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“Cumhurbaşkanı İhracatçıları Ağırladtı”

“İstanbul Jewellery Show Başlıyor”

“Fuar Sonrası Yapılması Gerekenler”

“İhracat Yeniden Artmaya Başladı”

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
ALIM HEYETİ ORGANİZASYONUNA 

BEKLENENDEN FAZLA TALEP GELDİ

“Alım Heyeti Beklentileri Aştı”
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Mücevher İhracatçıları Birliği dünyanın en önemli mücevher 
fuarlarında düzenlediği milli fuar katılımı organizasyonları ile 
ihracatçılarımıza destek olmaya devam ediyor. 

Milli katılım düzenlenen fuar organizasyonları:
22-27 January 2016  Vicenzaoro Winter in Hall 3.1 
03-07 March 2016  HKTDC Hong Kong International Jewellery Show in CEC Hall 3C- 5C
03- 06 June 2016  JCK Las Vegas in Bayside 
23- 26 June 2016  June Hong Kong Jewellery & Gem Fair  in CEC Hall 1A – 3F 
03- 07 September 2016  Vicenzaoro September in Hall 3.1 
15- 19 September 2016  September Hong Kong Jewellery & Gem Fair in CEC Hall 3G



AYHAN GÜNER
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı

GRAFİK TASARIM

Aykut Taşkın

HABER MERKEZİ
Melek Konukoşar
Dila Ecem Öztan
Ahmet Can Çelik
Lal Talay

KATKIDA BULUNANLAR
Fatih Sarıcaoğlu
Doruk Poyraz
Nalan Çatalbaş

BASILDIĞI YER
GEZEGEN MATBAACILIK
100. Yıl Mahallesi Matbaacılar 
Sitesi 2. Cad. N:202/A
Bağcılar / İstanbul
Tel : 0212 325 71 25 
Sertifika No: 12002

YÖNETİM YERİ ve ADRESİ
Mücevher İhracatçıları Birliği
Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 2 Çobançeşme 
Mevkii Sanayi Cad. Bahçelievler / İstanbul
Tel : 0212 454 00 00 Fax: 0212 454 00 00
Web : www.jtr.org.tr 
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Mücevher İhracatçıları Birliği dünyanın en önemli mücevher 
fuarlarında düzenlediği milli fuar katılımı organizasyonları ile 
ihracatçılarımıza destek olmaya devam ediyor. 

Milli katılım düzenlenen fuar organizasyonları:
22-27 January 2016  Vicenzaoro Winter in Hall 3.1 
03-07 March 2016  HKTDC Hong Kong International Jewellery Show in CEC Hall 3C- 5C
03- 06 June 2016  JCK Las Vegas in Bayside 
23- 26 June 2016  June Hong Kong Jewellery & Gem Fair  in CEC Hall 1A – 3F 
03- 07 September 2016  Vicenzaoro September in Hall 3.1 
15- 19 September 2016  September Hong Kong Jewellery & Gem Fair in CEC Hall 3G

Fuar beklenenden daha iyi geçecek
Yakın coğrafyamızda ve önemli ihraç pazarlarımızda yaşanan 
sıkıntılara rağmen ihracatımızdaki toparlanma hız kazandı. 2016 
yılının başından itibaren ihracatımızda yaşanan düşüş Ağustos ayı 
ile beraber hız kesti. Eylül ayı ihracatımız ise geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre %33 oranında artış gösterdi. Önümüzdeki dönemde 
bu performansımızın artmasını ümit ediyorum. 

Rusya pazarı yeniden canlanacak
Performansımızı artıracak faktörlerden biri, önemli pazarlarımızdan 
biri olan Rusya ile ilişkilerimizin düzelmeye başlaması. Nitekim Rusya 
Devlet Başkanı Putin’in ülkemizi ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerin 
hızla normalleşmeye başladığının işareti. Bu durumun sektörümüzün 
ihracat rakamlarına da olumlu yansıyacağından eminiz. Geçtiğimiz 
hafta Rusya’da bulunduğum süre zarfında, Ruslar’ın ikili ilişkilerin 
normalleşmesine neredeyse bizden daha fazla istekli olduklarını 
gözlemledim. Kültürel ve ekonomik anlamda da uzun süreli ilişkilere 
sahip bu iki ülke halkının daha uzun yıllar işbirliği yapacağından 
eminiz. Rusya pazarı ihracatçımızın yeni umudu olacak. 

Geçen seneki davetli sayısını geçtik
İhracatımıza olumlu katkı yapmasını ümit ettiğimiz diğer bir konu 
ise İstanbul Jewellery Show. Mücevher İhracatçıları Birliği olarak her 
fuarda tertip ettiğimiz uluslararası alım heyeti organizasyonunda bu 
fuar süresince çok sayıda yabancı alıcıyı ağırlayacağız. Türkiye’nin 
en büyük alım heyeti organizasyonlarına imza atan birlik olarak, 
ziyaretçilerimizin niteliğini artırmak için de bu alanda profesyonel 
hizmet veren Ecrm Market Gate firması ile anlaştık. İlerleyen 
dönemde dünyada ulaşamadığımız alıcının kalmamasını hedefliyoruz.

Talep bekleneni aştı
Alım heyeti organizasyonumuz ile ilgili dikkat çeken husus ise yabancı 
alıcıların ilgisinin planladığımızdan fazla olmasıydı. İstanbul Jewellery 
Show’a gelmek isteyen yabancı alıcı sayısı beklediğimizden fazla 
olunca rezerve ettiğimiz oda sayısını arttırmak durumunda kaldık. 
Yapılan rezervasyonlar geçtiğimiz yılın üzerinde. Tüm bunlar fuarın 
beklenenden daha iyi geçeceğinin göstergesi.

Artık global mücevher endüstrisi fuar takviminin önemli 
organizasyonları arasına giren İstanbul Jewellery Show’un sektörümüz 
ve ekonomimiz için verimli geçmesini diliyorum.
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Putin’in 10 Ekim’de yapacağı ziyaretle, Türkiye-Rusya ilişkilerinde 
başlatılan normalleşme sürecine ivme kazandırması ve iş birliğinin 
daha da geliştirilmesi bekleniyor. Kuyumculuk ve mücevherat 
sektörü de iki ülke ilişkileri arasında yaşanan normalleşme sürecini 
umutla takip ediyor. Ruslar açısından da Putin'in Türkiye ziyareti 
büyük önem taşıyor.
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Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in 
Türkiye’ye yapacağı 
ziyaretin, iki 

ülke ilişkilerinde başlatılan 
normalleşme sürecine ivme 
kazandırması ve iş birliğinin 
daha da geliştirilmesine katkı 
sağlamasının beklendiği 
bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın 
Merkezinden yapılan 
yazılı açıklamada, Putin’in, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın davetine icabetle, 
23. Dünya Enerji Kongresi’ne 
katılmak üzere 10 Ekim’de 
Türkiye’yi ziyaret etmesinin 
öngörüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu 
ziyaret vesilesiyle iki 
devlet başkanı arasında 
ikili ve bölgesel konuları 
kapsayan bir görüşmenin 
de gerçekleştirilmesinin 
planlandığı belirtildi.

İki liderin 9 Ağustos’ta 
Rusya’nın St. Petersburg ve 
G20 Zirvesi vesilesiyle 3 
Eylül’de Çin’in Hangzhou 
kentindeki görüşmelerin 
devamı niteliği taşıyan 
ziyaretin Türkiye-Rusya 
ilişkilerinde başlatılan 
normalleşme sürecine ivme 
kazandırması ve iş birliğinin 
daha da geliştirilmesine katkı 
sağlamasının beklendiği 
bildirildi. AA

Mücevherat Sektörü de 
ziyareti bekliyor
Türkiye kuyumculuk ve 
mücevherat sektörü de 
Erdoğan – Putin görüşmesi 
sonucunda ortaya çıkması 
muhtemel olumlu gelişmelere 
odaklandı. Son birkaç yıl 
öncesine kadar en önemli 
ihrac pazarlarımızdan 
biri olan Rusya, özellikle 
petrol fiyatlarındaki düşüş, 
Rus Rublesi’nde yaşanan 
devalüasyon, Rusya – 
Ukrayna krizi gibi sebeplerle 
gerileme sürecine girmişti. 
‘’Uçak Krizi’’ sonrasında ise 

iki ülke arasındaki ilişkiler 
dondurulmuştu. İlişkilerin 
durdurulması sonrasında 
aralarında kuyumculuk ve 
mücevherat sektörünün 
de olduğu pek çok sektör 
olumsuz etkilenmişti.

Yaşan gerginlik sonrasında 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya 
gerçekleştirdiği ziyaret 
iki ülke arasında yaşanan 
gerginliği azaltmış ve buzların 
erimesine sebep olmuştu. 
Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in Türkiye’ye 
yapacağı ziyaret sonrasında 
iki ülke arasındaki ilişkilerin 
normalleşme sürecinin hız 
kazanacağı tahmin ediliyor. 

Rusya ve Türkiye arasındaki 
ilişkilerin kuyumculuk 

ve mücevherat sektörü 
tarafından da ilgi ile 
izlendiğini belirten Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ayhan Güner konu ile ilgili 
yaptığı değerlendirmede şu 
noktaların altını çizdi; 

“Rusya pazarı son 25 – 30 
yıldır kuyumculuk ve 
mücevherat sektörümüz 
açısından son derece 
büyük bir öneme sahip. 
Gerek İstanbul’dan 
gerçekleştirdiğimiz ihracat 
gerekse turistik bölgelerde 
Rus turistlere perakende 
olarak yapılan satışlar, 
sektörümüzün gelişimi 
açısından son derece 
pozitif etki yaratmıştır. 
Sektörümüzde çok sayıda 
firma ana pazarı olarak 
Rusya’ya odaklanmış ve 

büyük şirketlerin temelleri 
bu pazara yönelik olarak 
gerçekleştirilen faaliyetlerle 
atılmıştır. Rusya ile 
kurduğumuz ticari ilişkiler 
o kadar gelişmiştir ki bu 
ülkeye yönelik “İkinci vatan’’ 
benzetmeleri dahi yapılmıştır. 

Ancak son yıllarda 
Rusya’da yaşanan sıkıntılar 
sektörümüzü de olumsuz 
etkilemiştir. Rusya 
ekonomisinde yaşanan 
durgunluk, Ruble’nin değer 
kaybı, petrol fiyatlarında 
yaşanan gerleme, Ukrayna 
gerginliği gibi sebepler bu 
ülkeye gerçekleştirdiğimiz 
ticareti etkilemiştir. Son 
olarak yaşanan savaş uçağı 
krizi ticari ilişkilerin sıfır 
noktasına gelmesine sebep 
olmuştur.

Ancak son zamanlarda 
ilişkilerde gözlenen 
yumuşama bizleri 
sevindirmektedir. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Rusya 
Devlet Başkanı Putin’i 
ziyareti ve sonrasında 
Putin’in ülkemize ziyaretleri 
kuyumculuk ve mücevherat 
sektörün bu pazara yönelik 
umutlarını tekrar yeşertmiştir. 
İki ülke arasında yüzyıllara 
dayanan ilişkilerin daha 
uzun yıllar boyunca devam 
edeceğinden eminiz.’’ 

Rusya pazarı son 25 – 30 yıldır kuyumculuk 
ve mücevherat sektörümüz açısından 

son derece büyük bir öneme sahip. 
Gerek İstanbul’dan gerçekleştirdiğimiz 
ihracat gerekse turistik bölgelerde Rus 

turistlere perakende olarak yapılan satışlar, 
sektörümüzün gelişimi açısından son 

derece pozitif etki yaratmıştır.
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İHRACAT YÜKSELİŞE GEÇTİ
Türkiye kuyumculuk ve mücevherat sektörü ihracatı yeniden artış 

eğiliminde. 2015 yılı Eylül ayında 148,5 Milyon Dolar ihracat 
gerçekleştiren sektör, 2016 yılının aynı döneminde %33 oranında bir 

performans artışıyla 198,8 Milyon Dolarlık ihracat rakamına imza attı. 
Sektör böylece mayıs ayında başlayan düşüş trendine de dur demiş oldu. 

Türkiye kuyumculuk 
ve mücevherat 
sektörü ihracatı 
yeniden artış 

eğiliminde. Mayıs ayında 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre %50’ye varan oranda 
keskin bir düşüş yaşayan 
sektör ihracatı, Haziran’da 
%33, Temmuz’da %38 
oranında düşüş gösterdikten 
sonra, gerileme Ağustos 
ayında hız kesti. Eylül ayında 
sektör ihracatı geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre %33 arttı. 
Sektör, yılın üçüncü çeyreğini 
geride bırakırken toplam 
1,62 Milyar Dolar ihracat 
seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz 
yılın aynı döneminde 
gerçekleştirdiğimiz 
ihracat 1,96 Milyar Dolar 
düzeyindeydi. 

Altın kategorisi ihracatı 
Eylül’de %34 arttı

Eylül ayında altın kategorisi 
ihracatı tekrar tırmanışa 
geçti. Geçtiğimiz yıl 132,5 
milyon dolar olan altın 
kategorisi ihracatı bu yıl 
%34’lük artışla 178,8 milyon 
dolara yükseldi. Yılın ilk 3 
çeyreğinde ihracatımızın 
%91’i Altın kategorisinden 
kaynaklandı. 9 aylık dönemde 
altın kategorisi ihracatımız 
1,47 milyar dolar seviyesine 
gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın 
aynı döneminde 1,80 milyar 
dolar ihracat imza atan sektör 
bu kategoride %18,4 daha 
düşük performansa göstermiş 
oldu

Ayhan Güner

Rusya’ya performansımız tekrar 
yükselecek. Bu ülke ile yaşanan uçak 

krizinin zaten uzun süreli olmayacağını 
biliyorduk. Nitekim iki büyük ülke bir araya 

geldi ve bu konudaki sıkıntı giderildi. 10 
Ekim’de Rusya Devlet Başkanı Putin’in 

ülkemize gelmesiyle birlikte ilişkilerdeki 
normalleşmenin hız kazanacağını 

düşünüyoruz. 
Ayhan Güner
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2015 2016 DEĞİŞİM

 DEĞER ($)  DEĞER ($) %

OCAK 286.935.637 170.446.550 -40,60    

ŞUBAT 143.500.020 155.577.692  8,42    

MART 159.471.828 194.889.834  22,21    

NİSAN 248.152.101 248.783.779  0,25    

MAYIS 344.006.974 172.597.639 -49,83    

HAZİRAN 232.757.029 156.553.328 -32,74    

TEMMUZ 148.978.674 91.687.844 -38,46    

AĞUSTOS 245.692.608 234.240.891 -4,66    

EYLÜL 148.523.551 198.755.487  33,82    

TOPLAM.: 1.958.018.426 1.623.533.049 -17,08    

 Pırlantalı mücevherciler 
kriz dinlemedi

Pırlantalı mücevher ihracatı 
Eylül’de atağa kalktı. 
Geçtiğimiz ay bu kategorideki 
ihracatımız geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre %82 
artarak 8,2 milyon dolara 
yükseldi. 

Pırlantalı mücevher 
ihracatçılarımız ise yaşanan 
tüm olumsuzluklara rağmen 
geçtiğimiz yıldan daha iyi bir 
performans sergiledi. İlk 9 

aydaki pırlantalı mücevher 
ihracatımız %10 artışla 38 
milyon dolardan 42 milyon 
dolara yükseldi. 

Gümüş ihracatçılarında 
düşüş sınırlı kaldı
Gümüş kategorisi ise 
performansını korudu. 
Geçtiğimiz yıl ilk 9 ayda 75 
milyon dolar ihracat yapan 
gümüş ihracatçılarımız, 
2016 yılının aynı döneminde 
yalnızca 3 milyon dolar 
eksikle 72 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdi.

Tüm kategorilerde artış 
gözlenirken gümüş kategorisi 
ihracatımız geçtiğimiz yılın 
%16 oranında eksiği ile 7 
milyon dolar oldu.

Kuzey Amerika pazarında 
yükseliş devam ediyor
Yılın ilk 9 aylık döneminde 
Kuzey Amerika’ya yapılan 
ihracat kayda değer seviyede 
arttı. Bu dönemde en dikkat 
çekici yükselişe imza atan 
Kuzey Amerika pazarına 
ihracatımız %37 artışla 107 
milyon dolardan 147 milyon 

dolar seviyesine ulaştı. Orta 
ve Güney Amerika pazarına 
yönelik ihracatımızdaki artış 
oranı %10’a yaklaştı. 

En büyük ikinci pazarımız 
olan Avrupa Birliği’ne 
gerçekleştirdiğimiz 
ihracatımız yılın ilk 9 ayında 
%6,7’lik artışla 229 milyon 
dolardan 245 milyon dolara 
yükseldi. Diğer Asya olarak 
tanımlanan pazarımızda 
yönelik performansın artış 
oranı %9,3 oldu. Bu pazara 
yönelik ihracat 102 milyon 

Mayıs, Haziran ve 
Temmuz aylarında 

ciddi düşüş 
yaşayan ihracat 

Eylül ayından 
itibaren tekrar 

tırmanışa geçti.
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dolardan 112 milyon dolara 
yükseldi. 

Son yıllardaki en büyük 
pazarımız olan Yakın, 
Orta Doğu Asya’ya 
gerçekleştirdiğimiz ihracat 
%24 oranında geriledi. 
Bölgede yaşanan siyasi 
istikrarsızlık ihracat 
rakamlarına da olumsuz 
yansıdı. Kuzey Afrika 
ve Diğer Avrupa olarak 
tanımlanan pazarlarda ise 
geçtiğimiz yıla göre düşüş 
yaşandı. Bu pazarlara yapılan 
ihracat sırasıyla %49 ve %44 
oranında geriledi. 

Kuzey Amerika, Avrupa 
Birliği ve Orta ve Güney 
Amerika pazarlarında ihracat 
performansımız artmış 
olmasına karşın, en büyük 
pazarımız olan Yakın, Orta 
Doğu Asya pazarındaki 
gerileme sektörün genel 
ihracat performansının 
geçtiğimiz yılın ilk 9 aylık 
dönemine göre %17 daha 
düşük gerçekleşmesine sebep 
oldu.

Yılın ilk 3 çeyreğine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ayhan Güner 

şunları söyledi; ‘’Kuyumculuk 
sektörü özellikle son yıllarda, 
çevre ülkelerden kaynaklı 
jeopolitik risklerin de etkisiyle 
bir geçiş dönemi yaşıyor. En 
önemli pazarımız olan Orta 
Doğu’da yaşanan savaş ihracat 
performansımızı da olumsuz 
etkiliyor. Aynı şekilde Rusya 
ile yaşanan siyasi gerginlik de 
ihracatımıza olumsuz yansıdı. 
Bu dönemde ihracatçılarımız 
farklı pazarlara yöneldi ve 
sözünü ettiğimiz pazarlardaki 
kayıpları Kuzey Amerika, 
Avrupa Birliği, Asya, Orta ve 
Güney Amerika pazarlarında 
telafi ettik. 

Rusya pazarı yeniden artışa 
geçecek
Rusya’ya performansımız 
tekrar yükselecek. Bu ülke ile 
yaşanan uçak krizinin zaten 
uzun süreli olmayacağını 

biliyorduk. Nitekim iki büyük 
ülke bir araya geldi ve bu 
konudaki sıkıntı giderildi. 10 
Ekim’de Rusya Devlet Başkanı 
Putin’in ülkemize gelmesiyle 
birlikte ilişkilerdeki 
normalleşmenin hız 
kazanacağını düşünüyoruz. 

Fuar ile kayıpları telafi 
edeceğiz
Yılın ilk 3 çeyreği verilerine 
göre geçtiğimiz yılın %17 
gerisindeyiz. İstanbul 
Jewellery Show bu açığı 
kapatmak için bir fırsat. Bu 
fuarın verimli geçmesi için 
dünyanın dört bir yanındaki 
alıcılar ile irtibata geçtik 
ve onları ülkemize davet 
ettik. Bu fuarda da 615 
önemli alıcıyı ülkemizde 
ağırlayacağız. Umarım tüm 
sektör olarak verimli bir fuarı 
geride bırakırız.
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KATEGORİLERİ GÖRE İHRACAT

OCAK - EYLÜL 
2015

(MİLYON $)

OCAK - EYLÜL 
2016

(MİLYON $)
DEĞİŞİM

ALTIN 1804,0 1471,0 -18%

GÜMÜŞ 75,5 72,2 -4%

PIRLANTALI MÜCEVHER 38,1 42,0 10%

BİJUTERİ 11,9 10,1 -15%

DİĞER 29,0 28,4 -2%

TOPLAM 1958,5 1623,7 -17%

İHRACATIN ÜLKE GRUPLARINA DAĞILIMI

 2015
(OCAK-EYLÜL) 

 2016
(OCAK-EYLÜL) 

 DEĞİŞİM 

ÜLKE GURUBU   DEĞER (USD)    DEĞER (USD)    DEĞER (USD)  

AVRUPA BİRLİĞİ  229.791.018     245.315.548    6,76%

DİĞER AVRUPA  148.236.348     74.787.575    -49,55%

KUZEY AFRİKA  56.503.836     31.470.097    -44,30%

BATI AFRİKA  712.721     1.526.059    114,12%

ORTA,DOĞU VE GÜN.AFR  1.379.194     760.459    -44,86%

KUZEY AMERİKA  107.277.419     147.358.706    37,36%

ORTA VE GÜN.AMERİKA  31.604.377     34.619.718    9,54%

YAKIN,ORTA DOĞU 
ASYA

 1.269.734.106     965.373.172    -23,97%

DİĞER ASYA  102.140.954     111.671.462    9,33%

AVS.OKY.VE DİĞER ÜLK  8.098.565     9.446.451    16,64%

SERBEST BÖLGELER  2.528.418     1.195.816    -52,70%

DİĞER ÜLKELER  11.469     7.986    -30,37%

TOPLAM  1.958.018.426     1.623.533.049    -17,08%
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu ile 60 ihracatçı 
birlik başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti. Mücevher 
İhracatçıları Birliği de ziyarette bulunan birlikler arasında yer aldı. 
TİM heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Çankaya Köşkü’nde 
Başbakan Binali Yıldırım’ı da ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, 15 
Temmuz’da yaşanan 

darbe girişiminin ardından 
TİM Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Yönetim 
Kurulu ve ihracatçı birlikleri 
ile Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde bir araya geldi. 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu da 
Cumhurbaşkanı’nın davetlisi 
olarak Külliye’de hazır 
bulundu. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
birlik ve beraberlik vurgusu 
yaptığı konuşmasında 
ekonomi ve ihracatçılara 
verilecek destekler 
konularında da son derece 
önemli noktalara değindi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ihracatçıları kabulünde 
Rusya ile ilişkilerden, ihracat 
teşviklerine çok sayıda 
konuda değerlendirmelerde 
bulundu. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın ihracatçılara 
seslendiği konuşmasından 
bazı önemli başlıklar şöyle:

* TİM’in geçmişine 
baktığımızda gelen 
Cumhurbaşkanı ve 
Başbakanlar ne kadar sık bir 
araya geliyordu bilemem. Ben 
TİM’le de, TOBB’la da bir 
araya olmaya özen gösterdim. 
Bu ülkeyi biz beraber ayağa 
kaldıracaktık. İş dünyası diri 
ve güçlü olmazsa, ülkemizin 
de diri olması mümkün 
değildir.

* Dün 9 aylık aradan 
sonra Rusya’ya ziyaretimiz 
gerçekleştirdi. Dar kapsamlı 
bir işadamları toplantısını da 
Sayın Putin’le gerçekleştirdik. 
İnanıyorum ki çok kısa 
zamanda Rusya’yla olan 
ekonomik ilişkileri süratle 
aşacağız.

* 16 Temmuz’da piyasaya 
sürülen paraya baktığımızda 
2,5 milyon dolar hemen Türk 
Lirasına çevrilip piyasaya 
sürülmüştür.

* Darbe girişiminin ertesi 
günü TİM’in Panama ve 
Guetemala’ya gönderilecek 
heyetleri iptal etmemesini 

ben çok önemli görüyorum. 
Çünkü bu hain oyunun 
en önemli ayaklarından 
biri de ekonomimizin 
çökertilmesiydi.

* Milletimiz 10 milyon dolar 
döviz bozdurup bu oyunu da 
bozmuştur. 2 yardım talep 
ediyorum. Yurtdışındaki 
tüm muhattaplarınıza bu 
darbe girişiminin gerçek 
yüzünü FETÖ’nün tüm 
dünya için tehdit olduğunu 
anlatmanızdır.

* O camiadan dostlarınız 
arkadaşlarınız olabilir, ben 
diyorum ki bunları ifşa edin. 
Savcılıklara bildirmeniz 
lazım. Bu bir vatanseverlik 
borcudur. Herkesi istihbarat 
bilemeyebilir, emniyet 

bilemeyebilir ya da 
yetişemeyebilir bakın adamlar 
kaçıyor.

* 11-17 Temmuz arasında 2,1 
milyar dolar olan ihracatımız, 
2,7 milyar dolara ulaştı. İlk 
7 aylık ihracat 80,5 milyar 
dolara ulaştı. Çalışacağız, 
koşturacağız.

* Biz de süreç içinde 
atacağımız bazı 
adımları paylaşacağız. 
Finans sektöründe bazı 
engellemelerin olduğuna dair 
bilgiler var.

* Ama kamu bankaları ve 
özel sektör bankaları fırsata 
çevirmeye kalkarlarsa 
kapımızı kolay kolay 
çalamazlar. Zaten milletin 
parasıyla çalışıyorsunuz. 

11-17 Temmuz arasında 2,1 milyar dolar 
olan ihracatımız, 2,7 milyar dolara ulaştı. 

İlk 7 aylık ihracat 80,5 milyar dolara ulaştı. 
Çalışacağız, koşturacağız.
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Kalkıp da yatırımcımızın 
önünü açmaz, daraltır basit 
bir olayda geriye çağırma gibi 
bir mantığın içine girerse 
ben bunu ihanet olarak 
değerlendiririm. Sıcak da 
bakamam. 500 milyar dolar 
ihracat hedefimize ulaşacağız.

* Rusya’yla 100 milyar 
dolarlık dış ticarete ulaşma 
kararlılığımızı yeniledik. 
İhracatçılarımızın farklı 
pazarlara açılma gayretini 
görüyorum. Netice almaya 

başladığımızı da görüyorum.

TİM heyeti, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın ardından Çankaya 
Köşkü’nde Başbakan Binali 
Yıldırım’ı da ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, 
Çankaya Köşkü’nde 
İhracatçılara yaptığı 
konuşmasında, “Millet olarak 
hep birlikte ayağa kalktık 
ve büyük bir belayı defettik, 
büyük bir vesayet odağını 
yok ettik. Vatandaşlarımız 

arasına ayrılık tohumları eken 
bir örgütü çökerttik. Himmet 
diye haraç toplayan, soruları 
çalan, şantaj yapan, tehdit 
eden, insanların haremine 
giren, onları fişleyen bu alçak 
örgütü çökerttik.” dedi.

