?

Kendimi iyi bir aile kurmuş ve başarılı 
bir kariyer yapmış olarak görmek istiy-
orum. Bu işe başlamadan önce Pınar 
Altuğ ve Ceyda Düvenci bu piyasa-
da ve bu isi yapıyorlardı. Hep kaliteli 
isler yaptılar, magazinin de içinde 
oldular ama dozajı oldu. Kalıcılık bu 
benim için ve onları örnek alıyorum.
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İstanbul’un, Türkiye’nin ve
dünyanın taşıyıcı gücü
İBB’nin 2016 yılı bütçesini Belediye Meclisi’ne sunan Kadir 
Topbaş, birçok yeni projeyi barındıran çok önemli açıklama-
larda bulundu.

İstanbul’un, Türkiye’nin ve dünyanın ta-
şıyıcı gücü olduğunu vurgulayan Kadir 
Topbaş, “Bütçemiz yüzde 99’larda ger-
çekleşiyor. Bir ülke özelliği taşıyan bu şe-
hir, ekonomik olarak da dünyanın 127 
ülkesinden büyük” dedi.

İBB’nin 2016 yılı bütçesinin 16 milyar 100 
bin lira, İSKİ ve İETT ile birlikte 24 milyar 
lira, şirket ciroları dahil konsolide bütçe-
nin ise 38 milyar 600 milyon lira olacağını 
açıklayan Topbaş, “Görevde olduğum 
11 yılda İstanbul’a 69,4 milyar lira yatırım 
yaptık. 2016’da da toplam 16 milyar 300 
milyon lira yatırım yapacağız. Gelecek 
yılsonunda yatırımlar toplamımız 97,6 
milyar liraya ulaşacak” dedi.

KREDİ KURULUŞLARINDAN 
İBB’YE TAM NOT

Topbaş, konuşmasında Uluslararası Kre-
di Derecelendirme Kuruluşu FITCH’in 
İBB’nin uzun vadeli kredi notunu yük-
selttiğini, Japon Kredi Derecelendirme 
Kuruluşu JCR’nin ise İBB’yi en yüksek 
düzeyde yatırım yapabilir kategoride 
gösterdiğini söyledi. Bu sonuca güçlü 
performans ve sağlam mali yapı saye-
sinde ulaştıklarını belirten Topbaş, Hazi-

ne garantisi olmadan sadece Başkan 
olarak kendisinin imzasıyla Avrupa Ya-
tırım Bankası gibi kuruluşlardan metro 
kredisi aldıklarını hatırlatarak, son kredi 
notlarının İstanbul’un yatırım yapılabilir 
bir kent olduğunu açıkça gösterdiğini 
kaydetti.
Topbaş, “Her geçen yıl bütçemizi bi-
raz daha geliştirerek geleceğe emin 
adımlarla yürüyoruz. Geçmişte bir ta-
kım sıkıntılar yaşayan belediyeden, dö-
nemimizde devlet gibi büyük yatırım-
lar, hatta metrolar yapan bir belediye 
haline geldik. Bütçemizle de Türkiye ve 
dünyaya örnek oluyoruz” dedi.

EN BÜYÜK PAY ULAŞIMA

Topbaş, bütün gelişmiş şehirlerde ula-
şım problemi yaşandığına dikkat çeke-
rek, İstanbul’un toplu ulaşım sistemlerini 
daha da geliştirmek adına bütçede 
en büyük payı ulaşıma ayırdıklarını söy-
ledi. 8 milyar 42 milyon liralık ulaşım 
yatırımı yapacaklarını bildiren Topbaş, 
Çevre yatırımlarına 5 milyar 818 milyon 
lira ayırdıklarını, Kültür-Sanat, Sağlık ve 
Sosyal Yardımlar ile diğer alanlardaki 
yatırımların da artarak devam edece-
ğini ifade etti.

2. METRO HATTININ YAPIMINA
BAŞLANIYOR

Topbaş, “İstanbul’da gelecek yıl so-
nunda günlük 7 milyon kişi raylı sis-
temleri kullanır hale gelecek. İstanbul, 
2019 yılı sonunda da 11 milyon kişinin 
günlük raylı sistemleri kullandığı bir şe-
hir olacak. Sizlere güzel bir haber ver-
mek istiyorum” diyerek; Bakırköy, Bah-
çelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve 
Başakşehir’den geçen 13 kilometrelik 
Ataköy-İkitelli Metrosu ile Ümraniye, 
Kadıköy ve Ataşehir’den geçen yine 
13 kilometrelik Bostancı-Dudullu Met-
rosu’nun ihale ve sözleşme süreçlerini 
tamamladıklarını ve önümüzdeki haf-
tadan itibaren yapım aşamasına ge-
çeceklerini söyledi.

10 METRO HATTINA EŞ ZAMANLI 
START…

2019 yılı sonunda İstanbul’un 483 ki-
lometre raylı sisteme kavuşacağını 
vurgulayan Topbaş, 2016 yılında raylı 
sistemlerde tarihi bir hamle yaparak 

10 metro hattının yapımını başlatmayı 
hedeflediklerini açıkladı. 2016’da 
3. Havalimanı için 2 ayrı metro hattında 
ve 3 Katlı Tüp Geçiş projesinde somut 
adımlar atılmış olacağına da dikkat 
çeken Topbaş, göreve geldiklerinde 45 
kilometre olan raylı sistem hattını 145 ki-
lometreye çıkardıklarını hatırlattı.
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Beledi-
ye olarak 49 kilometre metro inşaatımız 
devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın 
yapımına başladığı 72 kilometrelik met-
ro hatlarıyla birlikte İstanbul’da toplam 
121 kilometre raylı sistem inşaatı hızla 
sürüyor. İhalesi yeni tamamlanan 27 ki-
lometrelik hat ile ihale hazırlıklarını sür-
dürdüğümüz 102 kilometrelik hattı ve 
Ulaştırma Bakanlığı’nın ihale hazırlıklarını 
sürdürdüğü 88 kilometrelik hatlar da 190 
kilometreyi buluyor. Bütün bu hatların 
toplam uzunluğu 483 kilometre. Bütün 
bu hatlar tamamlandığında İstanbul 
daha çok yeraltından seyahet edilen 
modern bir şehir haline gelecek. Şu 
anda bile 10 bin civarında insan met-
rolar ve atıksu tünelleri için yeraltında 
çalışıyor.”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan 
KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Akdemir 20.01.2016 
tarihinde; Kuyumcukent tesisini ziyaret ederek 
Kuyumcukent BKM Yönetim Kurulu Başkanı Ha-
bib Kocabaşoğlu, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Nevzat Sudaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ab-
dullah Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Nail Akyüz 
ve KİAŞ birim yöneticileri ile görüştü. 

