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KUYUMCUKENT 
YÖNETİMİ YABANCI
YATIRIMCILARLA 
Kuyum sektörünün ve dünyanın en 
büyük altın, gümüş, mücevher üretim 
ve ticaret entegre tesislerinin başında 
gelen Kuyumcukent son zamanlarda 
yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi 
haline geldi.

‘‘

‘‘

YENİ SİSTEMİN İLK BAŞKANI 
RECEP  TAYYiP
ERDOĞAN

Yenİ Sİstemİn 
İlk Kabİnesİ

KAHRAMANMARAŞ’TA KUYUMCULAR 
İÇİN HAZIRLANAN ‘ALTIN ŞEHiR’ 

PROJESiNDE İLK KAZMA VURULDU

Başkan Erdoğan;
 Milletimiz tercihini kavgadan 

yana değil hizmetten yana kul-
lanmıştır. Kazanan Türkiye, Türk 
milleti, bölgemizdeki tüm mağ-
durlar, dünyadaki tüm mazlumlar 
olmuştur. Sandıkta bize verdiğiniz 
güç ile üklemizi 2023 hedeflerine 
birlikte ulaştıracağız. Ülkemizin 
uluslararası alandaki itibarını çok 
daha yükseklere çıkartacağız. şek-
linde açıklama yaptı.
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Değerli Meslektaşlarım
ve Sevgili Dostlar,

Sözlerime bir güzel haberle başla-
mak istiyorum. Bildiğiniz üzere 
Kuyumcukent dünyanın en büyük 
entegre üretim ve ticaret tesisi, 
alanının yani kuyum sektörünün 
tek ve en özellikli, nitelikli alışveriş 
merkezidir. 
İnşaatı sırasında düşünülmemiş 
veya eksik bırakılmış bölümler daha 
sonra göreve gelmiş eski yönetim-
ler tarafından belirlenmiş ve hayata 
geçirilmeye çalışılmıştır. Fakat bun-
lar yapılırken ruhsatları alınmamıştır. 
Yeni Yönetim olarak tüm Kuyum-
cukentlilerin menfaatine 
olacağı için tadilat projesi gün-
deme alınmıştır. Gelişen süreçte 
atılan bu adımlara dahi karşı bir 
takım dava ve itirazlar olmuştur. 
Ancak bütün bu itirazlara ve engel-
lemelere, açılan davalara rağmen 
verdiğimiz bu haklı mücadeleyi 
hukuken de kazanmış bulunmak-
tayız. 
Eskaza kazanamasaydık, nikah sa-
lonu, tüm düğün salonları ve diğer 
faydalı ilintiler hemen yıkılmak zo-
runda idi. O durumda aidatlara en 
az %50 nisbetinde zam gelecekti. 
Zaten binbir zorluklarla yürütmeye 
çalıştığımız hizmet zafiyete uğra-
yacak burası sevimsiz, tercihsiz bir 
hale gelecekti. Şükür azemi gay-
ret ve takiple o vahim senaryoyu 
yaşamadık.
Bir elin parmaklarını geçme-
yen, hatta afbuyurun öküz altında 
buzağı arayan bu kardeşleri de 
Allah’a havale edip geçiyoruz.
Bizim gayemiz ne münazara ne 
münakaşa, taş üstüne bir taş daha 
koyma gayreti, şu gök kubbede hoş 
bir seda bırakma arzu ve niyetidir. 
Takdir sizlerin ve Rabbimindir.

Tadilat Projesi kapsamında 
yapılacak işler ortak menfaatlere 
hitap eden yapılması zorunlu düzen-
lemelerden oluşmakta ve siz değerli 
üyelerimizin ortak mallarına katma 
değer sağlamaktadır. Kuyumcukent 
tesisinin dev üretim kapasitesinin 
sürdürülebilirliğini sağlayarak ülke 
kalkınmasına gösterdiği yararın 
bilincinde olarak ve en son teknolo-
jileri takip ederek, işletmelerin ihti-
yaçlarına cevap verecek, çevreci 
yeniliklerle doğaya ve gelecek 
nesillere saygılı, geleceğe ve insana 
yatırım yapan projeler geliştirmeye 
devam edeceğiz. Önümüzdeki gün-
lerde hayata geçireceğimiz önemli 
projeler ile Kuyumcukent Tesisinin 
hem değeri yükselecek hem de siz 
üyelerimize sunduğumuz hizmetlerin 
kalitesi yükselecektir. Her zaman en 
önemli önceliğimiz siz üyelerimizin 
memnuniyetini sağlamaktır.
Biliyorsunuz Kuyumcukent’in pe-
rakende alışveriş bölümü olan 
mağazalar bloğu için de yer yıl 
düzenli olarak Yılbaşı, Sevgili-
ler Günü, Anneler Günü gibi özel 
günlerde kampanyalarımız ile çok 
hareketli dönemi de geride bıraktık. 
Etkisi yüksek TV Kanallarında, rey-
tingi yüksek dizilerde, programlarda, 
ana haber bültenlerinde Kuyum-
cukentimizin tanıtımını yaptık. Kam-
panya duyurularımızı gerçekleştir-
dik. Metrobüs, radyolar ve sosyal 
medyayı da etkili kullandık. Önemli 
programlarda kanallara konuk 
olduk.  İstanbul bölgesi ağırlıklı baz 
alınarak tirajı yüksek gazetelerle 
insertler dağıtıldı. Ayrıca insertlerin 
İstanbul içi elden dağıtımlarını da 
gerçekleştirdik. Afişler, dön kartlar 
ve büyük ebatlı dış cephe reklam-

Kuyumcukent İşletme A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat SUDAŞ

ları ile bu süreci en dolu şekilde değerlendirmeye 
gayret ettik. Dış cephemizde asılı olan Avrupa’nın 
en büyük LED ekranında tanıtım videolarımız kam-
panya bitimine kadar yer aldı. Kampanya dönem-
lerinde hiç olmadığı kadar çok kişi Kuyumcukent’e 
gelip ziyaret ettiler, alışveriş yaptılar. Geçen sezonun 
esnafımız için de çok verimli olduğu düşüncesinde-
yim. 
Bildiğiniz üzere 22-25 Mart 2018 tarihleri arasında İs-
tanbul Jewelry Show’un 46. sı gerçekleşti. Fuar, Doğu 
Avrupa’dan Yakın Asya’ya, Rusya’dan Ortadoğu’ya 
Kuzey Afrika’dan Türki Cumhuriyetlere kadar dünya 
çapındaki en önemli alıcılarla tanışma ve işbirliği im-
kânını sağladı. Altın takı, pırlantalı mücevher, değerli 
taş, inci, montür, gümüş, saat, vitrin deko-
rasyon, makine, ekipman ve kasa sektöründen 
800’ün üzerinde firma ile tanışma fırsatını sağlayan 
bu fuar aynı zamanda üreticiler, toptancılar, 
mümessiller, ihracatçılar, tasarımcılar ve tedarikçiler; 
tüm sektör profesyonellerini de bir araya topladı. 
Takı ve saat sektöründen yeni ürünleri ve en son 
tasarımları bir arada görebildiğimiz mükemmel bir 
buluşma noktası olan İstanbul 
Jewelry Show; yeni yıl, tatil sezonu ve yılsonu si-
parişleriniz için en doğru zamanlamayı sunan, Rusya, 
Orta Doğu, Avrupa Birliği, Kuzey Afrika, Türki Cum-
huriyetler ve Doğu Avrupa’daki alıcıları hedef alan 
özel ürünlerle en doğru ticaret merkezlerinden biri 
haline geldi. Bu sene ki katılımın oldukça yoğun ol-
duğu ve ziyaretçi sayısının her geçen sene arttığı 
fuar sektörümüzün öncü buluşma noktası haline gel-
di. Biz de Kuyumcukent olarak bu fuarda yeri-
mizi aldık. Yerli yabancı birçok kişi, firma ve kuruluş 
standımızı ziyaret edip tesisimizle ilgili bilgi aldılar. 
Mart ayında gerçekleşen İstanbul Jewelry Show’da 

Kuyumcukent yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası 

oldu. Son yılların en cazip ve de bereketli fuarını 

gerçekleştirmiş olduk.

Kuyumcukent’in tanıtım çalışmalarına yaz mevsi-

minde de devam edeceğiz. Bu sezonu da etkili 

ve dolu dolu geçirmeye gayret edeceğiz. “Düğün 

Alışverişi Fırsatları” kampanyası ile perakende 

bölümümüzde yine hareketli günler geçirdik.

Amacımız Kuyumcukent’in verdiği bütün hizmetleri 

yüksek oranda, ulaşabildiğimiz bütün insanlara 

duyurmaya çalışmak. Yaptığımız bütün çalışmalar-

da, görüşmelerde buranın sadece kuyum üzerine bir 

yer olmadığını, gelinlik, abiye, davetiye, orga-

nizasyon, düğün ve nikah salonlarının da olduğu 

büyük bir kompleks olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. 

Ve bunda da büyük oranda başarılı 

olduk. Özellikle son dakika reklamlarında bu un-

surları baz aldık. İstiyoruz ki esnafımız bu kampan-

yalardan kazanç elde ederken halkımızda bizden 

haberdar olsun ve altın, düğün alışverişleri için bizi 

tercih etsinler. Kuyumcukent’in en büyük avantajı 

üreticiden tüketiciye indirimlerle ürün satmasıdır. Biz 

de bunu reklam kampanyalarımızda bunu vurgulu-

yoruz. İnşallah bu kampanyaların dönüşleri de bütün 

esnafımıza bol olsun, hayırlı kazançlara vesile olsun.

Birliğin, beraberliğin, hoşgörünün eksik olmadığı 

güzel ülkemize daha da başarılı hizmetler sunmak 

için çalışıyoruz. Dua ve destek sizden, gayret ve 

çalışma bizden, Tevfik ve inayet Allah’tan…

Muhabbetle kalmanız dileklerimle…
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Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak şeklinde sandıkta yarıştı, çifte 

seçimde 56 milyon 342 bin 263 seçmenin oy kullanması gerekiyordu, katılım 

oranı %88,2 olarak açıklandı.

YSK’dan alınan son sonuçlara göre; Erdoğan %52,5 oy oranı 
ile yeni Cumhurbaşkanı seçildi. 
Erdoğan’ı %30,7 oy oranı ile İnce, İnce’yi %8,4 oy oranı ile Demirtaş, Demirtaş’ı 

da %7,3 oy oranı ile Akşener takip etti.

Mecliste ise durum biraz farklı. 600 milletvekilinin yer alacağı mecliste AKP 

çoğunluğu sağlayamadı. 295 vekil çıkaran AKP,  ittifak yaptığı MHP ile çoğunluğu 

sağlıyor. MHP bu seçinnde 48 vekil meclise soktu.

Seçim sonuçlarının gayri resmi sonuçlarına göre zaferini ilan eden Erdoğan 

gece 3’te Ankara’da parti binasında bir balkon konuşması yaptı. Kendini 

bekleyen partilere ve gazetecilere konuşan Erdoğan şu ifadelere yer verdi;

“Aziz milletim, değerli kardeşlerim sizleri muhabbetle selamlıyorum. Hiç 

endişeniz dolmasın beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece 

Allah’ın huzurunda rukuda ve secdede eğildik. Aslında biraz daha erken 

saatlerde sizlerle birlikte olacaktım. Cumhurbaşkanlığı konutunda elim bir 

kazada küçük bir evladımız ağır bir yaralanma geçirdi. Aile ile bir arada 

oldum ve izinlerini alarak Ankara’ya geldik. Şu anda ameliyatta.

Kasım seçimlerinde yanımızdaysınız bizi iktidara taşıdınız, durmadınız 

‘durmak yok yola devam’ dediniz, ‘bu şarkı burada bitmez’ dediniz. 22 

Temmuz  2007 seçiminde yanımızdaydınız. 12 Haziran 2011 seçimlerinde 

yanımızdaydınız. Ülkemize çağ atlattık. Gezi olaylarında, cumhurbaşkanlığı 

YENİ SİSTEMİN İLK BAŞKANI 
RECEP TAYYiP ERDOĞAN

Türkiye, Cumhurbaşkanı 
Hükümet Sistemi’nin ilk seçi-
minin dün yaptı. 6 Cumhur-
başkanı adayı ve genel 8 parti 
seçimlerde yarıştı.

seçimlerinde yanımızdaydınız. İhanet çetelerine hep 

birlikte karşı koydunuz. 1 Kasım’da yanımızdaydınız. 