“Kaos ve kriz bekleyenlerin 
hevesleri kursağında kaldı”

Kaos ve kriz bekleyenlerin 
hevesleri bir kez daha 
kursağında kaldığını işaret 
eden Başbakan Yıldırım, 

“Darbeyi boşa çıkaran millet 
sayesinde demokrasimiz 
o arbededen güçlenerek 
çıkmıştır. Siyasi istikrar, 
güven, hukukun üstünlüğü 
daha da pekişmiştir.” diye 
konuştu. 

Başbakan Yıldırım şöyle 
devam etti:

“Yatırım döneminde bütün 
kazançlar üzerinden vergi 
indirim oranı, bütün bölgeler 
için yüzde 80’e çıkacak.”

Konfeksiyon usulü teşvikten 
ısmarlama usule geçildiğiri 
işaret eden Başbakan Yıldırım, 
«En uygun teşvik hangisiyse 
o teşviğe yöneleceğiz. 
Orman ürünlerindeki bütün 
fonları kaldırıyoruz. Taşıma 
maliyetlerini azaltacağız.» 
dedi.

“Şu anda patron millettir, 
millet”

“Şu anda patron millettir, 
millet” diyen Başbakan 
Yıldırım şöyle devam etti: “15 
Temmuz’da patronun millet 
olduğunu gördük. Devlet de 
herkes de hepimiz milletin 
emrindeyiz. Ne diyorsa onu 
yapacağız, kafamıza göre iş 
yapmak yok.”
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RUSYA’DAN
VİZESİZ GEÇİŞ 
İÇİN YEŞİL IŞIK

Rusya Ekonomik Kalkınma 
Bakan Yardımcısı Aleksey 
Lihaçev, bakanlığın Rusya 
Dışişleri Bakanlığı’ndan 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile iş 
sektörü için vizesiz rejim konusunda 
anlaşılmasını talep ettiğini bildirdi.

Lihaçev Tass haber ajansına yaptığı 
açıklamada, “Rusya Dışişleri 
Bakanlığı’ndan girişimcilerimiz başta 
olmak üzere vatandaşlarımızın Türkiye’yi 
vizesiz rejim ile ziyaret etmelerini 

öngörecek eşit kararların alınması 
için Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile 
anlaşılmasını talep etti” ifadelerini 
kullandı.

Lihaçev, Ağustos ayı başında bakanlığın 
ülke yönetiminden, Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’den hem 
ticaret hem hizmet alışverişi hem de 
turizm sektörünün gelişmesi işbirliği 
prensiplerine dönüleceğine ilişkin kesin 
sinyaller aldığını hatırlattı. Lihaçev, “Bu 
çalışmayı birbirimize doğru attığımız 

ortak adım olarak algılıyoruz. İş sektörü 
için Türkiye’ye vizeler pahalı ve alması o 
kadar da kolay değil” diye ekledi.

Eylül ayı sonunda Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu Rusya Ekonomik 
Kalkınma Bakan Yardımcısı ile görülmesi 
çerçevesinde Türk işletmeciler için 
vizesiz rejim talep etti ve ülkelerin eski 
ticari hacmine ulaşmalarını ümit ettiğini 
belirtti.

Rusya Ekonomi Bakanlığı Türk işadamları için vizesiz 
rejime geçilmesini istedi. 
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu Toplandı. Toplantıya katılan Mücevher İhracatçıları Birliği 
Başkanı Ayhan Güner ‘İhracat Kredi Garanti Fonu’ ve ‘Türk Ticaret 
Merkezleri’ konularında da önemli gelişmeler olduğunu belirtti.
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Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), 
Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu 

Toplantısına katılan Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, 60 
ihracatçı birliği başkanıyla 
bir araya geldi.  TİM Başkanı  
, ‘Hain darbe girişimi 
sonrası Türkiye ekonomisi’, 
‘Türkiye’nin yurtdışı imaj 
çalışması’, ‘İhracat Kredi 
Garanti Fonu’ ve ‘Türk Ticaret 
Merkezleri’ konu başlıklarının 
ele alındığı toplantıda 
ihracatın artırılabilmesi için 
ihracatçıların taleplerinin ve 
çözüm önerilerinin gündeme 
geldiğini söyledi.

TİM Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu Toplantısı’nda 15 
Temmuz gecesi yaşanan 
alçak darbe girişimine tanık 
olunduğunu hatırlatarak 
sözlerine başlayan Büyükekşi, 
“Miletimizin demokrasiye 
olan inancı ve cesareti ile 
bu darbe girişimine geçit 
vermedik. Ülkemiz üzerinde 
oynanan oyun bozuldu” dedi.

“Türkiye’yi yurt dışında 
anlatmak zorundayız” 
“Bugün burada toplanmamızın 
ana sebeplerinden bir tanesi 
15 Temmuzdan sonra 
ekonomimizi nasıl daha iyi 
noktalara taşıyabiliriz. Bu 
yapılanlara karşılık Türkiye 
için bir imaj kampanyası 
yürütüyoruz. Ülkemizde 
siyasi anlamda birliktelik 
üst düzeye çıkmış durumda. 
Ekonomimizin çarkları ise 
böyle bir olay yaşanmamış 
gibi dönmeye devam ediyor. 
Hükümetimiz, planlanan 
reformları bir bir hayata 
geçirmeye devam ediyor. 
Bunu yurtdışına anlatmak 
zorundayız.”

TİM’in önemsediği konular 
Meclis Genel Kurulu’nda
Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu 
toplantısındaki düzenlemeleri 
hatırlatan Büyükekşi, bunlarla 
ilgili Kanun Tasarısı’nın Meclis 

Genel Kurulu’nda kabul 
edilmesinin önemine işaret 
etti.

“İhracatçılara yeşil pasaport 
verilebilecek. Uluslararası 
şirketlerin bölge merkezlerini 
Türkiye’ye getirmeleri için 
vergi istisnaları gelecek. 
SGK beyannameleri ile vergi 
beyannameleri birleştirilerek 
verilebilecek. Diğer taraftan, 
28 Temmuz’da yasalaşan 
Uluslararası İşgücü Kanunu 
Tasarısı ile şirketlerimizin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli 
yabancı personel çalıştırılması 
imkanı getirildi. Damga 
vergisinde yeni düzenlemeler 
yapılarak maliyetlerin 
düşürülmesi sağlandı. TİM 
olarak önem verdiğimiz bu 
konulardaki düzenlemeler 
için hükümetimize teşekkür 
ediyoruz.

Türkiye Ticaret Merkezleri 
7/24 çalışacak
Ayrıca Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve ilgili bakanlıklara 
‘İhracat Kredi Garanti 
Fonu’nun kurulmasını da 
önerdiklerini dile getiren 
Büyükekşi, bu fonun da bir 
an önce hayata geçmesinin 
önemine değindi. TİM olarak 
Türk Ticaret Merkezlerinin 
Türkiye imajını doğru 
yansıtabilecek kurumlar 
olabileceğini aktaran 

Büyükekşi, “7/24 fuar 
mantığıyla çalışan Türk Ticaret 
Merkezleri kurmaya başladık. 
İlk olarak İran’da şirketimizi 
kurduk. Şu anda ABD’de 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de 
Dubai, İngiltere, Almanya, 
Japonya, Kenya, Rusya gibi 
dünyanın çeşitli ülkelerinde 
TTM’lerimizi açmaya devam 
edeceğiz. İlerleyen yıllarda, 
TTM’lerimizin ihracatımıza 
büyük katkıları olacak” 
şeklinde konuştu.

Dünya, Türkiye’nin 
yatırımlarını konuşacak
Konuşmasına darbe girişimini 
kınayarak başlayan Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, 
ihracatçıların çalışmalarını 
destekleyeceklerini aktardı. 

Türkiye’nin imajı için 15 
STK ile bir araya geldiklerini 
vurgulayan Zeybekci, 
“Tüm dünyaya Türkiye’nin 
gerçeklerini anlatacağız. Biz 
kendi kendimizi anlatmakla 
yetinmedik, dostlarımızın 
da bizi anlatmasını istedik. 
Çok olumlu dönüşler aldık. 
Dünya bundan böyle negatif 
olarak anılmayacak, sadece 
Türkiye’nin yatırımları 
konuşulacak” şeklinde 
konuştu.

 Zeybekçi ayrıca Türk Ticaret 
Merkezleri için 3 milyon dolar 
civarında katkı verdiklerini 
ve TİM’in bu konudaki 
çalışmalarını desteklediklerini 
vurguladı.
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Kamu kurum ve kuruluşları ile 
ilişkiler gelişmeye devam ediyor
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Atayık 
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Orhan Erbay’ı makamında 
ziyaret etti. İkili kuyumcuların yaşadığı güvenlik sorunlarıyla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu.

Mücevher İhracatçıları Birliği, kuyumculuk 
ve mücevherat sektörü mensuplarının 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili olan 
çalışmaları ile ilgili de faaliyetler yürütmeye 

ve ikili temaslarda bulunmaya devam ediyor. Bu amaçla 
yapılan ziyaretlerden birinde Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Atayık, Bakırköy 
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Orhan Erbay ile bir araya 
geldi. Yapılan görüşme ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Atayık şunları söyledi; 

‘’Kuyumculuk ve mücevherat sektörü mensuplarının 
karşı karşıya kaldığı sorunların giderilmesi noktasında 
ilgili kurumlarla yakın iletişim halindeyiz. Sektör 
mensuplarımızın yaşadığı sıkıntıları ilgili makamlarla 
paylaşarak birlikte çözüm yolları arıyoruz.  Örneğin 
gümrüklerde bir problem yaşandığında gümrük 
yetkilileri ile istişarelerde bulunuyoruz. Sektörümüzün 
kamu kurum ve kuruluşları ile sağlıklı iletişim kurması 
önemli. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden 
birinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın 
Orhan Erbay ile bir araya geldik ve karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunduk. Kendisinin göstermiş olduğu 
yakın alaka ve misavirperverlikten ötürü kendisine 
sektörümüz adına teşekkür ederim.’’
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Rusya ve Irak’a yönelik ihracatın 
finansmanı amacıyla Türk 
Eximbank kaynaklı sevk 
öncesi belgesiz ihracat 

kredileri ile diğer nakdi ihracat 
kredilerinden kredi riski açık olanlar, 
Türk Eximbank nezdinde açılacak yeni 
bir belgesiz ihracat kredisiyle yeniden 
yapılandırılarak devralınabilecek. Söz 
konusu kredilerin devri ve belgesiz 
ihracat kredisiyle ilgili yapılan iş 
ve işlemler vergi, resim ve harç 
istisnasından yararlandırılacak. Bakanlar 
Kurulunun “Belgesiz İhracat Kredileri ile 

Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında 
Kararı» Resmi Gazete›de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Buna göre, Rusya ve 
Irak’a yönelik ihracatın finansmanı 
amacıyla bankalarca kullandırılan 
Türk Eximbank kaynaklı sevk öncesi 
belgesiz ihracat kredileri ile bankaların 
kendi kaynaklarından kullandırdıkları, 
birinci ve ikinci grupta izledikleri diğer 
nakdi ihracat kredilerinden kredi riski 
açık olanlar, Türk Eximbank nezdinde 
açılacakyeni bir belgesiz ihracat 
kredisiyle yeniden yapılandırılarak 
devralınabilecek.

İhracatçıların, yurtdışına 
açılmasının önündeki en önemli 
engellerden olan yeşil pasaport 
sorunu çözüldü. 9 Ağustos tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 
sayılı kanunun 14.maddesine göre, 
yıllık ortalama ihracat değerlerine göre 
yapılan sınıflandırmada; son üç yılda 
yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar 
Kurulu’nun belirleyeceği değerin 
üzerinde olan ihracatçılara 2 yıl süreyle 
yeşil pasaport verilecek.

Değiştirilen kanun maddesi şöyle; 
MADDE 7 – 15/7/1950 tarihli ve 
5682 sayılı Pasaport Kanununun 14. 
maddesinin (A) bendine aşağıdaki 

paragraf eklendi. “Yıllık ortalama 
ihracat değerlerine göre yapılan 
sınıflandırmada; son üç yılda yıllık 
ortalama ihracat tutarı Bakanlar 
Kurulunun belirleyeceği değerin 
üzerinde olan firma yetkililerine, Türk 
Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde 
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl 
veya daha fazla süreyle hapis cezasına 
ya da affa uğramış olsa bile; Devletin 
güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene 
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından 
mahkûm olmamaları kaydıyla, Bakanlar 
Kurulunca belirlenen esaslara göre iki 
yıl süreyle hususi damgalı pasaport 
verilebilir.”

Yeşil pasaport sahipleri yurt dışına 
çıkışlarda çıkış harcı ödemedikleri gibi 
160 ülkeye 90 gün süre ile vizesiz seyahat 
edebilme şansına da sahip olabiliyorlar. 

Belgesiz ihracat kredilerine vergi, 
resim ve harç istisnası
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Dünyanın 5. büyük mücevher fuarı; İstanbul Jewelry Show, 
13 - 16 Ekim tarihleri arasında 111'i aşkın ülkeye ev sahipliği 
yapacak. Mücevher İhracatçıları Birliği alım heyeti programı 
çerçevesinde 615 yabancı alıcı fuar süresince İstanbul'da 
ağırlanacak.
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Ş E R M İ N  C E N G İ Z

Otuzbir yıldır 
kesintisiz UBM 
Rotaforte 
tarafından 

düzenlenen İstanbul Jewelry 
Show Fuarı, 4 gün boyunca 
Türk Ekonomi Bankası 
(TEB) sponsorluğunda 
CNR Expo’da (İstanbul 
Fuar Merkezi) tüm dünya 
genelinden mücevher alıcı ve 
satıcılarını bir araya getirecek. 
Ülkemiz Mücevher Sektörü 
ihracatının %80’ine yakın bir 
payının gerçekleştiği İstanbul 
Jewelry Show Fuarı’nda, Arap 
dünyası başta olmak üzere 
dünyanın dört bir yanından, 
mücevher sektöründe yer 
alan önemli alıcılar Türkiye 
Mücevher Sektörü ile önemli 
işbirliklerine imza atmak 
üzere fuarı ziyaret edecekler.

Halka kapalı gerçekleştirilen 
ve sadece sektör 
profesyonellerinin ziyaret 
edebildiği 43.Uluslararası 
Mücevherat Saat ve 
Malzemeleri Fuarı Istanbul 
Jewelry Show, geçtiğimiz 
Ekim ayında Türkiye dahil 
110 ülkeden, toplam 17 bin 
önemli alıcıya ev sahipliği 

yaparak %16’lık bir büyüme 
yakaladı. 

Mücevher sektörünün önemli 
oyuncularının ürün ve 
hizmetlerinin sergileneceği 
Uluslararası İstanbul Jewelry 
Show Fuarı’nda her yıl 
olduğu gibi birbirinden renkli 
etkinliklerle 800’ün üzerinde 
yerli ve yabancı firma yeni 
sezon tasarımlarıyla adeta 
yarışacak. Sadece mücevher 
sektörü profesyonellerinin 
ziyaret edebildiği fuarda, 
Türkiye başta olmak üzere 
Avrupa’dan Asya’ya, Uzak 
Doğu’dan Amerika’ya birçok 
coğrafyadan altın, mücevher, 
pırlanta, renklitaş, yarıdeğerli 
ve değerlitaş, inci, gümüş, 
gümüştakı ve gümüş ev 
eşyası, altın montür, rafineri, 
saat, kalıp, vitrin dekorasyon, 
makine-ekipman&yansanayii, 
kasa, yazılım, lojistik, İle 
aydınlatma sektöründen 
800’ün üzerinde dünyanın 
önemli mücevher marka 
ve firmaları çok özel 
koleksiyonlarını ve ürünlerini 
ziyaretçilerin beğenisine 
sunacak.

Türkiye Dünya Altın 
Mücevherat Üretiminde İlk 
5’te

UBM Rotaforte Murahhas 
Aza’sı Sayın Şermin Cengiz; 
“Türkiye değerli metallerden 
yapılmış ziynet eşyalarının 
ihracatı son 15 yılda önemli 
ölçüde artış göstermiş olup, 
Türkiye mücevherat sektörü 
konusunda lider ülkelerden 
biri haline gelmiştir. Ülkemiz 
dünya altın mücevherat 
üretiminde ilk 5 ülke arasında 
yer almakta olup, dünya 
mücevherat otoriteleri 
tarafından, İtalya’ya rakip 
olarak gösterilmektedir. 1992 
yılında 2,8 milyon $ olan Türk 
altından mamul mücevherci 
ve kuyumcu eşyası ihracatı, 
2015 yılında toplam 2.6 

milyar $’a ulaşmıştır. Fason 
üretimden çıkıp, tasarımsal 
ürünlerle dünyada söz sahibi 
olunan bu dönemde, Türk 
markaları, aranan ve talep 
gören markalara dönüşmekle 
kalmamış, mücevherde 
özellikle Ortadoğu, Arap 
Yarımadası ve Rusya için 
“Made in Turkey” markalı 
mücevher ürünleri öncelikli 
tercih edilme noktasına 
gelmiştir. Türkiye mücevher 
ihracatına % 80 oranında 
katkı sağlayan, Uluslararası 
“Istanbul Jewelry Show” Ekim 
Fuarı, TEB sponsorluğunda, 
özellikle yabancı ziyaretçilerin 
yoğun ilgisini çeken, 
geleneksel mehteran eşliğinde 
görkemli bir törenle açılacak“ 
dedi.

13-16 Ekim tarihleri arasında İstanbul CNR 
Fuar Merkezin’de gerçekleştirilecek olan 
İstanbul Jewellery Show’un Ortadoğu’da 

yaşanan siyasi gerginlikler sebebiyle 
durgun bir dönem geçiren kuyumcuyuk ve 
mücevherat sektörüne hareket getirmesi 

öngörülüyor. İstanbul Jewellery Show 
mücevherat sektörü uluslararası fuar 

takviminin en önemli organizosyonlarından 
biri olarak kabul ediliyor.
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Talep arttı, rezerve edilen oda sayısı yükseldi

ALIM HEYETİ 
BEKLENTİLERİ AŞTI
Mücevher İhracatçıları Birliği, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile düzenlediği 
alım uluslararası heyeti organizasyonu ile dünyanın dört bir yanından gelen 
yabancı alıcıları İstanbul Jewellery Show süresince ağırlayacak. Bölgemizde yaşanan 
olumsuzluklara rağmen, yabancı ziyaretçi talebinin yoğun olduğunu belirten 
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamar, rezerve edilen 
300 oda sayısının, 440’a çıkartıldığını ve ağırlanacak yabancı alıcı sayısının 615’e 
ulaştığını söyledi.
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Türkiye’nin en 
büyük alım heyeti 
organizasyonuna 
imza atan Mücevher 

İhracatçıları Birliği, her 
fuarda olduğu gibi 13 – 16 
Ekim 2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan 
İstanbul Jewellery Show 
süresince de dünyanın 
dört bir yanından gelen 
yabancı ziyaretçileri fuar 
süresince ağırlayacak. Yakın 
coğrafyamızda yaşanan 
problemlere rağmen ziyaretçi 
talebinin beklentilerin 
üzerinde olduğunu belirten 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Kamar gösterilen 
ilgiden memnun olduklarını 
ifade ederek konu ile ilgili şu 
değerlendirmelerde bulundu; 

Oda sayısı 300’den 440’a 
çıkartıldı
“Mücevher İhracatçıları 
Birliği olarak Türkiye’nin 
en büyük alım heyeti 
organizasyonu rekoruna 
sahibiz. Bu konuda son 
derece titiz ve profesyonel 
çalışmalar yapıyoruz. 
Dünyanın dört bir yanındaki 
nitelikli alıcıları fuarımıza 
davet ediyoruz. Aynı 
zamanda üyelerimizin 
yönlendirmesi ile de nitelikli 
alıcı sayımızı arttırıyoruz. Bu 
sene gerek global pazarlarda 
gerekse ülkemizde yaşanan 
problemler sebebiyle bu 
fuara ilişkin beklentilerimiz 
düşüktü. Bu yüzden 
başlangıçta 300 oda rezerve 

etmiştik. Ancak talebin 
fazla olması sebebiyle oda 
sayısını 440’a çıkarmak 
zorunda kaldık. Bu 440 odada 
konaklayacak ziyaretçi sayısı 
ise 615 oldu.’’

THY’den yabancı alıcılara 
%20 indirim
“Türk Hava Yolları ile 
Mücevher İhracatçıları Birliği 
arasında gerçekleştirilen 
protokol ile yabancı alıcılar 
ve üyelerimizin müşterileri, 
uçak biletlerinde %20 indirim 
fırsatından yararlandılar.’’ 

Misafirlerimizin 
transferlerini de sağlıyoruz
“Misafirlerimizi elimizden 
gelen en iyi şekilde 
ağırlamaya devam edeceğiz. 
Havaalanı  ile otel ve otel 
ile fuar alanı arasındaki 
transferler için araçların 
planlaması da tamamlanmış 
durumda.’’

Başarılı Alım Heyeti 
Organizasyonu Ülkemize 
Güvenin Göstergesi 
“Yaşanan onca olumsuzluğa 
rağmen alım heyetine olan 
ilginin fazla olması yabancı 
alıcıların da ülkemize 
güvendiğinin ve ilerleyen 
dönemlerde ihracatımızın 
tekrar artmaya devam 
edeceğinin göstergesidir. 440 
yabancı ziyaretçiyi ülkemizde 
ağırlayarak, yabancı 
müşterilerimizin ülkemize 
olan güvenini kamuoyuna 
göstermiş olmaktan da ayrıca 
memnunuz.’’

Alım heyetine olan ilginin fazla 
olması yabancı alıcıların da ülkemize 
güvendiğinin ve ilerleyen dönemlerde 
ihracatımızın tekrar artmaya devam 

edeceğinin göstergesidir.
Mustafa Kamar

Mustafa Kamar
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Mücevher İhracatçıları 
Birliği, alanında dünyanın 
en önemli firmalarından 
biri olan ECRM Market 

Gate firmasıyla işbirliğine vardı. İş birliği 
çerçevesinde global pazarlarda faaliyet 
gösteren kuyumculuk ve mücevherat 
sektörü alıcılarına ulaşmak hedefleniyor. 
Bu çerçevede son derece profesyonel 
bir iş planı ortaya koyduklarını belirten 
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ayhan Güner projenin detayları ile ilgili 
şunları söyledi; 

‘’Türkiye Kuyumculuk ve mücevherat 
sektörü olarak dünyanın dört bir yanına 
ihracat gerçekleştiriyoruz. Bir yandan 
ulaştığımız firma sayısını arttırırken 
diğer taraftan da bu firmaların niteliğini 
yükseltme amacındayız. Nitelikli 

alıcılara ulaşmak son derece önemli. 
Bu amaçla çok sayıda ülkeye ziyaretler 
gerçekleştiriyor, hedefimizdeki alıcı 
firmaları fuarlarımıza davet ediyor,  alım 
heyeti programı çerçevesinde İstanbul’da 
ağırlıyoruz. Bu çalışmanın sonuçlarını da 
alıyoruz.

Bundan sonraki süreçte, özellikle hedef 
pazarlarımızdaki alıcı sayısını ve bu 
firmaların niteliğini arttırmak amacıyla 
alanında dünya lideri firmalardan biri olan 
ECRM Market Gate ile anlaşma sağladık. 
Bu firma kuyumculuk ve mücevherat 
sektöründe faaliyet gösteren firmalarla 
ilgili çok kapsamlı bir veri tabanına sahip. 
Hangi firmanın hangi tür ürün satın 
aldığına kadar son derece detaylı veri 
tabanına ve iletişim bilgilerine sahip. Biz 
nasıl ki yeni müşteriler bulmak için bu 

firmadan hizmet alıyorsak, alıcı firmalar 
da talep ettikleri ürün gruplarına yönelik 
faaliyet gösteren üreticilere ulaşmak için 
ECRM Market Gate’den hizmet alıyorlar. 
Bu firma ile gerçekleştireceğimiz iş 
birliğinin sektörümüze önemli katkıları 
olacağını düşünüyoruz.

Ziyaretçilerin niteliği yükselecek
ECRM Market Gate firması ile çalışmamız 
neticesinde ülkemizi ziyaret eden yabancı 
alıcıların niteliği yükselecek, aynı zamanda 
bu alıcıların sayısında da artış bekliyoruz. 
Artık ürün kategorilerine göre dahi alıcı 
firmalara ulaşacak ve ülkemize davet 
edeceğiz. Bu şekilde kullandığımız tanıtım 
bütçesini daha verimli kullanacağımız gibi 
sektörel ihracatımızın artmasına da katkı 
sağlamış olacağız.

DÜNYADA ULAŞILAMAYAN 
ALICI KALMAYACAK

YABANCI ALICILARA YÖNELİK PROFESYONEL İŞBİRLİĞİ BAŞLIYOR

Mücevher İhracatçıları Birliği global pazarlara yönelik olarak profesyonel iş 
geliştirme çalışmaları başlatıyor. Bu alanda hizmet veren ECRM Market Gate 
firmasıyla anlaşma sağlayan birlik özellikle öncelikli pazarlardaki verimli alıcılara 
ulaşmayı hedefliyor.
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Eğer tercih ettiğiniz pijamalar ve ev 
eşyaları gibi malzemeler ve ürünlerde 
yaralan bir favori hayvanınız varsa, 
bu hayvanı göstermek için bir 
seçenek daha var, Van Cleef & Arpels 
yardımıyla. Ünlü Fransız lüks tasarımcı 
‘L’Arche de Noè Racontèe isimli 
Nuh’un Gemisinden esinlenilmiş takı 
koleksiyonunu tanıttı. 

 Doğanın zenginliğine yer veren 
ve 60 hayvan eşlerini bulunduran 
koleksiyon aynı zamanda ‘Mystery 
set’ ile varolmayan pegasus, anka kuşu 
ve tek boynuzlu at gibi hayvanları da 
bulunduruyor. Mükemmel silüetler be 
renklerin karakterize olduğu broşlar 
ve özenle seçilmiş yaşlar elmasları 
diğerlerinden ayırıyor. Bu hafif 
kolaylaştın tasarımcının doğadan 
esinlenilen hayvan parçalarını, işçiliğini 
ve detaya verdiği önemi aynı anda 
görücüye sunuyor. 