Kocabaşoğlu ve Sudaş, Kuyumcukent’te yapı-
lacak olan cami ile ilgili ve Kuyumcukent tesisi-
nin genel işleyişi hakkında bilgiler verdi. KİPTAŞ 
Genel Müdürü İsmet Akdemir’in de fikirlerinden 
istifade edilen görüşmenin ardından, projelerin 
yapılması planlanan alanlar ve tesis gezildi.

Akdemir; teşekkürlerini sunarak tesisten ayrıldı. 

KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ İSMET AKDEMİR
 KUYUMCUKENT YÖNETİMİNİ ZİYARET ETTİ

Ortadoğu’nun en büyük entegre altın, gümüş ve mücevher 
üretim ve ticaret merkezi olan Kuyumcukent Kompleksi’nin 
Türkiye ekonomisi için önemi gün geçtikçe artmakta ve bün-
yesinde 7 Fabrika, 1.000’in üzerinde üretim atölyesi, 627 pera-
kende mağaza, 127 çağdaş ofis ve 15.000 civarında çalışanı 
bulunan tesisin yöneticileri çeşitli TV programlarına davet edil-
mekte ve pek çok ulusal kanalın haber bültenlerinde sık sık 
görüşlerine başvurulmaktadır. 

Kuyumcukent gibi devasa bir kompleksin işletmesini üç yılı 
aşkın bir süredir özverili bir şekilde sürdüren ve başarıları-
nı yurtiçinde ve yurtdışında kazandığı prestijli ödüllerle tescil-
leyen Kuyumcukent İşletme A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı 
Nevzat Sudaş, Akit TV’de 25.02.2015 Perşembe günü yayınla-
nan, Necip Fazıl Karadağ’ın hazırlayıp sunduğu “Faslı Muhab-
bet” programına konuk oldu. 

Kuyumculuk sektörünün merkezi olan Kuyumcukent’i ve bu 
önemli kompleksi yöneten Kuyumcukent İşletme A.Ş.’nin ger-
çekleştirdiği faaliyetleri anlatan Sudaş; yurtiçinde ve yurtdışında 
kazandığı önemli ve prestijli ödüller hakkında bilgi verdi ve ta-
savvuf ve erdemli olmanın önemi hakkında konuştu. 

KİAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NEVZAT SUDAŞ 
AKİT TV’YE KONUK OLDU
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DÜNYA MARKASI KUYUMCUKENT YABANCI 
YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ OLDU

Kuyumcukent Kompleksi; Türkiye’nin altın, gümüş ve 
mücevher üretiminde en önemli merkezi olmasının 
yanı sıra, bünyesinde bulunan Alışveriş Merkezi ile 

ziyaretçilerine mücevherden mobilyaya, gelinlikten da-
vetiyeye evlilik ve altın alışverişlerinde özel indirimlerle 
pek çok seçenekler sunmaktadır.  Yurtdışında altının ve 
altın imalatının merkezi olarak bilinen Kuyumcukent’ten 

dış piyasaya rahatlıkla ulaşabildiklerini ve aynı zamanda 
tesisin lokasyonunun merkezi olması, güvenlik vb. hizmet-
lerin iyi olması sebebiyle burayı tercih ettiklerini belirten 
yabancı firmaların sahipleri, Dubai gibi Kuyumcukent’in 
de tüm dünyada önemli bir merkez olma yolunda emin 
adımlarla ilerlediğini belirttiler.

LENORA KUYUMCULUK
Irak menşeili Lenora Kuyumculuk’un sahibi Firaz Nuri; 
Kuyumcukent’in yurtdışında da altının merkezi olarak bi-
lindiğini, daha önce Kapalıçarşı içinde yerleri olduğunu 
ancak Kapalıçarşı’nın iç piyasaya hitap ettiğini belirtti.

Yurtdışındaki firmalar Kuyumcukent’i bildiği için burada 
bulunmanın daha avantajlı olduğunu ve dış piyasaya bu 
tesisten daha iyi ulaşabilmeleri sebebiyle bu tesisi tercih 
ettiklerini iletti. Irak, Dubai, Saudi Arabistan, Sudan gibi 
ülkeler ile 21 Ayar altın takı ithalat ve ihracatı yapmak-
talar.

Kuyumcukent AVM’de son dönemde yer açmış olan yabancı
firmalar ile neden Kuyumcukent’i tercih ettiklerini konuştuk;

ZEMZEM GOLD
Irak menşeili Zemzem Gold’un sahibi Abdül Fettah; 8 ay-
dır Kuyumcukent’te bulunduklarını ve Türkiye’ye geldik-
lerinde İstanbul’da Kuyumcukent’i altının ve altın imala-
tının merkezi olarak bildikleri için tercih ettiklerini belirtti. 

Irak’tan da müşterilerinin tesisimizi ziyarete geldiklerini ve 
burada olmaktan memnun olduklarını belirtti. Irak, Du-
bai gibi ülkelere altın takı ihracatı yapmaktalar.

KUYUMCUKENT YABANCI YATIRIMCILARIN İLK TERCİHİ

Son dönemde Kuyumcukent’te 30’un üzerinde yabacı yatırımcının 
yer açması yurtdışı piyasalarda da ses getirdi. Kuyumcukent;

Dubai gibi tüm dünyada önemli bir merkez olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor.

AL ZUMURDA
Kuyumcukent’e 4 ay önce geldiklerini ve burada birçok 
Iraklı firmalardan buraya çok fazla talep olduğunu belirten 
Al Zumurda frimasının sahibi Zaher Thweny; Kuyumcukent’in 
altının ve altın imalatının merkezi olması ve aynı zamanda 
tesisin lokasyonun merkezi olması, güvenlik vb. hizmetlerin iyi 
olması sebebiyle burayı tercih ettiklerinin altını çizdi. 

Irak, Dubai gibi ülkelere altın takı toptan satışı ve ihracatı 
yapmaktalar.

Uzun yıllardır
Kuyumcukent’te
emlakçılık yapan
As Çırağan Emlak’ın
sahibi Sibel Taner ile
Kuyumcukent’teki
gelişmeleri ve AVM’de yer 
açan yabancı firmaların 
neden burayı tercih
ettiklerini konuştuk.

Kuyumcukent’in son dönemde bu ka-
dar çok tercih ediliyor olmasının se-
bebi sizce nedir? 

As Çırağan Emlak Sibel Taner; Türki-
ye’de emlak piyasasının ayakta dur-
masına yardımcı olan, çoğunluğunun 
Arap ülkelerinden oluşan Irak, Arabis-
tan, Suriye, Mısır, İran vb. şahıs ve şir-
ketlerin Türkiye’den mülk, arsa alıp ki-
ralamaları ekonomimize ciddi katkılar 
sağlamıştır. 