15 Temmuz darbe girişiminde buradaydınız. Ülkemizi, 

bayrağımızı, ezanımızı darbecilerin pençesinden hep 

beraber kurtardık. Nereye kaçtılar Amerika’ya. Ame-

rika’daki oylara bakıyorum. Oradan anamuhalefete 

baya oy gelmiş.

Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her biridir. 

Bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarımıza 

teşekkür ediyorum, siz tarih yazıyorsunuz. Dünyanın pek 

çok yanında seçimler bizdekinin yarısını bile bulmayan 

katılımlarla yapılıyor. Türk milleti iradesine sahip çıka-

rak, demokrasiye, haklarına ve özgürlüklerine önem 

verdiğini bu seçimde tekrar göstermiştir.

Sayın Bahçeli ve MHP’nin tüm mensuplarına teşek-

kür ediyorum. Muhsin Yazıcı’nın yadigarı Alperenlere 

teşekkür ediyorum. Sandığa giderek demokratik hak-

kını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. 

Bu hem partiler hem de ülkeler açısından hayırlı bir 

tecrübe olmuştur. Milletimizin verdiği mesajı aldık 

önümüzdeki dönem eksikleri tamamlayacağız. Yemin 

töreninin hemen ardından bakanlarımızı, bürokrat-

larımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlaya-

cağız. Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz 

sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz.

Milletimiz tercihini kavgadan yana değil hizmet-

ten yana kullanmıştır. Kazanan Türkiye, Türk milleti, 

bölgemizdeki tüm mağdurlar, dünyadaki tüm 

mazlumlar olmuştur. Sandıkta bize verdiğiniz güç ile 

üklemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracağız. Ülke-

mizin uluslararası alandaki itibarını çok daha yük-

seklere çıkartacağız. Bayrağımız çok daha nazlı dal-

galanacak. Türkiye tercihini demokrasisine, hak ve 

özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam 

ettirmekten yana kullanmıştır. Türkiye tercihini PKK’dan 

FETÖ’ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde 

mücadele etmekten yana kullanmıştır.”
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Sektörde, 700’ün üzerinde atölye ve 5 bine yakın çalışanın bulunduğu kentte, dağınık biçimde bulunan 
atölyeler altın şehir projesi kapsamında Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi 
Sitesinde toplanacaktır.
38 bin metrekare arsa üzerine kurulacak Altın Şehir, kaplı oto parkı hariç toplamda 5 kat ve yaklaşık 107 
bin metrekare kapalı alanda, 400 iş yeri ile hizmet verecek. 100, 200 ve 400 metrekare olarak planlanan 
iş yerlerinde büyük, orta ve küçük işletmelerin hepsi Altın Şehir ‘de hizmet verecektir.

“KUYUMCUKENT BKM YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELAHATTİN UYANIK ALTIN ŞEHİR İNŞAATINI ZİYARET ETTİ.”
Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uyanık; Kahramanmaraş’ta Kuyum-
cular için hazırlanan ‘Altın Şehir’ projesini ziyaret ederek, yapılacak olan tesisle ilgili görüşlerini, bilgi biri-
kimlerini Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz ile paylaştı. Dünya’nın en büyük 
entegre altın, gümüş, mücevher üretim ve ticaret merkezi olan Kuyumcukent Kompleksini örnek göster-
di. Uyanık; tesis yönetimi, esnafa verilecek hizmetler, müşteri memnuniyetleri, tesis içi güvenlik hizmetleri 
vb. bir çok önemli konuda fikir teatisinde bulundu. 
İADE-İ ZİYARET
BKM Yönetim Kurulu Başkanı Selahhattin Uyanık’ın Kahramanmaraş’ta yapımına başlanan “Altın Şehir” 
in temel atma töreni için yaptığı ziyaret sonrasında Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı 
Mustafa Öz iade-i ziyarette bulundu. 
BKM Yönetim Kurulu Başkanı Selahhattin Uyanık ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı 
Mustafa Öz Kuyumcukent’te arıtma tesisini ve kompleksi yerinde inceleyerek “Altın Şehir” için görüş alış 
verişinde bulundular.

Kuyumculuk sektöründe 
Türkiye’de İstanbul’dan son-
ra 2’nci sırada bulunan ve 
22 ayar altın imalatında ise 
birinci sırada yer alan Kah-
ramanmaraş’ta, Altın Şehir 
projesi hayata geçiriliyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA                 KUYUMCULAR İÇİN HAZIRLANAN 
‘ALTIN ŞEHiR’ PROJESiNDE           İLK KAZMA VURULDU

KİAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ AHMET KARBEYAZ  ALTIN 

ŞEHİR İNŞAATI ÖZEL DAVETLE ZİYARET ETTİ

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz, Kahra-

manmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz’ün özel 

davetlisi olarak Kahramanmaraş’a gitti.   Kahramanmaraş’ta 

Kuyumcular için hazırlanan ‘Altın Şehir’ projesini ziyaret ederek, 

yapılacak olan tesisle ilgili bilgi aldı. Uzun yıllardır sektöre verdiği 

hizmetle herkesin takdirini kazanan ve sektörün abisi olan Kar-

beyaz; yılların birikimi ile görüşlerini, Kahramanmaraş Kuyumcular 

Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz ile paylaştı. Alanındaki tek AVM 

olan Kuyumcukent’i örnek gösteren Karbeyaz; böylesi bir tesi-

sin yönetiminde çok hassas ve dikkatli olmak gerektiğini, ileride 

karşılaşılabilecek sorunlar ve eksiklerin şimdiden tespit edilip 

çözülmesinin tesis yönetimi için çok önemli olduğunu söyledi. 

Esnafa ve ziyaretçilere verilecek hizmetler, memnuniyetler, tesis içi 

güvenlik, temizlik ve halkla ilişkileri gibi birçok önemli konuda fikir 

alışverişinde bulundular.



Haziran-Temmuz 2018
Sayı 22

Haziran-Temmuz 2018
Sayı 2222 23

HABER HABER

Kuyumcukent; içerisinde mağaza sayıları hızla artan yabancı yatırımcı-
lara hem hoş geldiniz demek hem de yaşadıkları sorunları, sıkıntıları var-
sa dinlemek için Kuyumcukent içerisinde Gold Balo Salonu’nda akşam 
yemeği düzenledi. Kuyumcukent Yönetiminden; Kuyumcukent Yönetim 
Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 
Sudaş, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Abdullah Deniz ve Ahmet 
Karbeyaz, BKM Başkan Vekili Boğus Sıradağ, BKM Denetim Kurulu Başka-
nı Ahmet Rıfat Kaya, BKM Denetim Kurulu Üyesi Adnan Yaşar Varlık, KİAŞ 
Yönetim Kurulu Üyeleri Nail Akyüz ve Osman Karagüney ile Ekonomi Ba-
kanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Murat Ertekin, Gümrük Müşaviri Hamit Genç, YMM Mevhibe 
Özgün’ün de bulunduğu yemek oldukça verimli geçti. 

Hiçbir ticari amaç içermeyen toplantıya Arap 
Yatırımcılar ve Kuyumcukent yönetimi katıldı. 
Toplantıyla ilgili Kuyumcukent Yönetim Kuru-
lu Başkanı Av. Özcan Halaç; “Kuyumcukent’e 
yatırımcı olarak gelen, yer alan ya da kiralayan 
firmaların sorunları var mı? Varsa nasıl çözeriz, 
nasıl yardımcı oluruz diye bu toplantıyı gerçek-
leştiriyoruz. Sorunlarına yardımcı olmak amacıy-
la Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’ndan 
Daire Başkanı, Üst Düzey Yönetici Murat Ertekin 
Bey aramızda. Kendisine zaman ayırıp geldik-
leri için teşekkür ederiz. Bu bizim yatırımcılara 
ne kadar değer verdiğimizi, sorunlarını çözmek 
için Ankara’yla iletişim içinde olacağımızın 
göstergesidir. Biz bu yapılan yatırımların kalıcı 

olmasını istiyoruz. Mağaza açmanın yanı sıra daha büyük yatırımlarda 
yapmak isteyebilirler. Türkiye bu açıdan çok uygun bir ülke, özellikle 
kuyum sektörü için avantajları çok var diyebiliriz. Bu toplantının amacı 

KUYUMCUKENT YÖNETİMİ YABANCI
YATIRIMCILARLA AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞTU
Kuyum sektörünün ve dünyanın 
en büyük altın, gümüş, mücevher 
üretim ve ticaret entegre tesisleri-
nin başında gelen Kuyumcukent 
son zamanlarda yabancı yatırım-
cılar için cazibe merkezi haline 
geldi.

işte bu; sorun yaşadıkları her yerde, 

akıllarına takılan her alanda biz 

bunu çözmek için buradayız. Yatı-

rım yapmak için ülkemizi seçtikleri 

için teşekkür ediyoruz. Yatırımlarını 

arttırmalarını bekliyoruz. Tanıdıkla-

rına ve çevrelerine ülkemizi tavsiye 

etmelerini bekliyoruz. Biz Türkiye’yi 

bölgenin, hatta dünyanın altın mer-

kezi yapmak niyetindeyiz. Kuyum-

cukent’te bu açıdan çok önemli 
bir yer. Basından takip ediyorlarsa 
bilirler, bizim Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan altın 

konusuna özellikle çok önem veri-
yor. Gerek üretici gerek yatırımcı 
gerekse perakende satış işi yapana 
hükümetimiz çok önem veriyor ve 
bizim sorunlarımızı çözmek için çok 
çaba gösteriyorlar. “dedi. 
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 
Sudaş; “Sizleri burada, aramızda 

görmek bizleri çok sevindiren, mutlu 
eden bir hadisedir. Kısaca biz her 
türlü desteğe hazırız. Burayı eviniz 
bilin ve her türlü sorunu bizim-
le paylaşın. El birliği, gönül birliği 
içinde ticaretimizi devam ettirelim.” 
dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakan-
lığı’ndan Daire Başkanı, Üst Düzey 
Yönetici Murat Ertekin ise; “Önce-
likle Sayın Bakanımızın selamlarını 
getirdim hepinize. Türkiye’ye yatırım 
yapan herkes hem bakanlığımız 
hem de kamu tarafında büyük 
önemle karşılanıyor. Sadece bu 
sektördeki yatırımların değil her sek-
tördeki yatırımların destekçisiyiz.” 
dedi.
Karşılıklı soru cevap şeklinde ge-

çen toplantıda yeni yatırımcıların 

istek ve sorunları tek tek mikrofon 

uzatılarak soruldu ve görüşleri 

alındı. Bakanlıktan ve Kuyumcu-

kent yönetiminden isteklerini dile 

getiren yabancı yatırımcılara bu 

konularla ilgilenileceği, ülkemiz-

de ve Kuyumcukent’te rahatça 

yatırımlarına devam edebilecekleri 

ve yeni yatırımcıları ülkemize davet 

etmeleri hususları konuşuldu. Sorun-

ları için en kısa zamanda, en uygun 

çözümlerin kendilerine bildirileceği 

aktarıldı. 

Toplantı yabancı yatırımcıların 

gösterilen ilgiden ve bu organi-

zasyonun düzenlenmesinden çok 

memnun kaldıklarını dile getirme-

lerinin ardından hatıra fotoğrafının 

çekilmesiyle sona erdi.
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3 YILIN SONUNDA
KİAŞ, Kuyumcukent te-
sisinde üyelerden topladığı 
aidat, müşterek methal 
olarak ayrılmış alanlardan 
elde ettiği kira gelirleri ile 
üyelerden elde ettiği otopark 
hizmet bedeli gibi gelirleri, 
tesise ait tüm 
giderleri (bakım ve onarım, 
güvenlik, temizlik, ortak alan 
giderleri, personel ücretleri 
ve amortisman giderleri vs.) 
karşılamak üzere kullanmak-
tadır.