Van Cleef & Arpels’in yeni 
koleksiyonunun ilham 

kaynağı, Tatlı hayvanlar



Mücevher İhracatçıları Birliği ve Türk Hava Yolları arasında yapılan 
Turkish Convention anlaşması ile İstanbul Mücevher Fuarı’na gelecek 
misafirlere uçuşlarında %20’ye varan indirimler sağlandı.

43. İstanbul Mücevher Fuarı Alım Heyeti resmi 
hava yolu sponsoru olan Türk Hava Yoları, fuara 
gelen misafirlerinize İstanbul uçuşlarında özel 
indirimler sundu.

Bu kapsamda, kuyumculuk ve mücevherat 
sektörü ihracatçı firmalarının fuara davet 
edeceği misafirlerinin bu indirimlerden 
faydalanabilmesi için “Turkish Convention 
web sayfası’’nı ziyaret ederek indirimlerden 
yararlandı. Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 
alım heyeti organizasyonu çerçevesinde 
rezervasyon yaptıran 615 yabancı alıcı bu 
avantajı değerlendirdi.

İHRACATÇILARA DESTEK
MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NDEN

JTR      HABER

24 JTR Export
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Dior köklerine geri döndü ve 
Fransız tarihine derin bir giriş 
yaptı Yaratıcı Direktör Joaillerie 
Victorie tarafından geliştirilen son 
koleksiyonu yardımıyla. Versailles 
Saray’ının detayları, Christian 
Dior’un ilk koleksiyonunu etkileyen 
ikonik detaylar yeni tasarlanan 
parçalara dönüştürüldü- mimari 
detaylardan çok süs üzerine 
referanslar. Tasarımcının yeniden 
hayal ettiği bazı şeyler perde 
bağlamaları, avize püskülleri, ayna 
çerçeveleri gibi şeyler nefes kesen 
küpeler, kolyeler, yüzükler ve 
bilezikler ile hayat buldu. 

 Sonuna kadar lüks esintileri 
olan haute joaillerie koleksiyonu 
elmasların yanında okside edilmiş 
gümüş de taşıyor, 18.yüzyıl 
kuyumculuk tekniklerine bir 
bakıma saygı göstererek takıya 
derinlik kazandırıyor.

Dior Versailles 
zenginliğini 

lüks takılara 
dönüştürüyor
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Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği, 
gümüş el 

sanatkarlığının yaşatılması ve 
bu mirasın gelecek kuşaklara 
aktarılması adına çalışmalar 
yapmaya devam ediyor. 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nin desteği ile İstanbul 
Jewellery Show kapsamında 
oluşturulacak GESAD 
standlarında çok sayıda 

gümüş el sanatkarı, ürünlerini 
yurtiçi ve yurtdışından 
gelen ziyaretçilere tanıtma 
ve satma fırsatı buluyor. 
Kaybolmaya yüz tutmuş 
gümüş el sanatkarlığının 
yaşatılması adına çalışmalar 
yaptıklarını belirten 
Mücevher İhracatçıları Birliği 
Başkan Yardımcısı Mustafa 
Atayık bu konuda şunları 
söyledi; ‘’Başta başkanımız 
Ayhan Güner olmak üzere 

yönetim kurulu olarak gümüş 
el sanatkarlığının yaşatılması 
için destek vermeye gayret 
ediyoruz Anadolu’nun bu 
önemli değerinin gelecek 
kuşaklara aktarılmasının da 
ötesinde, gereken çalışmalar 
yapılırsa önemli bir ihraç 
kalemi dahi olabileceğini 
düşünüyoruz. Gümüş El 
Sanatkarları Derneği GESAD 
ile koordineli çalışmalar 
yapıyor, gerek yurt içi ve 

yurtiçi fuar katılımları, 
gerekse üretici rehberleri 
hazırlanması ile GESAD’a 
destek olmaya çalışıyoruz. 
Gümüş el sanatkarlarımızı 
yurtiçi ve yurtdışına tanıtmak 
amacıyla yabancı dilde 
‘’Gümüş Üreticileri Rehberi’’ 
hazırladık. Benzer destek 
Dubai’de gerçekleştirilen 
VicenzaOro Dubai fuarında 
da sağlanmıştı.  Bu konudaki 
desteklerimiz devam edecek.’’

Mücevher İhracatçıları Birliği desteği ile İstanbul Jewellery Show 
kapsamında Gümüş El Sanatkarları Derneği’ne (GESAD) özel olarak 
ayrılan alanda yer alan gümüş el sanatkarları, yerli ve yabancı çok sayıda 
ziyaretçiye satış yapma fırsatı buldu.
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Dior ‘Lucky Dior’ 
yüzüklerini tanıttı

Dior, Lüks markası olan Christian 
Dior’un çocukluğundaki anıları 
sembolize eden yeni bir yüzük 
koleksiyonunu tanıttı. 

Dior durmak bilmeden büyüyen takı 
portfolyosuna 7 yeni yüzük ekledi. 
Christian Dior’un çocukluk anılarından 
ilham alan yüzükler; arı, müge çiçeği, 
yonca, gül, yıldız, oval ve baş harflerden 
oluşuyor. Her yüzük narin taşlardan ve 
işlemelerden oluşuyor. Koleksiyonda 
kullanılan taşlardan soluk pembe renkli 
quartz aşkı, koyu siyah oniks gücü ve 
canlılığı, yeşil taş ve amazonite özgüveni, 
koyu deniz mavisi lapis bilgeliği, canlı 
kahverengi taş ise şansı sembolize ediyor.



28 JTR Export

JTR      HABER

Kuyumculuk 
ve mücevher 
sektörünün 
gelişmesi, 

beklenen ihracat hedeflerine 
ulaşılması ve dünyanın önde 
gelen üreticileri ile rekabet 
edebilmesi ancak tasarım 
bilincinin  gelişmesi ile 
mümkün. 13 – 16 Ekim 2016 
tarihlerinde, CNR Expo Fuar 

Merkezi’nde düzenlenecek 
olan 43. İstanbul Jewelry 
Show da, Mücevher 
İhracatçıları Birliği, kuracağı 
DESIGN MARKET ile bir ilke 
imza atıyor.

Dünyanın en büyük dört 
kuyumculuk fuarından biri 
olan Uluslararası İstanbul 
Jewelry Show kapsamında, 

JTR’ın fuar alanındaki 
standında özel olarak 
hazırladığı bölümlerde 
gerçekleştirilecek designer 
market, profesyonel ve 
öğrenci tasarımcıların hem 
tasarımlarını sergileyebileceği 
hem de satış yapabilecekleri 
bir yer olacak.

Birçok tasarımcının özenle 

seçilmiş çizimleri ve ürettiği 
takılar, fuar alanında 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nin (JTR) öncülüğünde 
kurulan Design Market’te 
bir araya gelecek. Bu tasarım 
pazarında tasarımcılar, 
kuyumculuk sektörünün 
temsilcileri ile buluşacak ve 
yeni ufuklara açılma imkânı 
yakalayacak.

Mücevher İhracatçıları Birliği, 43. Uluslararası İstanbul Jewelry Show’da 
“Designer Market” ile tasarımcıları sektörle buluşturuyor. Profesyonel 
ve öğrenci düzeyindeki tasarımcılar, 13 – 16 Ekim tarihleri arasında 
açık kalacak bu markette, bir kez daha sektör temsilcileriyle tanışma ve 
işbirliği olanağı bulacaklar.
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Tiffany & Co.’nun 
‘Masterpieces’ 

Koleksiyonu

Tiffany & Co.’nun 2016 ‘Masterpieces’ 
koleksiyonunun en lüks şekerci 
dükkânına gitmişsiniz gibi hissettiren 
bir özelliği var, bu da çekiciliğini daha da 
arttırıyor. Renkli, yaratıcı ve tamamen 
giyilebilir bu parçalar lüks takıların 
son noktası. Koleksiyona yaklaşımında 
Tasarım Direktörü Francesca 
Amfitheatrof çok yüzlü tasarımlar için 
iki temayı birbirine geçirdi ve markanın 
zengin tarihi ve usta işçiliğini ortaya 
çıkardı.

‘Tiffany Prism’, iki temadan biri olarak 
şirketin ilk tasarım direktörü olan ve ışık 
ve rengi kullanımı ile saygı duyulan Louis 
Comfort Tiffany’den ilham alıyor. Bu 
temanın altında ise nadide değerli taşlar 
beklenmedik ve inanılmaz ışıltılarıyla 
hem gündüz hem de gece giyilebilecek 
disko topu şeklinde kokteyl yüzükleri 
ve kolyeleri şeklinde karşınıza çıkıyor. 
Eğer daha önce savorit ve spessartini 
duyduysanız bu taşlardan gerçekten 
parlak kompozisyonlar beklemekte 
tamamen haklısınız.  
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Rusya ile yaşanan 
kriz ve Suriye’de 
yaşanan savaş gibi 
faktörlerin olumsuz 

etkilediği kuyumculuk ve 
mücevherat sektörü ihracatı 
tüm bu olumsuz etkenlere 

rağmen 2016 yılının son 
çeyreğine girdiğimiz 
dönemde 1,62 milyar doları 
aşan ihracat rakamına 
ulaştı. Orta Doğu ve Rusya 
gibi önemli pazarlarımızda 
yaşanan sıkıntılar sebebiyle 

farklı bölgelere yönelen 
ihracatçılarımız başarılı 
performanslarını devam 
ettirdi. Yılbaşından bu yana 
ortaya koyduğu performans 
ile pırlantalı mücevher 
kategorisinde en çok ihracat 

gerçekleştiren firma On 
Mücevherat olurken altından 
mamül ürün ihracatında 
İstanbul Altın Ons, Gümüş 
kategorisinde ise Talay 
ilk sıraya ismini yazdıran 
firmalar oldu.

Türk Kuyumculuk ve Mücevherat Sektörü yılın son çeyreğine 
girerken 1,6 milyar dolar ihracat rakamını aştı. Pırlantalı 

mücevher kategorisinde ihracat lideri On Mücevherat olurken, 
altından mamül ürün ihracatında İstanbul Altın Ons, gümüş 

kategorisinde ise Talay Silver ilk sırada yer aldı. Bijuteri 
kategorisinin ihracat lideri ise Liman oldu.

ALTIN GRUBU
EN YÜKSEK İHRACATI

GERÇEKLEŞTİREN
FİRMALAR

 UNVAN 

1 İSTANBUL ALTINONS

2 ARPAS

3 IAR

4 DÖRT DOKUZ

5 DURAMELT

6 RİGAKU

7 KUKA

8 PARSİAN 

9 SOZER

10 MIORO

GÜMÜŞ GRUBU
EN YÜKSEK İHRACATI

GERÇEKLEŞTİREN
FİRMALAR

 UNVAN 

1 TALAY 

2 AKGUN

3 ONUR KARDESLER

4 İPEKYOLU

5 OZCAN GUMUS 

6 ISTANBUL KUY.

7 AHLATCI

8 YAKUP YİĞİTALP

9 OZCAN MUCEVHERAT

10 GLAMDORE

PIRLANTALI MÜC. GRUBU
EN YÜKSEK İHRACATI

GERÇEKLEŞTİREN
FİRMALAR

 UNVAN 

1 ON MÜCEVHERAT

2 MED-ART SAGLIK HIZ.

3 MONTUR IS

4 ALTINOVA

5 EMIR KUY.

6 HOSGOR

7 SELEN TUR.

8 OSET KUY.

9 ZELA KUY.

10 MERT KUY.

BİJUTERİ GRUBU
EN YÜKSEK İHRACATI

GERÇEKLEŞTİREN
FİRMALAR

 UNVAN 

1 LİMAN TEM. A.Ş.

2 ATOS OTOMOTİV

3 OSMANLI TAKI KUY.

4 SOZER KUY

5 OSMAN KAYA - KARMA BİJ

6 ANTİK İSTANBUL GÜMÜŞ

7 MERS HEDİYELİK EŞYA

8 MOR TAKI AHSAP VE HED

9 BY CELALİ TAKI VE TAS

10 EMIR KUY

Kuyumculuk ve mücevherat sektörü ihracat liderleri belli oldu
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Anadolu toprakları, 5000 
yıldır altın kültür mirasına 
ev sahipliği yapıyor ve 
dünya tarihinde altın 

takıların ilk üretilip kullanıldığı 
coğrafya… Bu coğrafyadan beslenen 
Türkiye’nin ilk ikonik mücevher 
‘‘neFes’’ i ise Atasay için Zeynep 
Fadıllıoğlu tasarladı.

Atasay’ın dünya ikonik mücevherleri 
arasına girme hedefiyle yola çıktığı 
projenin figürü, Zeynep Fadıllıoğlu 
tarafından tasarlandı, Atasay’ın 
deneyimli ve ödüllü tasarım ekibi 
tarafından titizlikle işlenerek vücuda 
getirildi.

Geleneksel ile modernin özel bir 
sentezi olan Nefes figürü; tombak 
ve tezhip sanatlarında sıkça 
karşımıza çıkan damla formu ile 
zarif Türk motiflerinden esinlenerek 
harmanlandı. Zamansız, çekici, 
feminen, her yaşam biçimine ve 
günün her saatine hitap eden ikonik 
mücevher ‘‘neFes’’ , Türk mücevher 
sektörüne getirilen yepyeni bir‘‘neFes’’ 
olacak. Yeni bir soluk, kendi 

topraklarımızda doğmuş bir figürün, 
zarif Türk motifleriyle yeniden 
yorumlanarak ikonik mücevhere 
dönüşme hikayesi, dünyaya açılmanın 
anahtarlarından biri...

‘‘neFes’’ ile Türk mücevher ustalarının 
dokunuşları ve deneyimleri, bugünün 
sade estetik anlayışı ile buluşuyor, 
geleneksel Türk el sanatlarının sonsuz 
zenginliği, saf altın, pırlanta ve inciyle 
göz kamaştıran ikonik bir koleksiyona 
dönüşüyor.‘‘neFes’’ modern zevklere 
hitap ederken aynı zamanda bu 
coğrafyanın zarafetini de yansıtıyor.

Rose ile yeşil altının cazibesinin 
eşsiz özel kesim damla ve yuvarlak 
pırlantalarla, incilerle harmanlandığı 
bu çok özel ‘neFes’’ in başlangıç 
koleksiyonu 22 çok özel parçadan 
oluşuyor. İkonik tasarımlar, farklı 
formlar ve değişik kullanımlar sunan 
kolyelerde, bilekliklerde ve küpelerde 
hayat buluyor.

Aldığınız her nefeste yenilendiğinizi 
hissedeceğiniz birbirinden özel 
parçalarıyla ‘‘neFes’’ sizleri bekliyor.

Türkiye’den 
Dünyaya Bir 
"NEFES"…

Türkiye’nin ilk ikonik 
mücevherini, Atasay 

için Zeynep Fadıllıoğlu 
tasarladı!
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The JCK Las Vegas ve 
LUXURY showları 
her şeyin başladığı 
yere, the Sands 

Sergi ve Fuar merkezine 
2019 itibariyle geri dönüyor. 
Show, 2011 yılından beri 
Mandalay Bay Resort’ta 
yapılmaktaydı. “Mandalay 
Bay, Reed Sergileriyle birlikte 
gurur verici bir partnerimiz 
oldu, son altı yılda fuara ev 
sahipliği yaparak prestijli 
JCK ve LUXURY showlarının 
büyümesine katkı sağladı” 
diyen Mandalay Bay CEO’su 

Chuck Bowling yayınladığı 
bildiride “Mücevher 
endüstrisini gelecek iki yıl 
içerisinde tekrar karşılamayı 
dört gözle bekliyoruz ve 
sonrasında da gelecek yıllarda 
Las Vegas’ta desteklerimizi 
sunacağız.”diye ekledi. 

Reed Sergileri yetkili 
Başkan Yardımcısı ve JCK 
showlarının sahibi Yancy 
Weinrich de the Sands’in 
son yıllarda asansörlerinde, 
ışıklandırmalarında, 
havalandırma ve zemin 
katında büyük değişikler 

yaptığını kaydederken ayrıca 
yeni giriş yolu, canlandırılmış 
ticaret merkezi, yeni yiyecek 
seçenekleri ve ekstra 
kolaylıklar olduğunu da 
sözlerine ekledi. Sands’in 
ayrıca konum bakımından da 
çevresindeki oteller ve yemek 
seçenekleriyle ideal olduğunu 
belirten Weinrich Strip’in 
içinde olan Sands’in Venetiam 
ve Palazzo otellerine de yakın 
olduğunu söyledi. 

Mandalay Bay’de show farklı 
“mahallelerde” sergileniyordu. 
Bu format korunacak gibi 

duruyor, “Ask Me” yazılı 
tabela taşıyan rehberler de 
dahil olmak üzere. Show’un 
Mandalay’a yerleştiğinden 
beri büyüdüğünü söyleyen 
Weinrich Reed’in bu sene 
başarılı bir şekilde başlayan 
uluslarası kuyumculuk 
sergisinin de Vegas’ta ikinci 
bir mekan olarak genişlemeye 
başlayacağını da ifade etti. 
Yenilenmiş Sands’de olacak 
ilk JCK Show’u 2-5 Haziran 
2019’da ve LUXURY’nin de 30 
Mayıs-5 Haziran 2019’da yer 
alacağı belirtildi.

JCK SHOW ESKİ YERİNE TAŞINIYOR
JCK Show Eski yeri Venetian, the Palazzo’ya 2019’dan itibaren 
geri taşınıyor.  Show’a uzun süre ev sahipliği yapan fuar alanı eski 
günlerine dönmek için gün sayıyor.
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Roberto Bravo’nun en yeni 
koleksiyonu Soul Dance, 
Kuzey Işıkları’nın “Kri” 
yerlilerince “Ruhların Dansı” 
ismiyle yorumunlanan romantik 
hikayesine ithaf ediliyor. Gökyüzündeki 
bu inanılmaz renk ve ışık gösterisine 
tanık olanlar, asla unutulmayacak 
bir deneyimi yaşamış olduklarını 
daha o anda fark ederler. Soul Dance, 
koleksiyonu özgün kılan pırlanta ve 
değerli taş görünümü yaratan özel 
işleme tekniğiyle, kadınlar üzerinde bu 
ışıltılı dansı anımsatan hatırlanmaya 
değer anlar yaratıyor.

1997 yılından beri sıra dışı 
hikayeklerden aldığı ilham 
ile özel rodyum kaplama tekniğini bir 
arada buluşturan Soul Dance 
koleksiyonu, pembe, sarı, siyah, beyaz 
ve çikolata olmak üzere 5 alternatif 
renk seçeneği sunuyor. Roberto 
Bravo koleksiyonlarının her 
parçasında imza değeri taşıyan 
hakiki pırlanta detayıyla, bu en 
yeni koleksiyonun muhteşem ışıltı 
gösterisiyle birlikte, markanın 3 
kuşak boyunca geliştirdiği eşsiz 
mücevher kültürü de yansıtılıyor.

Roberto Bravo'nun en 
yeni koleksiyonu kuzey 

ışıklarını yansıtıyor
"SOUL DANCE"
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Mücevher İhracatçıları 
Birliği geçtiğimiz fuarda 
başladığı uygulamaya bu 
sene de devam ediyor. 

Mart ayında gerçekleştirilen İstanbul 
Jewellery Show’da sektörel yayın 
organlarına stand desteği sağlayan 
Mücevher İhracatçıları Birliği bu sene 
de aynı desteği sürdürüyor. Sektörel 
yayınların sektör içi iletişimin gelişmesi 
adına önemli olduğunu vurgulayan 
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan 
Yardımcısı Mustafa Atayık konu ile ilgili 
şu değerlendirmede bulundu; ‘’Türk 
kuyumculuk sektörü 3500’ü aşkın 

üretici ve 35.000’e yakın perakendecinin 
faaliyet göstediği büyük bir sektör. 
Aynı zamanda da dünyanın dört bir 
yana ihracat yapan, alanında önemli 
oyunculardan biri. Böylesine önemli 
bir sektörün yayın organlarının da 
gelişmesi ve sektöre verdikleri hizmetin 
kalitesinin artması son derece önemli. 
Bu anlamda Mücevher İhracatçıları 
Birliği olarak sorumluluğumuz olduğunu 
düşünüyoruz. Bu amaçla geçtiğimiz 
yıl aldığımız kararla, fuarda yer alan 
sektörel yayınların stand kurulumlarını 
desteklemeye başladık. Bu sene de aynı 
uygulamaya devam edeceğiz.’’ 

SEKTÖREL YAYINLARA 
DESTEK DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz mart 
ayında düzenlenen 
İstanbul Jewellery 

Show’da sektörel 
yayın organlarına 

stand desteği veren 
Mücevher İhracatçıları 

Birliği bu sene de 
aynı uygulamayı 

gerçekleştiriyor. Sektöre 
hizmet veren yayınlar 

birlik desteği ile fuarda 
sektör profesyonellerine 

ulaşacaklar.
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Cartier’n ‘Love’ koleksiyonu 
bir mücevher koleksiyonunun 
gelebileceği en efsanevi ve 
arzulanan noktada. Hippie 
döneminden esinlenmiş ve hislerin 
en güçlülerini temsil eden ve 
aynı zamanda efsanevi tasarımı 
rock’n’roll ruhunu da taşıyor. Liz 
Taylor, ve Richard Burton, Steve 
McQueen ve Ali McGraw, Sophia 
Loren ve Carlo Pnti gibi çiftler 
tasarımın büyük hayranlarıydılar 
ve aşklarını bu statement parçası ile 
gösterdiler. 

Yaratılışından 40 yıl sonra ‘Love’ 
koleksiyonuna yeni tasarımlar 
eklenerek bu takının hikâyesini 
yeniden yazıyor.  ‘Love to the 
Power of Two’ ‘Love’ bilekliğinin 
klasikleşmiş tasarımını değerli 
taşlar ekleyerek heyecanlandırıyor, 
bir diğer yeni tasarım olan ‘Radical 
Love’ ise geniş kelepçelerle, fazla 
ışıltısı ve iç içe geçen bileziklerle 
daha zorlu bir tasarım ortaya 
koyuyor.

Cartier’in efsaneleşmiş 
‘Love’ Bilekleri İçin 

Gelecek Adım Ne?
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Türk kuyumculuk 
ve mücevherat 
sektörünü global 
pazarlarda tanıtmak 

amacıyla hazırlanan yayınlara 
ilgi her geçen gün artıyor. 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği tarafından hazırlanan 
World Diamond Magazine 
ve Turkish Jewellery Sector 
Guide, Vicenza Oro’dan 
JCK Las Vgas’a, Hong 
Kong Jewellery Show’dan 
Vicenza Oro Dubai’ye kadar 
alanında dünyanın en önemli 
organizasyonlarında dünya 
mücevher endüstrisi ile 
buluşmaya devam ediyor. 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nin katıldığı bütün 
yurt dışı organizasyonlarda 

dağıtımı gerçekleştirilen 
yayınlar aynı zamanda 
dünyanın dört bir 
yanındaki binlerce sektör 
profesyonelinin adreslerine de 
kargo ile gönderiliyor.

Global mücevher endüstrisi 
ile ilgili haberlerin yer aldığı 
World Diamond Magazine 
3 ayda 1 yayınlanıyor. Bu 
dergi ile Türk kuyumculuk 
ve mücevherat sektörünün 
global pazarlardaki algısının 
yönetilmesi amaçlanırken 
her yıl hazırlanan Turkish 
Jewellery Sector Guide 
ile de sektörümüzde 
faalyet gösteren ihracatçı 
firmalarımız ile ilgili detaylı 
bilgiler alıcılara ulaştırılıyor.

YAYINLARA YOĞUN İLGİ
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Pırlantalı mücevherde ve elmas 
tasarımlarıyla sektörün önde gelen 
firmaları arasında yer alan On 
Mücevherat, Ekim ayında gerçekleşecek 
olan IJS 2016  mücevher fuarı için 
vitrinlerini süslüyor. Yoğun bir 
tempoda çalışmalarını sürüdüren On 
mücevherat, fuarda ziyaretçilerine 
birbirinden zarif, ince tasarımlı 
modeller sunmaya hazırlanıyor. 

İhtişam, güç ve zarafeti içinde tutan 
elmas ışıltısı ile yenilenen elmas 
ürünleri bu fuarda On Mücevherat 
standının ön plana çıkan gruplardan 
olacak. 

Güçlü, korkusuz aynı zamanda 
romantik dokunuşların yansıtıldığı 
mücevherler seçilmeyi bekliyor. 
Her zaman ideal mücevherinize 
ulaşabileceğiniz ON Mücevherat; yine 
farklı, ışıltılı ve stil sahibi mücevherler 
ile tanıştırmak için sizi 1D 24 - 32 no’lu 
standına bekliyor.

On Mücevherat ile 
Buluşma Vakti
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Firmaların doğru 
bir planlama ve 
uygulama ile katıldığı 
bir fuardan nasıl 

yarar sağladığı, belirlediği 
amaca ulaşıp ulaşmadığı 
fuardan sonra yapılacak 
sonuç değerlendirmeleri ile 
görülebilir. 

Fuar çalışmaları 
tamamlandıktan sonra 
firma yetkililerinin standın 
sökülmesi, sergi ürünlerinin 

ambalajlanıp nakliyeye 
hazır hale getirilmesi gibi 
işlerle meşgul olmaları 
gerekecektir. Bu işleri yapan 
insanların gerekli gümrük 
formalitelerini bilmeleri 
ve bu formalitelerin yerine 
getirilmesini sağlamaları çok 
önemlidir. 

Fuar kapanışından sonra 
kiralanan malzeme, 
kullanılan tercüman, stant 
hostesi vb. gibi çok miktarda 

ödenecek fatura olabilir. 
Stant yöneticisi, bütün bu 
faturaların ve aynı zamanda 
konaklama ile ilgili faturaların 
ödenip ödenmediğini kontrol 
etmelidir. 

Fuar alanına götürülen 
ürünlerin sayımı yapılmalıdır. 
Telefon, su, elektrik vb. 
kullanılan hizmetler 
kesilmelidir. Fuar süresince 
doldurulan müşteri 
formları ve evrakların ofise 

ulaşımı sağlanmalıdır. 
Organizatör firma ile gerekli 
görüşmeler yapılıp evraklar 
doldurulmalıdır. 

Fuar sonrasında ürün ve 
personelin firmaya dönüşü 
sağlandıktan sonra fuarla 
ilgili çeşitli aktiviteler 
yürütülmeli ve elde edilen 
başarı ölçülmelidir. 

Fuar sonrası dönem 
fuar alanında yapılan 

FUAR BİTİMİNDE 
YAPILMASI GEREKENLER
Fuardan verim alabilmek için fuar öncesi hazırlıklar kadar fuar 
sonrası yapılması gerekenler de son derece büyük önem taşıyor. 
Fuar katılımcılarının fuar sonrasında yapması gerekenleri sizin 
için araştırdık.
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görüşmelerin takibinin 
yapılması gereken bir 
zamandır. 