Altın fiyatlarındaki istikrarsızlığın dünya 

kuyum piyasasına olumsuz etkilerine 
rağmen sektörümüzün çeşit ve yeni 
ürün portföyüyle gelen her türlü ziya-
retçinin mobilyadan, takıya, hediyelik 
eşyalara, yemek organizasyonundan, 
düğün salonlarına, beyaz eşyaya vb. 
her şeyin bir arada olması, buna met-
ro hattı projesinin katılmasıyla beraber 
ulaşımın iyileştirilmesi müşteri artışını da 
etkilemiştir. Bu pozitif sonuçlardan do-
layı Kuyumcukent emlak değerlerinin 
gittikçe artmasına, diğer sektör men-
suplarının dikkatini çekmesine neden 
olmuştur.

Dolayısıyla aynı çatı altında her 
ihtiyacımızın sağlanabileceği bir 
AVM’nin olması önemli bir ayrıcalıktır. 
İstanbul denilince altının merkezi ola-
rak Kuyumcukent bilinirliği olmasından 
kaynaklı yerli ve yabancı yatırımcılar, 
Türkiye’nin iç piyasasında iş yapmak 
isteyen yabancılar ve dış piyasaya iş 
yapma açısından Kuyumcukent’te bu-
lunmanın avantaj olduğunu belirtirim.

As Çırağan Emlak; Sibel Taner 

KUYUMCUKENT’TE

EMLAK PİYASASI

GÜN GEÇTİKÇE

HAREKETLENİYOR
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Suriye’de son zamanlarda büyük sıkıntılar 
yaşayan Bayırbucak Türkmenleri’ne yardım eli 
Kuyumcukent ile İstanbul Bahçelievler Beledi-

yesinden geldi. Bahçelievler Belediyesi tarafından 
düzenlenen organizasyonla; Bayırbucak Türkmen-
lerine deterjan, sabun, çocuk bezi gibi 1 TIR insani 
yardım malzemesi gönderilirken, Kuyumcukent 
Yönetimi yardımların mümkün oldukça süreceğini 
belirtti. 

Kuyumcukent Yönetimi; “Büyük eziyet altında 
yaşayan ve yaşam mücadelesi veren, son gün-
lerde kaçarak ülkemize sığınmaya başlayan 
kardeşlerimize Kuyumcukent sakinleri olarak 
yardım gönderiyoruz. Bizler de inanan insanlar 
olarak, hele ki Türk milletinin ferdi olarak bu acıyı 
hissediyor, Bayırbucak Türkmenleri’ne yardım edi-
yoruz” dedi. 

BAYIR BUCAK
TÜRKMENLERİ’NE YARDIM ELİ

İstanbul Bahçelievler Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasına 
Kuyumcukent’liler de duyarlılık gösterdi. Kuyumcukent Yönetiminin ve 

Kuyumcukent sakinlerinin katkıları ile toplanan 26.450 TL en önemli 
ihtiyaçları karşılamak üzere Bayırbucak Türkmenleri’ne ulaştırıldı. 

“Bugün
yardımzamanı”
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Ümit Karan: “Adana Mutfağının 
Üzerine Tanımam”
Adana kebaptan sushi olmaz demeyin! Çünkü oluyor... Hem de çok 
lezzetli ve sağlıklı oluyor... Kısa bir süre önce Levent’te hizmete giren 
Adana Restorana yolum düştü. Burası Adana’nın yöresel meze ve 
kebap lezzetini misafirlerine en iyi şekilde sunuyor.

Ümit Karan: Adana Mutfağının Üze-
rine Tanımam Adana kebaptan sus-
hi olmaz demeyin! Çünkü oluyor... 
Hem de çok lezzetli ve sağlıklı olu-
yor... Kısa bir süre önce Levent’te 
hizmete giren Adanua Restorana 
yolum düştü. Burası Adana’nın yöre-
sel meze ve kebap lezzetini misafir-
lerine en iyi şekilde sunuyor.
Adana kebabın yanı sıra spesiyalleri 
arasında; Adana sushi ve  her mö-
nüde olması mutlaka gereken diyet 
ürünleri müthiş… Tabii konu Adana 
olunca Türk futbolunun efsane isim-
lerinden Ümit Karan’la Adanua’da 
buluştuk, kebaplarımızı yerken yeme 
- içme alışkanlıkları ve lezzetler üzeri-
ne keyifli bir sohbete başladık.

Aniden telefon çaldı ve bir arka-
daşınız size gelmek istediğini söy-
ledi. Hangi yemeği yapardınız?

Hangi yemeği yapardım demeye-
lim, hangi yemeği sipariş verirdim 
desek daha doğru olur. Adana si-
pariş ederdim herhalde, Adana do-
ğumluyum ve Adana kebabını çok 
seviyorum. Dışarıdan kebap türü yi-
yecekler ve karışık ızgara söylerdim. 
Ama misafirliğe gelecek kişinin ne-
reli olduğu da önemli. Diyelim ki Kas-
tamonu’dan geliyor o yöreye uygun 
yöresel lezzetlerden de sipariş vere-
bilirim.
Hangi lezzet için giyinip sokağa çı-
karsınız ve o lezzet için kilometreler-
ce yolu gözü alırsınız? 
Balık! Balık ve meze dışında beni 

hiç bir lezzet evden dışarı çı-
kartamaz. Aşırı derecede 

meze hastasıyım. Güzel bir 
balık yemek için 50 km 
gitmişliğim var. Bu yeme-

ğe bir diğer ikincisini de 
eklemeni isterim. O da 
döner. İyi bir döner için 
Yeşilköy’den Anadolu 

yakasına gittiğim doğrudur.

TABAK SIYIRMAYI SEVERİM
Kalori hesabıyla aranız nasıl? 
Hangi yemek size diyetinizi boz-
durur?

Aktif sporcu zamanlarımda çok dik-
kat ediyordum. İster istemez kamp 
dönemlerinde yiyeceğimiz şeyler 
tamamen hesaplanıp önümüze ge-
liyordu. Futbolu bıraktıktan sonra 
pek dikkat etmez oldum. Canım ne 
istiyorsa yiyorum. Şu an bir hayli kilo 
verdim. Öğün sayısını azaltıyorum; 
geç uyanıp geç güne başlıyorum. 
Kahvaltı yapmayıp direkt öğlen ye-
meği yiyorum. Bir de akşam öğünüm 
var. 2 öğünde günü bitirince çok 
fazla yediklerime dikkat etmeme 
gerek kalmıyor.

Dünyaca ünlü biriyle yemek 
yemek isteseniz ona nasıl bir sofra 
hazırlardınız ve o kim olurdu?

Robert De Niro olurdu. Hayranlık 
duyduğum bir oyuncu. Çok başarılı 
ve tarzı var. Türk yemeği yedirirdim. 
Adana sofrası kurardım. Ama tatma-
sı için her yöreden yemekler söyler-
dim.

Çatal bıçak kullanmadan elle 
yemekten keyif alır mısınız?