YAKLAŞIK 3 YILDIR ZAM YAPILMAYAN AİDATLARA 
ZORUNLU DÜZENLEME

Yönetim göreve başladığı tarihten itibaren yaklaşık 30 aydır, üyelerden alınan 
aidatlara herhangi bir zam yapmadan hizmetlerini en yüksek kalitede ver-
meye devam etmektedir. Bu yüzden de aidatlara son olarak 2016 yılı Ocak 
ayında, günün ekonomik şartları gözetilerek zam yapılmak zorunda kalınmıştır. 

O dönemlerde Dolar kuru 2,80-2,90 seyirlerinde ve asgari ücret (brüt) 1.647 TL 
olarak açıklanmıştır. 3 yıla yakın bu süreçte Dolar Kurunda %65-70 arası artış ile 
4,70-4,80 civarlarında iken, asgari ücret (brüt) %23 artış ile 2.029 TL ‘ye gelmiştir.   
  
Yine 2016 Ocak ayında ÜFE 5,94, TÜFE 9,58 iken 2018 Haziran ayında ÜFE 23,71, 
TÜFE ise 15,39 oranlarına yükselmiştir.      

Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde Kuyumcukent Kompleksinde uluslararası 
standartlarda verdiği hizmetlerinin kalitesini sürekli yükseltmek hedefiyle 
faaliyetlerine devam eden KİAŞ’ın aidatlarda yeni düzenlemelere gitme-
si gerekliliği doğmuştur.  Zam yapılmayan dönemlerde döviz kuru, asgari 
ücret ve enflasyondaki bu artışlar gerçekleşmeye devam etmesine rağmen 
siz değerli üyelerimize yansıtmamak için yoğun çaba sarf edilmiştir. Fakat 
bu artışlar Kuyumcukent tesisi için yapılmak zorunda kalınan mal ve hizmet 
alımlarına da ciddi bir biçimde yansımıştır. Günümüzün şartlarında giderleri 
karşılamak ve işletmenin sürekliliği için aidatlarda asgari sınırda artışa gitmek 
önlenemez hale getirmiştir.

Kuyumcukent’te

ÖDEMELERDE Ki  DÜZENLEME

 REKLAM KATKI PAYINDA YARI YARIYA İNDİRİM

Esnaflardan gelen talepler doğrultusunda, her ay toplanan aidatlara ek olarak, 

Kuyumcukent’in tanıtımı ve reklam harcamaları için 01 Temmuz 2015 tarihinden 

beri ’’AVM İşletme Katkı Payı (Reklam-Tanıtım Ortak Gideri)’’ olarak m2 başına 3 

TL (KDV dahil) olarak toplanmaktaydı.  2018 Ocak ayında yapılan Olağan Genel 

Kurul toplantısında ’’ AVM Reklam Katkı Payı uygulamasının talep olması halinde 
tamamen kaldırılması veya Reklam Katkı bedelinin metrekare başına 3 TL’yi aşma-
mak üzere ihtiyaçlar doğrultusunda azaltma ya da sonrasında arttırma hususlarında 
Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu’na verilmesi,’’ konusu görüşülmüş ve 

bu madde oy çokluğuyla kabul edilmişti. 

Alınan bu yetkiye istinaden tanıtım ve reklam harcamaları için yönetim tarafından 

anket düzenlenmiş, bu ankette yaklaşık sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçların birbi-

rine yakın olması sebebiyle; katkı payının, kararda açıkça verilen azaltma yetkisi 

doğrultusunda 1,5 TL (KDV Dahil) şeklinde güncellenmesine karar verilmştir.

Ankete katılan tüm esnafın değerlendirmeleri dikkate alınarak düzenleme 

yapılmış, tüm talepler ortak paydada birleştirilmeye çalışılmıştır. Tüm esnafımızın 

fikri ve değerlendirmeleri yönetim için önem arz etmektedir.
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İAR’ın her yıl Sosyal Sorumluluk ve yardımlaşma 
alanında belirlenen kişilerin arasında Darülaceze 
sakinlerini de umreye göndermesinden dolayı teşek-
kür  ziyaretinde bulundular.
İstanbul Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci;  “Um-
reye gitmek isteyen, ancak durumu olmayan yok-
sul ve kimsesiz Darülaceze sakinlerine, bu imkanı 
sağladığı için o kişiler adına Özcan Bey’e ve emeği 
geçen herkese teşekkür ederiz” dedi. 
 
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze Baş-
kan Yardımcısı Funda Ersin, Özel Kalem Müdürü Merve 
Çakır’dan oluşan heyeti Kuyumcukent’ten; İAR Yöne-
tim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç, KİAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, KİAŞ Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Abdullah Deniz, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Fatih Kurtulmuş, KİAŞ Genel Müdür Vekili Sadi 
Ağır, KİAŞ Engelli Koordinatörü Aydın Avşar karşıladı. 
İAR Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç , 
Sosyal Sorumluluk Projelerine devam edileceklerini ve 
Darülaceze sakinlerini de unutmayacaklarını söyledi.

İAR’a Anlamlı Ziyaret
Evsizlerin, kimsesizlerin sığınağı olan Darülaceze Başkanı 
ve Heyeti, İAR Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç’ı 
makamında ziyaret etti.
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KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş; 
‘‘Kuyumcukent’e yeni hizmetler getirme 
çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi.

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, 
önceki dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, 
Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Av.Mehmet 
Alacacı ile birlikte Ziraat Bankası Genel Müdür 
ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye  Banka-
lar Birliği Başkanı Hüseyin AYDIN’ı ziyaret etti. 
Görüşme esnasında dünyanın en büyük 
entegre altın, gümüş, mücevher üretim ve 
ticaret merkezi olan Kuyumcukent tesisinin 
genel işleyişi hakkındaki bilgileri aktaran Sudaş; 
tesis içinde Ziraat Bankası’nın bir şube açmasını 
istediklerini belirtti. Ticaretin ve alışverişin büyük 
miktarlarda yapılan Kuyumcukent’te Ziraat 
bankasının eksikliğini de vurguladı.  Ziraat 
Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin AYDIN bu isteği ivedilikle değerlendire-
ceklerini söyledi.

KUYUMCUKENT’TEN ZİRAAT 
BANKASINA ZİYARET
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İlgili Tebliğin 6. Madde 1. bendi gereğince; firmaların “Ayar evi 
faaliyetinde bulunulabilmesi için Genel Müdürlükten ayar evi belge-
si alınması şarttır.” koşulu yer almaktadır. Ayrıca aynı tebliğin 
7. Madde 2. Bendi gereğince; “Ayar evi belgesi bulunmayanlar, 
vize edilmeyen veya iptal edilenler ayar evi faaliyetinde buluna-
mazlar.” ibaresi yer almaktadır. 

Kuyumcukent’te bulunan tüm ayar evlerine ilgili tebliğ gereği 
gerekli bilgilendirme Temmuz ayı itibari ile yapılmış, belgesi olma-
yan ayar evlerinin belgeleri alınması için 2 aylık süre tanınmıştır. 
Resmî gazete de yer alınan şartların sağlanması, Darphane Genel 
Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi ve belgesi alınması gerekmekte-
dir. 2 aylık sürede belgesini tamamlamayan firmaları ilgili kurumlara 
bildirmek durumunda kalınacaktır.

Yapılan tüm işlerin Yetkili, ehil kişiler tarafından yapılması kanun 
açısından önemli olduğu kadar tesisimiz için de yaptırımlarla 
karşılaşılmaması adına son derece önemlidir. Amacımız hep birlikte 
kanunlara uygun uzman kişiler ile birlikte görevlerimizi yerine ge-
tirmektir.

Kıymetli maden, kıymetli madenlerden 
mamul ürünler ve taşların Darphane 
dışında özel ayar evleri tarafından da 
analiz işlemlerinin yapılmasına imkân 
tanıyan yasal düzenleme, 18 Nisan 
2018 tarihinde Başbakanlık (Hazine 
Müsteşarlığı)’tan: “Kıymetli Maden ve 
Taş Analizinde Verilecek Ayar Evlerinin 
Standartları, Seçimi ve Denetim 
Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” 
yürürlüğe girmiştir. 

YETKİ BELGESİZ
AYAR EVİ KALMAYACAK!
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Tesisimizde işyerlerinin topraklama ve iç tesisat ölçümlerinin düzenli olarak yaptırılmaması 
ana şaft bölgesinde zaman zaman aşırı yüklenmelerden dolayı yangın ile karşı karşıya 
kalınmakta, cihazlar kullanılmaz hale gelmektedir. Arıza giderilirken iş kayıplarının yanı sıra 
Kuyumcukent sakinleri maddi kayıplarla da karşı karşıya kalmaktadır. Kanuni zorunluluk 
olması dışında, siz işverenler ile bizlerin koordineli çalışarak tesisimizde olası tehlike ile risklerin 
en aza indirgenmesi için tedbirler almamız en önemli görevimizdir. 

25.04.2013 tarih 28628 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLA-
NIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince; Elektrik İç Tesisat 
Ölçümlerinin yaptırılması kanuni zorunluluktur. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. 
Madde gereğince işveren, işyerindeki tüm tehlike ve risklere karşı önlem almalıdır. Elektrik 
tesisatından kaynaklanan riskler de öncelikli olarak önlem alınması gereken risklerdir. Bu 
açıdan baktığımızda topraklama ölçümlerini aşağıda belirtilen şartlarda yaptırmak ve 
ölçüm sonuçlarına göre gerekli düzeltmelerin yapılması zorunludur. 

*Sadece EMO üyesi olan Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik mühendisleri tarafından 
yapılabilir. Bu ölçümlerin yapılabilmesi için ölçüm yapan kuruluşların, “mühendis” ünvanına 
ve belgesine sahip personel bulundurması gerekmektedir.  
*Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve İncelemeleri, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, TS HD 60364-6 ve 
TS HD 60364-4-41 Standardı’na göre yaptırılması gerekmektedir. 
Siz üyelerimizin bu zorunlu uygulamayı kolaylıkla yerine getirebilmesi için Kuyumcukent 
Mağaza Bloğu No:4 Z028 adresinde faaliyet gösteren EKB ÇEVRE& ENERJİ DANIŞMAN-
LIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Firması ile KİAŞ arasında iş birliği sözleşmesi imzalanıştır. Yapılan iş 
birliği sözleşmesine istinaden yukarıda bahsi geçen topraklama ve iç tesisat ölçümlerinizi 
periyodik olarak artık zamanında ve daha kolay yaptırabilirsiniz.   EKB ÇEVRE& ENERJİ 
DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK firması tarafımızca incelenmiş olup, Kanunda geçen tüm 
yükümlülüklere ve prosedürlere göre ölçümleri yaptığı ve belgesinin olduğu tespit edilmiş, 
Firmanın referansları ve belgeleri kontrol edilerek tesis içerisinde hizmet vermele-
rinde bir sakınca olmadığı görülmüştür.

TOPRAKLAMA VE İÇ TESİSAT
ÖLÇÜMLERİNDE ZORUNLU UYGULAMA
Endüstriyel tesislerde, şalt 
sahalarında veya özel işlet-
melerde elektriksel güven-
liğin sağlanması anlamında 
topraklama ve iç tesisat 
ölçümlerinin yapılması 
büyük önem taşımaktadır.
Yapılacak olan ölçümler 
İnsan hayatı ve cihazların 
ömrü, koruma eleman-
larının çalışması için büyük 
önem arz etmektedir. 
Mutlaka her yıl periyodik 
olarak ölçülmeli ve rapor-
lanmalıdır.
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Altın Rehber’in düzenlediği “En İyi Markalar” ödül gecesi Kuyumcukent Wedding 
Palace’da yapıldı. Sanat ve İş Dünyasının birçok ünlü isminin katıldığı geceyi Okan 
Karacan sundu. 
İlk kez düzenlenmesinden dolayı ses getiren gece, Alia Medya ‘nın ev sahipliğinde “İşte 
İşimiz En İyi Marka Ödülleri” Töreni adıyla, Temmuz ayına damgasını vurdu.
Gecenin açılış konuşmasını KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş yaptı. Sudaş; 
“ Böyle büyük markaları bu tesiste ağırlamaktan da gurur duyuyoruz. Organizasyonu 
yapan Ali Özcan’a ve ekibi ile Wedding Palace Düğün Organizasyon firmasına da 
teşekkür ederiz” dedi. Neşeli tavırları ve sempatik sunumuyla geceyi renkli hale ge-
tiren Okan Karacan’ın sahneye davet ettiği Ceyhun Yılmaz “En İyi Radyo Programcısı” 
ödülünü Okan Karacan’dan aldı. İkili dostluklarının pekiştiği yıllara ait anılarını sahnede 
izleyicilerle paylaştı. Yılların usta oyuncusu Sinan Bengier’de “En İyi Tiyatro Oyuncusu” 
ödülünü aldı.