TEŞEKKÜR 
ZİYARETLERİ 

Fuar öncesinde ve fuar 
sırasında fikirleri tavsiyeleri, 
maddi ve manevi katkıları 
ile fuar programına katkıda 
bulunan kişi veya kuruluşlara 
fuar sonunda teşekkür ziyareti 
yapılmalıdır. Bu ziyaretler 
kişi ve kurumları onore 
ederken gelecek fuarlarda 
yapacakları yardımlar için 
temel oluşturur. 

Teşekkür ya bizzat ziyaret 
yoluyla ya da yazılı olarak 
yapılabilir. Teşekkür edilecek 
kişi ve kurumlar şöyle 
sıralanabilir; 

• Stant personeli 

• Organizatör firma 
çalışanları 

• Destek alınan hizmet alanı 
çalışanları 

• Destek ve fikir alınan 
sektörel birlik ve dernekler 

• Diğer yardımcı kişiler. 

STANT YÖNETİCİSİ 
RAPORU 

Fuar bittiğinde fuarda 
temsilciler ile mutlaka 
bir toplantı yapılıp fuar 
boyunca elde edilen tüm 
verilerin stantart bir biçimde 
derlenip anlaşılır bir rapor 
haline getirilmesi gerekir. 
Çünkü fuar sonrasında 
firmanın bağlı bulunduğu 
kuruluş ya da dış ilişkiler 
departmanı fuar faaliyetleri, 
gerçekleştirilen satışlar, 
alınan siparişler, sağlanan 
kontaklar, ürün ve firma 
hakkında edinilen izlenim 
ve değerlendirmeler, pazar 
hakkındaki bilgiler kısaca 
fuardan beklentilerin 
ne oranda gerçekleştiği 
üzerine bir rapor görmek 

isteyeceklerdir. Bu rapor her 
şeyi içermek zorunda değildir 
fakat bir sonraki fuar katılımı 
için firmaya bir “benchmark” 
oluşturmak, hata ve eksiklerin 
saptanmasına, bir sonraki 
sergileme faaliyetinin daha 
etkin yürütülmesine yardımcı 
olacaktır. 

Bir uluslararası fuar 
katılımının etkinliğinin 
kısa dönemde ölçülmesi 
kolay değildir. Yalnızca 
fuarda gerçekleştirilen 
satışlarla, fuarın başarılı 
olup olmadığına karar 
verilemez. Fuar faaliyetlerine 
bağlı olarak daha ileride 
siparişler alınabilir ve 
yukarıda bahsettiğimiz 

gibi bir uluslararası fuar 
katılımın satış dışı amaçlan 
gerçekleştirmek bakımından 
sayısız faydası vardır. İşte 
değerlendirme raporu 
hazırlanırken bir sonraki 
fuar katılımları ve pazarlama 
stratejisi bakımından bütün 
bu faktörler göz önüne 

alınmalı, rapor ona göre 
hazırlanmalıdır. 

Hazırlanan bu fuar raporları 
pazar araştırma, rakipler 
hakkında bilgi toplama ve 
bir sonraki sene pazarlama 
karması oluştururken 
yararlanma gibi birçok farklı 
amaçlar için kullanılabilir. 
Bu şekilde hem fuardan 
maksimum fayda sağlanmış 

olur hem de raporlama için 
harcanan emek ve zamanın 
geri dönüşümü yakalanmış 
olur. 

RAPORUN BÖLÜMLERİ 

Stant yöneticisinin fuar 
sonunda hazırlayacağı rapor 
hata ve eksiklerin belirlenerek 
bir sonraki fuarda aynı 
hataların tekrarlanmaması 
ve daha etkili bir hazırlık 
dönemi geçirilmesi açısından 
önemlidir. Bu raporda 
aşağıdaki bölümlere yer 
verilmelidir. 

Teknik bölüm: Stantta 
kullanılan materyalleri içerir. 
Satışlara ilişkin bölüm: 
Katılımcı firmanın fuar 
alanında yaptığı satış 
faaliyetleri hakkındaki 
ayrıntıları içerir. 

Tanıtım faaliyetlerine ilişkin 
bölüm: Fuar öncesinde ve 
sırasındaki tüm tanıtım 
faaliyetlerini kapsar. 

Personele ilişkin bölüm: 
Stantta görevli personelin 
görevini ne derece başarı 
ile yerine getirdiğinin diğer 
fuarlarda da görev verilip 
verilmemesinin tespitini 
sağlayan görüş bölümüdür. 

Firmaların doğru bir planlama ve 
uygulama ile katıldığı bir fuardan nasıl 

yarar sağladığı, belirlediği amaca 
ulaşıp ulaşmadığı fuardan sonra 

yapılacak sonuç değerlendirmeleri ile 
görülebilir.
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Rakiplere ilişkin bölüm: 
Fuar dönemi boyunca rakip 
firmaların yaptığı tüm 
çalışmalar gözlemlenerek 
stant yöneticisinin raporunda 
yer almalıdır. 

GENEL 
DEĞERLENDİRME 
TOPLANTILARI 

Fuar sonrasında 
gerçekleştirilecek olan genel 
değerlendirme toplantılarının 
amacı, katılınan fuar 
organizasyonun etkinliğinin 
değerlendirilmesidir. 

Göz Önüne Alınacak Veriler 
Fuar çalışmaları bir bütün 
olarak düşünüldüğünde 
firmaların fuar katılımındaki 
performansları da 
katılım amaçlarına göre 
değerlendirilmelidir. Fuarlara 
katılan firmaların katılım 
amaçları, temelde satış 
amaçlı ve satış dışı amaçlar 
olmak üzere iki kategoride 
incelenebilir. Bu açıdan 
bakıldığında her firmanın 

katılım amacı ve pazarlama 
hedefi farklı olabileceğinden 
bütün firmalar için aynı 
performans ölçütü söz konusu 
değildir. Her bir firmanın 
fuar katılım performansı, 
fuar için yaptığı çalışma ve 
ayırdığı bütçe ile fuar katılım 
öncesi hedeflediği pazarlama 
amaçlarına ulaştığı ölçüdedir. 

Fuar katılımlarında firmaların 
performansını etkileyen 
değişik faktörler vardır. Bu 
faktörleri üç ana bölümde 
inceleyebiliriz. 

Fuar Katılım Performansını 
Etkileyen Sektörel Faktörler 
·  Pazardaki toplam rakip 
firma sayısı 

·  Pazara girebilecek yeni rakip 
firmalar 

·  Fuara iştirak eden firmanın 
pazardaki mevcut durumu 

Firma Yapısı ve Ürün ile 
İlgili Faktörler 
·  Firmanın yıllık satış miktarı 

·  Firmanın pazardaki mevcut 
ve potansiyel müşterileri 

·  Müşteri yoğunluğu 

·  Ürünlerin teknik yoğunluğu 

Fuar ve Uygulanan Fuar 
Stratejisi ile İlgili Faktörler 

·  Fuar katılım öncesi 
firmanın belirlediği 
pazarlama hedeflerine uygun 
doğru bir fuar seçimi 

·  Fuarın kapsam ve içeriğinin 
firmanın pazarlama 
hedeflerine uygunluğu 

·  Fuar katılım amacının 
etkinliği ve bu amaca uygun 
ve yeterli hazırlığın yapılması 

·  Fuar öncesi yapılan 
promosyon faaliyetleri 

·  Stant dizayn ve 
konstrüksiyonunun hedeflere 
ulaşmadaki etkinliği 

·  Standın ve onun 
olanaklarının operasyonel 
etkinliği 

·  Stantta sergilenen ürünlerin 
seçiminin ve ziyaretçileri 
etkileyen fuar esnasında 
yapılacak promosyon 
faaliyetlerinin doğruluğu 

·  Stant yönetiminin kalitesi ve 
yeterliliği 

·  Stant personelinin etkinliği, 
kalitesi ve yeterliliği 

·  Fuar esnasında yapılan 
bağlantı tutarlarının miktarı 
ya da ziyaretçilerle yapılan 
görüşmelerin etkinliği 

·  Reklâm ve halkla ilişkiler 
konusunda hedeflenen 
amaçlara ulaşılma derecesi 

·  Fuar sonrası etkin takip 
yapılıp bu amaçla yapılan 
çalışmaların verimliliği 

JTR      HABER

Fuarlara katılan firmaların katılım 
amaçları, temelde satış amaçlı ve 
satış dışı amaçlar olmak üzere iki 

kategoride incelenebilir. 
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·  Bir bütün olarak fuar 
çalışmaları için harcanan 
çabanın etkinliği 

·  Fuarda edinilen bilgilerin 
kalitesi ve bu bilgilerin firma 
içinde gerekli departmanlara 
sağlıklı bir şekilde 
iletilebilmesi 

·  Fuar katılımı ile ilgili 
mevcut bilgilerin fuar katılım 
karar sürecinde etkin ve 
verimli bir şekilde kullanımı, 

·  Katılınan fuarın 
hâlihazırdaki, yakın gelecekte 
ve gelecekteki pazarlama 
amaçlarına yaptığı katkı, 

·  Fuar süresince edinilen bilgi 
ve tecrübelerin daha sonraki 

fuar katılım karar sürecine 
yaptığı olumlu katkıları. 

Ziyaretçi Bilgilerinin 
Değerlendirilmesi 

Fuarda yapılan temaslar, iyi 
bir iş ilişkisinin oluşumunda 
bir başlangıç olarak 
kabul edilmeli, potansiyel 
müşterilerle sağlıklı bir 
iş ilişkisine girilmesi için 
mutlaka fuar sonrası 
gerekli çaba gösterilip takip 
yapılmalıdır. 

Ticaret fuarlarında 
potansiyel müşterilerle 
yapılan görüşmeler satış 
veya bir acente bulunması 
sürecinin genellikle sadece 

başlangıcıdır. Fuar süresince 
kurulan temaslar takip 
edilmezse, katılıma yönelik 
bütün çabalar boşa çıkabilir. 
İyi planlanmış bir fuar sonrası 
kampanyası, fuara katılım 
amaçlarına ulaşılmasında çok 
önemli rol oynar. 

Fuar süresince kayıt altına 
alınan müşterilere mutlaka 
geri dönüş hakkında kesin 
ve net bilgi verilmelidir. 
Kişi ile ilgili yapılacak her 
türlü görüşme mutlaka 
kayıt altına alınmalıdır. 
Kayıt, hem yönetime 
sunulacak fuar raporunda 
hem de müşteri takip 
listelerinin oluşturulmasında 
kullanılacaktır. Fuarda 

temasların kaydedildiği 
takip listeleri takip ve izleme 
kampanyasının temelini 
oluşturur. Bu nedenle fuara 
katılan firma fuar süresince 
kullanılmak üzere görüşme 
formu hazırlamalı, her 
ziyaretçi için bu formdan 
doldurmalıdır. 

Yapılan görüşmelerle 
ilgili gerekli bilgiler 
kaydedilmelidir.  

Bu bilgiler kaydedilirken 
özellikle şu hususların kayıt 
altına alınmasına dikkat 
edilmelidir: 

Görüşme tarihi 

Ziyaretçi hakkında bilgiler 
(toptancı, perakendeci, 
potansiyel acente veya 
temsilci, satıcılar, basın 
mensupları, kamu görevlileri, 
diğer) 

Alınan siparişlerle ilgili olarak 
miktar, fiyat, ödeme koşulları, 
teslimat, vs. hakkında bilgiler 
( Bu konuda ilave bir form 
doldurulması uygundur) 

Önemli müşterilere mutlaka 
katalogun (almış olsalar dahi) 
bir kopyasını göndermek 
gerekir; çünkü fuar alanında 
ziyaretçiler poşetler dolusu 
evrak almakta ve çoğu daha 
fuar alanını terk ederken bu 
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poşetleri atmaktadırlar. 

Takip ve izleme çalışmaları üç 
ayrı hedef grup için yapılabilir. 
Bunlar mevcut müşteriler, 
potansiyel müşteriler ve basın 
mensuplarıdır. 

FUAR SONRASI 
ZİYARETÇİLERLE 
İLİŞKİLERİ DEVAM 
ETTİRME YOLLARI

- Stant ziyaretçileri için 
teşekkür notu gönderilmesi,

- Ziyaretçinin ürün ve 
hizmetlerle ilgili istediği 
belge ve dokümanların 
gönderilmesi, 

- Yeniden görüşme için 
girişimlerde bulunulması, 

- Ziyaretçilerin ofise ya da 
üretim tesislerine devam 
edilerek ağırlanması, 

- Stantta sergilenen ürünler 
ve yenilikler hakkında bilgi 
gönderilmesi gibi çalışmalar 
yürütülmektedir. 

STANT PERSONELİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fuar organizasyonlarına 
katılmak firmaların en 
önemli faaliyetlerinden 
biridir. Katılımcı firmanın 
ileride katılacağı fuar 
organizasyonlarından başarılı 
sonuçlar alabilmesi için 
stantta görev alan personelin 
performansının ve fuarda 
çalışmaya uygunluğunun 
değerlendirilmesi gerekir. 

Fuar Personeli Değerlendirme 
Formu 

Davranış 

·  Fuar dönemi boyunca 
görevine tam zamanında geldi 
mi? 

·  Stantta sergilediği davranış 
tarzında aşırı heyecanlı ya 
da sıkılmış bir görünüm var 
mıydı? 

·  Fuar alanındaki ya da 
stanttaki yoğunluktan dolayı 
şikâyetleri var mıydı? 

·  Ziyaretçilerle kolay iletişim 
kurabildi mi? 

·  Ziyaretçilere karşı agresif bir 
tutum izledi mi? 

Yeterlilik 

·  Ziyaretçilerin sorduğu 
sorulara yeterli derecede yanıt 
verebildi mi? 

·  Ürün ve hizmetlerin teknik 
özelliklerine hâkim miydi? 

Sözsüz Beceriler 

·  Profesyonel bir imaj 
sergiledi mi? 

·  Diğer stant görevlilerini 
gereksiz yere meşgul edip 
onlarla konuşmaya çalıştı mı? 

·  Ziyaretçilerle iletişimi 
engelleyecek tarzda (stantta 

sigara içme-yemek yeme-
sürekli oturma) davranışlar 
sergiledi mi? 

·  Giyim tarzı fuar ve firma 
imajına uygun muydu? 

Sunum ve Çözüm Yeteneği 

·  Ürün sunumları için yeterli 
hazırlık yaptı mı? 

·  Sunum yapma, ikna etme 
yeteneği var mı? 

·  Ziyaretçilerin ürün 
kullanımı ile ilgili sorunlarına 
çözüm getirebildi mi? 

·  Stantta meydana gelen 
aksaklıklara kısa sürede 
müdahale edebildi mi? 

·  Fuar organizasyonuna 
uygun satış taktiklerini 
kullanabildi mi? 

·  Ziyaretçilerden fuar sonrası 
iletişimi devam ettirmeye 

yardımcı olacak bilgi ve 
dokümanları topladı mı? 

BÜTÇENİN KONTROL 
EDİLMESİ 

Fuar öncesi dönemde fuar 
planı hazırlanırken bütçe 
tahminlerinin ne oranda 
gerçekleştiği, tahminlere 
ne derece yaklaşıldığı fuar 
sonrasında yapılan bir bütçe 
değerlendirilmesi ile ortaya 
çıkarılmalıdır. 

Bu çalışma katılımcı firmanın 
bütçeyle ilgili olarak en çok 
hangi noktada sorun çıktığı, 
bu sorunların nelerden 
kaynaklandığı vb. konularda 
fikir vererek ileriki yıllarda 
yapılacak bütçe tahminlerinde 
aynı hataların yapılmamasına 
yardımcı olur. 

Kaynak : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 
/ MEGEP
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Atasay, geçtiğimiz 
Mart fuarında 
duyurduğu bu 
koleksiyonun 

lansmanını geçtiğimiz 
haftalarda gerçekleştirdi. 
Kişiye özel video ve 
görsellerin yüklenebildiği 
Smart Jewelry ürünleri çok 
sayıda farklı tasarımdan 
oluşan kolye, bileklik, 
yüzükten oluşuyor. 
Kadınların yanı sıra erkeklere 
de hitap edebilen giyilebilir 
teknoloji ürünleriyle, Smart 

Business ise kartvizit tanımlı 
kol düğmeleri ve yüzüklerle 
mücevherat sektörüne ilham 
veriyor.

‘Smart Business’’ ürünlerine 
tanımlanan kartvizit bilgileri, 
NFC teknolojili bir cihaza 
okutulduğunda bilgiler 
otomatik olarak karşı tarafın 
telefonuna kaydediliyor. 
Böylelikle işadamları ve 
işkadınları hem zamandan 
tasarruf ediyor hem de 
şıklığıyla tüm dikkatleri 
üzerine çekiyor.

Giyilebilir teknolojiye 
yönelik talebin her geçen 
gün arttığını belirten Atasay 
CEO’su Atasay Kamer, 
“Atasay olarak son yıllarda 
giyilebilir teknolojiye olan 
ilginin artış gösterdiğini 
gözlemiyoruz. Bu anlamda 
bu alana trendleri de takip 
ederek Smart Jewelry ve 
Smart Business’la hızlı 
bir giriş yaptık. Giyilebilir 
teknolojiler, gelecekte 
hepimizin alışkanlıklarını 
kökten değiştirecek. Smart 

Jewelry ve Smart Business, 
akıllı özelliklerinin yanı sıra 
şık tasarımıyla da dikkat 
çekiyor. Sürekli yeniliklerle 
tüketicisini şaşırtan ve 
‘Lovemark’ olan markamızın, 
tüketicilere karşı bir 
sorumluluğu olduğunu 
düşünüyoruz. Amacımız, 
giyilebilir teknolojide 
lüks ve stil sahibi bir 
dokunuş yaratmak ve bunu 
sürdürülebilir hale getirmek” 
diye konuştu.

Mücevher ve teknolojiyi bir araya getiren sıradışı tasarımlar, 
tüm dünyada,  her geçen gün artarak ilgi görmeye devam ediyor. 
Kuyumculuk ve mücevherat sektörün önde gelen markalarından 
Atasay da Türkiye’de bir ilk olarak ‘Smart Jewelry’ ve ‘Smart Business’ 
ürünleriyle, ilgiyle takip edilen bu alana giriş yapıyor. 
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Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından sektörel tasarım 
bilincinin gelişmesi için düzenlenen ve artık gelenekselleşen 
Ajur Mücevher Takı Tasarım Yarışması başvuruları 7 Ekim’de 
başladı. Başvurular 2 Aralık 2017 tarihine kadar yapılabilecek. 
Yarışmada dereceye girenler ise sektörün en önemli 
organizasyonu AJUR GALA GECESİ’nde  onurlandırılacak.
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Mücevher İhracatçıları 
Birliği tarafından her 
yıl düzenlenen ve artık 
gelenekselleşen Ajur 

Mücevher Takı Tasarım Yarışması için 
geri sayım başladı. 7 Ekim 2016 tarihinde 
başvuruların başladığı yarışma ile ilgili 
diğer hazırlıklar da daha şimdiden start 
aldı. 

Ajur Mücevher Takı Tasarım 
Yarışması’na her geçen sene artan bir 
ilginin olduğunu belirten Mücevher 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Güner konu ile ilgili şu 
değerlendirmelerde bulundu;

‘’Türkiye alanında dünyanın en önemli 
oyuncuları arasında. Takının 5000 yıllık 
bir kültürel miras niteliğinde olduğu bir 
coğrafyada yaşıyoruz. Aynı zamanda 
sahip olduğumuz dev fabrikalar ve 
3500’ü aşkın üretici firma ile dünyanın 
en önemli üretim potansiyeline sahip 
ülkelerinden biri konumundayız. 
Ancak dünyada rekabetçi gücümüzü 
artırmanın yolu artık sahip olduğumuz 
üretim tesislerinin kapasitesinden çok 
tasarım anlayışımızın gelişmesinden 
geçiyor. Artık günümüzde yüksek katma 
değerli tasarımlar yaratmak son derece 
önemli. Mücevher İhracatçıları Birliği 
olarak, bu gerçekten hareketle, sektörel 
tasarım bilincinin gelişmesi için artık 
gelenekselleşen Ajur Mücevher Takı 
Tasarım Yarışması’nı organize ediyoruz. 
Yarışmaya her geçen sene gösterilen 
ilginin artması bizi son derece mutlu 
ediyor. 

Yarışmanın gala gecesi de dünyanın 
dört bir yanından gelen misafirleri 
ağırlamamız açısından da son derece 
önemli. Bu gecede tasarım yarışmasında 
dereceye giren tasarımcılarımızı ve 
sektöre hizmet veren ustalarımızı 
onurlandırıyoruz. Her sene olduğu gibi 
bu sene de başarılı ve gelecek vaad eden 
tasarımcıları sektörümüze kazandırmayı 
hedefliyoruz.’’

Yarışma ile ilgili detaylar netleşiyor

Ütopya, tasarlayıcısı için bir ideal ya 
da karşı ideali temsil eden, düşünsel 
ve tutarlı bir toplum tasarısı anlamına 
geliyor. “Yeni Ütopya”da gelişen 
teknolojiler, değişen güzellik algısı, 
bulut teknolojisi ve birbiriyle haberleşen 
ürünler ile gelecek ve gelecekte 
kullanacağımız ürünler yeniden 
tasarlanıyor.

“Geleceğin Dünyası İçin Tasarım”

Bu yılın teması; tasarımcıların, idealize 
edilmeye çalışan Yeni Dünya düzeni için 
geleceğin kullanıcılarını ve senaryolarını 
göz önünde bulundurarak yeni takı ve 
mücevher tasarımları yaratmalarını 
hedefliyor.

Yarışma ‘Altın Takı’ ve ‘Değerli Taşlardan 
Mamul Mücevher’ olmak üzere iki 
kategoride düzenleniyor. Yarışmacılar 
her iki kategorideki tasarımlarıyla 
yarışmaya katılabilirler, ancak sayı 
sınırlaması bulunuyor. Her yarışmacı, 
her kategoriye en fazla 5’er başvuru 

olmak üzere toplamda en fazla 10 
başvuru ile yarışmaya katılabilecek.

Altın Takı: Ürünün görünün kısmının 
en az %70’i altın olan takılardır. 
Yarışmacılar cam, abanoz, sedef, renkli 
taşlar gibi ürünleri bu kategoride 
tasarımlarında kullanabilirler.

Değerli Taşlardan Mamul Mücevher: 
Ürünün görünen yüzeyinin en az %50’si 
değerli taşlardan oluşan mücevherlerdir.

Her iki kategoride de fildişi, kaplumbağa 
kabuğu gibi soyu tehlike altında olan 
hayvanlara ait parçalar kullanamaz.

Değerlendirme kriterleri; tasarımların 
üretilebilir, satılabilir, kullanabilir 
niteliklerde olmasıdır.

Yarı Finalde her iki kategoride ilk 10 
belirlenecektir.

17 Mart 2017’de gerçekleşecek Final 
Gecesinde de her iki kategoride ilk 
10 belirlenecek ve ödüller sahiplerini 
bulacaktır.

İlk 3’e giren eserlerin tasarımcıları 
ödüllendirilecektir.

• Birincilik Ödülü: 10.000 TL 

• İkincilik Ödülü: 7.500 TL 

• Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

Finalistlere ayrıca yurtdışı eğitim fırsatı 
sunulacaktır.
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Paris’e yapılan iş seyahatleri, 
Coca Rocha’nın 
rutinlerinden biri... Modelin 
biyografisinde sayısız 

Vogue, Numero ve Harper’s Bazaar 
dergilerine kapak olmak, Dior, Saint 
Laurent, Lanvin ve Balenciaga gibi 
markaların reklam çekimleri ve 
podyumda boy gösterdiği moda 
haftaları yer alıyor. “Bu şehirde tek 
başıma gezmeye bayılıyorum. Hatta 
Bazen Paris’in ara sokaklarında 
kaybolmak çok hoş oluyor.  Sacré-
Coeur Bazilikası’nın yakınlarında 
öğle yemeği yemek harika. Katedral’e 
bakıp her zaman 100 yıl önce burada 
yaşadığımı hayal ederim. Çok 
heyecan verici! Bu arada, eşimle 
balayını da Paris’te geçirdik. Sonra 
da Korsika’ya geçtik” diye anlatıyor.

Roberto Bravo’nun da yine Paris’te 
gerçekleşen reklam kampanyası 
çekimi sırasında, Coco ile 18 
yüzyıldan kalma lüks bir villada 
buluştuk. Röportaj kaydı başladığı 
sırada, Coco, sağlıklı yemek 
dükkanından aldığı yemek kutusunu 
açıyor ve ekliyor: “Spor salonlarına 
gitmeyi sevmiyorum ve ne istersem 
onu yiyorum. Salatayı, çorbayı 
severim ama canım spagetti ya da 
hamburger istediği zaman kendime 
asla engel olmam. Önemli olan 
dengeyi bozmamak.”

Coco’nun zamanı...
Ünlü model 2007’de Jean-Paul 
Gaultier’nin moda şovunda İrlanda 
halk dansı yapmış ve böylelikle o 
dönem moda tarihine ‘Coco’nun 

Güzel model Coco Rocha Toronto’da 
doğdu, New York’ta yaşıyor ve dünyanın 
her yerinde çalışıyor. Ünlü mücevher 
markası Roberto Bravo’nun yeni kampanya 
çekimleri içinse en sevdiği şehirlerden biri 
olan Paris’te karşımıza çıkıyor.
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Zamanı’ (The Moment of Coco) 
olarak geçmişti. Modelin bu karmaşık 
adım dansını aslında bu şovdan yıllar 
önce öğrendiği ortaya çıktı. Bir ajans, 
Mikhaila Rocha’yı 14 yaşındayken, 
memleketi Toronto’da katıldığı bir 
İrlanda halk dans yarışması sırasında 
keşfetmiş.

Bugün 27 yaşında olan Coco, İngiliz iç 
mimar James Conran ile evli ve minik 
kızı Ioni’yi büyütüyor. Tüm aile New 
York’ta yaşıyor ama hareketli Manhattan 
yerine daha sessiz bir yerleşim yeri 
olan Westchester County’yi seçmişler. 
Coco her gün saat 06:40’da kalkıyor. 
Aynı sırada kızı da uyanıyor. “Bebeğiniz 
olduğu zaman onun düzenine ayak 
uydurmanız gerekiyor. Tabii ki hayatım, 
Ioni’nin varlığı ile birlikte önemli ölçüde 
değişti. Ama şu anda daha iyi çünkü 
bunun bir sebebi var” diye açıklıyor 
model.  Ailelerinin bebek bakıcısından 
vazgeçme kararı aldığını belirten Coco, 
büyükannelerin her şeyde yardımcı 
olduğunu söylüyor.