Ben genelde Anadolu usulü yemek 
yerim. Halk çocuğuyuz. Kebabı da 
balığı da ellerimle zevkine vararak 
yemeyi seviyorum. Tabii ki salatanın 
suyuna ekmek bandırmak ve tabak 
sıyırmak hoşuma giden hareketler-
den.

DÖNERLE AŞK YAŞIYORUM

Mekânların cinsiyetinden bahse-
decek olursak… Kebapçılar erkek 

mekânlar, toplantılarımı ya da erkek 
arkadaşlarla toplanmalarımızı ke-
bapçılarda yaparız. Bayan arkadaş-
larımızla birlikteysek trend kafelere 
ya da İtalyan restoranlarına gideriz. 
Kafa dengi bir grupsa balıkçılara gi-
derim.

Aşk yaşadığınız bir yemek var 
mıdır? Varsa bir oturuşta en
fazla ne kadar yiyebilirsiniz?

Dönerle büyük aşk yaşıyorum. Fast-
food yemeklerin de hastasıyım. Üç 
porsiyon döner ya da fastfood mö-
nülerden yiyebilirim. Rekorum piz-
zada ama. Sınırsız pizza konseptli 
işletmelerden birinde yirmi dört dilim 
pizza yemişliğim var.

Yapmaktan keyif aldığınız ye-
mek hangisi?

Patatesli yumurtayı efsane yaparım. 
Sana bir gün yapmak isterim lezzet 
uzmanı kardeşim. Yedikten sonra ya 
parmaklarını da yersin ya da ağlarsın 
ama… Et yapmayı da çok severim. 
Etleri alırım, sosları hazırlarım ve sa-
atlerce mangal başında et pişirmeyi 
çok severim. Bir gün sabahtan bekli-
yorum kahvaltıya ve mangala…

KABAĞIN TATLISI MI OLUR YA?
Gitmekten ve vakit geçirmek-
ten en çok keyif aldığı mekân 
hangileri?

Swissotel’in içindeki Günaydın Et 
Steak House’a çok sık giderim, Mor-
gül, Yeşilköy, Bayramoğlu ve Kavacık 
favori dönercilerimden. Sulu yemek 
için Yeşilköy Kardeşler Lokantası fa-

vorim. Balık dersen genel olarak Ye-
şilköy sahildeki balıkçılar.

Asla yemem dediğiniz yemek 
var mı?

Karnabahar, pırasa, kereviz, enginar, 
kabak… Sağlıklı olan ne varsa ye-
mem (Gülüyor). Kabaktan tatlı falan 
diyorlar... Kabaktan tatlı mı olur? Ta-
hammül edemiyorum kabağa…

Şehir dışı, yurtdışı turnelerinde 
özel lezzetler tadıyor musunuz?

Yurtdışındaki en özel, keyifli ve popü-
ler restoranlara gidip deneyimliyo-
rum. Türk mutfağı dışındaki mutfakla-
rı pek sevemiyorum. İtalya’da pizza 
yemektense Türkiye’de pizza yemeyi 
daha çok seviyorum, artık bizimkiler 
de çok iyi yapıyorlar.

SOKAKLARDA BÜYÜDÜM
Yurt dışında seyahatteyken ne 
yiyeceğinizi, nerede yiyeceğinizi 
önceden organize
eder misiniz?

Spontane yaşamayı ve gezmeyi se-
verim. Eşimiz dostumuzdan fikir al-
mayı severim. Yurtdışında mutlaka 
bir tanıdığım vardır, onu arar mekan-
ları lezzetleri kendisine sorar bana 
rehberlik yapmasını isterim. Böyle se-
yahatler daha keyifli. Bir bilene sor-
mak gerekiyor. Sosyal medyaya bu 
konuda çok güvenmiyorum, insanlar 
ticari kaygılar uğruna olumsuz yo-
rumlar da yapılabiliyor.
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Sokak lezzetleri dener misiniz?

Ben zaten sokak çocuğuyum (gü-
lüyor). Sokaklarda büyüdüm ben. 
Büfelerde kaşarlı tostumuzu yer, ak-
şam top oynadıktan sonra tavuk 
pilavımızı yerdik. Araba köftecileri-
ne bayılırım. Arnavutköy yokuşunda 
köfteci Ali Baba var, gece kafama 
eser Yeşilköy’den kalkar giderim. Hız-
lı yemek yemeyi sevdiğim için aya-
küstü karnımı doyurmak bana keyif 
verir. Kokoreçi çok severim ama dik-
kat ederek yerim, her yerde kokoreç 
yenmez.

Sizin damak tadınıza en uygun 
mutfak hangi ülke mutfağı?

Türk. Ülke kültürümün yemekleri dı-
şında İtalyan mutfağı. Patates ve 
domates hastası olduğumu herkes 
bilir.

Türk mutfağında en çok neleri 
beğenirsiniz?

Adana, Adana, Adana... Adana 
mutfağının üzerine tanımam...

Bir yere yemeğe giderken 
seçiminizi hangi kriterlere göre 
yapıyorsunuz?

Bana sosyetik mekân lazım değil. 
Lezzetin peşindeyim. Lezzet varsa 
ben de varım diyorum. Aksaray Hor-
hor kebapçılarında çok vakit geçir-
diğim olmuştur.

Takip ettiğiniz şefler, televizyon 
programları, yeme içme yazar-

ları veya programcıları
var mı?

Seni takip ediyorum kardeşim o ye-
terli benim için. Önerdiğin yerlere gi-
dip yemek yediğim oluyor.

Sizin için bir yemeğin sunumu mu 
daha önemli yoksa lezzeti mi ?

İyi bir yemeğin sunumu da iyi olmalı. 
Lezzetli bir yemek görsel olarak gö-
zümüzü de doyurmalı.

Şık restoranlar mı salaş lokanta-
lar mı?

Salaş restoranların hastasıyız. Yakın-
da dönerin de içinde bulunduğu bir 
kebapçı açmak istiyorum.

Futbolculuk dönemindeki bes-
lenme alışkanlıkların nasıldı?

Futbolcu beslenmesi açıkçası çok 
zor.  Maalesef ki doktorlar ve diye-
tisyenlerin ince hesaplarıyla hazırla-
dıkları mönüyü yiyorduk. Maç önce-
si her takım tavuk yer. Maç akşam 
19.00’da ise maç yemeğini 13.00’te 
yersin; makarna ve haşlanmış tavuk. 
Nasıl mönü ama (Gülüyor). Hemen 
hemen bütün takımlar bunu yer. 
16.00 gibi kek gibi bir şey ağzımıza 
atardık. Bol sıvı tüketir, asitli içecek-
lerden kesinlikle uzak dururduk. Haf-
tada bir gün izinliydik onda da ben 
dönere, kebaba yükleniyordum. Yurt 
dışı kamplarına aşçımızı da götürür 
bu disiplini bozmazdık.
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KİAŞ’ın geleneksel olarak düzenlediği Kuyum-
cukent Futbol Turnuvası’nda Astur Kuyumculuk 
ve Bonagold firmaları arasında oynanan final 

maçı Astur Kuyumculuk’un 6-2’lik galibiyeti ile so-
nuçlandı. Lig Maratonu firması tarafından organize 
edilen turnuva final maçı sonrası sahada yapılan 
görkemli kupa töreni ile şampiyonluk kupasını alan 
Astur Kuyumculuk takımı coşkulu bir sevinç yaşadı. 