Geceyi “En İyi Bando Müzik Grubu” dalında ödül alan Bando Bando yaptıkları göste-
riyle renklendirdi. 
Bu muhteşem gecede ödül alan bazı ünlüler şu şekilde oldu:

İş ve Ekonomi, Sanat Dün-
yasının birbirinden iddialı 
marka ve sanatçıları “İşte 
İşimiz En İyi Marka Ödülleri” 
gecesinde sahiplerini buldu…

ALTIN REHBER EN İYİ 
MARKALAR ÖDÜL TÖRENİ 
KUYUMCUKENT’TE YAPILDI

En İyi Şarkı ve Şarkıcı Dallarında: Ekin,
Gelin Halayı
Yılın Spor Adamı: Turgay Kıran
Yılın En İyi Oyuncusu: Fazilet Hanımın Kızları Di-
zisinde boy gösteren ünlü oyuncun Türkan Kılıç
Yılın En İyi Dizi Karakteri: Yaprak Tüter
Yılın En İyi Dansçısı: Oryantal Didem
Yılın En İyi Tiyatrosu: Ahmet Çevik Tiyatrosu
Yılın En İyi Radyo Programcısı: Ceyhun Yılmaz
Yılın En İyi Fantezi Kadın Sanatçısı: Bahar Gelir
Yılın En İyi Fantezi Erkek Sanatçısı: Yağız
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Sinan Bengier
Yılın En İyi İş Adamı: Metro Holding Ceo’su 
Fatih Öztürk
Yılın En İyi Derneği: Hayaller Gerçek Olsa Derneği; 
Fulden Uras
Uluslar Arası Başarı Ödülü: İrsel Çivit
Yılın En İyi Televizyon Programı: Habertürk Lütfen + 1 
Orhan Kural
Yılın En İyi Magazin Haber Portalı: Magazinkolik Nur-
can Sabur
Yılın En İyi Haber Programcısı: Ece Üner
Yılın En İyi Magazin Gündem Programı: Kadir Balık 
İle Magazin
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26.Dönem İstanbul Milletveki-
li ve Eski Bağcılar Belediye 
Başkanı Feyzullah Kıyıklık 21 
Haziran 2018 tarihinde; Kuyum-
cukent tesisini ziyaret ederek 
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilleri Abdullah Deniz ve 
Fatih Kurtulmuş ile makamında 
görüştü. Görüşmede Deniz ve 
Kurtulmuş; Dünyanın en büyük 
entegre altın, gümüş, mü-
cevher üretim ve ticaret 
merkezi olan Kuyumcukent 
tesisinin ve genel işleyişi hak-
kında bilgiler verdi. Feyzullah 
Kıyıklık teşekkürlerini sunarak 
tesisten ayrıldı.

26.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ve 
ESKİ BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI
FEYZULLAH KIYIKLIK KİAŞ YÖNETİMİNİ 
ZİYARET ETTİ
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Bu derece önem arz eden ve büyük bir finansal merkez olan böyle bir işletmenin güven-
liği konusu kuşkusuz büyük önem taşımakta ve asla bir açık veya zafiyet kabul etmemek-
tedir. 
Kuyumcukent yönetimi tarafından da emniyet ve güvenlikle ilgili konular, ulusal ve 
uluslararası alanlardaki değişim ve gelişmeler takip edilmektedir. Ayrıca bu sistemlerin 
komplekse uyarlanabilmesi ve güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi konularına ağırlık veril-
mektedir. Bununla birlikte güvenlik birimi tarafından Kompleksin içi ve dışı 7 gün 24 saat 
kameralarla izlenmekte ve görüntüler kayıt altına alınmakta; tesisin güvenlik sistemi ayrı-
ca, alarm ihbar sistemleri ve silahlı/silahsız güvenlik personeli ile desteklenmektedir. Bütün 
giriş-çıkış noktalarında akıllı sistemler ile giriş ve çıkış kontrolleri gerçekleştirilmektedir. 

Yönetimin yaptığı tüm bu tedbirlere ek olarak da Kuyumcukent Güvenlik Müdürlüğü; em-
niyet ve güvenlik yönünden, İstanbul Valiliği / İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube 
Müdürlüğü tarafından da rutin şekilde zamanlı/zamansız ve habersiz denetlenmektedir.

Kuyumcukent Emniyet ve Güvenlik yönetmeliğinde belirtilen ve Emniyet Müdürlüğü 
tarafından paylaşılan bilgilere istinaden, Kuyumcukent kompleksinin ve onun kul-
lanıcılarının can ve mal güvenliği ile huzurunu sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol 
hizmetlerini yerine getirmek amacı ile güvenlik tedbirleri arttırılmıştır.

Kuyumcukent kompleksinin personeli, müşteri ve ziyaretçilerinin; 5188 sayılı özel güvenlik 
hizmetlerine dair kanun, bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik gereğince güven-
lik görevlileri tarafından KİAŞ logosu olan araçlar hariç, tüm araçlar kontrol noktalarında 
aranacaktır. Tesise yaya giren kişiler X Ray ve boy dedektörlerinden geçirilecek olup giriş 
ve çıkış için yangın kapılarının kullanılmaması gerekmektedir. 

Yönetim olarak siz değerli tesis sakinlerinden de kontrol esnasında zorluk çıkarmayarak 
güvenlik görevlilerine yardımcı olmanızı, yapılan uygulamalara (üst araması, bagaj 
kontrolu vb.) katılımda bulunarak destekçi olmanızı beklemekteyiz.

Amacımız sizi bekletmek, engel olmak, geciktirmek değil sadece sizin güvenliğinizi 
sağlamaktır. Arama yapan personele yardımcı olmanız, girişlerde sıra oluşturulmaması 
adına çok önemlidir.

DAHA GÜVENLİ BİR 
KUYUMCUKENT İÇİN EL ELE
Güvenlik özellikle büyük 
ölçekli işletmelerde hep 
risk taşıyan ve bir o kadar 
da önem arz eden bir konu 
olmuştur. Kuyumcukent 
Kompleksi 20.000 çalışanı, 
altın, gümüş ve mücevher 
işleme kapasitesiyle dünya-
da ve Türkiye’de eşi benzeri 
olmayan devasa bir tesis 
olması sebebiyle dünya 
çapında önemli bir çekim 
merkezi olmuştur. 
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Orhan Gazi’den günümüze festival tadında ve adından çok fazla söz edilen, 
yerli yabancı birçok meraklısı olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri her dönem Kırkpı-
nar Güreş Ağalarıyla da adından sıkça bahsedilmektedir.   Eskiden güreşler 
ağanın denetiminde yapılırdı. Kırkpınar Güreşlerinin en ilginç yönü Kırkpınar 
ağalığıdır. Pehlivanları çağıran, yarışmaları düzenleyen, gelen konukları ağır-
layan, yemek ve yatacak yerlerini temin eden, örf ve adetlere uygun olarak 
güreşlerin yapılmasını sağlayan, ödüller veren ve güvenlik düzeni alan yetkilidir.

Bu yıl 657. Tarihi Kırkpınar Kültür Etkinlikleri Haftası 09-15 Temmuz 2018 tarihleri 
arasında gerçekleşti. Edirne Valisi  Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı 
Recep Gürkan’ ın da izlediği güreşler yine aynı coşkuyla geçti. KİAŞ Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş da bu yıl yarışmaları yerinde izledi. Yıllardır 
Kırkpınar ağalığı yapan Seyfettin Selim ve damadı olan Celi Demirsoy’un özel 
davetlisi olarak yağlı güreşleri izleyen Sudaş “Burada olmak ekranda izle-
mekten daha keyifli. Bütün güreşleri izledim. İnanılmaz bir enerji var burada. 
Herkesi bu güreşleri izlemesi için buraya davet ediyorum.” dedi. 

SEYFETTİN SELİM KİMDİR?
Cumhuriyet tarihinin en fazla Kırkpınar Ağalığını yapan Seyfettin Selim 5 yıl 
üst üste ve son olarak 2018 yılı da dahil olmak üzere toplam 10 yıldır Kırkpınar 
Ağalığını sürdürmektedir.

Kırkpınar Güreş Ağası; 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018

Celi Demirsoy ‘’CD Mimarlık İnşaat Ltd. Şti. kurucusu KİAŞ ve Kuyumcukent 
de yöneticilik yapmış Kapalı Çarşı ve Kuyumcukent esnaflarından Mimar Celil 
Demirsoy da Efsane Kırkpınar ağası Seyfettin Selimin damadıdır.’’  Erzincan 
Kemaliyeli olup 1985’de İstanbul’da doğdu. İlk orta ve mimarlık eğitimini İstan-
bul’da tamamladı.
Çalışmalarına 2008’den bu yana kurucusu olduğu CD Mimarlık İnşaat San. Ve 
Tic. Ltd. Şti’de devam etmektedir.

SOYLU BiR TARiHE SAHiPTiR 
KIRKPINAR GÜREŞLERi
Edirne’nin geleneksel yağlı güreşi 
Kırkpınar, yalnızca bir güreş olayı 
değil, kentte yaşamı da etkileyen bir 
olaydır. Kırkpınar güreşleri efsanevi 
bir kökene dayanır.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim

Edirne Bld. Bşk.
Recep Gürkan

Şampiyon
Orhan Okulu

2. Güreşçi
Şaban Yılmaz

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat Sudaş

Kırkpınar Ağası
Seyfettin Selim

Yılın belli dönemlerini kampanyalarla süsleyen, tüketiciye farklı avan-
tajlar sunan, gerçekleşen indirim oranlarıyla alışveriş imkanı sunan 
Kuyumcukent düğün sezonunda da bir çok avantajları bir arada 
sundu. 
Kuyumcukent evliliğe hazırlanan çiftlerin bütün ihtiyaçlarını tek çatı al-
tında toplayan bir alışveriş merkezi. Alyans, tektaş ve beştaştan dave-
tiyeye, gelinlikten gelin ayakkabısına, kına düğün organizasyonundan, 
nikah ve düğün salonlarına kadar her şeyi bir çatı altında, güvenle, 
kaliteli hizmet anlayışıyla sunan Kuyumcukent bir de üstüne imalattan 
halka sloganıyla da tüketiciyi çekiyor.
Düğün sezonu alışveriş fırsatları için hazırlanan Kuyumcukent’teki ürün-
lerin bir arada gösterildiği reklam filmi de etkili televizyon kanallarında 
ki reytingi yüksek dizi ve programlarda yer aldı. Yine en çok izlenilen 
programlar ve ana haberlerde haber olarak “Düğün alışverişi Fırsatları” 
tüketiciye sunuldu. Radyo reklamları ve ınsertlerle desteklenen kam-
panya AVM’nin cephesindeki Dev LCD ekranda da sürekli yer aldı.
Kampanya dönemi için KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş 
“Bu kampanya döneminde de esnafımızın yüksek verim elde etmesini, 
tüketicilerimizin de bu fırsatlardan faydalanmasını arzu ettik. % 50’ye 
varan indirimler ve evliliğe dair her şeyin tek çatı altında toplandığı bu 
kampanya döneminde bütün esnafımızın ve tüketicilerimizin fayda-
landığını umut ediyorum .” dedi.