Sisteme karşı bir model
Bir çekim sırasında Coco’ya “Biraz daha 
kilo vermelisin. Bu sene moda dünyası 
anoreksiyaya doğru gidiyor. Anoreksik 
olmanı istemiyoruz, sadece aynı kal” 
denmiş. 

Bunu çok acımasız bulan Coco da, genç 
modellerin hakları için savaşmaya karar 
vermiş. Büyük bedeb kızlara yapılan 

ayrımcılık ve dikkat çekmek için aşırı 
kullanılan photoshop’a karşı etkin bir 
şekilde karşı geliyor. Yakınlardai kocası 
ile birlikte Nomad Mgmt adında bir 
model ajansı açan Coco, modellere 
başlangıç olarak kamera karşısında 
düzgün oturmayı değil –ki kendisi 30 
saniye içinde, 50 doğal fotoğraf karesi 
verebiliyor- haklarının ve mali işlerinin 
farkına varmalarını öğretecek.

Annesinin izinde
“Ben çocukken annem hosteslik 
yapıyordu. Giyinmeyi gerçekten çok 
severdi. Onu, 90’ların gösterişli altın 
küpeleriyle çok net hatırlıyorum. Belki 
büyük tırnaklara olan tutkum kalıtsal bir 
şeydir. Bence ne kadar fazla o kadar iyi! 
Takı taktığın zaman seni yan sokaktan 
görebilmeliler” diye espiri yapıyor model.

Coco, çarpıcı giyinmekten korkmayan 
ender kızlardan biri. Ve bunun 
hakkını veriyor. Roberto Bravo modeli 
evrenselliğe de önem veriyor: “Bu takıları 
bir tişörtle ya da bir gece elbisesiyle 
de kullanabilirsiniz” diyor. Özellikle 
de ‘Pied De Poule’ koleksiyonunu çok 
beğeniyor. Bu takıların altın sarısı ve 
siyah-beyaz mineleri ışıltılı vintage 
çiçeklere sahip. Elbiselere tutkun olan 
Coco, rahatlığı da unutmuyor. “Eğer 
kendini rahat hissetmiyorsan en güzel 
elbise bile işe yaramaz. Rahatlık çok 
önemli. Odaya herkes seni bekliyormuş 
gibi, bir kraliçe gibi girmelisin. Bu çok 
işe yarıyor” diyerek gülüyor Coco.

Koleksiyonlarını sıradışı kadınlar için, 
doğadan ilham alarak yaratan ünlü 
mücevher markası Roberto Bravo; 
ilk kez İstanbul Fuarı’nda görücüye 
çıkaracağı Capri Azzurra adını verdiği 
yeni koleksiyonuyla mücevher 
tutkunlarını büyüleyici bir mavinin 
derinliklerine davet ediyor. İsmini 
Capri Adası’nın simgesi olan, 
İtalyanca’da gökyüzü mavisi anlamına 
gelen “Azzurra” kelimesinden alan 
koleksiyon, özel rodaj tekniği, safir, 
pırlanta, altın detayları ve el işçiliğiyle, 
ışıl ışıl parıldayan denizin ve cennetin 
yeryüzündeki karşılıklarından 
biri olarak kabul edilen Grotta 
Azzurra sualtı mağarasının adeta bir 
yansıması. 

“CAPRI 
AZZURRA” 
İJS’DE 
GÖRÜCÜYE 
ÇIKIYOR
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Alanında dünyanın önemli 
ihracatçıları arasında yer 
alan, Türk kuyumculuk ve 
mücevherat sektörü, 2023 yılı 

için 12 milyar dolarlık ihracat hedefine 
emin adımlarla ilerliyor. Mücevher 
İhracatçıları Birliği , ihracat hedeflerini 
gerçekleştirmek ve Türk mücevher 
sektörünün dünya sıralamasında ilk 
sıralarda yer almasını sağlamak amacıyla 
başlattığı URGE projesi devam ediyor. 
Proje ile ilgili son toplantı İstanbul Dış 
Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. 
Toplantıda Inovakedemi tarafından 
hazırlanan ihtiyaç analizi firmalarla 
birlikte mercek altına alındı. 

Nisan ayında başlayan projede aşama 
aşama yol alınmaya devam ediyor. 

Gerçekleştirilen son toplantıda ihtiyaç 
analizinde ortaya çıkan sonuçlar Urge’ye 
katılan firmalara aktarıldı. Ortak 
Vizyon Toplantısı ve Stratejik hedeflerin 
belirlenmesi

İhtiyaç Analizinden beklenen çıktılar;

• İhracat Yol Haritası

• Ortak vizyona ve stratejik hedeflere 
ulaşmak için firmaların ihtiyaç duyduğu 
eğitim ve danışmanlık hizmet kalemleri

• Proje yol haritası, proje faaliyet ve 
tahmini bütçe planı

• Firma bazında hazırlanacak analiz 
sonuç raporlarının hazırlanması olarak 
belirlendi.

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen “Birleşmiş 
Mücevherciler” UR-GE projesinin ihtiyaç analizi raporlaması 
tamamlandı ve projeye katılan üye firmalarla yeni uygulama sürecindeki 
ilk toplantı gerçekleştirildi. Inovakedimi tarafından hazırlanan ihtiyaç 
analizi Dış Ticaret Kompleksi’nde detaylı bir şekilde ele alındı. 

BİRLEŞMİŞ MÜCEVHERCİLER URGE İHTİYAÇ 
ANALİZİ RAPORU DEĞERLENDİRİLDİ

BİRLEŞMİŞ MÜCEVHERCİLER UR-GE 
 PROJESİ FİRMA LİSTESİ

AKGÜN

BAYRAMOĞLU

BELBAK

DİVA

ERSİN KOYUNCU

FİGÜR

GİZİL İNCİ

GÜNEŞ

HRD ANTWERP İSTANBUL

İNNOVA

KARAT

KUYUMCU

MERT

MODEL

ON MÜCEVHERAT

ÖMEROĞLU

REGOLD

SADE İŞ

SOM-ORO

TAC

TARZZ MODEL

TUANA

TS ALYANS

VYS GÜMÜŞ

PETEK GÜMÜŞ

YERAZ

KASABİ
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DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİK 
PAKETİ KUYUMCUNUN DA UMUDU
Başbakan Binali Yıldırım Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan 
destek paketini Diyarbakır’da açıkladı. Pakete göre 4 yıl içinde toplam 
140 milyar TL yatırım yapılması planlanıyor. Pek çok sektör gibi 
kuyumculuk ve mücevherat sektörünün de yatırım paketinden olumlu 
yönde etkileneceği öngörülüyor.

Doğu ve 
Güneydoğu 

ekonomik paketine 
göre 4 yıl 

içinde toplam 
140 milyar TL 
yatırım yapılması 

planlanıyor.
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Başbakan Binali 
Yıldırım Diyarbakır’a 
gerçekleştirdiği 
ziyarette Doğu ve 

Güneydoğu illerine yönelik 
olarak planlanan yatırım 
paketinin detaylarını açıkladı. 
Yıldırım ekonomik kalkınma 
paketiyle ilgili şunları söyledi; 
“Türkiye’nin eşit vatandaşları 
olarak ülkemizin kaynaklarını 
adaletle, hakkaniyetle 
paylaşmak için buradayız. 
Bölgesel kalkınma farklarını 
asgariye düşürmek için 
buradayız. Yeniden şaha 
kalkmak için buradayız. Bir 
ve beraberiz. Yatırım için 
üretim için, iş ve emek için 
buradayız. Adalet ve barış 
için, refah ve huzur için 
demokrasi ve hukuk için 
buradayız” dedi. Bölgede çok 
ciddi bir yatırım hamlesini 
gerçekleştireceklerini belirten 
Yıldırım, planlanan yatırımlar 
ile önemli bir ekonomik 
kalkınma modelinin hayata 
geçirileceğini söyledi.

Yatırım paketinde neler 
öngörülüyor? 
• Terörden zarar gören 7 
merkez için 10 milyarlık 
yatırım yapılacak.

• Sur’da 7 bin, Şırnak’ta 10 bin 
126, Yüksekova’da 10 bin 750, 
Nusaybin’de 8 bin yeni konut 
yapılacak. Toplam 36 bin yeni 
konut yapılacak.

• Evleri yeniden yapılacak 
vatandaşların bu sürede 
oturdukları evin kirasını 
devlet ödeyecek.

• Diyarbakır’a 1,9 milyar 
lira, Şırnak’a 3,5 milyar lira, 
Hakkari’ye 2,5 milyar lira, 
Mardin’e 1,8 milyar lira 
kaynak ayrıldı. Toplamda 10 
milyar lira harcanacak.

• Sur’da çok katlı binalar 
yapılmayacak. Tarihi doku 
korunacak. 

• Hazreti Süleyman 
Camisi’nin etrafını 
yenilenecek. Celal Güzelses 

adına bir müzik evi yapılacak. 

• Eşyaları zarar gören 
vatandaşlara 255 milyon lira 
ödencek.

• Batman’da 15 bin, 
Diyarbakır’da 33 bin, 
Malatya’da 25 bin seyirci 
kapasiteli stadyum inşa 
edilecek. Bu stadların maliyeti 
214 milyon lira olacak.

• 23 ilde toplam 67 bin konut 
yapılacak. 

-Bölgeye toplam bin 640 yatak 
kapasiteli 15 yeni hastane 
açılacak. Hastaneler için 305 
milyon harcanacak.

• 690 milyon lirayla 11 ilde 
toplam 51 yeni karakol inşa 
edilecek. 

• 13 yeni sosyal hizmet 
merkezi, 17 yeni aile destek 
merkezi yapılacak. Ayrıca 
500 yeni aile destek görevlisi 
atanacak.

• Korunmaya muhtaç 
çocuklar için 6 bin aileye 
verilen yardım kapsamı 10 
bine çıkartılacak.

• Kadınlara yönelik 186 
meslek edindirme ve 
girişimcilik merkezi açılacak.

• 23 ilde cazibe merkezleri 
oluşturulacak.

• Yatırım yapmak isteyenler 
için fabrikayı devlet yapacak. 
Özel sektör sabit yatırım için 
para harcamayacak. Makine 
ve techizat alımı için faizsiz 
kredi verilecek. Bu fabrikalar 
sembolik rakamla uzun vadeli 
kiraya verilecek.

• Bu 23 il içerisinde her 
yıl 8 ilin her birinde 10 
tane fabrika kuracağız. 
Yılda toplam 80 fabrika 
açılacak. Fabrika başına 200 
ila 800 kişi arasında istihdam 
olacak.  Teminat desteği 
Kredi Garanti Fonu’ndan 

karşılanacak.

• İşletme kredisi desteği 10 yıl 
boyunca devam edecek. Bir 
yıl ödemesiz, dört yıl vadeli 
ve sabit ana para ödemesi 
şeklinde olacak. Kurumlar 
Vergisinden istisna getirilecek.

• 23 ilde açılacak çağrı 
merkezlerinde 20-25 bin kişi 
istihdam edilecek.

• Bölgede üretilen mal ve 
hizmetlerin tanıtımını devlet 
yapacak. Bu kapsamda büyük 
fuar merkezleri inşa edilecek. 

• Üretimini Doğu ve 
Güneydoğu’da yapan bütün 
yatırımcılarımıza kamunun 
alım garantisi verilecek.

• Tarım ve hayvancılığın 
gelişmesi için 3.7 milyar liralık 
yatırım yapılacak.

• Silvan Barajı inşa edilecek. 
Sulama yatırımlarıyla 3.7 
milyar tarım geliri artışı 
olacak.

Toplam 294 milyon lira 
harcanarak spor tesisleri 
yapılacak. Futbol, voleybol ve 
basketbol sahaları açılacak. 
Bölgede toplam 15 yeni 
gençlik merkezi açılacak. 

• Terörden hasar gören 
322 km yolu tamamen 
yenilenecek. 28 tünel inşa 
edilecek. Ulaşım için toplam 
8.5 milyar lira ayrılacak.
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İHRACATÇIYA 
EXIMBANK FIRSATI
TİM Başkanı Büyükekşi:  “İhracatçımız için daha elverişli bir 
finansal ortam oluşacağına inanıyoruz”
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Türk Eximbank ile 
Faktoring şirketleri 
arasında imzalanan 
yeni anlaşma 

ile ihracat kredi sigortası 
poliçelerine, faktoring 
şirketlerinin de dahil edilmesi 
ihracatçıyı memnun etti. 
TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, ihracatçıların 
finansman alternatiflerinin 
çeşitlenmesinin büyük bir 
zenginlik kaynağı olduğunu 
söyledi.

TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi anlaşmaya 
ilişkin yaptığı açıklamada, 
İhracatçılarımızın kolay 
ve ucuz finansmana 
ulaşmalarının yolunun 
finans kuruluşları arasındaki 
işbirliğine dayalı rekabetin 
artmasıyla sağlanabileceğini 
düşünüyoruz. Bu sayede, 
ihracatçılarımız için daha 
elverişli bir finansal ortam 
oluşacağına inanıyoruz” dedi.

İhracatçının rekabet gücü 
artacak
Son yıllarda küresel 
rekabetin her zamankinden 
daha sert olduğuna dikkat 
çeken Büyükekşi, Bu 
yüzden, ihracatçılarımızın 
rekabet gücünü artıracak 
finansman desteklerine ve 
finansal enstrümanlara her 
zamankinden daha fazla 
ihtiyacı olduğunu ifade etti. 
Büyükekşi açıklamasını şöyle 
sürdürdü: ‘’Zira; ülkemiz 
ihracatının büyük bir kısmını 
gerçekleştiren KOBİ’ler, 
günümüzde işletme sermayesi 
yetersizliği nedeniyle 
birtakım sıkıntılarla karşı 
karşıya kalıyor. KOBİ’lere 
sağlanan finansman tutarının 

toplam krediler içerisindeki 
payının yüzde 26 seviyesinde 
olduğu dikkate alındığında, 
kısıtlı bulunan teminat 
imkânlarının en temel 
sorunların başında geldiği 
görülüyor. Dolayısıyla, 
ihracatçı KOBİ’lere yönelik 
istikrarlı bir finansal desteğin 
devreye girmesi, uzun vadeli 
finansman yöntemlerinin 
geliştirilmesi ve hayata 
geçirilmesi büyük önem arz 
ediyor.”

İhracat alacakları yurt 
dışından kesintisiz gelecek
Yapılan anlaşma ile 
ihracat alacaklarının 
ülkemize kesintisiz ve 
zamanında getirilmesinin de 
sağlanacağına dikkat çeken 
TİM Başkanı Büyükekşi, 
“Anlaşma kapsamında 85 
ülkeyi kapsayan Uluslararası 
Faktoring Zinciri kanalıyla 
alınan garanti hizmetlerine, 
238 ülkeyi kapsayan 
Eximbank sigortası eklenmiş 
oldu. Ayrıca uluslararası 
ticarette gittikçe uzayan 
vadeler; mevcut sistemde 
180 güne kadar alınabilirken, 
Eximbank sigortasıyla 360 
güne kadar alınabilecek. 
Ayrıca faktoring, ihracatçılara 
hem kredi hem tahsilat 
hizmeti verebilen tek 
finansal ürün konumuna 
gelecek. Aynı zamanda, 
ihracat alacaklarının 
ülkemize kesintisiz ve 
zamanında getirilmesi 
sağlanmış olacak. Dolayısıyla, 
TİM olarak bu anlaşmayı 
sürdürülebilir ve kalıcı 
ihracat artışı hedefimiz 
için büyük bir adım olarak 
değerlendiriyoruz” diye 
konuştu.

Mehmet Büyükekşi
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Dubai’ye de Türk Ticaret Merkezi açılıyor. Dubai’de mücevher 
sektörünün önemli merkezlerinden Almas Tower’da açılacak 
olan Türk Ticaret Merkezi kısa bir süre sonra faaliyete geçecek. 
Kuyumculuk ve mücevherat sektörü için de bir ilk olan projenin 
TİM tarafından dünya genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
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Dubai / Birleşik Arap 
Emirlikleri ‘’Almas Tower’da 
TİM tarafından açılması 
planlanan Türkiye Ticaret 

Merkezi’ne Mücevher İhracatçıları Birliği 
olarak katılım sağlanıyor. Mücevher 
İhracatçıları Birliği, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Çatısı altında, T.C. Ekonomi 
Bakanlığı’nın desteği ve güvencesiyle 
yürütülen Türk Ticaret Merkezleri 
Projesi kapsamında Dubai’ye çıkarma 
yapmaya hazırlanıyor. Kuyumculuk ve 
mücevherat sektörünün dünyadaki en 
önemli merkezlerinden biri olan Almas 
Tower’da faaliyete geçecek olan Türk 
Ticaret Merkezi’nin sektör ihracatına 
önemli katkı sağlaması bekleniyor. 

Değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca 
uygun olarak ihracatın gelişmesine 
katkı sağlamak amacıyla Türkiye Ticaret 
Merkezleri Projesi’nin 2016 yılı içerisinde 
ilk kez hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu 
konudaki çalışmalar hızla tamamlanıyor. 

Türk Ticaret Merkezi Nedir?
TİM Tanıtım Organizasyon İç ve Dış 
Ticaret A.Ş (TİM A.Ş), TİM bünyesinde 
Ekonomi  Bakanlığı onayı ile 2010/6 
sayılı tebliğin yürütülmesi amacı ile 
kurulmuş olan, yurtdışında ülkemizi 
doğru şekilde temsil ederek “Türkiye” 
markası oluşumuna destek olacak ticaret 
merkezlerinin oluşturulması vizyonunu 
gerçekleştirecek bir anonim şirkettir.  

TİM A.Ş’ nin görevleri:
TİM A.Ş’ nin görevi, “Türk Ticaret 
Merkezleri Projesi” kapsamında 2010/6 
sayılı tebliğin sağladığı avantajları, 
Türkiye›de sınai ve ticari veya ticari 
faaliyet gösteren şirketler ile “İşbirliği 
Kuruluşları”(bknz. 2010/6 sayılı tebliğ 
madde 4/c) üyelerinin yurt dışında 
gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil 
giderleri ve mal ticareti yapmak 
amacıyla yurt dışında açılan birimlere 
ilişkin kira giderleri ile “Türkiye Ticaret 
Merkezleri”ne ilişkin giderlerin bir 
kısmının “Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu”ndan gerçekleştirilen tanıtım, 
marka tescil giderleri ve mal ticareti 
yapmak amacıyla yurt dışında açılan 
birimlere ilişkin kira giderleri ile 
“Türkiye Ticaret Merkezleri”ne ilişkin 
giderlerin bir kısmının “Destekleme 
ve Fiyat İstikrar Fonu”ndan (DFİF) 
karşılanması işlemlerinin tüm 
aşamalarda uygulama ve yönetimini 
sağlamaktır.

TİM A.Ş yurtdışında şirket kurmak,  bu 
şirketler aracılığı ile uygun lokasyonlarda 
kiralama/satın alma yöntemleri ile 
“Türkiye Ticaret Merkezleri” kurmak, bu 
merkezlerin işletim ve lojistik yönetimini 
gerçekleştirmek, istihdam, tanıtım, proje 
ve destek aşamalarını takip etmek ve 
“Türkiye Ticaret Merkezleri” için devlet 
destek işlemlerinin başvuru sürecini 
ve bu sürecin sonuçlandırılmasını 
tamamlamakla yükümlüdür.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), üyelerine Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 
kurmalarına yönelik danışmanlık hizmeti sağlamaya başladı.
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Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), 
üyelerine Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezi 

kurmalarına yönelik danış-
manlık hizmeti sağlamaya 
başladı. Reform niteliğindeki 
Ar-Ge ve Tasarım faaliyetle-
rinin desteklenmesi ile ilgili 
uygulama yönetmeliğinin ve 
Bakanlar Kurulu Kararlarının 
yayımlanmasının ardından 
TİM de harekete geçti. TİM 
Dış Ticaret Kompleksinde 
düzenlenen “Ar-Ge ve Tasa-
rım Merkezleri Bilgilendirme 

Toplantısı”nda, TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi “500 Ar-
Ge ve 500 Tasarım Merkezi” 
hedefiyle yola çıkıldığını 
belirtti.

Sağlanacak bu hizmet ile 
Ar-Ge ve Tasarım Merke-
zi kurulum dinamiklerini 
gözeterek ilk önce tüm üyeler 
arasında veriye dayalı, detaylı 
analiz ve değerlendirmeler 
yapacak. Danışmanlık hiz-
meti alma talebinde bulunan 
üye firmaların TİM web 
sayfasında bulunan “Ar-Ge 

ve Tasarım Merkezi Yeterlilik 
Bilgi Formu”nu doldurmaları 
yeterli. Başvuruda bulunacak 
firmalar arasından potansiyeli 
olan üyeler tespit edilerek, 
destek ve avantajlar konu-
sunda farkındalık sağlamaya 
yönelik bilgilendirmelerde 
bulunulacak. Bu firmalar 
ile gerçekleştirilecek birebir 
görüşmeler ve eğitimlerle 

firma bazlı avantajların de-
ğerlendirilmesinin ardından, 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 
kurabilecek olanlara ilgili tüm 
bilgilendirmeler sağlanacak, 
yol haritaları oluşturulacak. 
Hedeflenen Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezi sayısına ulaşma ama-
cı, katma değerli bir hizmet 
yaklaşımı ile TİM’in sponsor-
luğunda gerçekleştirilecek.

 TİM’in koordinasyonunda 
yürütülecek olan ve ülke 
ekonomisi için çok önemli 
görülen bu süreçte detaylı 
araştırmaların ardından 
Ar-Ge ve teknoloji odaklı 
firmalara mali, teknik ve 
hukuki alanlarda bütünleşik 
hizmetler sunulacak.

 Ar-Ge, tasarım, teknoloji ve 

inovasyonun etkisi ile katma 
değerli üretimin artması ve 
buna bağlı olarak ülke eko-
nomisinin hız kazanmasını 
hedefleyen bu projenin, 2017 
yılı sonuna kadar çok sayıda 
Ar-Ge veya Tasarım Merkezi 
kurulması yoluyla katma 
değerli ihracat hamlesine hız 
katması bekleniyor.
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Uluslararası fuar takviminin önemli organizasyonlarından biri olan Hong 
Kong fuarı 13-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Fuardan, elmas ticareti 
açısından biraz daha iyimser bir tablo ortaya çıktı. Türkiye'den ihracatçılar 
milli katılım organizasyonu çerçevesinde dünyanın dört bir yanından 
misafirlerini ağırladılar.
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Rapaport News haberine göre; 
Hong Kong Mücevher ve 
Değerli Taş fuarının bitiminin 
ardından evlerine dönen 

katılımcılar önümüzdeki tatil sezonuna 
daha pozitif fakat hala tedbirli bir şekilde 
girmeye hazırlanıyorlar. Uzak Doğu’da 
elmaslara talep Çin’deki ekonomik 
yavaşlamadan ve Hong Kong’daki düşen 
turist sayısından kaynaklı olarak biraz 
daha hafif kalıyor.

Elmas satıcıları uzun bir aranın ardından 
satış yapabildikleri bir şansı elde ettikleri 
için daha çok pozitif bir fuar geçirdiler. 
Perakendeciler ve satıcıların düşük 

stokları ile birlikte alıcılar stoklarını belli 
bir noktaya kadar yeniden doldurmayı 
amaçlıyordu. Bunun ötesinde Hong 
Kong, Çin Elmas Federasyonu Başkanı 
Laurance Ma 2015 yılında dünya çapında 
bir durgunluk sırasında düzenlenen 
fuarla karşılaştırıldığında bu seneki fuar 
çok daha iyiydi diye yorumladı.

Elmas satışları 0.2 karat ve 2 karat 
boyutları arasında son derece spesifik 
olarak gerçekleşti raporda belirtildiğine 
göre. Karışık ürün satışları ise son 
zamanlarda tedarik zincirine giren fark 
edilmeyen sentetikler sebebiyle zayıftı.

Alıcılar açısından sentetik elmasların 

doğal taşlarla karıştırılması konusunda 
ortaya çıkan bir endişe de gözlendi. 
Organizatör firma UBM satıcıların 
sertifikalarını göstererek taşların 
doğallığını kanıtlayabileceği bir 
program düzenledi. UBM’in 
katılımcılarının sertifikalarını detaylı 
olarak incelemediğini belirten UBM 
Yetkili Başkan Yardımcısı Wolfram 
Diener, katılımcıların bu sertifikayı 
ancak Antwerp World Diamond 
Centre, Israel Diamond Institute ve 
Diamond Federation of Hong Kong 
gibi uluslararası bir ticaret grubunun 
parçasıysalar elde edebileceklerini 
belirtti.
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GERÇEK NADİRDİR
Mücevher Endüstrisinin Yeni Sloganı;

Uzun zamandır beklenen genel elmas pazarlama sloganı kıtlık konseptini aşktan öteye 
taşımış duruyor. Elmas satın alırken öne çıkan en önemli duygunun enderlikle alakalı bir 
yanılgı olduğunu ihmal mi ediyoruz? 

by Nurith Rothmann

Elli yıl önce 
‘elmasların sonsuza 
dek olduğu’ gibi 
aşk da sonsuza 

dek olmalıydı. Yetiştik 
Amerikalılarının %70’inin 
daha sonra evlendiği 
süreçte evli çiftlerin elmas 
satın almanın önemini 
ortaya çıkaran reklamlar da 
yayındaydı.   

Zamanlar değişiyor. 21. 
Yüzyıla girdiğimiz sürede 
evlilik oranları inmeye ve 
boşanma oranları artmaya 
başladı, ‘sonsuzluk’ kavramını 
da kendileriyle birlikte 
değiştirdiler. 

Daha farklı fırsatlar ortaya 
çıktı. Pazarlama özgür ve 
bağımsız kadınlara yönelik 
olarak kaymaya başladı, 
elması kendileri için satın 
alacakları varsayıldı. De Beers 
sağ parmak kampanyasını 
2001 yılında başlattı. 
Çok da zeki olmayan bir 
kadın elindeki yüzün ile 
ne yapacağını bilmiyor 
ve evlilik parmağında 
yüzün gözükmüyor. Bütün 
sebeplerden dolayı bu 
deneme çok da başarıla bir 
kampanya değildi. 

Sağ el kampanyası son 
yıllarda büyüyen ayrışmış 
topluma elmas aldırmak için 
yapılan bir sürü denemeden 
sadece biriydi. Gelecek 
yıllarda hedef kitlelerini 
gittikçe çoğaltan elmas 
satıcıları artık boşanmış, evli, 

bağımsız, çalışan ya da yalnız 
kadınları hedef alıyor.  