Kuyumcukent Futbol Turnuvasında birinci olan takı-
ma şampiyonluk kupası Kuyumcukent Blok Kat Ma-
likleri Yönetim Kurulu Başkanı Habib Kocabaşoğlu 
tarafından, ikinci olan takıma 2. lik plaketi KİAŞ Yö-
netim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş tarafından, fair 

play plaketi ise KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Abdullah Deniz tarafından KİAŞ takımına verildi. Ay-
rıca Kuyumcukent Yönetimine, Kuyumcukent Futbol 
Turnuvasına katkılarından dolayı Lig Maratonu yöne-
ticisi Hüseyin Nergis tarafından plaket verildi. 

Kuyumcukent futbol turnuvası grup müsabakala-
rında müthiş mücadele ve çekişmeye sahne oldu. 
Takımların centilmence ve fair play içerisinde kay-
naşmaları ön plana çıkarken, güzel dostluklar oluş-
tu. Grup sıralamasında ilk 8’e kalan takımlar üst tura 
çıktı, daha sonra eleme usulü müsabakalar devam 
etti ve finalde favori görülen Bona Gold yer aldı. 
Diğer tarafta sürpriz sonuçlarla kendinden söz etti-

KUYUMCUKENT FUTBOL TURNUVASININ 
ŞAMPİYONU ASTUR KUYUMCULUK

ren Astur Kuyumculuk finale çıkmayı başardı. Müthiş 
mücadeleye sahne olan final müsabakasında 6-2 lik 
skorla sahadan galip ve şampiyon olarak ayrılan Astur 
Kuyumculuk oldu. Kuyumcukent çalışanlarını KİAŞ’ın 
kurumsal organizasyon çatısı altında buluşturarak be-
raber sevilen bir sosyal aktivite yapılmasını sağlayan 
turnuvanın tamamen profesyonelce organize edilen 
kupa töreni, izleyenler tarafından büyük beğeni ka-
zandı. 
Her maçta profesyonel futbol hakemlerinin görev al-

dığı turnuvanın tüm maçlarına ait HD maç özet vide-
oları, takım fotoğrafları, oyuncu istatistikleri, maç son-
rası basın toplantısı şeklinde röportaj alınarak maçın 
ertesi günü sabahında www.ligmaratonu.com inter-
net adresinden yayınlandı. 

ŞAMPİYON
ASTUR KUYUMCULUK

FİNAL

Astur
Kuyumculuk

Bona Gold

YARI
FİNAL

Astur
Kuyumculuk

Özer
Kuyumculuk

İstanbul Altın
Rafinerisi 1

Bona Gold

Astur
Kuyumculuk

Sercon Dış
Ticaret

Maruf Gold

Özer
Kuyumculuk

Kuyumcukent
İşletme A.Ş.

İstanbul Altın
Rafinerisi 1

Bantaş
Güvenlik

Bona Gold

Cem Gold

Kaya Gold

ÇEYREK
FİNAL

Astur
Kuyumculuk

Sercon Dış
Ticaret

Maruf Gold

Özer
Kuyumculuk

Bantaş
Güvenlik

İstanbul Altın
Rafinerisi 1

Cem Gold

Bona Gold
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Hizmet kalitesini uluslararası 
standartlara oturtmayı başar-
mış ve bu başarısı uluslararası 

arenada aldığı ödüllerle de tescil-
lenmiş olan KİAŞ; Kuyumcukent’lilerin 
daha kaliteli hizmet almasını sağla-
mak için üyelerine sunduğu hizmet-
leri sürekli geliştirme hedefiyle ça-
lışmalarına devam ediyor. Sektörün 
merkezi olan Kuyumcukent Komplek-
si için en önemli konulardan biri olan 
güvenlik konusunda verilen hizmet-
leri iyileştirmek ve daha uygun mali-
yetlerde hizmet alınmasını sağlamak 
amacıyla 01 Ocak 2016 tarihinden 
itibaren yeni bir güvenlik firması tesis-
te hizmet vermeye başladı. 

Kuyumcukent tesisi için son derece 
önem taşıyan güvenlik hizmetleri-
ni başarı ile üstlenerek görevlerini 
gerçekleştirecek olan yeni güvenlik 
firması GLM Özel Güvenlik ve Danış-
manlık Hizmetleri LTD ŞTİ.; 2008 yılın-
da kurulmuş olup birçok AVM, Site 
vs. projelerde vasıflı, görevini layıkı 
ile yapan güvenlik görevlileri ile 7/24 
hizmet vermektedir. 

GLM Özel Güvenlik ve Danışmanlık 
Hizmetleri LTD ŞTİ. sahibi Veysel Ay-

dın; “Kuyumcukent İşletme A.Ş. ile 
yaptığımız görüşmelerde, tesisimizin 
sektöründe ülkemizde hatta dünya-
daki en büyük üretim tesisi olduğunu 
bildiğimizi ve bu çerçevede güveni-
lirliğimiz, sorumlu, özverili ve de yük-
sek standartlardaki hizmet kalitemiz 
ile biz buraya talibiz dedik. 

GLM Özel Güvenlik ve Danışmanlık 
Hizmetleri LTD ŞTİ. olarak tesis güven-
liği konusunda uzmanlaşmış bir yapı-
ya sahiptir. Kuyumcukent’in bünye-
sinde bulunan 7 Fabrika, 1015 üretim 
atölyesi, 627 bağımsız bölümden 
oluşan Evlilik ve Altın Alışveriş Mer-
kezi, 2 Plazada bulunan 127 çağdaş 
ofis ve 15.000 civarındaki çalışanının 
güvenliği tamamen bizlere emanet 
olup, tüm çalışan güvenlik kadromuz 
tesisin stratejik öneminin farkındadır.

GLM Özel Güvenlik ve Danışmanlık 
Hizmetleri LTD ŞTİ. olarak misyonu-
muz faaliyet gösterdiğimiz güvenlik 
sektöründe çağdaş yönetim teknik-
leri ve yeni teknolojileri kullanarak 
projelerimizde devamlılığı sağlamak 
ve sunduğumuz kaliteli hizmetler ile 
işverenin memnuniyetini sağlamaktır. 
Böyle önemli bir tesisin güvenliğini 

üstlenmiş olmaktan gurur duymakla 
birlikte tesisimizde elde edeceğimiz 
tecrübeler ışığında sektördeki far-
kındalığımızın artacağından şüphe-
miz yoktur. Tesis güvenliği ile birlikte 
her birimde olduğu gibi hizmetlerimiz 
müşteri memnuniyeti odaklıdır.” diye-
rek GLM firması hakkında bilgi verdi.  