KUYUMCUKENT’TE
‘‘DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ FIRSATLARI’’
Yaz ayları düğün ayları demek. Düğün 
demek birçok hazırlığın aynı zamanda, 
dikkatlice ve maliyet hesabı yapılarak 
hayatın en önemli gününe hazırlanmak 
demek.  Kuyumcukent AVM’de düğün 
sezonu sona ermeden evlilik hazırlığı 
yapan, evlenmek için eksiklerini tamamla-
maya çalışan çiftler için yine çok cazip bir 
kampanya düzenledi.
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KİAŞ Teknik Müdürlük yetkili personelleri tarafından Kuyumcukent Kompleksinde ger-
çekleştirilen denetimlerde, usulsüz olarak kaçak elektrik ve su kullanan mahaller tespit 
edilmiştir. 
Kaçak elektrik ve su kullanan işletmelerde yapılan saha denetiminde; bazı mahallerin, 
su ve elektrik sayaçlarının giriş noktalarından kaçak hat çekerek çalışır vaziyette olan 
iş makinelerine enerji ve su girişi yaptıkları görülmüştür. Mahallerin kaçak su ve elektrik 
kullanmak suretiyle, ‘kullanma hırsızlığı’ suç unsurunu oluşturabilecek eylemlerde bulun-
dukları tespit edilmiştir. 
Yasal olarak suç teşkil edebilecek bu eylemlerin verdiği zararlar aynı zamanda da siz 
değerli kat maliklerimizin de bütçesine zarar vermektedir. Bunun bilinci ile söz konusu 
usulsüzlüğü yapan mahallere KİAŞ Yönetim Kurulunca alınacak kararlar gereğince mad-
di para cezaları kesilecek olup ayrıca haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na suç unsuru 
oluşturan su ve elektrik sayaçları mühür bozma vb. eylemlerinden dolayı, ilgili maddeler 
uyarınca suç duyurusunda bulunularak gerekli kanuni takibat başlatılacaktır. 
Teknik Müdürlük olarak tüm işletmelerin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri 
beklenmektedir. Sizlerden almış olduğumuz emaneti iyi bir şekilde işletebilmek amacı ile 
denetimlerimiz sürekli olarak devam etmektedir. Suç teşkil edebilecek eylemlerle karşı-
laşıldığında gerekli yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir. Kaçak kullanımlara karşı 
başlatılan mücadelede hiçbir mahale taviz verilmeyecektir.” 

KAÇAK ELEKTRİK VE SU 
KULLANANLARA BASKIN

KİAŞ Teknik Müdürlük her 
yıl olduğu gibi denetimlerine 
ara vermeden devam ederek, 
usulsüz kullanımların önüne 
geçmek için çalışmalarını 
sürdürmektedir.

 KAÇAK ELEKTRİK VE SU KULLANAN 
KİŞİLER HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ 
DUYURUSU

Ortak alanlardan sorumlu olan KİAŞ; tesis içerisinde taşımacılıkta kullanılan trans-
paletler yüzünden kalebodurlarda oluşan zararlara bir son vermek için yeni bir uy-
gulama başlattı. Yönetim, Kuyumcukent atölye bloğundaki yan hizmet mağaza-
larının yük taşımak için kullandığı transpalet ve taşıma araçlarına yeni bir standart 
getirdi. Artık sessiz yapısı ve darbeyi emici özelliğiyle zeminlere zarar vermeyen, 
döküm üzeri poliüretan tekerlek ve standartlara 
uygun olan transpaletlere KİAŞ tarafından plaka 
verilecektir. Tekerlekleri belirlenen standartlarda 
olmayan, kırılmış, çatlamış olan transpalet ve taşıma 
araçlarının ise tesise girişine izin verilmeyecektir. Trans-
palet araçlarının tekerlekleri belirlenen standartlarda 
olan ve plakası olmayan transpalet sahibi firmalar 
KİAŞ danışma görevlilerine başvurarak işlemlerini 
gerçekleştirebileceklerdir.

Unutmayalım ki, Kuyumcukent hepimizindir, bizler 
sahip çıktıkça Kuyumcukent çok daha iyi koşullarda 
sektörün gözdesi olmaya devam edecektir. Herkesi 
rahatsız eden bu durumları sadece KİAŞ düzeltemez, 
sizinlerinde yardım ve desteğinize ihtiyacımız ol-
duğunu unutmayınız.

KİAŞ’TAN YENİ UYGULAMA
TRANSPALETLERE PLAKA GELİYOR

Kuyumcukent Yönetimi 
tarafından güvenlik, temizlik, 
otopark, çevre düzenlemesi, 
teknik işletme v.b. konularda 
alınan kararlar; işyeri sahiple-
rinden çalışanlarına, müşte-
rilerden ziyaretçilere kadar 
herkesi memnun edecek ideal 
şartları sağlamak içindir.
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Sancaktepe Belediye Başkanı 
İsmail Erdem’e yapılan neza-
ket ziyaretinde tesisin işleyişi 
hakkında bilgi verilirken, altın 
takıların üretildiği, modelle-
rin ortaya çıktığı, ince ince 
işlendiği atölyelerimizden ve 
değerli ürünlerin perakende 
satışlarının yapıldığı mağaza 
bölümümüzden de bahsedildi. 
Yapılan bu ziyaretle başlayan 
dostluğun Kuyumcukent’te 
devam etmesi temennisinde 
bulunuldu. En kısa zamanda 
iade-i ziyarette bulunacağını 
söyleyen Sancaktepe Belediye 
Başkanı İsmail Erdem yapılan 
ziyaretten memnun kaldığını 
belirtti.

SANCAKTEPE BELEDİYE 
BAŞKANI’NA NEZAKET ZİYARETİ
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in daveti üzerine KİAŞ Başkanı Nevzat 
Sudaş ve KİAŞ Yönetim Kurulu üyesi Av. Merve Koçyiğit nezaket ziyaretinde bulundu.

İstanbul’da da engelli okulları yapan ve 
desteklerini esirgemeyen hayırsever iş adamı Av. 
Özcan Halaç’ın daha öncede Kuyumcukent 
Sosyal Projeler ve Engelli Koordinatörü aynı za-
manda Sason’lu Aydın Avşar aracılığı ile birçok 
kez Batman Sason’a engelliler için tekerlekli san-
dalye yardımı yaptı. 
Av. Özcan Halaç’ın geçtiğimiz günlerde Sason’a 
gönderdiği tekerlekli sandalyelerden birine ka-
vuşan doğuştan bedensel engelli olan Adnan 
Kandemir çok mutlu olduğunu, akülü sandalye 
sayesinde artık istediği her yere çok rahat gide-
bildiğini yardım edenlere çok teşekkür ettiğini 
söyledi.

İSTANBUL’DAN BATMAN’A 
UZANAN YARDIM ELİ

İstanbul Altın Rafinerisi 
Yönetim Kurulu Başkanı Av. 

Özcan Halaç Batman Sason il-
çesindeki engelli vatandaşlar 

için 4’ü akülü olmak üzere 7 
adet tekerlekli sandalye ve 2 
adet ortopedik hasta yatağı 

gönderdi.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl kimyasal yöntemlerle kireç ve tortu temizliği 
yapılarak sizlerin hizmetinize sunulmuş olsa da talepleri karşılayama-
dığı görülmüştür. Bunun yanı sıra ekstra yük ve güç ile çalışarak enerji 
maliyetinin artmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum mevcut 
sistemin revizyonun yapılması ihtiyacı doğurmaktaydı fakat yapılan 
teknik çalışmalar, araştırmalar neticesinde yerli bir firmadan 4. Soğut-
ma kulesinin alınması daha az maliyetle, tesise daha çok fayda 
sağlayacağı tespit edilmiştir. 
Her geçen gün teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda tesisimize ve 
ortam şartlarımıza uygun bir kule seçilerek, sizlere daha iyi soğutma 
hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.  Önümüzdeki birkaç yılda bu 
ekipmanların tamamı yenilenerek uzun yıllar tam randımanlı şekilde 
hizmet etmesi sağlanacaktır.

Tesisimize 12 yılı aşkın bir süredir hizmet 
vermekte olan soğutma kuleleri yıllara 
sari olarak ilk günkü gibi görevini yerine 
getirememekle birlikte, doluluk oranı 
artan tesisimize yetersiz kalmaktadır.

Kuyumcukent
Yenilenmeye Devam Ediyor

Yönetim; Kuyumcukent sakinlerinin ve çalışanlarının 
dinlenme ihtiyaçlarını gidermek, huzurlu bir şekilde vakit 
geçirmelerini sağlamak adına tesis genelinde bulunan 
yeşil alanlara 3 adet kamelya montajı yapılmıştır. Ge-
len talep ve memnuniyet göz önünde bulundurularak 
2 adet kamelya da en kısa sürede değerli üyelerimize 
hizmete sunulacaktır.  Güneş geçirmeyen, 7 kişilik otur-
ma alanına sahip, ergonomik, insan sağlığı ön planda 
tutulan kamelyalar sayesinde; görüntü kirliliğine sebep 
olan, üyelerimizin ve tesisi ziyarete gelen müşterilerimizin 
göz zevkini bozan, Kuyumcukent Tesisine yakışmayan 
görüntüler ortadan kaldırılmıştır.
KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz; 
“Hizmetlerin sunulması kadar hep birlikte yaşanılan me-
kânların korunması ve yaşatılması da sunulan hizmetlerin 
kalıcılığını sağlamak açısından çok büyük önem arz 
etmektedir. Toplumu oluşturan bireyler sorumluluk bilin-
ciyle hareket etmeli ve ortak mekânlarına sahip çık-
malıdır. KİAŞ Yönetimi olarak sürekli araştırma ve kendini 
yenileme ilkesiyle hareket etmeye devam edeceğiz.” 
dedi.

KUYUMCUKENT’İ GÜZELLEŞTİRME 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!

Kaliteli hizmet anlayışı ile hareket eden KİAŞ yönetimi, 
potansiyeli ve iş hacmiyle yaşayan bir Merkez olan Kuyum-
cukent’in çehresini daha da güzelleştirmek ve yeşil alanlarda 
sürekliliği sağlamak için, daha önceki dönemlerde başlatmış 
olduğu peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarına etkin bir 
şekilde devam etmektedir.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamaları kapsamında bir projeye daha imza 
atan KİAŞ yönetimi; T.C. Gençlik ve Spor Bakan-
lığı, Türkiye Satranç Federasyonu ve T.C. Millî 
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Nisan ayında 
satranç turnuvalarına Kuyumkent’in perakende 
bölümününde tanıtımına katkıda bulunarak 
Kuyucukent AVM’de ev sahipliği yaptı.

KUYUMCUKENT’TE ŞEHİT MAHİR AYABAK 
SATRANÇ TURNUVALARI

Kuyumcukent’te 19-22 Nisan tarihleri arasında 15 Tem-
muz Şehitlerinden Mahir Ayabak’a adanan Satranç Tur-
nuvaları düzenlendi. 19 Nisan’da başlayan Bahçelievler 
İ lçe Spor Okulları satranç turnuvası TSF Bahçelievler İ lçe 
Temsilcisi Eyüp Araz ve KİAŞ Genel Müdür V. Sadi Ağır’ın 
açıl ış hamlesini yapması i le başladı. Yoğun katıl ımın bu-
lunduğu turnuvanın ödül töreni 20 Nisan’da yapıldı. Ödül 
töreninde bu tarz organizasyonlara ev sahipliği yap-
maktan mutluluk duyduklarını, her zaman çocukların ve 
gençlerin destekçisi olabileceklerini belirten KİAŞ Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş turnuvaya katılan aile-
lere de katıl ımlarından dolayı teşekkür etti. Bahçelievler 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İ lçe Müdürümüz Numan Nafiz 
Şahin ise Kuyumcukent Yönetiminin bu organizasyonlara 
yıl lardır verdiği desteklerinden ötürü KİAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevzat Sudaş’a teşekkür plaketi taktim etti. 
Bahçelievler İ lçe Spor Okulları satranç turnuvasının ka-
zananlarının açıklanması i le kupa ve madalyaları takdim 
edilen öğrenciler i le hatıra fotoğraları çekildi.
Turnuvanın son iki günü 15 Temmuz Şehitlerinden Mahir 
Ayabak’a adandı. Yaklaşık 1000 sporcunun katıl ım sağ-
ladığı Mahir Ayabak Satranç Turnuvası büyük bir coşkuy-
la geçti. Çocukların büyük heyecan yaşadığı turnuvanın 
açıl ışını 15 Temmuz Şehidimiz Mahir Ayabak ‘ın annesi 
Muteber Ayabak ve BKM Yönetim Kurulu Başkanı Sela-
hattin Uyanık yaptı. 