Her şeyin yanında 
reklamcıların gözden 
kaçırdığı bir şey vardı. 21. 
Yüzyılda aşk sonsuza dek 
olmayabilir fakat sevgi dolu 
bir ilişki kurma isteği hala 
aynı güçte. Bundan itibaren 
elmas ve aşk arasındaki 
sembolik ilişki kritik bir 
önem taşıyor.  

Tam pişmiş mi az pişmiş mi? 

2016’ya geçelim. ‘Elmas 
Sonsuzdur’ sloganının yerine 
gelecek ‘Gerçek Nadirdir’ 
sloganı tanıtıldı. 

Burada duygu tetikleyici 
özellikle ekonomik açıda 
çalışıyor. Fakat bu strateji ile 
ilgili önemli problemler var. 
Elmas satın alımı ile ilgili 

olan en önemli duygu, aşkı 
elemine etmesi. Bir diğer 
problem ise nadir olmayan bir 
ürüne nadir yakıştırmasının 
yapılması. 

 Statista’ya göre dünya 
çapında 130 milyon karat 
değerinde (26.000 kg) elmas 
yıllık olarak üretiliyor. 204-
2005 yıllarında bu sayı 176 
milyon karat civarlarındaydı.  

Yüksek miktarda elmas var, 
kuyumculuk sektörünün 
en çok tercih edilen değerli 
taşı olarak bütün diğer 
renkli taşları solluyor 6’ya 1 
değeriyle. 

 Fakat bu enderliği ile mi 
alakalı? Neredeyse tamamen 
hayır. Kırmızı beril, tanzanite 
vb. gibi taşlar kesinlikle daha 
ender bulunurken elmaslar 
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Peki, bir 
kadının elmas 
istediğini nasıl 
biliyorsunuz? 
Çünkü aşkı 

bulmak nadiren 
oluyor.

genelde daha çok aranıyor, bu 
da onları daha değerli kılıyor. 

Elması farklı kılan şey nasıl 
pazarlandığı ve bu çabalar 
için yapılan yatırımlar. 20. 
Yüzyılın en iyi sloganı olarak 
görülen ‘elmas sonsuzdur’ 
zaman içinde aşk ve elmas 
arasında asla kırılamayacak 
bir bağ yarattı. 

Bir Mahkûmun İkilemi 

Endüstrimizde yaşadığımız 
en son problemlerden 
birine geldik. Bu da sentetik 
elmaslar. İnsanların 
sevgilerini toplu üretimden 
çıkmış, insan yapımı bir ürün 
yerine ender ve milyonlarca 
yıl önce oluşmuş bir elmas 
ile göstermelerini istemeleri 
gayet normal. Fakat düşük 
fiyatlarıyla duygusal ve 
finansal yatırımın düşük 
değerleri sentetikleri 
olduğundan da büyük bir 
tehlike haline getiriyor. 
İnsan yapımı elmaslar pazar 
paylarını son dönemde 3 
katına çıkardılar. 

Maden şirketleri ise yükselen 
sentetik satışlarına karşı 
müşterilerini bası altına 
sokarak marketi sel halinde 
ürüne boğdular, bu sırada öne 
çıkarmak istedikleri enderlik 
kavramını da zedelediler. 

Sentetikler gözle görülen 
bir tehdit ortaya koyuyor 
fakat zararı engellemek 
en mantıklı hareket gibi. 
Yüksek kalite sınıflarındaki 
elmasların avantajlarını 
kullanmak, müşterilere çabuk 
mal satmaktan daha faydalı 
olacaktır. 

Bu duruma mahkûmun 
ikilemi de denebilir, 1950’l, 
yıllarda tanımlandığı 
gibi. (Merrill Flood ve 
Melvin Dresher) Birbiriyle 
iletişim halinde olmayan 
fakat birbirlerine bağlı iki 
partinin alternatif stratejileri, 
harcamaları ve faydaları 
üzerinde durdu. 

Durum iki zanlının birlikte 
bir suç işlemeleri ve polis 
tarafından tutuklanmaları 
ile tanımlanıyor. Sorgu 
için onları ayıran polis 

suçlamalar için kesin bir 
delil bulamıyor. Bu da 
demek oluyor ki iki suçlu da 
konuşmazsa sadece bir yıllık 
hapis cezası ile kurtulurlar. 
Fakat polis içlerinden birine 
karşı savunma için teklifte 
bulunuyor. Eğer sadece 
biri karşı savunma yaparsa 
sessiz olan 15 yıl ceza alıyor 
fakat eğer 2’si de savunma 
yaparlarsa birbirlerine 
karşı her biri 5 yıllık cezaya 
çarptırılıyor. 

Flood ve Dresher’ın deneyi 
çoğu vakalarda suçluların 
partnerlerine tam olarak 
güvenemediğini ve 
amaçlarının ne olduğunu 
bilmediğini bu sebeple 
de en çok 5 yıllık cezaya 
rastlandığını belirtiyor.

İş birliğinin en ideal formu 
aslında çok da beklenmedik 

bir sonuç değildi. İnsanlar 
en kötüyü varsayılmayarak 
hareket ediyor ve bu yüzden 
gerekli olandan daha fazla 
zarar görüyorlar.  

Bu günümüzün elmas 
ticaretine de yansıyor. 
Sentetiklerin pazara girişi 
hepimiz için zor oldu fakat 
çözüm iletişim kurularak 
bulunabilir. Endüstrinin 
bütün oyuncuları 
birbirlerinden bağımsız 
hareket ettikçe ellerindeki 
ürünlerin değeri de azalıyor. 
Bir ürünü daha ucuza 
alabilecekken tüketicinin en 
son ilgilendiği şey ürünün 
kıtlık seviyesi ya da enderliği 
olacaktır. 

Peki, bir kadın neden elmas 
ister biliyor musunuz? Çünkü, 
aşkı bulmak ender bir şey.

Nurit Rothmann hakkında

Nurit Rothmann 
N.Rothmann’ın kurucusu 

ve başkanı. Ham 
elmas anlaşmaları, 

öngörüşler ve analizler 
üzerine raporlamada, 

elmas projelerinin 
lojistiklerinde ve 

borsa etkinliklerinde 
uzmanlaşmıştır.

Sentetikler gözle görülür bir tehdit 
fakat avantajlı pozisyondan yararlanıp 

zararı limitlemek en mantıklı çözüm gibi 
duruyor, zaten hali hazırda var olan doğal 
elmasların yüksek kalitelerini pazarlamak 

müşterinizden kazanacağınız çabuk 
paradan daha yararlı.  
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SEKTÖR PROFESYONELLERİ 
VICENZAORO'DA BULUŞTU

Dünyanın dört bir yanından gelen kuyumculuk ve mücevherat endüstrisinin 
önemli aktörlerinin katılımda bulunduğu Vicenzaoro,  3-7 Eylül tarihlerinde 
gerçekleşti. 2016 dünya kuyumculuk ve mücevherat sektörü açısından önemli 

düşüşlerin yaşandığı bir yıl olarak kaydedilirken, uluslararası fuarlar da bu 
durgunluktan payını aldı.
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Vicenzaoro Eylül, bir önceki organi-
zasyona kıyasla herhangi bir gelişim 
göstermeden sabit konumunu korudu. 

Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan Vi-
cenzaoro Dubai’nin tarihleri ise 17-18 Kasım 
2017 olarak duyuruldu.

İtalya ve 35 farklı ülkeden 1300 marka; 115 
farklı ülkeden gelen 19.000 ziyaretçi, alıcı ve 
sektör profesyonellerine en yeni koleksiyonla-
rını sundu.

Fuar katılımcılarının %37’sinin farklı ül-
kelerden gelen yabancı katılımcılar olduğu 
vurgulandı. Bu yıl Amerikalı katılımcıların 
sayısında, Meksika da dahil olmak üzere, güç-
lü bir artış görüldü. 19.000 fuar katılımcısının 
%40’ı rakamlara verimli alıcı olarak yansıdı.

Vicenzaoro Butik Show’da bu kez katılımcılar 
5 grupta toplandı, her birini kendi referans 
değerleri, pozisyonlamaları, organizasyon 
sistemleri, üretim tipleri ve genel imajlarına 
bağlı olarak konumlandırıldığı Icon, Look, 
Creation, Expression ve Essence pavilyonla-
rında yer aldı. 

Fuara Türkiye’den de çok sayıda firma katıldı. 
Fuarın çeşitli salonlarında yer alan özellikle 
altın kategorisine yönelik hizmet veren Türk 
firmalarının önemli bir kısmı fuardan beklen-
tilerini karşıladı.
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Cem Lokmanhekim’in yorumuyla
Trabzon Hasırı:

Farklı kültürleri yansıtan ayrıcalıklı ve özgün yaklaşımları ile tasarım dünyasına yön 
veren Cem Lokmanhekim, dalgaları aşmak koleksiyonuyla Anadolu kültürünün en 
özel geleneklerinden Trabzon hasırına sahip çıkıyor. ‘Dalgaları Aşmak Koleksiyonu’ 

Trabzon hasırının tam da olması gereken formda hayat bulduğu, nadir bulunan 
örneklerinden…

“Dalgaları Aşmak”
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Cem Lokmanhekim’in 2015 yılında 
sunduğu bu özel koleksiyonunda 
Trabzon Hasırı, earcuff, kolye, 
yüzük, küpe, şahmeran gibi 

benzersiz ve modern formlara kavuşuyor. 
Koleksiyonunu hazırlarken, tekniği en incelikli 
şekilde yerinde öğrenmek için Karadeniz’i 
ziyaret eden Cem Lokmanhekim, Trabzon’da 
bu sanatı devam ettiren emektar kadınlarla 
birlikte çalıştı.

Hürriyet’te yayımlanan bir röportajında 
Lokmanhekim, en az tasarımları kadar 
etkileyici olan imaj çekimlerinde kamera 
karşısına geçen kadınların, Doğu Karadeniz’de 
hasır örme işini devam ettiren bir anne-kız 
olduğunu söylüyor.  

Cem Lokmanhekim 
Hakkında:
Takı tasarımcısı Cem Lokmanhe-
kim 25 Eylül 1968 yılında Mer-
sin’de doğdu.

Eğitimini İstanbul Üniversitesi, 
İşletme Fakültesi, İngilizce İktisat 
Bölümü’nden 1992 yılında mezun 
olarak tamamladı.

Çocukluğundan beri bir hobi ola-
rak yaptığı takı tasarımı çalışma-
larını, 1992 yılında profesyonel 
olarak devam ettirmeye karar Ver-
di. Dahası, kendi takılarını tasar-
lamaya, imal etmeye ve satmaya 
başladı. Bundan sonar da büyük 
takdir toplayan birçok özgün ko-
leksiyon yarattı.

Cem Lokmanhekim özgün tasa-

rım, özel işçilik ve özenle yarat-
tığı takılarının sanat dünyasından 
birçok ünlünün yanısıra cemiyet 
hayatının önde gelen isimleri ta-
rafından da yoğun ilgi ve takdir 
kazanması üzerine kısa sürede 
ünlendi. Takılarını satışa sunduğu 
mağazası ve bunları tasarlayıp 
imal ettiği atölyesi Nişantaşı’nda 
bulunmaktadır.

Kendi düzenlediği birçok tanı-
tım organizasyonunun yanı sıra 
çeşitli uluslararası sergilere de 
katılan Cem Lokmanhekim, 2005 
yılında P&G tarafından “En İyi 
Tasarımcı” ödülüne layık görül-
dü. Koleksiyonları 2009 yılından 
beri İstanbul Modern Müzesi’nde 
sergilenmekte ve satışa sunulmak-
tadır.
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MÜCEVHER TALEBİ AZALIRKEN,
ALTIN TALEBİ ARTTI
Dünya Altın Konseyinin, 2016 yılının ikinci çeyreğine ilişkin 
“Küresel Altın Talebi Trendleri” raporu yayımlandı. Rapora 
gore, küresel mücevher talebi, 2016’nın ikinci çeyreğinde, 
2015’in aynı dönemine kıyasla yüzde 14 düşüşle 444 tona indi.

Mücevher talebi, 
ikinci çeyrekte 
ABD’de yüzde 
1, İran’da 

yüzde 10 artarken, Çin’de 
yüzde 15 düşüşle 144 tona ve 
Hindistan’da yüzde 20 azalışla 
98 tona geriledi. Bu düşüşte, 
Hindistan’da hükümetin özel 
tüketim vergisini artırması 
ve Çin’de mayıs ayında 
uygulamaya geçen ayar 
damgası ile nispeten daha 
kırılgan ekonomik zemin gibi 
zorluklar etkili oldu.

Altın Talebinde Önemli 
Artış

Dünya Altın Konseyi, 2016 
yılının ikinci çeyreğinde 
küresel altın talebinin ise, 
geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 15 artarak bin 
50 tona ulaştığını bildirdi.

Rapora göre, 2016’nın ikinci 
çeyreğinde küresel altın talebi, 
istikrarlı ve kayda değer 
yatırım talebi öncülüğünde 
geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 15 artarak bin 
50 tona ulaştı. Böylece yılın 
ilk yarısında küresel altın 
talebi 2 bin 335 tona çıktı.

Devam eden politik, 
ekonomik ve sosyal 

istikrarsızlık karşısında 
yatırımcılar için güvenli 
tasarruf aracı olması 
dolayısıyla yılın ikinci 
çeyreğinde küresel altın 
yatırımı talebinde yüzde 
141’lik artış görüldü. Böylece 
geçen yılın ikinci çeyreğinde 
186 ton düzeyinde bulunan 
altın yatırımı talebi, bu yılın 
ikinci çeyreğinde 448 tona 
ulaştı. Altın yatırımı talebi 
yılın ikinci yarısında ise bin 
63,9 ton oldu.

Öte yandan altına dayalı borsa 
yatırım fonları, ikinci çeyrekte 
gelen ilave 237 tonluk katkıyla 
yılın ilk yarısında 580 tona 
yükseldi.

Bu dönemde, Merkez 

Bankalarının net satın 
alımları, altın fiyatlarındaki 
ciddi yükselişin etkisiyle 
2011’in ikinci çeyreğinden 
bu yana en düşük seviyeye 
inerken, Merkez Bankalarının 
altın rezervlerinin değeri ise 
1,4 trilyon dolar oldu.

Toplam altın arzı ise yılın 
ikinci çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 10 artarak bin 42 
tondan, bin 145 tona ulaştı.

Türkiye’de altın yatırımı ilk 
yarıda 8,8 ton

Türkiye’de, yılın ikinci 
çeyreğinde mücevher 
talebi bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 25 

azalarak 8,7 tona inerken, ilk 
yarıdaki mücevher talebi ise 
17,4 ton oldu.

Bu yılın ilk yarısında 
Türkiye’de altın yatırımları 8,8 
tonla tarihi düşük seviyelerine 
geriledi. Raporda, Türkiye’de 
birçok yatırımcının altınlarını 
yastık altında bırakmayı 
tercih edebildiğine işaret 
edildi.

Ülkelerin resmi altın 
rezervleri açısından 8 bin 
133,5 tonla ABD ilk sırada 
bulunurken, bunu 3 bin 378,2 
tonla Almanya takip ediyor. 

Türkiye’nin altın rezervleri 
ise haziran ayı itibarıyla 474,4 
ton düzeyinde.
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Bireysel kredi kartına 
taksit sayısını 12’ye 
çıkaran ve kart 
borçlarını yeniden 

yapılandırmaya ilişkin 
yönetmelik Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Yönetmeliğe göre 
kuyumla ilgili harcamalarda 
dört ay, elektronik eşya ve 
bilgisayar alımlarında altı 
ay, havayolları, seyahat 
acenteleri, taşımacılık, 
konaklama, sağlık ve 

sosyal hizmetler ile ilgili 
harcamalarda, sağlık 
ürünü alımlarında, kulüp 
ve derneklere yapılan 
ödemelerde ve vergi 
ödemelerinde dokuz ay taksit 
uygulanacak. 

Kuyumcunun umudu 
olmuştu
Kuyumcu mağazalarında 
özellikle son zamanlarda 
yaşanan ciro kaybında 

taksit sayısının 4 ile 
sınırlandırılması son derece 
etkili olmuştu. Taksit sayısına 
ilişkin sınırlamanın olmadığı 
dönemde tüketicilerin, 
yüksek tutarlı takıları kredi 
kartına taksitle alabilme 
imkanına sahip olduğunu 
belirten kuyumcu esnafı, 
taksit sınırlaması ile birlikte 
satışlarında %40-50’ye varan 
oranlarda düşüş yaşadı. 
Kredi kartlarına taksit 

sınırlamasının yeniden 
düzenlenmesi ile ilgili 
çalışmaların başlaması ile 
birlikte kuyumcu esnafı da 
umutlanmıştı. 

4 taksite devam
Yapılan düzenlemeye 
kuyumculuk sektörü dahil 
edilmedi. Buna göre kuyumcu 
mağazalarında yapılan kredi 
kartı ile alışverişlerde taksit 
sayısı 6’yı geçemeyecek.

TAKSİTTE HAYAL KIRIKLIĞI
Bireysel kredi kartlarına taksit sayını 12’ye çıkaran düzenleme ve 
kart borcunun yeniden yapılandırılmasına olanak veren karar 27 Eylül 
tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bireysel kredi 
kartlarına 12 taksit imkânı getiren karar; kuyumculuk ürünlerinde 
geçerli olmayacak. 
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TURİZMDE REKOR 
DÜŞÜŞ KUYUMCUYU DA 
VURDU
Seyahat acentelerinin yüksek komisyon uygulamaları sebebiyle 
turizm bölgelerinde büyük sıkıntı yaşayan kuyumculuk sektörü, turist 
sayısındaki rekor gerilemeden de son derece etkilendi. Kriz sadece çarşı 
ya da otellerdeki kuyumcuları değil, acentalar ile çalışan centerları da 
vurdu. Turist sayısındaki azalma %50’ye yaklaştı. Bir zamanlar çok ciddi 
satışların gerçekleştiği turizm bölgelerinde artık kuyumculuk sektörü 
can çekişiyor.
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Tarihinin en kötü yılını yaşayan 
turizm kenti Antalya’ya, bu 
yıl başından Eylül ayı sonu 
itibariyle havayoluyla gelen 

turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 46.9 
azaldı. İlk 9 ayda 4 milyon 650 bin 
238 turist ağırlayan Antalya’nın kaybı, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 
milyon 104 bin 685 turist oldu. 

Antalya, bu yıl tarihinin en kötü turizm 
sezonunu yaşıyor. Antalya Havalimanı 
verilerine göre, Rusya ve Avrupa turizm 
pazarında rekor düşüşler gerçekleşti. 
Antalya’ya havayoluyla 1 Ocak- 30 Eylül 
tarihleri arasında toplam 4 milyon 650 
bin 238 turist geldi. Geçen yıla göre turist 
sayısındaki kayıp 4 milyon 104 bin 685 
olurken, 2014’ün aynı dönemine oranla 
kayıp 4 milyon 595 bin kişi oldu.

En büyük kayıp Rusya’ dan
Antalya’nın en büyük iki pazarından 
Rusya’dan geçen yılın 9 aylık dönemdeki 
kayıp oranı yüzde 92,9 olarak kaydedildi. 
Geçen yıl 2 milyon 451 bin 993 Rus 
turiste karşın bu yılki rakam 173 bin 
513’te kaldı. Rusya’dan gelen turist sayısı 
bu yıl 2 milyon 278 bin 480 kişi eksildi.

Alman turiste de büyük azalma
Türkiye’nin turizm başkentinin iki 
büyük pazarından diğeri Almanya’dan 
ise geçen yılın 9 ayında 2 milyon 535 
bin 61 olan turist sayısı yüzde 29.8 
oranında gerilemeyle 1 milyon 778 bin 
935’e düştü. Alman pazarında 756 bin 
turist kaybı oluştu. Antalya’nın bu yıl 9 

ayda kaybettiği 4 milyon 104 bin turistin 
3 milyon 34 binini Ruslar ve Almanlar 
oluşturdu.

Bu yıl turist sayıları bakımından en 
büyük düşüşün yaşandığı ilk 10 ülke 
sıralamasında, Rusya ve Almanya’nın 
ardından diğer ülkeler şöyle oluştu:  

İsveç’ten yüzde 56.3’lük düşüş ve 141 
bin 440 kayıpla 109 bin 786 turist geldi. 
Polonya’dan yüzde 61.8 düşüş ve 124 
bin 466 kayıpla 76 bin 845 turist geldi. 
Avusturya’dan yüzde 56.8’lik düşüş ve 
110 bin 118 kayıpla 83 bin 809 turist 
geldi. Hollanda’dan yüzde 31.7’lik düşüş 

ve 99 bin 834 kayıpla 215 bin 241 turist 
geldi.

İsviçre’ den yüzde 46.7’lik düşüş ve 97 
bin 320 kayıpla 111 bin 924 turist geldi. 
Belçika’dan yüzde 47’lik düşüş ve 95 
bin 600 kayıpla 108 bin 16 turist geldi. 
İngiltere’den yüzde 23.3’lük düşüş ve 56 
bin 701 kayıpla 285 bin 773 turist geldi. 
Kazakistan’dan yüzde 42.7’lik düşüş ve 
85 bin 169 kişi kayıpla 114 bin 439 turist 
geldi.

Azerbaycan 23 bin 86’dan 39 bin 603’e, 
Ürdün 11 bin 928’den 25 bin 617’ye, 
İsrail 142 bin 396’dan 155 bin 564’e 
yükseldi. Lübnan 7 bin 457’den 19 bin 
285’e, KKTC 65 bin 869’dan 72 bin 
715’e, Arnavutluk 16 bin 809’dan 20 bin 
46’ya,Litvanya 43 bin 736’dan 46 bin 
249’a, Kuveyt 694’den 1607’ye, Tunus 
sadece 1 turistten 770’e yükseldi.

Antalya’nın en büyük iki 
pazarından Rusya’dan 

geçen yılın 9 aylık 
dönemdeki kayıp oranı 

yüzde 92,9 olarak 
kaydedildi. Geçen yıl 2 
milyon 451 bin 993 

Rus turiste karşın bu yılki 
rakam 173 bin 513’te 

kaldı. 
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Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 
tarafından 
hazırlanan 2015 yılı 

Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı 
Firması açıklandı. Türkiye’nin 
en büyük ihracat firmalarının 
sıralandığı listede Mioro ilk 
500’de yer alarak 467’nci oldu. 

Mioro Yönetim Kurulu 
Başkanı İlyas Gençoğlu, 
yakaladıkları başarıdan 
mutluluk ve gurur 
duyduklarını ifade ederken, 
“Sektörde Türkiye’nin en 
büyük ihracatçı firmaları 

arasında üst sıralarda yer 
aldık. Bu başarımızı daha 
da yukarılara taşımayı 
hedefliyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Kuyumculuk sektörünün 
2015’te toplam ihracattaki payı 
yüzde 1,8 olurken sektörde, 
2,6 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi. Geçen yıl 
32 milyon dolarlık ihracat 
ile 648’inci sırada yer alan 
Mioro, bu yıl yüzde 12,96 
artış oranıyla 37 milyon liralık 
ihracata imza attı. Listedeki 
yerini 467’nci sıraya taşıdı.

MİORO 
EN BÜYÜK 500 
İHRACATÇI FİRMA 
ARASINDA YER ALDI
Türkiye’nin 2015 yılı en büyük 
ihracatçı firmaları listesinde Mioro 
ilk 500 arasında yer aldı.

Geçen yıl İtalyan Pasquale Bruni “Giardini Segreti” (Gizli 
Bahçeler) koleksiyonunu bu temaya uygun olarak tanıttı.  
Son günlerde ise koleksiyona ilgi çekici yeni parçalar 
eklendi.

Basit, eşsiz kalıplar, parlak, ışıltılı yıldızlar, çiçekler ve 
kalpler. Pasquale Bruni elmaslar, safirler, yakutlar, topazlar 
ve turmalinler eşliğinde duygularla oynayarak yapılar 
oluşturup dalgalandırıcı efektler yaratıyor. Koleksiyonları 
belirli bir stil çizgisi izliyor, beklenmedik ve ahenkli.
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Bundan 8 yıl önce 
faaliyetlerine 
başlayan, hem 
ulusal hem de 

uluslararası çapta kendi 
branşında zirveyi hedefleyen 
Steel Kalıp & Makine; yoğun 
yurtdışı temasları ve katıldığı 
çok sayıdaki uluslararası 
fuarlarla başarılı bir yaz 
dönemini geride bıraktı. 
Bu yıl katılımcı ve ziyaretçi 
olarak 15 uluslararası 
kuyumculuk fuarında 
boy gösterecek olan Steel; 
genişleyen uzman kadrosuyla 
yine birçok yeni makineyi 
hayata geçirmek için yoğun 
mesai harcıyor. Steel Kalıp 
Makine Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf İzzet Çelik; 
zorlu piyasa koşullarının 
hakim olduğu 2016 yılında, 
ihracat çalışmalarını 
artırarak belirledikleri yıl 
sonu hedeflerine ulaşmayı 
planladıklarını, yoğun ve 
tempolu bir çalışmanın 
ardından bu yılın ilk 9 ayında, 
yılsonuna gerçekleştirmek 
istedikleri işlem hacmini 
yakalama başarısı 
gösterdiklerini söyledi.

“Dünyaya Hızlı Yayılıyor 
Sorunları Kökten 
Çözüyoruz”
Bugün itibariyle Dünyaca 
ünlü çeşitli endüstriyel 
makine üreticilerinden 
işbirliği teklifleri aldıklarını 
ve bu konuda çok seçici 
davrandıklarını kaydeden 
Çelik; sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bizim sloganımız 
çok net; “ Bir sorun varsa 
çözümü de vardır. Sorunu 
tanımlıyorsan çaresini de bul” 
diyerek çalışmalarımızı bu 
düşünceler doğrultusunda 
yürütüyoruz. Bu yıl uzman 
kadromuzu genişlettik ve 
yıl içinde birçok defa aynı 
anda 3-4 farklı ülkede Steel 
markamızın hizmetini ve 
tanıtımı gerçekleştirdik. 
Şu anda aradan geçen 
8 yılın ardından yeni 
kataloğumuza bakıyoruz. 
Onlarca farklı ürün ve cihaz 
bu kataloğumuzda yer almış. 
Bize göz atan, kalıp ve makine 
ihtiyacını tek adresten en 
uygun şartlar eşliğinde 
giderir.”