KUYUMCUKENT’İN GÜVENLİĞİ ARTIK 
GLM GÜVENLİK ŞİRKETİNE EMANET

GLM şirketi sahibi 
Veysel Aydın
Kuyumcukent’te
Hizmet etmekten
gurur duyacağız.
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Ülkemizin içinde bulunduğu sorunlardan en büyü-
ğü istihdam sorunudur. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi 
istihdamla doğru orantılıdır. İşsizliğin azaltılması için 
istihdam yaratmak kuşkusuz ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın vazgeçilmez bir unsurudur. Dünya-
da on işten dokuzunun özel sektör tarafından arz 
edildiği düşünüldüğünde özel sektörün istihdam 
yaratmaktaki rolü daha iyi anlaşılmaktadır. Bura-
da devlete düşen görev ise uygun yatırım ortamını 
sağlayarak büyüme için özel sektörün önünün aç-
mak ve istihdamın artması için engelleri ortadan 
kaldırmaktır.

Bu gün devlet teşviklerinin kullanılmasını bilmeyen 
onlarca işadamı ve sanayicimiz var. Bunların önü-
nü açacak ve adaletli destek sağlanacak olsa ül-
kemizdeki işsizliğin azalması konusunda büyük me-
safe kaydedeceğimize inanıyorum. 

“Yeni Tesislerimizle Ülke Ekonomisine 

Katkı Sağlayacağız”

Türkiye’de geri dönüşüm konusunda yeterli adım-
lar atılamamış ve halkımız geri dönüşüm bilincine 
ulaşamamıştır. Avrupa ve dünya ile Ülkemizi kıyas-
ladığımızda özellikle değerli madenler ve elektronik 
konusunda çok geride olduğumuzu görmekteyiz. 
Türkiye’de Kağıt ve ambalaj atıklarında geri dönü-
şüm konusunda ilerleme kaydedilse de bu sektörler-
de de yeterli olmadığımız ortadadır. Özellikle elekt-
ronik cihaz ve parçaların içinde bulunan değerli 
madenler Ülkemizde işlenemediği için Avrupa’da 
dönüşümü yapılıp bedel ödeyerek tekrar satın al-
mamız ciddi ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. 
Bu konudaki açığı kapatmak ve sektörün ihtiyacı 
olan en modern tesisi Ülkemize kazandırmak üzere, 
bir yıldır yapımı devam eden tesislerimiz önümüzde-
ki günlerde hizmete girecektir. 

ması mümkün olmadığı için de eski yöntemlerle geri dönü-
şüm işlemi yapmak değerli madenlerin tamamını geri dönü-
şüme kazandıramıyor. Dolayısıyla hem firma hemde ülkemiz 
ciddi ekonomik kayıplar yaşamaktadır. Dünyadaki gelişmiş 
ülkeler ve Avrupa ile aramızda bu konuda uçurum var diye-
bilirim. 
Ülkemizde geleneksel yöntemlerle yapılan geri dönüşüm ya 
da ramat işlemi, sadece ekonomik kayıp değil, insan sağlığı 
ve çevreyi de olumsuz etkilemektedir. Önümüzdeki yıllarda 
özellikle duyarlı yöneticilerin felaketler kapımızı çalman bu 
konuda önlem alacaklarını düşünüyorum. 

Yıllardır hizmet verdiğimiz ramat sektörünün öncü 
kuruluşlarından biriyiz. Bu yönümüzle de sektörü iyi 
analiz eden bir yapımız var. İçinde bulunduğumuz 
şartlarda geri dönüşüm işlemlerinin sağlıklı şekilde 
yapılması mümkün değildir. Teknolojiyi kullanmak 
yatırım maliyeti demektir. Her firmanın bunu yap-

Yeni kurduğumuz geri dönüşüm tesislerinde tam kapasite 
çalışmayı hedefliyoruz. Altın, gümüş, platin, paladyum gibi 
değerli madenler başta olmak üzere, elektrik ve elektronik 
içinde bulunan bütün parçalardaki değerli madenleri geri 
kazandırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz genelinde yapılanmaya 
girerek tesislerimizin tam kapasite çalışmasını sağlayacağız. 
Ar-Ge ekibimiz ülkemizde çöpe giden değerli maddeler 
üzerinde çalışmalarını yaparak Türkiye genelinde toplama 
işlemlerine en kısa sürede başlanacaktır. 

MISIRLI RAMAT YÖNETİM
KURULU BAŞKANI
DURSUN MISIRLI; 
İstihdam ve Gelişimin Temeli Sanayidir. 

Mısırlı Geri Dönüşüm Tesisleri

Hizmete Giriyor.

Sektörün En Modern Tesisini Kurduk.

Ülke Ekonomisine Büyük Katkı Sağlayacağız.
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KUYUMCUKENT AVM’DE YENİ AÇILAN MAĞAZALAR 

Kenza 
Kuyumculuk

AVM 242

Firma Sahibi
Muhammed Ali Tahtacı

Altın takı çeşitleri ve
pırlanta ürünlerin
parekende satış
yapılmaktadır.

ALG Premium
AVM 184

Firma Sahibi
İsmail Algül

AVM’deki 4.mağazalarında 
pırlanta ve 14-22 ayar altın 
takı çeşitlerinin perakende 

satışı yapılmaktadır. 

Pırıltı Alyans
AVM 109-110

Firma Sahibi
Habib Kocabaşoğlu

AVM’deki 3.mağazalarında 
üretimden halka tüm

takı çeşitlerinde
perakende ve toptan

satış yapılmaktadır.

Kılıç Alyans
AVM 438

Firma Sahibi
Abdulkadir Kılıç ve Ekrem 

Hoştan

18-21 ayar ürünlerin
toptan satışı ve Dubai’ye 

ihracatı yapımaktadır. 

Kameray Alyans
AVM 230

Firma Sahibi
Celal Koç

Alyans ve pırlanta
çeşitlerinin yanı sıra saat 

satışının da yapıldığı
perakende müşteriye
yönelik bir işletmedir.

CD Etichet Store
Giyim Mağazası

AVM 101

Firma Sahibi
Cem Atabek

Bayan ve Erkek
giyim üzerine perakende

satış mağazasıdır.

Ahenk Kuyumculuk
AVM 127

Firma Sahibi
Ersel Tarakçılar

%40 kendi üretimleri
olan, 22 ve 14 ayar

ürünlerin perakende
satısı yapılmaktadır.  

Juliette Jewellery
AVM 488

Firma Sahibi
-

Üretici ve ithalatçı
bir firmadır.

Toptan altın,pırlanta,Hint 
işi ve juliette ürünlerin
satışı yapılmaktadır.