Büyük çekişmelerin yaşandığı turnuvanın sonunda ödül 
törenini Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develi-
oğlu, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekil i Abdullah De-
niz, KİAŞ Genel Müdür Vekil i Sadi Ağır, İstanbul Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İ l Müdürü Cemil Boz, , Bahçelievler 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İ lçe Müdürümüz Numan 
Nafiz Şahin ve Şehidimizin kıymetli Ailesi katıldılar. 
Şehidimizin Ablası Kayra Zehra Ayabak yapmış oldu-
ğu açıl ış konuşmasında turnuvanın düzenlenmesinde 
büyük emekleri olan İstanbul Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İ lçe Müdürü Numan Şahin’e ve ev sahipliği yapan 
Kuyumcukent Yönetimine teşekkür ederek dereceye 
giren sporcuları tebrik etti. 15 Temmuz Şehidimiz Mahir 

Ayabak adına düzenlenmiş olan Santranç Turnuvasının 
Ödül töreninde Şehidimiz bir kez daha rahmetle yaad 
edildi. İstanbul’umuzun birçok semtinden ilçemize 
teşrif etmiş Satranç severlere Bahçelievler Belediye 
Başkanına ve Kuyumcukent Yetkil i lerine ev sahipliğin-
den dolayı teşekkür edildi. Programda konuşma yapan 
Bahçelievler Belediye başkanı Osman Develioğlu 
İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İ l Müdürlüğüne ve 
organizasyonu üstlenen Bahçelievler Gençlik Hizmetle-
ri ve Spor İ lçe Müdürlüğüne ve ev sahipliğini üstlenen 
Kuyumcukent Yönetimine bu anlamlı organizasyonu 
gerçekleştirdiklerinden dolayı teşekkürlerini i letti.
Bahçelievler 15 Temmuz Şehidimiz Mahir Ayabak adına 
düzenlenen Santranç Turnuvası Kuyumcukennt’te yapı-
lan Ödül töreni i le son buldu.
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Toplantıya KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, KİAŞ Yönetim 

Kurulu Başkan Vekili Abdullah Deniz, KİAŞ Genel Müdür Vekili Sadi Ağır, 

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, 

Boğaziçi Yönetim Genel Müdürü Dinçer Çetintaş, Halk Ekmek Genel 

Müdürü Ahmet Bağış, İstanbul Enerji Genel Müdürü Fatih Saltabaş, 

Güneri Saatçilik Ali Güneri, Eski İl Yönetin Kurulu Üyesi Salih Kaçır, Akit 

TV Sunucusu Halis Özdemir, Bahçelievler Zabıta Müdürü Sinan Aydın, 

Eski İl Yönetin Kurulu Üyesi Türker Saltabaş, İSTAÇ Genel Müdürü Fahret-

tin Soran, Eski İştirakler Daire Başkanı Cemal Özdemir, Refah Partisi eski 

İl Yönetim Kurulu Üyesi-İşadamı Kuddusi Yüksekdağ, Ali İhsan Sudaş 

katıldı.

Siyasetin ve bürokrasinin eskimeyen dostlarının bir araya geldiği kah-

valtıda hem eski günler yâd edildi hem de bugünün siyasi ve ekono-

mik değerlendirmesi yapıldı. Gelen misafirlere Kuyumcukent’le ilgili 

bilgiler verilirken, Kuyumcukent’in geleceği hakkında da görüş alış-

verişinde bulunuldu. 

Bir başka organizasyonda tekrar buluşmak üzere Kuyumcukent’ten ay-

rılan siyasi ve bürokratlar ayrılmadan hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal 

etmediler.

SİYASİLER VE BÜROKRATLAR 
KUYUMCUKENT’TE BULUŞTU

Geçtiğimiz günlerde siyasiler ve 
bürokratlar ile bir araya gelen KİAŞ 
Yönetimi, yılların kadim dostlarını 
Kuyumcukent kahvaltı organi-
zasyonunda ağırladı.

Yönetim tarafından geçtiğimiz yıllarda Atölye Bloğu 1.Katta bulunan mes-

citi daha kullanışlı ve bakımlı hale getirilerek hizmete sunulmuştu. Kuyum-

cukent sakinlerinin ve ziyaretçilerinin kullanımına sunmak üzere ihtiyacı 

karşılamada yetersiz kalan, küçük bir alandan oluşan mescidin sınırlarına, 

hemen yanında bulunan mekan dahil edilerek mescidin kullanım alanı 

genişletilmişti. Böylece Kuyumcukent çalışanlarının ve ziyaretçilerinin me-

kan sorunu yaşamadan ibadetlerini rahatlıkla ve huzur içerisinde yapma-

larına katkı sağlandı. 

Dini inançlara saygının insana saygının en temel unsurlarından biri ol-

duğunun farkındalığıyla KİAŞ; tesiste yaşayan sakinlerin ve ziyaretçilerin 

manevi ihtiyaçlarını karşılamayı önemsemekte ve en nezih ibadet ortam-

larını oluşturmayı kendine asli görev kabul etme bilinciyle önümüzdeki gün-

lerde de Cuma mesidi halılarında değişiklik yapmaya karar verdi.

Cuma mescidinde yapılacak yenilik hakkında KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 

Nevzat Sudaş;” En iyi kalitede, yanmaya dayanıklı özel polyemit malzeme-

den üretilen halıların döşenmesi için çalışmalar başlatıldı. Bundan böyle 

insanlarımız daha rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapacaklar.

Esnaflarımızdan isiminin açıklanmasını istemeyen değerli bir hayır sahibi 

kardeşimizin katkılarıyla bu hayri ve hasbi hizmet gerçekleşmektedir” dedi.

KUYUMCUKENT CUMA MESCİDİNİN 
HALILARI YENİLENİYOR
İbadet etme ve dini görevleri yerine 
getirme toplumun temel bir ihtiyacıdır. 
Dini yaşamanın ve dinin vecibelerini 
yerine getirmenin hayattan soyutla-
namayacağının bilinciyle KİAŞ Yöneti-
mi manevi ihtiyaçlara cevap verecek 
çalışmalarına etkin bir şekilde devam 
etmektedir.
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Kapalıçarşı Yönetim Kurulu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ‘Okul Her Yerdir’ 
projesini hayata geçirdi. Fatih Büyük Reşit Paşa Ortaokulu öğrencileri, hem okulda 
öğrendikleri İngilizceyi Kapalıçarşı’da turistlerle konuşarak pratik yapmış olacaklar hem 
de Kapalıçarşı’ya gelen turistlere İstanbul ve Kapalıçarşı hakkında bilgi verme imkanı 
bulacaklar. ‘Okul Her Yerdir’ sosyal sorumluluk projesinin tanıtımına İstanbul Vali Yardım-
cısı İsmail Gültekin, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yönetim kurulu 
üyeleri ve öğrenciler katıldı. 
Proje hakkında bilgi veren Fatih Kurtulmuş, ‘’Kapalıçarşı Yönetim Kurulu olarak eğitim 
projelerini desteklemek amacıyla Kapalıçarşı’ya en yakın olan Büyük Reşit Paşa Orta-
okulu ile bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşmeye göre, 7’nci sınıftaki öğrencilere hafta-
da bir kere İngilizce pratiği yapmak üzere turistlerle görüşmek üzere davet ettik. Aşağı 
yukarı 3-4 haftadır öğrenciler buraya geliyor, tişörtlerini giyiyorlar, 5’li gruplar halinde 
Kapalıçarşı’nın ana caddesi Kalpakçıklar Caddesi’nde ‘Okul Her Yerdir’ ve İngilizce 
‘Benimle Konuşun’ yazılı tişörtleriyle turistlerle birebir görüşmeler yapıyorlar. Kendileri-
ne ilgi gösteren turistlere, Kapalıçarşı hakkında bilgi veriyor. Projemiz devam edecek. 
Amacımız; eğitime destek vermek, bu öğrencilerin sosyalleşmeleri sağlamak, İngilizce 
pratik yapmaları sağlamak ve turistlerin bilgi sahibi olmaları sağlamak. Karşılıklı herkesin 
istifade edeceği bir proje. Bunu destekliyoruz ve buna benzer başka eğitim projelerimiz 
var. İnşallah bunları da gerçekleştireceğiz’’ şeklinde konuştu.
Büyük Reşit Paşa Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencilerden, İngilizceyi seçmeli ders olarak 
tercih eden 30 öğrenci için faaliyetlerini güvenli şekilde yürütebileceği, dünyanın en 
büyük ve en eski çarşılarından biri ve en fazla ziyaret edilen turisttik mekan olması se-
bebiyle projenin uygulama alanı olarak Kapalıçarşı seçildiği bildirildi. Öğrenciler, çarşı 
yönetiminin uygun gördüğü yerlerde turistlerle İngilizce iletişim kuracakları ve projenin 
uygulayıcısı olan öğrenciler tarafından katılımcılara Kapalıçarşı’yı simgeleyen küçük 
hediyelerin verileceği belirtildi. 

OKULDA ÖĞRENDİKLERİ İNGİLİZCENİN 
PRATİĞİNİ KAPALIÇARŞI’DA YAPACAKLAR

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu, 
sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında ‘Okul Her Yerdir’ 
projesini hayata geçirdi. 
Proje sayesinde Fatih Büyük 
Reşit Paşa Ortaokulu öğren-
cileri, okulda öğrendikleri 
İngilizceyi Kapalıçarşı’da 
turistlerle konuşarak pratik 
yapmış olacaklar.
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İKO Denetim Kurulu Başkanı Erdinç Demir, İKO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Çakar, Genel Sekreter Ali Ramazan Şanto ve Reşit Durbak’tan oluşan Dene-
tim Ekibi, firma ve mağazalardan ayarlarını kontrol etmek amacıyla en çok 
tercih edilen ürünlerden numuneler aldı.

Türk kuyumculuk sektöründe çıtayı yükseltecek projeler için çalışmalarını 
sürdüren İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), yeni dönemdeki en önemli he-
deflerinden biri de piyasada ideal, sağlıklı ve güvenilir bir ticaret ortamının te-
sis edilmesidir. İKO Yönetimi, 5362 sayılı yasanın kendisine verdiği çerçevesinde 
tüm İstanbul’da etkin bir şekilde ayar denetimi yapmayı planlıyor. Sektörden 
gelen talep üzerine İstanbul Kuyumcular Odası Yönetimi, Kapalıçarşı’dan son-
ra ayar denetimi için Kuyumcukent’te de çalışmalarda bulundu. İKO Dene-
tim Kurulu Başkanı Erdinç Demir, İKO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çakar, 
Genel Sekreter Ali Ramazan Şanto ve Reşit Durbak’tan oluşan Denetim Ekibi, 
Kuyumcukent AVM’de Dubai ve Orta Doğu kökenli firma ve mağazaların 
ağırlıkta olduğu bölümden başlayarak ayarları kontrol edilmek üzere en çok 
tercih edilen ürünlerden numuneler aldı. Denetim Ekibi’nin Kuyumcukent’teki 
ayar denetimleri önümüzdeki haftalarda atölyelerle sürecek.

İKO, Kuyumcukent’te Ayar 
Denetimi Yaptı!
İstanbul Kuyumcular Odası, 
Kapalıçarşı’nın ardından Kuyum-
cukent’te de ayar denetimi yaptı.
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Bel fıtığı, omurgalar arasındaki kıkırdağın aşırı zorlama nedeniyle yerinden kayarak omurilik kanalı 
içine doğru girmesi, bacaklara gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapması sonucu oluşan bir has-
talıktır. Tıbbi ismi“herni diskal” dir. Hangi omurga kemikleri arasında oluşmuşsa bel fıtığı o bölgenin 
adıyla anılır. Mesela; 4.ve 5. omurgalar arasında bulunan kıkırdak yerinden kaymışsa L4-5 herni 
diskal adını alır.Sağ bacağa ağrı vuruyorsa sağ L4-5,sol bacağa vuruyorsa sol L4-5 herni diskal ola-
rak adlandırılır. En sık L4-5 ve bunun bir altında bulunan L5-S1 mesafeleri arasında bel fıtığı oluşur. 
Daha az sıklıkla L3-4 veya nadiren L2-3ve L1-2 mesafelerinde görülür.

BEL FITIĞI KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR? 
Tıp dilinde disk hernisi olarak adlandırılan bel fıtığının toplum içinde rastlanma sıklığı onda bir gibi 
yüksek bir düzeydedir. Bel fıtığı en sık 35-50 yaş arasında ve her iki cinste de eşit olarak görülür. 
Omurga yapısı nedeniyle uzun boyluların bel fıtığına yakalanma riskleri daha fazladır. Ağır işlerde 
çalışanlar, ev hanımları, uzun süre oturmak zorunda kalan masabaşı çalışanları, şoförler, sürekli 
ayakta duran öğretmen, eczacı, garson gibi meslek sahipleri, açık havada çalışanlar, yoğun stres 
altındaki yöneticiler bel fıtığına yakalanma olasılığı en fazla olan kesimdir.