Lora Kuyumculuk
AVM 346

Firma Sahibi
Yunus Yetişir

14-18-21-22 ayar
tüm takı çeşitlerinin

perakende ve toptan
satışı yapılmaktadır.
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Doğan Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Op.Dr.Muzaffer Uçarer, 
Serviks kanseri (Rahim Ağzı Kanseri) ile 
ilgili, kadın sağlığını tehdit eden nokta-
lara deyindi. 

Bir zamanlar kadın kanserleri içinde 
en önemli ölüm sebeplerindendi. Son 
yıllarda tıptaki ilerlemelere paralel 
olarak, özellikle de gelişmiş ülkelerde 
olmak üzere, serviks kanserinden ölüm 
büyük oranda azalmıştır.

Hemen tüm kanser türlerinde erken 
teşhis çok büyük öneme sahip olmakla 
beraber, modern tıbbın önerileri dik-
kate alındığında pratik olarak müm-
kün olmasa da teorik olarak %100’e 
yakın bir şekilde serviks kanserinden 
korunmak mümkün olabilmektedir. Bu 
yönüyle diğer kanser türlerinin hemen 
tamamından ayrılması sebebiyle, he-
nüz kansere dönüşmeden önceki ev-
relerde serviks kanserini yakalamak 
kadın sağlığı yönünden hayati öneme 
sahiptir desek yanlış olmaz.

Serviks kanserinin en büyük özelliği, 
çoğu zaman sessiz olan, yani hiç be-
lirti vermeyen; kanser öncesi ya da 
prekanseröz olarak kabul edilen;or-
talama olarak 10-15 yıllık bir dönemin 
bulunmasıdır. Rahim ağzı hücrelerinde 
meydana gelen ve atipik olarak ad-
landırdığımız hücrelerden CIN 1, CIN 2, 
ve CIN 3 dediğimiz sürece kadar ge-
lişim sürecinde henüz hastalık kansere 
dönüşmemiştir. İşte bu dönemlerde 
hastalığı tespit ettiğimizde tedavi ba-
şarımızı %100 olarak kabul edebiliriz.

Geleneksel olarak servikal smear tes-
tiyle bu hastalığın erken teşhisi için 
taramalar uygulanmaktadır. Serviks 
kanseri vakalarında,  %90 civarında 
kanserojen HPV (Human Papilloma Vi-
rüs) enfeksiyonu tespit edilmesi doktor-
ları bu konuda araştırmalar yapmaya 
itmiştir. Son yirmi yılda serviks kanserinin 
erken teşhisi ve hatta önlenmesinin 

mümkün olabileceği konusunda çalış-
malar büyük bir ivme kazanmıştır. Söz 
konusu kanserojen HPV için aşılar geliş-
tirilmiş ve bu aşılar ile yapılan bağışık-
lama sonrası serviks kanseri sıklığında 
azalmalar meydana gelmiştir. 

Serviks kanseri gelişmeden önceki dö-
nemde ise HPV ile enfekte olunan bir 
dönem vardır. 100’den fazla alt tipi 
olan bu virüsün (HPV) 15 civarında 
kanserojen diye adlandırdığımız alt tip 
vardır ve bunlar serviks kanseri ile ya-
kından ilişkilidir. Özellikle HPV Tip 16 ve 
HPV Tip 18 serviks kanserin oluşumun-
da en büyük öneme sahip olan virüs-
lerdir. Gençlerde ve bağışıklık sistemi 
güçlü olan kadınlarda büyük oranda 
bu kanserojen HPV enfeksiyonu başa-
rıyla kendiliğinden üstesinden geline-
bilmektedir. Enfeksiyonu yenemeyen 
ve kanserojen HPV ile enfeksiyonun 
kronikleştiği olgularda önce serviksin 
prekanseröz hastalıkları (CIN 1, CIN 2, 
CIN 3) gelişmekte;   bu dönemde de 
tespit edilemeyenlerde ise hastalık ser-
viks kanserine dönüşmektedir.

Bu konuda yapılması gereken öncelikle 
serviks kanseri nin ortaya çıkmasını ön-
lemek ( koruyucu önlemler, aşı…)  ;  en 
erken dönemde teşhis ederek invaziv 
serviks kanserine dönüşmeden, yayıl-
madan hastalığın başarıyla tedavisini 
yapmak olmalıdır. 

Serviks kanseri ile bilgilerimizde bu tür 
değişiklikler ile birlikte daha önceki 
klasik servikal smear ile yapılan serviks 
kanseri tarama programına, hemen 
tüm ülkeler kanserojen HPV enfeksiyo-
nunun tespiti ve/veya  servikal smear 
ile birlikte kanserojen HPV testlerini de 
ilave etmişlerdir. Ülkelerin gelişmişlik, ser-
viks kanseri görülme sıklığı, ekonomi  ve 
demografik yapısal durumlarına göre 
serviks kanser tarama programlarında 
bazı farklılıklar ortaya koydukları görül-
mekle beraber gelecekte bu tarama 
programlarında kanserojen HPV tara-

malarının özellikle seçilmiş belli grup 
hastalara belki de tek başına serviks 
kanser tarama testi olarak uygulama-
ya başlayacakları bir sürece girdiğimizi 
düşünmekteyim.

Bu konuda ACS (Amerikan Kanser 
Derneği) ve ACOG ( American Kadın 
Doğumcular Derneği)’nin 2012 ve en 
son 2015 yılı itibariyle risk grubunda 
olmayan kadınlar için standart serviks 
kanseri taraması ile ilgili rehber niteli-
ğindeki önerileri şu şekildedir:

1) 21 Yaşından itibaren tarama yapıl-
maya başlanmalı. 3 yılda bir servikal 
smear;
2) 25 yaşından itibaren 3 yıldan sık ol-
mamak üzere primer kanserojen HPV 
taraması yapılmaya başlanabileceği; 
3) 30-65 yaş arasında servikal smear ve 
kanserojen HPV taramasının 5 yılda bir 
yapılabileceği;
4) CIN3 (kanser öncesi durum) teşhisi 
yönünden primer kanserojen HPV tara-
ması ; servikal smear taramasına göre 
daha etkindir,
5) 21-65 yaş grubunda tüm kadınlara 
3 yılda 1 servikal smear testi uygulana-
bileceği.

Doğan Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Op.Dr.Muzaffer Uça-
rer, Sonuç olarak tüm kadınlarımızın, 
kendi kadın doğum uzmanlarından 
tıbbi yönden bireysel özellikleri de göz 
önünde tutularak serviks kanseri önlen-
mesi ve erken teşhisi yönünden güncel 
gelişmelere uygun bir takip ve tedavi 
programı almalarını öneriyorum dedi.

GİZLİ TEHLİKE:
SERVİSK KANSERİ
(RAHİM AĞZI KANSERİ)

Rahim Ağzı Kanserinde 
Erken Teşhis Önemli
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Orta Asya geniş bozkırları ve uç-
suz bucaksız otlakları ile insanlık 
tarihinin en kadim milletlerine ev 

sahipliği yapmış, günümüzde dahi keşfe-
dilmeyi bekleyen, gizemli tarihi bilgilere 
sahip eşsiz bir coğrafyadır. Kuzeyde Si-
birya, doğuda Kingan dağları, batıda 
Hazar denizi, güneyde Himalayalar ile 
çevrili geniş bölge yarı göçebe halde 
yaşayan Türkler için anavatan olmuştur. 
Ancak yüzyıllar içinde dünyadaki iklim 
değişikliklerinin otlakları kurutması, çeşit-
li hayvan hastalıklarının baş göstermesi, 
yoğun Çin baskısı ve hızlı nüfus artışı gibi 
sebeplerle bu millet yaşamak için daha 
elverişli yerlere göç etmiş ve dünyanın 
dört bir yanına yayılarak kültürlerini de 
beraberlerinde taşımışlardır. Göçebe ya-
şam tarzı ve atı kullanmadaki becerileri 
çok uzak yerlere kadar gidebilmelerini 
kolaylaştırmıştır. Türkler bu gittikleri yeni 
yerlerde başka toplumlarla karşılaşmış-
lar, ve birçok konuda etkilendikleri gibi 
yerli toplumları da yaşam tarzları ve me-
deniyetleri ile etkilemişlerdir.

Orta Asya’dan Ortadoğu’ ya oradan da 
batı medeniyetlerinden Yunanlarla kur-
dukları etkileşimde öyle bir Türk devleti 
vardır ki, kültürlerin taşınmasında mede-
niyetler arası köprü görevini üstlenmişler, 
kadına bakış açılarıyla bugün bizleri bile 
hayrete düşürmüşler hem de halen dün-
ya ekonomisine, sanatına ve kültürüne 
etki eden ve altını işleme ve kullanma 
becerileriyle etraf coğrafyaya öncü ol-
muşlardır. İşte bu Türk devleti İSKİTLERDİR. 
Altaylar bölgesinden M.Ö 8. Yüzyılda 
çıkan İskitler bugünkü Ukrayna toprak-
larına geldiler. Ticari faaliyetleri, savaşçı 
yaşam tarzları ve orta asya sanat anla-
yışları ile bölgede 3 asır süren bir barış, 
huzur ve yüksek bir medeniyet ortamı 
yarattılar. Heredots Pers-İskit savaşların-
dan bahsederken M.Ö 6. Ve 4. Yüzyılda 
İskitlerin zenginlik ve bolluk içinde yüz-
düğünü, yüksek ve refah bir medeniyet 
özelliği gösterdiklerini söylemektedir. Bu 
zenginlik İskit sanatına da yansımış, Türk 
tarihinin en eski altın erbapları ve kuyum-
cu ustaları olarak anılmalarına sebep ol-
muştur. 

Asya kavimleri içinde savaşçılığı ile ünlü 
ilk kadın yönetici İskit hükümdarı Tomris 
Han’dır olarak bilinir. Bu durum Türk tari-
hinde kadının dirayeti ve yanı sıra zara-
fetinin de yönetime ilk yansıması olarak 
karşımıza çıkar. Kadın etkinliğinin fazla ol-
duğu bu savaşçı ülkede, sanat usta eller-
de harmanlanmış ve altın işlenerek statü, 
saygınlık ve güç göstergesi ve süs eşyası 
olarak hayattaki kullanım yerini almıştır. 

Aslen İskitler Orta Asya’dan henüz çık-
madan önce Altaylar bölgesindeki altın 
işleme ustalarıydılar. At koşum takımların-
dan, silah gereçlerine, ok uçlarından süs 
eşyalarına kadar birçok materyalde eş-
siz bir sanat örneği ve bozkır kültürünün 
izlerini sergiliyorlardı. Sanatlarını altınla 
icra etmede ana teknikleri matris çekiç-
lemeydi. Altın tabakaları metal matrisin 
içine çekiçlenerek yapılıyordu.

1969 yılında Kazakistan’da M.Ö 5 yüz-
yıla tarihlenen bir orta asya mezarında 
(Esik kurganı) İskitlere ait olduğu düşünü-
len binlerce altın parçadan oluşturulan 
bir hazine ve bir altın zırh içinde genç 
yaşlarda ölen, çok gösterişli bir kıyafetle 
gömülü bir genç (Alp) ortaya çıkarıldı. O 
tarihlerde bu coğrafyanın hakimi İskitler 
olduğu için, Altın Elbiseli Adam adı ve-
rilen iskeletin, İskit prensi olduğu düşü-
nülmektedir. Kıyafette kullanılan ipliğin 
dahi altın olduğu ve altının eğrilerek iplik 
haline getirildiği anlaşılmaktadır. Belin-
de 16 büyük altın levha ile süslü kemeri, 
kını ve kabzası altın süslemeli bir kaması 
vardır. Elbisenin üzerindeki sayıları 4000’i 
bulan bütün diğer altın levhalar; at, kap-
lan, geyik, pars, kurt, dağ keçisi, aslan ve 
yırtıcı kuş figürleri ile işlenmiş olup, Kuzey 
ve Orta Asya maden sanatının gelişmiş 
bir üslubunu göstermektedir. Elbisenin 
yanında yer alan gümüş tabaklarda ise 
Göktürk alfabesiyle ‘Han’ın oğlu 23’ünde 
öldü. Esik halkının başı sağ olsun’ cümlesi 
yazılıdır. 
İskit aristokrasisinin saygınlık, lüks ve gü-
zellik göstergesi olarak vazgeçemediği, 
Türk tarihinin öncü altın ustaları yüzyıl-
larca yaşam tarzlarını ve güçlerini bu 
madende bir iktidar göstergesi olarak 
birleştirdiler. Süreç içerisinde diğer Türk 
devletleri de sarı ışıltının çekiciliğine ka-
yıtsız kalamadı. Bütün bu gelişmeler za-
manla Türk dünyasının hem ekonomik 
faaliyetlerinin hem de sanat anlayışları-
nın altın etrafında dönmesine yardımcı 
oldu.
 
Tarih bugüne sarkan gerçeklerdir. Geç-
mişin bugünü etkilediği, bugünkü değer 
yargılarımızın ve kültürümüzün temelini 
oluşturduğu gerçeğini göz ardı etmez-
sek, zaman ve mekanlar değişse de 
günümüze uzanan serüvende altına bi-
çilen manaların değişmediğini, geçmi-
şi köklerinden alıp günümüze taşıdığını 
görürüz. İşte bu yüzden altın yüzyıllarca 
cazibesini kaybetmemekte güzellik, tut-
ku, ihtişam güç, kudret, süs eşyası olarak 
hayatımızdaki yerini ve önemini halen 
korumaktadır.

BOZKIRIN ALTIN USTALARI
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