Bel fıtığını pratik olarak, 
a) Başlangıç halindeki bel fıtığı
b) İlerlemiş safhadaki bel fıtığı olarak iki ayrı guruba ayırmak mümkündür. Her safhada uygulan-
ması gereken tedavi ayrıdır.
Bu yüzden yapılacak iyi bir teşhis tedavinin yarısı demektir.

BEL FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR ?
Bel fıtığı hangi tarafta ise o tarafın bacağında kalçadan başlayıp topuğa kadar gelen bir ağrı olur. 
Siyatik sinir baskı altında olduğundan dolayı bacak arkasında siyatik sinir boyunca ip şeklinde bir 
ağrı vardır ve hastalar bacaklarının arka kısmından bir iple çekildiğini söylerler. Öksür-
mekle ve ıkınmakla ağrı şiddetlenir. BEL FITIĞINDA BEL AĞRISI OLMAYABİLİR. Asıl belirti bacakta 
ağrıdır. Bacak ağrısı genelde tek bacakta olmasına karşılık fıtığın büyük olması ve orta hattan 
direkt olarak omuriliğe baskı yapması sonucu her iki bacakta da ağrı duyulabilir. Ama çoğunlukla 
tek taraflı bacakta belirti verir. Bazı hastalarda ayak topuğu üzerine basma veya parmakları ucun-
da yürüme kuvvet kaybı nedeniyle mümkün olmaz veya azalmıştır. Yani kuvvet kaybı oluşmuştur. 
Bu bel fıtığının ilerlemiş olduğunun bir kanıtıdır. Ayrıca bazı hastalarda idrar yapmada felç görüle-
bilir. Bu hastalarda sonda ile idrar boşaltılır. Bel fıtığı ilerlerse iktidarsızlık, çabuk yorulma, idrarını 
tutamama, dengesizlik ve yürüyememe gibi belirtiler de eklenebilir.

BEL FITIĞI OLANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER
Bel fıtığı belirtileri hayatınızda yapacağınız bazı değişikliklerle önemli oranda hafifletilebilir. Bel 
fıtığınızın ilerlememesi ve ağrıların şiddetlenmemesi için aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz.

Otururken belinizin boşlukta kalmamasına dikkat edin. Gerekirse sert bir yastıkla destekleyin.
Ağır kaldırmayın. Kaldırmanız gerekiyorsa tek elinize yüklenmemeye çalışın. Örneğin alışveriş tor-
balarını tek elinizle taşımak yerine iki elinize de eşit miktarda dağıtın.
Yerden bir şey alırken belinizi bükerek eğilmek yerine dizlerinizi bükerek çömelin.
Uzanırken sağ veya sol tarafa yatmak yerine sırt üstü yatın. Yatağınızın çok yumuşak olmamasına 
dikkat edin ve yüz üstü yatmayın.
Masa başında çalışıyorsanız dik oturun ve beliniz destekli olsun. Her yarım saatte bir ayağa kalka-
rak esneme hareketleri yapın.
El çantası yerine sırt çantası kullanın.
Bel bölgesini güçlendiren egzersizleri düzenli olarak yapın.
Kendi kendinize ilaç kullanmayın. Ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçları sık kullanımı bazı yan etkilere 
yol açabilir.
Beliniz ağrıdığında tüm gün yatarak dinlenmek yerine hareket etmeye çalışın. Ağrılar sırasında 
uzun süre hareketsiz kalmak bu ağrıların daha sık tekrar etmesine neden olur.
Topuklu ayakkabı giymeyin.
Ağrı arttığında bölgeye sıcak veya soğuk kompres yapabilirsiniz.
Dik durun. İyi bir duruş hem omurga hem de fıtığa binen yükü azaltacaktır.
Fazla kilolarınızdan kurtulun. Her fazla kilo omurgaya ve fıtığa binen yükü arttırmaktadır.
Bölgeye kas gevşetici merhemle hafif bir masaj yapmak ağrıları hafifletebilir.

BEL FITIĞI TEŞHİS
Günümüzde bel fıtığı teşhisini radyolojik tetkiklerle koymak mümkün. Ama biz teşhis koymak için 
öncelikle hastayı muayene ederiz. Muayene bulguları çok önemlidir.

ÖNEMLİ NOT: Hastanın ayak bileğinde kısa sürede felç ve idrar yapamama durumu (idrar felci) 
meydana gelirse acilen ilk 6 saat içerisinde ameliyat edilmelidir. Bu 6 saatlik süreye ALTIN DÖNEM 
denir ve bu süre geçirilirse hastanın klinik bulguları düzelmez. Ayak bileğindeki felç kalıcı olur, 
idrarını yapamaz. Hayat boyu idrar sondası kullanmak zorunda kalabilir. Bu nedenle böyle bir du-
rumla karşılaşan hasta hiç vakit kaybetmeden beyin cerrahisi uzmanına müracaat etmelidir.
UNUTULMAMALIDIR Kİ; SİNİR SİSTEMİNDE KAYBEDİLEN GERİYE GELMEZ.

Op.Dr. Melih EROL
Beyin Omurilik Sinir 
Cerrahisi Uzmanı

BEL 
FITIĞI 
NEDİR?

KUYUMCUKENT İLE
AKGÜN TEM HASTANESİ

ARASINDA SAĞLIK ANLAŞMASI 
İMZALANDI…

Kuyumcukent İşletme A.Ş ve AkgünTem hastanesi arasında bir protokol imzalandı. Yapılan bu anlaşmaya göre 
Kuyumcukent çalışanları, aileleri ve birinci derece yakınları, sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanacaklar. 
Yapılan sağlık iş birliği ile muayenede, test – tetkik ve müdahalelerde, özel fırsatlar ve indirimler yapılacaktır. Ayrıca 
check-up paketlerinde de özel fırsat uygulamaları devam edecektir. Detaylı bilgi için Özel Akgün Tem hastanesi 

internet sitesinden ya da 0212 494 34 34 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

AKGÜN TEM HASTANESİ’nden alabileceğiniz hizmet ve branşlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:
El Cerrahisi ve Plastik Rekonstrüktif Cerrahi

Anestezi ve Renimasyon
Göz Hastalıkları

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Dermatoloji

Kulak Burun BOĞAZ
Kadın Hastalıları ve Doğum

Nöroloji 
Ortopedi ve Travmatoloji

Beyin Cerrahisi
Radyoloji

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Kardiyoloji

Üroloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Acil Hekimi
Diş Hekimi
Diyetisyen 
Psikolog



suz görmüyorum. Kimse de kusursuz 
değil zaten. Ama o kusurları kabul 
etmek ve o şekilde kendinizi güzel 
bulmak daha önemli. Mesela ben 
kusurlarımı çok seviyorum ve onlarla 
mutluyum. Hatta onlarla dalga bile 
geçiyorum. 

Nedir onlar? 
Dişlerimden nefret ediyorum. Saçımı 
da sevmiyorum.

Boğaz manzaralı ev istiyorum

İstanbul’a ikinci vatanım diyor-
sunuz. Peki bir ev alıp burada 
yaşamayı düşünür müsünüz? 
Neden olmasın, çok isterim. 

En sevdiğiniz yer neresi, Bo-
ğaz mı?
Evet, Boğaz manzaralı bir ev isterim.

Neden İstanbul’u bu kadar 
seviyorsunuz; ne çekiyor sizi 
burada? 
İnsanları diyebilirim. Çok sıcakkan-
lı ve misafirperversiniz. Çok güzel 
ağırlanıyorum her seferinde ve 
kendimi evimde hissediyorum. Çok 
güzel bir şehir; yemekler çok güzel. 
Bu bir his; nasıl ki insan evine dön-
düğünde kendini huzurlu hissederse 

ben de burada aynı hisle karşılaşı-
yorum. 

Buradan her dönüşte yanınız-
da götürdüğünüz şeyler var 
mı? 
Kuruyemişe bayılıyorum. Şam fıstığı 
ve yer fıstığı alıyorum. Bir de gülsu-
yunu çok seviyorum; mutlaka alırım. 
Ve de tabii ki Türk lokumu. 

Hayalim Tarantino ile çalışmak
Kendinizi “dünyanın en güzel 
kadını” gibi hissetmiyor mu-
sunuz?
Tabii ki böyle söyledikleri için çok 
müteşekkirim ama bir yandan da 
insanın sağlam bir karakteri yoksa o 
zaman bundan çok kolay etkilenip, 
kendini kaptırabilir. Halbuki ben her 
zaman yere sağlam basıyorum. Ünlü 
olmanın getirdiği ışıltıya kapılıp git-
mek insana kendini kaybettirir.  

Kendinizi en seksi hissettiğiniz 
an nedir? 
Hiçbir zaman kendimi seksi hissetmi-
yorum.  

Modelliği bıraktıktan sonra ne 
yapacaksınız? 
Oyunculuk yapmayı çok istiyorum. 
Ouentin Tarantino’nun büyük hayra-
nıyım. O yüzden aksiyon ve dramın 
iç içe olduğu bir filmde oynamak 
isterim. 

Lima oldukça sakin ve sadeydi. 
İstanbul’u çok özlediğini, bura-
daki insanlardan hep güzel enerji 
aldığını söylerken yemek boyunca 
tatlı olarak ne sunulacağını merak 
etti. Gülsuyulu tatlıları çok sevdiğini 
söyleyen Adriana, Türk tatlılarının 
dayanılmaz olduğunu da belirtti. 
Sürekli seyahet ettiği için evinde bı-
raktığı kızlarını özlediğini de ekledi. 
İstanbul’a yağan karı göremediği 
için üzüldüğünü ama kar yüzünden 
8 saat rötarla İstanbul’a indiği an 
şehrin ışıklarını görünce enerjisinin 

yerine geldiğini gülerek anlattı.

Ünlü Victoria’s Secret modeli Adriana Lima, bir reklam çeki-
mi için bir kez daha İstanbul’daydı. Burada kendini huzurlu 
hissettiğini söyleyen Lima, artık bir ev satın almayı da ciddi 
ciddi düşünüyor.

Adriana Lima, bir reklam çekimi için bir kez daha İstan-
bul’daydı. Burada kendini huzurlu hissettiğini söyleyen 
Lima, artık bir ev satın almayı da ciddi ciddi düşünüyor. 
Ülkesine dönerken yanında mutlaka şam fıstığı ve gülsuyu 

götürdüğünü söyleyen Lima; tüm seksi kadın tanımla-
malarına inat “Kendimi seksi hissetmiyorum” diyor.

Model olmanın en büyük avantajı ve 
dezavantajı nedir? 
İşimi aşkla yapıyorum ve çok seviyorum. 
Her zaman sanatsal bir yönüm olmuştur, o 
yüzden de büyük keyif alarak yapıyorum. 
Çok seyahat ediyorum ve bu da büyük bir 
avantaj. İstanbul gibi birçok muhteşem yeri 
görme fırsatım oluyor. Kültürleri tanıyorum, 
öğreniyorum. Tıpkı burada olduğu gibi onu 
deneyimliyorum. O yüzden de mesleğime 

şükran duyuyorum bu avantajlarından do-
layı... İşimin zor kısmına gelecek olursak; 
ben bir anneyim. Anne olduğum için de 
seyahatlerimden ötürü kimi zaman ço-
cuklarımdan uzak kalmak zorunda kalı-
yorum. O da tabii ki çok kolay olmuyor.  

İnsanlar devamlı ne kadar güzel 
olduğunuzu söyleyip duruyor; 

bundan sıkılmadınız mı? 
Bu kadar uzun yıllar modellik yaptıktan son-

ra hâlâ benimle çalışmaktan büyük keyif 
alan insanlar olduğu için onlardan duydu-
ğum iltifatlar her zaman hoşuma gidiyor ve 
şükran duyuyorum. Çünkü onlar benden 
sıkılmadıysa ben de güzelliğimle ilgili iltifat 
duymaktan tabii ki sıkılmıyorum.

Kusurlarımla rahat dalga geçiyorum
Peki sizi en mutlu eden iltifat 
hangisi? 
Aslında özel bir kelime yok. Benim için 
önemli olan ne kadar kalpten söylen-
diği, farkı o yaratıyor. Beni mutlu eden 
samimiyet. 

Doğuştan şanslı mısınız?
Aslında güzellikle ilgili kilit nokta bir 
şeyleri değiştirmeye çalışmak değil, 
ama olduğunuz haliyle kendinizi 
kabul etmeniz. Ben kendimi kusur-

Kusurlarımla Rahat
Dalga Geçiyorum
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HABER TÜRKİYENİN EN BÜYÜK KIYMETLİ METAL 
GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ

Geri Dönüşüm konusunda Avrupa ve Dünya ülkeleri ile ülkemizi kıyasladığımızda kağıt 
ve ambalaj atıklarının geri dönüşümünde mesafe kat edilse de özellikle kıymetli metaller 
ve elektronik atık konusunda istenilen yere ulaşılamadığı aşikardır. Ülkemizde bu atıklar 

işlenemediği için Avrupa'da dönüşümü yapılıp bedel ödeyerek tekrar geri satın almamız ciddi 
ekonomik kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu konudaki açığı kapatmak ve sektörün ihtiyacı 
olan en modern tesisi ülkemize kazandırmak üzere uzun yıllardır Ar-Ge çalışmaları yaptığımız 

projemiz önümüzdeki günlerde hayata geçecektir. 

MISIRLI RAMATwww.misirliramat.com.tr+90 212 485 30 92  -  +90 212 485 30 93

H angi sektörde ve ekonomik ölçekte olursanız olun bir kurucunun hedefinde her 
zaman sanayileşme olmalıdır. Çünkü gelişim ve istihdamın temeli sanayidir. 
Bugün devlet teşviklerinin kullanılmasını bilmeyen onlarca küçük ve orta 

ölçekli kuruluş mevcuttur. Girişimcilerin bu konu hakkında daha fazla liyakatli olması 
Türkiye'nin istihdam ve gelişimin de büyük kazançlar temin edecektir.

"GELİŞİM VE 
İSTİHDAMIN TEMELİ 

SANAYİDİR"

Yönetim Kurulu Başkanı 
DURSUN MISIRLI

“KURTARMAK”  
YADA

“YOK ETMEK”
İKİSİDE BİZİM 

ELİMİZDE!

SEKTÖRÜN 
EN MODERN 

TESİSİNİ KURDUK

İ çinde bulunduğumuz şartlarda geri dönüşüm işlemlerinin sağlıklı şekilde 
yapılması mümkün değildir. Ar-Ge faaliyetleri ve yeni nesil teknolojiler ekstra 
maliyetler anlamına gelir. Böyle bir girişim ise ancak köklü firmalar tarafından 

gerçekleştirilebilir. Bu yönüyle MISIRLI RAMAT sektördeki ihtiyaçları tespit 
ve çözümleri konusunda alternatifler üretmekte ve alanında uzmanlaşan sistemi 
sayesinde yeni nesil ramat işleme proseslerine yön vermektedir. Bu amaçla sektörün 
EN modern tesisini kurmuştur.

Gerekli tedbirler alınmadan yapılan geri dönüşüm işlemleri sadece ekonomik kayıp 
değil insan sağlığı ve çevreyi de olumsuz etkilemektedir. Kontrolsüz yapılan her 
atık su deşarj işlemi Kısırlık ve Kanser gibi ciddi hastalıklara sebebiyet verebilir. 

İnsana ve çevreye saygı prensibiyle hareket eden Mısırlı Ramat tasarlamış olduğu filtre 
ve arıtım sistemleriyle sektörde örnek teşkil eden bir değerdir. Çerkezköy Fabrikasında 
ise en gelişmiş arıtma ve filtre sistemlerini bünyesinde temin ederek üzerine düşen 
vazifeyi hakkıyla yerine getirmiştir.

Avm’de  Açılan 
Mağazalar

MAĞAZA NO: 249
ALTIN VE PIRLANTA SATIŞI
14, 18, 21,  AYAR ALTIN TAKI ÇEŞİTLERİ 
VE PIRLANTA  TOPTAN VE PERA-
KENDE SATILMAKTADIR.

MURAT SÖMEK KUYUMCULUK
Firma Sahibi: 
Murat Sömek

MAĞAZA NO: 230
14, 18, 21, 22 AYAR ALTIN 

TAKI ÇEŞİTLERİ PERAKENDE 
SATILMAKTADIR.

MELEK DEVLİ 
Firma Sahibi: 
Melek Devli

MAĞAZA NO: 256
MÜCEVHERAT, ALTIN VE GÜMÜŞ  SATIŞI

14, 18, 22 AYAR TÜM TAKI ÇEŞİTLERİ VE ZİYNETLER, 
SETLER, FANTAZİ ALTIN VE GÜMÜŞ TAKI SETLERİ, PIR-
LANTA. DİĞER MÜCEVHERAT VE ALYANS SATIŞLARI 

YAPILMAKTADIR.  AYRICA KİŞİYE ÖZEL ALTIN VE 
GÜMÜŞ TASARIMLARADA YER VERİLMEKTEDİR.

TASARIM
Firma Sahibi: 

Habib Kocabaşoğlu

MAĞAZA NO: 192 
10 YILLIK TECRÜBESİ BULUNAN FİRMA SIFIR 
VE 2.EL LAZER KAYNAK VE LAZER YAZI MA-
KİNASI SATIŞI YAPMAKTADIR. AYRICA PRO-
FESYONEL TEKNİK SERVİS İLE UZAKTAN VE 
YERİNDE HİZMET VERMEKTEDİR. YURT DIŞINA 
İTHALAT VE İHRACAT YAPILMAKTADIR.

Firma Sahibi:
Mert Düş

LASER SHOP

MAĞAZA NO:130
SAÇ KESİMİ VE SAKAL TRAŞI, ERKEKLERE 

ÖZEL CİLT VE YÜZ BAKIMI, ERKEKLER İÇİN 
MANİKÜR VE PEDİKÜR GİBİ İHİZMETLER 

VERİLMEKTEDİR.

Firma Sahibi:
Mustafa Kuru - Kadir Öner

GOLD HAIR KUAFÖR



 POTSDAM
Potsdam şehri Berlin‘e trenle (metroyla) 50 dakika me-

safede, doğallığını korumuş olağanüstü bir kent. Pots-

dam aynı zamanda Branderburg eyaletinin başkenti ve 

Unesco Kültür Mirasları listesinde Almanya’nın en zengin 

varlığını oluşturan şehir. Kenti gezmenin en güzel yolu 

bisiklet. Çünkü Potsdam kesinlikle bisikletle ulaşım için 

yaratılmış bir şehir.

Tren istasyonundan kiralanacak bisikletle yarım günde 

baştan sona rahatlıkla gezilebilecek, her metrekaresinde 

huzur verici müthiş anlar sunan iyi bir destinasyon. Müthiş 

parkları, göl ve nehirleriyle suyu gerçekten iyi kullan-

mış bir yerleşim ve zamanında Fransızlara özenmişlikten 

doğan ciddi sarayları ile Potsdam, Almanya’nın sürpriz 

yerleşimlerinden. Üstelik isterseniz bisikletinizi Berlin’den 

kiralayarak da trenle buraya gelebilirsiniz.

 TREVİ ÇEŞMESİ (AŞK ÇEŞMESİ)- ROMA
İtalya’nın başkenti Roma‘da kentin simgesi olan dünyaca 
ünlü çeşmesi Fontana de Trevi, diğer adıyla Trevi Çeşmesi 
mutlaka uğramanız gereken noktaların başında geliyor.
Trevi Çeşmesi, ortada bir havuzu ve çeşitli heykellerden 
oluşan bir çeşme. Bu havuza para atmak adetten. Bu 
adet 1954 yapımı Three Coins in the Fountain filmi ile 
başlamış ve sonraları her turistin çeşmeyi para atmadan 
geçmediği bir hal almış. Havuza sırtınızı dönüp sağ el baş 
parmağınızla, sol omzunuz üzerinden geriye doğru parayı 
fırlatın. Bunu yaparak havuza para atabilenle-
rin Roma’ya tekrar geleceğine inanılır. Atılan paraların 
görevliler tarafından çeşitli aralıklarla toplanarak şehirde 
gerçekleşen sosyal sorumluluk projelerinde ve bir kısmının 
da fakirler için kullanıldığını söylemekte fayda var.
Trevi Çeşmesi, adını çevresindeki üç sokağın birleşimi 
olduğu ve aynı zamanda üç yeraltı su kaynağının bu nok-
tada toplandığı düşünüldüğü için aldığı söyleniyor.

 KAPUTAŞ PLAJI VE MAVİ MAĞARA-KAŞ
Akdeniz’in en değerli plajlarından biri olan ve dünyanın en çekici 
plajları arasında gösterilen Kaputaş Plajı’na, Kaş-Kalkan istikametine 
doğru yaklaşık 20 dakika süren virajlı ancak şahane manzaralı bir 
yolculukla ulaşılıyor. Kalkan’a ise 7 km mesafede yer alan plaja uzun 
bir merdivenle iniliyor. İki yüze yakın basamağın her birinde köpüklü 
beyaz dalgaların sizi kendine çektiği bu doğa harikasında herhangi 
bir turistik tesisin bulunmayışı da ayrı bir güzellik. Plajın turkuaz deni-
zinin sırrı ise yer altı suyunun kıyıdaki kumlar arasından süzülmesi. 
Aynı sebeple dalgalı ve serin bir denize sahip olan plaj, kumunun 
altın sarısı rengiyle, mavinin tonlarının mükemmel bir uyumu.
Kaputaş Plajı yakınlarında yer alan ve 1972’de bulunan Mavi 
Mağara, Kaş’a 18 kilometre mesafede yer alıyor. Bir zamanlar 
foklara ev sahipliği yapan mağara, 50 metre uzunluğa, 40 metre 
genişliğe ve 15 metre yüksekliğe sahip. Mağaranın girişi dar 
olduğundan deniz dibinden yansıyan güneş ışıkları, içeride muaz-
zam ışık oyunları oluşturuyor.

Yaz’ın
Gidilecek

Bu yazı dolu dolu geçirin diye 
sizler için bu huzur dolu 
yerleri araştırdık. Türkiye’de 
ve Dünyada doğayla iç 
içe olabileceğiniz, güneşin 
ve denizin tadını çıkara-
biceleğiniz ve şifa bulabi-
leceğiniz bu yerlere mutlaka 
uğrayın!
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 BALİ-ENDONEZYA
Sırt çantalı öğrencilerden Çinli süper zenginlere, çılgın sörfçülerden 
balayı çiftlerine her türlü turisti görebileceğiniz Bali sadece Endo-
nezya’nın değil Güneydoğu Asya’nın en popüler destinasyon-
larından biri. Endonezya’nın Müslüman nüfusunun aksine adanın 
hemen hemen tamamı Hindu. Bali’de karşılaşacağınız Hinduizm 
Hindistan’dakinden biraz farklı. Sadece burada görebileceğiniz Bali 
tarzı sunaklar her restoranın, otelin ve evin bahçesini süslemekte. Bu 
sunaklarda tüm gün boyunca tanrılara ikramlar sunulmakta. Hatta 
sadece su-
naklara değil tüm dükkan ve evlerin önünde yaprak ta-
baklarda sunulan yiyecek, çiçek ve çok farklı sunumları görebilir-
siniz. 
Bali Endonezya’nın 17 bin adası arasında ünü kadar büyük olmasa 
da diğer birçok adaya göre daha büyük bir ada. Toplam nüfus 4 
milyon ve bu rakam turistler ile birlikte çok 1.5 katına çıkıyor.  Batıdan 
doğuya yaklaşık 150km ve güneyden kuzeye ise 80km. Tayland’ın 
aksine Temmuz ve Ağustos aylarında hava daha kuru ve yağmursuz. 
Ekvator’un altında güney yarımkürede bulunan ada Singapur ve 
Jakarta’ya göre de daha ılıman bir iklime sahip fakat yine de Türki-
ye’ye kıyasla çok nemli bir havası olduğunu söyleyebiliriz.

Tatil Yerleri