STEEL, GLOBAL PAZARDA
ZİRVEYİ HEDEFLİYOR
Bu yıl ülke kuyumculuk sektöründe yaşanan daralmayı, yurtdışındaki 
çalışmalarını daha da arttırarak, uluslararası fuarlara katılımını iki 
kat daha fazla çoğaltarak aşan Steel Kalıp & Makine; yine geniş bir 
coğrafyada ‘Made In Turkey’ kaşesiyle yer aldı.
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Mücevher İhracatçıları 
Birliği (MİB), 13-16 
Ekim 2016 tarihinde 
düzenlenecek ve sektör için 

büyük önem taşıyan İstanbul Mücevher 
Fuarı öncesinde sektör dergileriyle 
buluştu. Karışme Sen Restaurant’ta 
düzenlenen yemeğe Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcımız Mustafa Atayık, 
Yönetim Kurulu Üyesimiz Mehmet Can 

Özdemir ve İMMİB Genel Sekreter 
Yardımcısı Ümit Koşkan katıldı. Yemekte 
katılımlarından dolayı sektör basınına 
teşekkür eden Atayık, Birlik olarak 
bugüne kadar yaptığımız çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Atayık, Birlik 
olarak İstanbul Mücevher Fuarı’na büyük 
önem verdiğimizi belirterek Ekim 2016 
organizasyonun da iyi geçeceğine olan 
inancını dile getirdi. Yemekli toplantıya 

Altın Dünyası, Gold News/ İKO Vizyon, 
Gold Book, Jewellery Magazine, Golden 
Guide, Voir, Gold Diamond ve Haber 
Gold yayınlarının temsilcileri katıldı. Son 
derece keyifli geçen yemekli toplantıda 
Birliğimiz, yemeğe katılan dergiler için 
bir de sürpriz hazırladı. Her dergi için 
özel hazırlanan seramik tabaklar, basın 
mensuplarına hediye edildi.

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİMİ

Mücevher İhracatçıları Birliği kuyumculuk sektörüne hizmet veren 
medya mensuplarıyla yemekli toplantıda bir araya geldi.



JTR Export  73

“E.H.G” İLE DUBAI İSTANBUL’A ÇOK YAKIN
Ülkemizin önde gelen değerli maden ve döviz alım satım markalarından biri 
olan Eren Has Grup; Dubai’de yaklaşık 1 yıl önce ofis açmıştı.  EHG Dubai ofis 
yöneticisi Mehmet Eren, markalarının bölgedeki çalışmalarını ve geçen bir yıllık 
süre zarfındaki gelişmeleri bizlerle paylaştı. 

Sektörümüzün köklü 
değerli maden ticareti 
yapan firmalarından 
biri olan Eren Has 

Grup; Dubai Gold Center 
Ticaret Merkezi’nin 
bulunduğu bölgede 
açtığı ofisi 1 yılı 
geride bıraktı. 
Çok kısa süre 
geçmesine 
rağmen Dubai 
piyasa 

koşullarına hızla uyum 
sağlayan EHG; sadece 
Türk değil yabancı birçok 
yeni müşteriler de edindi. 
EHG’nin Dubai’ye giriş 
yapmasıyla, ülkemizin 3 

büyük değerli maden 
ticareti yapan markası 
Dubai’de yer almış 
oldular. EHG Dubai 

Şube Sorumlusu Yasin 
Eren; kısa süre olmasına 

karşın, Dubai’de etkin 
ticari faaliyetler içinde 

olduklarını, bölgedeki 
kuruluşlar ile ticaret 
yapan birçok Türk 
kuyum üreticisinin 
alım ve satım 
aşamasında aracı 
olarak çözüm 
odaklı hizmetler 
sunduklarını, 
özellikle 
hızlı hareket 

etmelerinin müşterileri 
tarafından takdirle 
karşılandığını söyledi.   

Dubai’nin özellikle mücevher 
ve altın ticaretinde Dünyanın 
en önemli noktalarından biri 
olduğunu, vergi avantajları 
nedeniyle serbest bölge 
kimliğine sahip olduğunu 
belirten Mehmet Eren; 
“Gerçekten çok kısa sürede 
adapte olduk. Bizi zaten 
Türkiye’de hemen herkes 
tanıyor. Burada yaşayan Arap 
alıcılarda kısa sürede bizim 
titiz çalışmamızı gördüler. 
Şu anda yabancı müşteri 
sayımız çok hızlı bir yükseliş 
gösteriyor” dedi.

Dubai’de bir firmanın ofisinin 
bulunmasının, bölgede ticaret 
yapmak açısından büyük artı 
ve saygınlık oluşturduğunu 
kaydeden Eren; “Dubai’deki 

ofisimiz sayesinde değerli 
maden ticaretinde daha aktif 
bir konuma sahip oluyoruz. 
Açıkçası daha önce Dubai’de 
ofis açmadık diye hayıflandık. 
Kısmet bugüneymiş. İlk 
açıldığımız dönemlerde 
kendimizi bölgenin yerli 
firmalarına tanıtmak için 
yoğun çaba gösterdik. O 
dönemde, müşterilerimizin 
referansları büyük avantaj 
oluşturdu” diye konuştu.

İstanbul Jewellery Show’un 
Ekim ayağının sektör adına 
verimli geçmesini arzu 
ettiklerini sözlerine ekleyen 
Eren; petrol fiyatlarının 
düşüklüğü nedeniyle 
Ortadoğu Yarımadası’nda, 
Dubai’de ve çevre ülkelerde 
kuyum alışverişinde belirli bir 
tempo düşüklüğü yaşandığını 
dile getirdi.

Mehmet Eren
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İstanbul İVP’deki gelişim hız 
kesmeden devam ediyor. Sektörün 
lider firmalarının yer aldığı İstanbul 
Vizyon Park’ta bir yandan son 

derece modern koşullarda mücevher 
üretimi gerçekleştirilebilirken diğer 
taraftan da modern ofislerde hizmet 
verilebiliyor. Sektör mensuplarının 
ihtiyaçlarına göre projelendirilen 
blokların doluluk oranları her geçen 
gün artıyor. İstanbul Vizyon Park’a 
gayrimenkul yatırımı gözü ile bakan 
firmalar, doluluk oranlarının artması ile 
birlikte tesise taşınmaya devam ediyor. 
Özellikle Nuruosmaniye ve çevresinden 
İVP’ye yöneliş devam ediyor. 

İstanbul Vizyon Park’ın son zamanlarda 
sektörün cazibe merkezi olması ile 
ilgili değerlendirmelerde bulunan İVP 
Genel Müdürü Oğuz Aydın şunları 
söyledi; “İstabul Vizyon Park Merkez 
Plaza özellikle son zamanlarda sektörün 

yoğun ilgi gösterdiği bir merkez haline 
geldi. Proje aşamasındayken karlı bir 
gayrimenkul yatırımı özelliği taşıyan 
İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza, 
sektör mensuplarının her alandaki 
ihtiyaçlarını karşılayan yapısı ile çok hızla 
doldu. Çok sayıda firma Nuruosmaniye 
ve çevresindeki işletmelerini tesise 
taşıma kararı aldı. Bununla birlikte 
Kuyumcukent’teki atölyelere sığmayan 
pek çok firma da tesise taşındı.

Üretim, Yönetim ve Satış bir arada
“İVP Merkez Plaza’da son derece 
modern şartlarda büyük alanlarda 
üretim faaliyetleri gerçekleştirilebiliyor. 
Bununla birlikte aynı yerde yönetim 
ve operasyon ofisleri de yer alabiliyor. 
Bazı firmaların merkezde showroom 
düzeni dahi kurduğunu gözlemliyoruz. 
Önümüzdeki dönemde IVP Merkez 
Plaza’ya yönelişin bir süre daha devam 
edeceğini düşünüyoruz. 

İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza’nın gelişimi sürüyor. Özellikle 
sektörün önemli firmalarına ev sahipliği yapan İstanbul Vizyon Park, 
sektörün cazibe merkezi haline geldi.

İstabul Vizyon Park 
Merkez Plaza özellikle 

son zamanlarda sektörün 
yoğun ilgi gösterdiği bir 

merkez haline geldi. Proje 
aşamasındayken karlı 

bir gayrimenkul yatırımı 
özelliği taşıyan İstanbul 

Vizyon Park Merkez Plaza, 
sektör mensuplarının 

her alandaki ihtiyaçlarını 
karşılayan yapısı ile çok 

hızla doldu.

Oğuz Aydın
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EKİM OCAK 2017
06-09 06-09

13-16 23-26

14-17 27-29

15-17 29-02

21-24 31-05

07-09 20-25

10-16 20-23

20-23 29-31

23-25

WatchBo Malaysia International Jewellery Fair

FL, USA Paris, France

Bogota, 
Colombia

Kuala Lumpur, 
Malaysia

Marina 
Bay Sands, 
Singapore

Antwerp, 
Belgium

Los Angeles, 
CA, USA

Istanbul,
Turkey Tokyo, Japan

Salonica, 
Greece Toronto, Canada

Taipei,
Taiwan Arizona, USA

Miami, FL,
USA

Fort Lauderdale, 
FL, USA

Chennai, India Vicenza, ItalyGJIIE Vicenzaoro

Palm Beach Jewelry, Art & Antique Show Bijorhca Paris

Istanbul Jewelry Show International Jewellery Tokyo (IJT)

Jeweler's International Showcase Jewelers International Showcase (JIS)

Kosmima Toronto Gift Fair

Taiwan Jewellery & Gem Fair Taiwan Jewellery & Gem Fair

Singapore Jewellery & Gem Fair Antwerp Diamond Trade Fair

CAPA 59th Annual Convention

ARALIK MART 2017

KASIM

ŞUBAT 2017

The Charlotte Gift and Jewellery 
Show 2016

HKTDC Hong Kong International Diamond, 
Gem & Pearl Show

MINERALIS

JCK Tucson

The Dubai International Jewellery Week Hong Kong International Jewellery Show

Malaysia International Jewellery Festival

IIJS Signature

Mineralen Hamburg Hellenic Jewellery Fair

Import Shop Berlin

RJO Winter Buying Show

Best Adornments of Russia SJTA Atlanta Jewelry Show

Jewellery Expo Ukraine

Jewellery & Watch Birmingham

Jaipur Jewellery Show JA New York

China International Gold, Jewellery & 
Gem Fair

Mining Indaba

Jewellery Arabia

MADA

Palm Beach Jewelry & Antique Show
Hong Kong International Jewelry 
Manufacturers' Show

Miami Antique, Design & Art Show

03-05 28-04

04-06

01-04

14-18 04-06

17-20

05-09

23-26 12-14

18-21

06-09

22-26

10-13

15-21

07-10 02-06

11-14

03-06

09-11 03-06

16-20

04-06

24-27

10-13

Hamburg, 
Germany Athens, Greece

Berlin,
 Germany

Tampa, FL,
USA

Hong Kong, 
Hong Kong

Miami, FL
 USA

Moscow,
Russia Atlanta, GA, USA

Kiev,
Ukraine

Birmingham, 
United Kingdom

Bahrain

Miami, FL
 USA

Palm Beach,
FL

Jaipur, India New York, NY, 
USA

Shanghai,
China

Cape Town, 
South Africa

Dubai,
UAE

Hong Kong, 
Hong Kong

Kuala Lumpur, 
Malaysia

Mumbai, India

Charlotte, NC, 
USA

Hong Kong, 
Hong Kong

Berlin,
Germany

Tucson, AZ, 
USA
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İhracatçılarımızın uluslararası pazarlarda rekabetçi olabilmeleri için 
T.C. Ekonomi Bakanlığı pek çok konuda destek sağlıyor. Yurtdışı pazar 
araştırmadan nitelikli personel istihdamına, fuar katılım desteklerinden 

reklam katkı paylarına kadar oldukça geniş yelpazedeki teşvikler 
ihracatçılarımızın yolunu açıyor. İhracat yapan her firmamızın bu 

teşvikleri detaylı incelemesinde fayda var.
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BİREYSEL FUARLAR GEREKLİ EVRAKLAR
Ön Başvuru Sırasında Getirilecek Evraklar
•  Ön başvuru dilekçesi
•  Yer tahsis belgesi veya fatura

Fuar Sonrası Getirilecek Evraklar
•  Fatura aslı yada noter veya ihracatçı birliği onaylı sureti
•  Banka aracılığı ile yapılmış ödeme dekontları aslı
•  Sözleşme, taahhütname 
•  Ticaret sicil gazetesi sureti
•  Kapasite raporu aslı
•  Faaliyet belgesi veya ekspertiz raporu (kapasite raporu yoksa)
•  Imza sirküleri aslı
•  Stant alanında kullanılan markalara ilişkin marka tescil 

belgesi
•  Vergi levhası sureti
•  Ekonomi sınıfı bilet (uçak,tren, gemi, otobüs)
•  Pazarlamacı sözleşmesi (üretim yapmayan firmalar için)
•  Stant fotoğrafı (firmayı unvan, ürün ve çevre standlar ile 

gösteren)

MİLLİ KATILIM FUARLARI GEREKLİ EVRAKLAR
Fuar Sonrası Getirilecek Evraklar
•  Fatura aslı yada noter veya ihracatçı birliği onaylı sureti
•  Banka aracılığı ile yapılmış ödeme dekont asılları
•  Fuar katılım sözleşmesi
•  Banka talep mektubu ve taahhütname 
•  Ticaret sicil gazetesi sureti
•  Kapasite raporu 
•  Faaliyet belgesi veya ekspertiz raporu (kapasite raporu yoksa)
•  Imza sirküleri aslı
•  Stant alanında kullanılan markalara ilişkin marka tescil 

belgesi
•  Vergi levhası sureti
•  İhracatçılar birliği ödeme dekontu
•  2 adet ekonomi sınıfı bilet (uçak,tren, gemi, otobüs)
•  Pazarlamacı sözleşmesi (üretim yapmayan firmalar için)
•  Stant fotoğrafı

NOT: Mücevher İhracatçı Birliğinin düzenlediği Milli Katılım 
Fuarlarında evrak takibi ve teşvik başvuruları Birlik eliyle 
gerçekleştirilir.

PRESTİJ FUARLARI KATILIM DESTEKLERİ
(%50, 50.000 $)

DESTEK ORANI: %50, 50.000 $ maksimum

DESTEK KAPSAMI
Ekonomi Bakanlığı’nın açıklayacağı Prestijli fuarlar listesinde 
yayınlanan fuarlardan birine yılda bir defa toplam masrafların 
%50’si 50.000 $’a kadar desteklenmektedir.

DESTEK ORANI
%50 - %70,  $15.000 maksimum

DESTEK KAPSAMI
Milli Katılım:
• Katılım bedelinin %70’i (Hedef Ülkelerde)
• Katılım bedelinin %50’si (Diğer Ülkelerde)
• Firma başı 2 kişi ekonomi sınıfı uçak bileti 

bedelinin %50’si (Hedef Ülkelerde %70’i)
• Alınacak destek tutarı toplamda 15.000 USD’yi 

geçmemek kaydıyla Ekonomi Bakanlığınca 
desteklenmektedir.

Bireysel Katılım:
• Standart Donanımlı Stand bedelinin %70’i 

(Hedef Ülkelerde)
• Standart Donanımlı Stand bedelinin %50’si 

(Diğer Ülkelerde)
• Firma başı 2 kişi ekonomi sınıfı uçak bileti 

bedelinin %50’si (Hedef Ülkelerde %70’i)
• Alınacak destek tutarı toplamda 15.000 USD’yi 

geçmemek kaydıyla Ekonomi Bakanlığınca 
desteklenmektedir.

KİMLER YARARLANABİLİR ?
Şahıs Firması OLMAYAN bütün şirketler

DESTEKLENEN FUARLAR
Bireysel / Milli Katılım Fuarları (Ekonomi 
Bakanlığınca Yayınlanan)

BAŞVURU MERCİİ
İhracatçı Birlikleri

BİREYSEL FUARLAR BAŞVURU ŞEKLİ
–  Fuarın başlangıç tarihinden en geç 15 gün önce 

ilgili İhracatçı Birliğine ön başvuru yapılması
–  Fuarı müteakip en geç 3 ay içinde bütün 

evrakların İhracatçı Birliğine ulaştırılması

YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
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PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

AR-GE DESTEKLERİ 

DESTEK TUTARI
Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 
oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar 
desteklenir.

BAŞVURU SÜRESİ
Rapor ve danışmanlık desteği ön başvurusunda bulunan 
şirket veya Şibirliği Kuruluşlarının Bakanlığın ön onayını 
takliben belirtilen ön onay sonrası destek başvuru 
belgelerini ilk ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay 
içinde doğrudan veya posta ile Ekonomi Bakanlığı’na 
ibraz etmeleri gerekmektedir.

UYGULAMACI KURULUŞ
Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü). 
(Sözkonusu destekten yararlanmak isteyen şirketlerin 
T.C. Ekonomi Bakanlığı’na başvurmaları ve bakanlığın 
ön onayını almaları gerkmektedir) 

DESTEĞİN AMACI
Yurtdışına yönelk pazara giriş stratejileri ile eylem 
planlarının oluşturulabilmesi amacyla uluslararası 
kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, 
yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve 
hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına 
yönelik danışmanlık hizmetlerine ilişkin gderlerin 
karşılanmasıdır.

KİMLER YARARLANABİLİR?
Türkiye’de sınai ve ticari faalyette bulunan şirketer ile 
işbirliği kuruluşları bu destekten faydalanabilirler.

SAĞLANAN DESTEKLER
Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan 
sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı 
raporlar ile yabancı şirket alımlarına yönelik 
danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri.

2)  PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ 
SAĞLANMASI

a) Ürün geliştirme projelerine sermaye desteği
• Azami destek tutarı 1 milyon ABD Doları
• Azami destek süresi 2 yıl

b) Stratejik odak konuları projelerine sermaye desteği
• Azami destek tutarı 100.000 ABD Doları
• Azami destek süresi 1 yıl

DESTEK KAPSAMI:

1) ARGE FAALİYETLERİNİN PROJE 
BAZINDA DESTEKLENMESİ (%50-%60)

Destek kapsamında yer alan başlıca harcamalar

·  Araştırma Faaliyetleri için kullanılan alet, 
teçhizat ve yazılım giderleri

·  Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti 
ve eşdeğer hizmet alım giderleri

·  Ülke içindeki AR-GE kurum ve kuruluşlarına 
yaptırılan AR-GE hizmet giderleri

·  Doğrudan AR-GE faaliyetleri ile ilgili malzeme 
alımı vb. giderleri

·  Patent başvuru giderleri

·  Personel Giderleri

JTR      DESTEK PROGRAMLARI
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YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

- Görüşme Yapılan Kurum/Kuruluş/Şirket Bilgi Formu
- Şirketin son sermaye paylaşımını gösteren ticaret sicili 

gazetesinin fotokopisi, güncel sermaye paylaşımını 
gösteren gazetenin ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil 
Memurluğundan alınan yazı veya Hazirun Cetveli

- Pazar araştırmasını gerçekleştirenlerin şirket çalışanı olması 
halinde faaliyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesinin aslı

- Ulaşımın uçakla yapılması durumunda; bilet koçanı veya 
elektronik bilet 
• Elektronik bilet olması durumunda bütün uçuşlara ait 

biniş kartları gerekmektedir.
• Biniş kartlarının ibraz edilememesi durumunda ilgili 

havayolu şirketinden uçuşların gerçekleştirildiğine dair 
alınan yazı aslı gerekmektedir. Seyahat acentelerinden 
alınan yazılar kabul edilmemektedir)

•  Uçak biletlerinin seyahat acentesinden satın alınması 
durumunda acentenin düzenlediği fatura. (Ödemenin 
bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin 
aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği 
gerekmektedir)

- Araç kiralama harcamasına ilişkin olarak:
• Fatura
• Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren 

belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış 
örneği

- Uluslararası veya şehirlerarası ulaşımın tren, gemi veya 
otobüs ile yapılması durumunda ulaşımda kullanılan bilet 
(Bilete ek olarak ödeme belgesi aranmaz.)

- Konaklama harcamalarına ilişkin olarak, konaklama faturası 
otelden alındı ise; 
• Oda-kahvaltı tutarını gösteren ayrıntılı fatura
• Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren 

belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış 
örneği 

- Konaklama harcamalarına ilişkin olarak, konaklama faturası 
seyahat acentesinden alındı ise;
• Seyahat acentesinin düzenlediği ayrıntılı fatura 

(konaklayan kişi/kişiler, konaklanan otel ve tarih bilgileri 
ile gecelik konaklama bedelini gösteren)

• Yurt dışında kalınan otelden konaklayanların isimlerini 
ve konaklama tarihlerini içeren yazı

• Seyahat acentesine yapılan ödemenin bankacılık kanalıyla 
yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka 
tarafından onaylanmış örneği

- İGEME tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

UYGULAMACI KURULUŞ
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Marmara 
Bölge Müdürlüğü ve Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü.

DESTEĞİN AMACI 
Sınai ve/veya ticari amaçlı şirketlerce ihracat amaçlı 
gerçekleştirilen yurtdışı Pazar araştırması gezilerine 
ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

DESTEK ORANI
%70, gezi başı maksimum 7.500 $

KİMLER YARARLANABİLİR?
Şahıs Firması OLMAYAN bütün firmalar.

SAĞLANAN DESTEKLER
Bir yurtdışı pazar araştrması gezisi kapsamında en 
fazla 2 şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri 
desteklenir;
•Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda 
kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs 
bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Doları’nı aşmamak 
kaydıyla günlük araç kira giderleri. (Gezi başına 
toplam 500 ABD Doları)
•Konaklama: Şirket başına 300 ABD Doları’nı 
geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) 
giderleri.

BAŞVURU MERCİİ
T.C. Ekonomi Bakanlığı

YARARLANMA KOŞULLARI:
– Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en 

fazla 2 adet pazar araştırması projesi desteklenir. 
– Coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en 

fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir. (Bir seyahatte 3 
komşu ülkenin gezilmesi)

– Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), 
yol hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenir.

BAŞVURU SÜRESİ
Firmaların desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi 
tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde 
başvuru belgeleri ile T.C. Ekonomi Bakanlığı‘na 
başvurması gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAKLAR:
Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği için 
- Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Başvuru 

Formu 
- İmza Sirküleri 
- Taahhütname
- Beyanname
- Pazar Araştırması Değerlendirme Raporu
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GENEL DESTEM PROGRAMI 
DESTEKLERİ

DESTEK ÜST
LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

1. ve 2. 
Bölgeler

3. ve 4. 
Bölgeler

 1 Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 %50 %50
 2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000
 3 Tanıtım Desteği 15.000
 4 Eşleştirme Desteği 15.000
 5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20,000
 6 Danışmanlık Desteği 15,000
 7 Eğitim Desteği 10,000
 8 Enerji Verimliliği Desteği 30,000
 9 Tasarım Desteği 15,000
10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20,000
11 Belgelendirme Desteği 10,000
12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20,000
13 Bağımsız Denetim Desteği 10,000

KİMLER YARARLANABİLİR ?
Şahıs Firması OLMAYAN bütün firmalar.

DESTEKLENEN FAALİYETLER
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, 
pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali 
işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili 
alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

BAŞVURU MERCİİ
İhracatçı Birlikleri.

DESTEK ORANI

KOSGEB DESTEKLERİ 

JTR      DESTEK PROGRAMLARI
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Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı
Proje bazlı faaliyetler kapsamında eğitim veya danışmanlık 
programına ve yurtdışı pazarlama veya alım heyeti 
programına katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen 
konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti 
alabilirler.
Proje bitimine müteakip, şirketlerin yıllık 50.000 ABD 
Dolarına kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine 
ilişkin giderleri %70 oranında karşılanır.

DESTEK ORANI
%75

DESTEK MİKTARI
En az 10 firma beraber hareket etmelidir
a) Eğitim ve Danışmanlık Programlarında 400.000$
b) Yurtdışı Pazarlama Programlarında 150.000$
c) Yurtdışı Alım Heyeti Programlarında 100.000$

DESTEK KAPSAMI:
EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM 
PROGRAMLARI
–T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 

eğitimcilerden alınacak eğitim programları

PROJE BAZLI PROGRAMLAR
– Eğitim ve/veya Danışmanlık
– Yurt Dışı Pazarlama
– Alım Heyetleri
– Bireysel Danışmanlık
– İstihdam 

KİMLER YARARLANABİLİR? 
IDMMIB Üyesi Şahıs Firması olmayan bütün firmalar ( en 
az 10 firma beraber hareket etmeli)

DESTEK FAALİYETLERİ:
– Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,
– İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi
– İhracat potansiyelinin belirlenmesi  
– Süreç iyileştirme ve yönetimi,
– Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,
– Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde 

olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin URG 
için hazırlanması,

– Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular 

BAŞVURU MERCİİ
İhracatçı Birlikleri
Detaylı bilgi ve sorularınız için;  www.jtr.org.tr

UR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

UR-GE NEDİR?
23 Eylül 2010 tarihinde kısaca URGE diye anılan “Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ” yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, şirketlerimizin uluslararası 
pazarlarda rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir. Bu 
kapsamda, eğitim/danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım 
heyeti gibi faaliyetler desteklenmektedir.

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI KİMLERDİR?
İşbirliği Kuruluşları; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 
İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize 
Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri, İşveren Sendikaları (14.09.2013 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan değişiklikle eklenmiştir), Sektörel 
Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, İmalatçı 
Dernek/Birlik/Kooperatifler.

SAĞLANAN DESTEKLER 
İhtiyaç Analizi, Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları
İşbirliği kuruluşlarının, Bakanlıkça uygun görülen 
konularında düzenlenen eğitim ve danışmanlık programları 
çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyetleri giderleri 
ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin 
en fazla %75’I proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar 
karşılanır.

İstihdam Desteği
İşbirliği kuruluşunca bu projelerde görevlendirilen en fazla 
2 uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75’I 
desteklenir.

Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım 
Heyeti Programları
İşbirliği kuruluşunca düzenlenen 10 adet yurtdışı pazarlama 
programları (Ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, 
küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurtdışı fuar 
ziyaretleri, eşleştirme vvb. Organizasyonlar) için her bir 
program bazında 150.000 ABD Doları’na kadar 10 adet yurt 
dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla 
düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program 
bazında 100.000 ABD Dolarına kadar aşağıda yer alan 
giderlerin en fazla %75’i karşılanır;
- ULAŞIM : Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları 

kapsamında uluslararası veya şehirlerarası ulaşımda 
kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve 
toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

- KONAKLAMA : Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti 
programları kapsamında konaklama giderleri, 

- Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları 
kapsamındaki tanıtım ve organizasyon giderleri, 
(Tercümanlık giderlerü, Seminer, konferans, toplantı ve ikili 
görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, görsel ve 
yazılı tanıtım giderleri, halkla ilişkiler hizmeti gideri)

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN (URG) DESTEKLENMESİ
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JTR      RAPORLARJTR      RAPORLAR

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYE PERFORMANS RAPORU ( OCAK - HAZİRAN 2016)

Sıra Firma Adı Sıra Firma Adı

1 İSTANBUL ALTINONS KUYUMCULUK
2 ARPAS IHRACAT ITHALAT VE  PAZA RLAMA A.S.
3 ISTANBUL ALTIN RAFINERISI A.S. 
4 DÖRT DOKUZ KUYUMCULUK
5 DURAMELT KUYUMCULUK
6 RİGAKU KUYUMCULUK
7 KUKA KIYMETLİ MADEN İNŞ.TAHHÜT SAN. 
8 PARSİAN KUYUMCULUK VE DIŞ TİCARET 
9 SOZER KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.
10 MIORO HEDIYELIK ESYA SAN.VE TIC.A.S.
11 MIDAS PAZARLAMA VE DIS TICARET A.S.
12 BOGAZICI HEDIYELIK ESYA VE EL SANATLARI SAN.
13 ARDA KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.
14 NADİR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİC. A.Ş
15 ELİT İST.ALTIN VE GÜMÜŞ SAN.TİC.LTD.ŞTİ
16 GESSART ALTIN PAZARLAMA VE DAG ITIM A.S.
17 NADIR METAL RAFINERI SAN.VE TIC.A.S.
18 MIDAS HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET A.S.
19 ISTOR KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.Ş.
20 FABOR KUYUMCULUK TURİZM İNŞ. 
21 MOLENGA DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
22 FB KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.
23 ATN DIŞ TİCARET ENERJİ VE SAN. A.Ş.
24 ALEF KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
25 BAG KUYUMCULUK
26 KOÇAK GOLD KUYUMCULUK DIŞ TİCARET A.Ş.
27 MIRSADO DERICILIK MUCEVHERAT
28 ALEXANDRA GOLD KUYUMCULUK SAN.VE TİC.A.Ş.
29 MODEL KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.
30 GUNESGIL KUYUMCULUK IHR.ITH. TIC.VE SAN.A.S.
31 MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE KUYUMCULUK
32 ITALGOLD KUYUMCULUK SAN.VE TIC.LTD.STI.
33 TURKCAN KUYUMCULUK SANAYİ A.Ş. 
34 ONSA MÜCEVHERAT  İMALATI  VE DIŞ TİC.A.Ş.   
35 ERIS MUCEVHERAT
36 ENDURA KUYUMCULUK TİCARET A.Ş.
37 ISHAKOGLU KUYUMCULUK VE DERI SAN. TIC. LTD.STI.
38 BÜKER KUYUMCULUK VE TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
39 AYDOGAN KUYUM.SAN.VE TIC.LTD. STI.
40 HEMERA KUYUMCULUK SAN. VE TIC. LTD.STI.
41 MERT KUYUMCULUK SAN.TIC.LTD. STI.
42 ON MÜCEVHERAT SAN.VE DIŞ TIC. LTD.ŞTI.
43 MAYA DIZAYN REKLAM VE KUYUMCK. SAN. TIC. LTD. STI
44 VIVO KUYUMCULUKSAN.VE TIC.LTD. STI.
45 MARKIZ DIS TIC.LTD.STI. 
46 AHLATCI KUYUM.MUCEVH.MAK.SAN.T IC.LTD.STI.
47 TALAY KUYUMCULUK A.Ş.
48 LARA KUYUM.KIYMET.MADEN.PAZ. SAN.TIC.LTD.STI.
49 AKGUN KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.
50 FLORA KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.

51 SADE-İŞ KUYUMCULUK
52 KLAY BATRİ
53 UZMAN KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.
54 KAYA KUYUMCULUK
55 İNNOVA KUYUMCULUK
56 TAMSAN KUYUMCULUK SAN.VE TIC. LTD.STI.
57 SUULİN MÜCEVHERAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
58 APEKS KUYUMCULUK MUCEVHERAT
59 HIRA HEDIYELIK ESYA VE PAZAR. SAN.DIS.TIC.LTD.STI.
60 TUANA MUCEVHERAT VE KUYUMCULUK
61 COSKUN MELENGIC KUYUMCULUK SAN .VE TIC.LTD.STI.
62 BELBAK HED.ESYA TURZ.SAN.VE TIC.LTD.STI.
63 ATASAY KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.
64 MURAT MIHCI 
65 İPEKYOLU KUY.KIY.TAŞ SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
66 RIVA KUYUMCULUK
67 GUNER KUYUMCULUK
68 KOVAN KUYUMCULUK SAN.VE TIC. LTD.STI.
69 GLAMDORE  KUYUMCULUK  SAN.VE TİC.A.S.
70 OROAZTECA KUYUMCULUK SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
71 GOLDMAS KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.
72 YASİN SEVER
73 GULERYUZ KUYUMCULUK
74 HAS GÜMÜŞ DEĞERLİ MADENLER DIŞ TİC. VE SAN.  A.Ş.
75 İDEAL KUYUMCULUK TEKSTİL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
76 ONUR KARDESLER KUYUM
77 MONTUR IS HED.ESYA SAN.VE TIC. LTD.STI.
78 AYA KUYUMCULUK MÜCEVHERAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
79 AKHAS HEDIYELIK ESYA SAN.VE TI C.LTD.STI.
80 ALTINOVA MAĞAZACILIK KUYUMCULUK
81 EVCİLER KİMYA MADENCİLİK
82 SABAN BULBUL 
83 OZCAN GUMUS SAN.VE TIC.LTD.STI 
84 AHSEN KUYUMCULUK VE MAD. SAN. DIŞ TİC. A.Ş.
85 ÖZMİLAN KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
86 FAVORİ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
87 OZNAME KUYUMCULUK INS.TEKS.TUR SAN.VE TIC.LTD.
88 ALPER TUNCOKU KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LTD.
89 DORA KUYUMCULUK SAN.VE TIC.AŞ. 
90 ÖMER FARUK BERK
91 ÜNİ KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.
92 KILIÇLAR KUYUMCULUK SAN.VE TİC LTD.ŞTİ.
93 KARAKAŞ  ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK
94 REHAM JEWELLWERY KUYUMCULUK VE TİC. A.Ş.
95 OROMAS HEDIYELIK ESYA VE KUYUMCULUK LTD.STI.
96 VIGOLD KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.
97 CETAS KUYUMCULUK
98 HERCA KUY. ITH. IHR. INS.SAN. TIC. LTD. STI
99 AL KHAFAJE KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.

100 ARMADA MÜCEVHERAT DIŞ TİC. A.Ş.
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MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
MAL GRUBU RAPORU

(TÜRKİYE GENELİ)

OCAK - EYLÜL 2014 % FARK (2015  2016)  OCAK - EYLÜL 2015  OCAK - EYLÜL 2016 

 Miktar
(Kg) 

 Değer
(USD) 

 Miktar
(Kg) 

 Değer 
(USD) 

İ.A.B.Aylık 
Ort.Altın 
ve Gümüş 

Fiyatı 
DEĞER

 Miktar
(Kg) 

 Değer
(USD) 

İ.A.B.Aylık 
Ort.Altın 
ve Gümüş 

Fiyatı 
DEĞER

 Miktar
(Kg) 

 Değer
(USD) 

ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI

8 AYAR 541,89 10.629.769,62 -11,64 14,49 678,98 9.980.787,54 599,93 11.427.241,13

9 AYAR 1.357,94 21.064.678,23 27,37 14,34 1.515,09 24.119.611,11 1.929,80 27.577.665,69

10 AYAR 2.278,61 44.054.009,26 -22,19 -22,60 3.037,25 54.448.871,06 2.363,35 42.144.882,78

14 AYAR 23.863,36 553.105.934,44 -60,58 -8,25 67.373,25 352.206.024,83 26.556,11 323.147.156,21

18 AYAR 25.000,56 418.403.277,90 -22,56 34,88 36.845,71 421.998.363,10 28.534,08 569.178.836,71

19 AYAR 10,84 390.845,69 90,45 83,48 6,05 205.167,34 11,52 376.445,02

21 AYAR 21.977,90 305.780.137,78 -22,94 -28,31 25.143,74 414.841.167,21 19.374,94 297.414.728,29

22 AYAR 12.383,74 322.261.326,28 -39,54 -63,90 18.364,27 523.713.432,17 11.103,41 189.063.691,22

24 AYAR 23,94 770.393,97 2.525,93 3.839,29 7,25 191.127,07 190,38 7.529.042,29

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ 
ALTIN

2.893,12 5.475.506,63 -80,80 16,76 30.540,24 2.420.669,41 5.862,80 2.826.452,20

   TOPLAM : 90.331,90 1.681.935.879,80 -47,40 -18,48 183.511,81 1.804.125.220,84 96.526,33 1.470.686.141,54

GÜMÜŞTEN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI

DIĞERLERI 100.947,08 76.220.797,07 -80,04 -9,01 362.004,34 70.763.727,24 72.264,20 64.388.392,47

GÜMÜŞTEN KUYUMCU EŞYASI. 
AKSAMI(DİĞER KIYMETLİ MET-
ALLERLE KAPLI/YALDIZLI/DEĞİL)

2.688,32 1.785.461,99 229,01 50,35 2.448,34 1.347.714,19 8.055,34 2.026.229,60

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ 
GÜMÜŞ

8.279,52 3.937.524,26 161,94 69,04 7.396,51 3.453.824,26 19.374,20 5.838.183,85

   TOPLAM : 111.914,92 81.943.783,32 -73,19 -4,38 371.849,19 75.565.265,69 99.693,74 72.252.805,92

PIRLANTALI ALTINDAN MÜCEV-
HERCİ EŞYASI VE AKSAMI

4.923,28 52.217.294,83 28,91 10,32 664,93 37.690.217,44 857,19 41.579.761,67

PIRLANTALI GÜMÜŞTEN MÜCEV-
HERCİ EŞYASI VE AKSAMI

228,32 524.283,91 117,58 -5,38 96,14 481.627,69 209,18 455.708,86

   TOPLAM : 5.151,60 52.741.578,74 40,12 10,12 761,07 38.171.845,13 1.066,37 42.035.470,53

BİJUTERİ 412.194,58 10.812.438,36 -3,33 -14,76 409.580,15 11.903.389,09 395.943,59 10.146.126,48

   TOPLAM : 412.194,58 10.812.438,36 -3,33 -14,76 409.580,15 11.903.389,09 395.943,59 10.146.126,48

TABİİ İNCİ VEYA KÜLTÜR İNCİLE-
Rİ,KIYMETLİ

77.278,97 5.646.458,73 -21,03 62,09 89.714,86 6.728.511,54 70.851,24 10.906.438,70

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ 
DİĞER

796,18 396.082,90 -51,98 -54,39 2.448,17 2.575.826,77 1.175,71 1.174.831,90

SAATLER,AKSAM VE PARÇALARI 
(KIYMETLİ METALLERLE KAPLI)

35.020,70 4.666.228,32 -37,73 -5,73 34.597,47 2.139.008,06 21.542,56 2.016.417,01

METAL PARALAR 124,00 1.363,43 100,00 100,00 0,00 0,00 162,24 28.480,95

KIYMETLİ METALLERİN VEYA 
KIYMETLİ METALLER İLE KAPLAMA 
METALLERİN DÖKÜNTÜ ARTIKLARI

1.453.788,00 19.314.028,33 -17,15 -18,70 1.509.470,88 14.267.232,19 1.250.597,14 11.598.575,75

KIYMETLİ METALLERDEN MAMUL 
DİĞER EŞYA

46.415,50 8.212.042,58 60,40 5,73 18.848,59 2.542.127,09 30.233,72 2.687.760,46

TOPLAM : 2.233.016,34 1.865.669.884,51 -24,92 -17,08 2.620.782,19 1.958.018.426,40 1.967.792,64 1.623.533.049,24
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JTR      RAPORLAR

 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KUMULATIF)

 OCAK - EYLÜL 2015  OCAK - EYLÜL 2016   % DEĞİŞİM  

 ÜLKE 
MİKTAR

(KG)
DEĞER
(USD)

MİKTAR
(KG)

DEĞER
(USD)

MİKTAR
(KG)

DEĞER
(USD)

1 İRAN 30.520,64 621.690.024,66 40.758,03 385.258.882,32 33,54 -38,03

2 BİRLEŞİK ARAP EMİR. 47.191,85 421.980.957,74 37.280,93 373.293.875,64 -21,00 -11,54

3 ABD 20.969,86 98.162.558,72 129.764,91 140.024.818,05 518,82 42,65

4 IRAK 360.042,23 143.826.893,79 109.944,47 90.029.124,74 -69,46 -37,40

5 HONG KONG 223.416,19 49.347.512,46 26.728,60 81.036.321,78 -88,04 64,22

6 İSRAİL 13.823,49 45.822.665,73 21.728,87 56.189.745,18 57,19 22,62

7 ALMANYA 309.549,34 34.487.884,57 472.942,85 50.846.105,19 52,78 47,43

8 LÜBNAN 6.117,58 21.739.988,35 7.018,06 37.603.801,42 14,72 72,97

9 İTALYA 4.491,89 31.541.366,72 7.588,83 36.191.771,15 68,95 14,74

10 POLONYA 6.161,30 17.845.950,19 10.107,69 22.838.807,75 64,05 27,98

11 ROMANYA 61.030,36 14.534.320,70 10.737,08 21.943.711,15 -82,41 50,98

12 MEKSİKA 1.327,48 18.289.289,12 2.347,36 21.446.901,07 76,83 17,26

13 KIRGIZİSTAN 5.572,14 40.945.910,11 13.321,96 20.758.673,68 139,08 -49,30

14 LİBYA 178.053,49 38.315.520,73 34.456,38 18.888.567,43 -80,65 -50,70

15 ÇEK CUMHURİYETİ 44.977,84 9.155.212,81 63.372,71 17.856.356,30 40,90 95,04

16 İNGİLTERE 4.890,52 14.723.748,46 5.069,91 17.473.859,46 3,67 18,68

17 SİNGAPUR 1.208,98 38.994.341,59 1.749,30 14.083.326,85 44,69 -63,88

18 İSPANYA 10.366,01 10.536.651,53 11.683,22 13.799.792,68 12,71 30,97

19 KAZAKİSTAN 8.222,01 25.509.575,36 10.437,81 12.700.845,66 26,95 -50,21

20 FRANSA 8.034,07 8.445.206,09 13.219,76 11.734.443,64 64,55 38,95

21 PANAMA 2.182,08 11.495.712,65 611,68 11.400.135,69 -71,97 -0,83

22 RUSYA FEDERASYONU 18.670,11 18.644.278,46 1.413,13 10.474.249,57 -92,43 -43,82

23 LETONYA 2.068,73 11.872.044,46 1.533,38 9.352.481,37 -25,88 -21,22

24 AVUSTRALYA 1.276,77 7.688.442,12 1.464,86 9.003.780,92 14,73 17,11

25 ÜRDÜN 4.450,37 3.450.818,99 5.670,28 8.905.879,73 27,41 158,08

26 BELÇİKA 814.940,43 38.205.810,69 399.370,24 8.130.224,25 -50,99 -78,72

27 HOLLANDA 51.198,22 8.276.832,61 21.480,99 7.508.439,21 -58,04 -9,28

28 KANADA 2.473,56 9.114.860,63 2.438,60 7.333.887,77 -1,41 -19,54

29 AVUSTURYA 4.580,56 5.260.987,61 3.208,83 6.971.787,77 -29,95 32,52

30 SUUDİ ARABİSTAN 17.183,20 6.471.392,08 7.606,05 6.957.882,05 -55,74 7,52

31 UKRAYNA 9.792,27 7.395.534,54 8.013,98 6.710.680,38 -18,16 -9,26

32 FAS 5.390,64 5.945.366,89 6.226,33 5.932.671,69 15,50 -0,21

33 CEZAYİR 10.335,54 11.251.176,23 10.312,46 5.619.495,52 -0,22 -50,05

34 LİTVANYA 2.772,17 12.460.548,00 841,31 5.590.157,86 -69,65 -55,14

35 İSVİÇRE 879,62 4.727.841,66 782,19 4.127.715,33 -11,08 -12,69

36 AZERBEYCAN 4.783,48 33.545.331,72 13.675,91 3.743.407,24 185,90 -88,84

37 ARNAVUTLUK 3.159,73 2.169.134,93 7.244,59 3.424.494,24 129,28 57,87

38 JAPONYA 92.799,85 3.666.726,57 187.382,07 3.359.472,87 101,92 -8,38

39 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 8.277,55 1.864.491,99 7.263,55 3.123.337,05 -12,25 67,52

40 TÜRKMENİSTAN 543,18 3.095.591,01 1.881,84 3.022.617,48 246,45 -2,36

41 KATAR 3.238,11 1.351.494,22 1.627,28 2.950.053,87 -49,75 118,28
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KUMULATIF)

 OCAK - EYLÜL 2015  OCAK - EYLÜL 2016   % DEĞİŞİM  

 ÜLKE 
MİKTAR

(KG)
DEĞER
(USD)

MİKTAR
(KG)

DEĞER
(USD)

MİKTAR
(KG)

DEĞER
(USD)

42 AFGANİSTAN 156,54 530.552,96 119,16 2.944.675,27 -23,88 455,02

43 YUNANİSTAN 29.696,49 1.560.266,52 70.537,65 2.648.196,83 137,53 69,73

44 TACİKİSTAN 1.071,15 3.370.187,72 363,66 2.353.109,92 -66,05 -30,18

45 TAYLAND 357,48 1.517.633,84 756,86 2.280.436,75 111,72 50,26

46 İSVEÇ 402,76 1.227.932,50 511,19 2.239.375,07 26,92 82,37

47 GÜRCİSTAN 7.108,53 2.809.434,31 15.130,84 2.025.592,76 112,85 -27,90

48 MALEZYA 347,26 1.252.797,59 1.251,90 1.980.246,43 260,51 58,07

49 SLOVAKYA 4.095,51 1.435.542,04 5.785,04 1.770.792,53 41,25 23,35

50 NORVEÇ 144,66 1.434.233,86 262,88 1.695.463,21 81,73 18,21

51 ESTONYA 208,48 1.567.790,47 515,21 1.603.098,09 147,12 2,25

52 NİJERYA 992,29 702.808,91 1.346,83 1.462.123,08 35,73 108,04

53 MACARİSTAN 1.121,96 1.102.786,26 1.979,98 1.394.986,86 76,48 26,50

54 HIRVATİSTAN 1.235,54 1.230.168,67 980,95 1.345.793,77 -20,61 9,40

55 FİLİPİNLER 7,08 206.860,90 34,96 1.187.502,02 393,79 474,06

56
ÇİN HALK CUMHURİ-
YETİ

55.098,70 2.002.885,60 610,85 1.159.603,65 -98,89 -42,10

57 MOĞOLİSTAN 28,20 571.140,24 77,50 1.143.744,16 174,84 100,26

58 SIRBİSTAN 4.230,91 786.559,72 6.355,52 1.120.003,63 50,22 42,39

59 HOLLANDA ANTİLLERİ 32,20 887.999,96 39,89 1.092.084,45 23,88 22,98

60 HİNDİSTAN 10.520,29 2.526.146,89 10.139,43 1.069.532,45 -3,62 -57,66

61 DANİMARKA 1.505,14 885.682,64 146,04 955.994,03 -90,30 7,94

62 BOSNA-HERSEK 6.031,07 665.507,25 4.241,86 899.703,60 -29,67 35,19

63 PORTEKİZ 104,71 559.698,64 291,37 880.121,48 178,27 57,25

64 AHL SERBEST BÖLGE 6.008,77 2.433.051,08 9.241,03 820.881,04 53,79 -66,26

65 MISIR 5.677,97 854.735,22 2.608,48 806.079,37 -54,06 -5,69

66 BULGARİSTAN 4.068,03 1.370.123,52 7.486,42 755.857,98 84,03 -44,83

67 KUVEYT 1.223,56 560.467,72 3.619,54 698.227,01 195,82 24,58

68 FİNLANDİYA 853,06 871.400,35 1.516,97 692.381,84 77,83 -20,54

69 ENDONEZYA 2,17 64.000,00 133,22 651.311,90 6.039,17 917,67

70 İRLANDA 36,98 375.595,33 61,75 635.369,91 66,98 69,16

71
GÜNEY AFRİKA CUM-
HURİ

650,61 1.121.155,54 371,71 567.492,64 -42,87 -49,38

72 MOLDAVYA 867,91 491.326,87 654,41 558.721,20 -24,60 13,72

73
GÜNEY KORE CUM-
HURİYE

46,86 443.939,46 16.054,75 451.477,04 34.161,10 1,70

74 ŞİLİ 408,78 178.589,62 73,79 444.341,71 -81,95 148,81

75 BEYAZ RUSYA 627,85 1.833.710,48 1.031,94 384.490,88 64,36 -79,03

76 KARADAĞ 5.504,28 283.828,80 4.496,83 327.089,30 -18,30 15,24

77
TRAKYA SERBEST 
BÖLGE

0,00 0,00 4.768,42 310.759,72 100,00 100,00

78 YENİ ZELANDA 24,55 245.598,49 36,96 297.370,37 50,55 21,08

79 MAKEDONYA 7.258,91 196.667,75 7.953,21 231.895,36 9,56 17,91



86 JTR Export

JTR      RAPORLAR

 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KUMULATIF)

 OCAK - EYLÜL 2015  OCAK - EYLÜL 2016   % DEĞİŞİM  

 ÜLKE 
MİKTAR

(KG)
DEĞER
(USD)

MİKTAR
(KG)

DEĞER
(USD)

MİKTAR
(KG)

DEĞER
(USD)

80 TUNUS 3.059,82 38.065,04 5.951,55 188.754,85 94,51 395,87

81 UMMAN 404,73 508.879,52 21,46 187.514,01 -94,70 -63,15

82 KOSOVA 2.800,07 140.146,85 2.369,14 172.482,31 -15,39 23,07

83 BAHREYN 364,06 97.687,90 352,21 151.207,18 -3,25 54,79

84 MYANMAR (BURMA) 4,09 136.815,07 8,85 149.826,46 116,38 9,51

85 SLOVENYA 3,53 57.371,10 13,84 144.419,60 291,98 151,73

86 GUAM 5,50 156.610,93 5,38 141.401,62 -2,18 -9,71

87 MAURİTİUS 5.021,84 20.824,80 2,99 122.401,29 -99,94 487,77

88 BELİZE 27,91 422.557,48 17,16 110.777,24 -38,52 -73,78

89 VİETNAM 10,39 325.546,85 8,35 84.646,36 -19,63 -74,00

90 TANZANYA 0,73 18.789,87 2,14 69.198,64 193,15 268,28

91 ABD VİRJİN ADALARI 0,00 0,00 131,45 52.036,90 100,00 100,00

92 SENEGAL 309,05 794,10 971,88 51.097,90 214,47 6.334,69

93 PAKİSTAN 1.134,25 11.347,03 1.540,79 49.395,58 35,84 335,32

94 EGE SERBEST BÖLGE 131,72 41.365,16 141,87 38.198,18 7,71 -7,66

95 SUDAN 5.078,15 98.971,69 140,34 34.528,56 -97,24 -65,11

96 URUGUAY 0,71 23.873,00 76,46 27.419,93 10.669,01 14,86

97 SRİ LANKA 0,00 0,00 0,78 27.039,72 100,00 100,00

98 CEBELİ TARIK 0,30 41.544,00 0,87 24.100,71 190,00 -41,99

99 BURSA SERBEST BÖLG. 16.001,10 7.923,91 46.000,00 21.874,45 187,48 176,06

100 ÖZBEKİSTAN 2.259,36 147.277,18 322,79 20.062,23 -85,71 -86,38

101 DUBAİ 12.393,60 360.370,00 65,00 19.694,05 -99,48 -94,54

102 BREZİLYA 1.927,55 297.272,11 3.215,68 19.611,68 66,83 -93,40

103 İZLANDA 0,00 0,00 0,34 12.175,91 100,00 100,00

104 TAYVAN 3,00 4.701,20 3,69 12.135,97 23,00 158,15

105 LÜKSEMBURG 1,92 60.603,58 14,72 7.797,13 667,47 -87,13

106 PERU 0,00 0,00 0,36 7.759,74 100,00 100,00

107 KONGO(DEM.CM) 20,98 244,89 317,67 6.849,32 1.414,16 2.696,90

108 FRANSIZ GÜNEY 1,85 9.269,48 0,93 5.710,89 -49,73 -38,39

109 PARAGUAY 190,10 2.000,00 1,27 5.415,87 -99,33 170,79

110 EKVATOR 70,58 2.198,57 306,26 3.988,93 333,92 81,43

111 YENİ KALODENYA 1,74 7.913,32 0,68 3.898,34 -60,92 -50,74

112 BAHAMALAR 102,44 1.127,35 5,81 3.675,91 -94,33 226,07

113 SURİYE ARAP CUM. 955,91 7.908,75 175,68 3.674,71 -81,62 -53,54

114 MALTA 34,91 139.491,67 244,56 3.425,44 600,54 -97,54

115 ANTALYA SERBEST 234,58 26.427,67 1.049,63 3.212,35 347,45 -87,84

116 KOLOMBİYA 48,37 330,91 559,70 1.891,71 1.057,12 471,67

117 MORITANYA 62,86 699,81 192,75 1.886,65 206,63 169,59

118 KAMERUN 192,87 1.454,00 165,26 1.659,03 -14,32 14,10

119 BERMUDA 0,81 8,40 454,13 1.570,75 55.965,43 18.599,40

120 TRİNİDAD VE TOBAGO 18,80 1.654,45 11,14 1.032,34 -40,74 -37,60

121 KOSTARIKA 104,75 624,73 128,86 937,90 23,02 50,13

122 KOCAELİ SERBEST BLG. 45,13 561,28 30,00 890,40 -33,53 58,64

123 BANGLADEŞ 60,17 128,00 49,80 766,62 -17,23 498,92

124 CAD 0,00 0,00 114,83 727,12 100,00 100,00

125 FİLDİŞİ SAHİLİ 2,14 104,50 19,68 695,40 819,63 565,45
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KUMULATIF)

 OCAK - EYLÜL 2015  OCAK - EYLÜL 2016   % DEĞİŞİM  

 ÜLKE 
MİKTAR

(KG)
DEĞER
(USD)

MİKTAR
(KG)

DEĞER
(USD)

MİKTAR
(KG)

DEĞER
(USD)

126 MALİ 5,11 40,20 62,37 415,26 1.120,55 932,99

127 ANGOLA 178,92 895,88 33,66 405,86 -81,19 -54,70

128 GİNE 0,00 0,00 5,52 261,44 100,00 100,00

129 MOZAMBİK 0,00 0,00 216,97 252,40 100,00 100,00

130 ETİYOPYA 129,11 202.255,38 22,06 222,16 -82,91 -99,89

131 SOMALI 5,69 71,69 31,21 209,71 448,51 192,52

132 YEMEN 3,69 60,00 16,00 155,06 333,60 158,43

133 GANA 0,00 0,00 168,28 122,56 100,00 100,00

134 İŞGAL ALT.FİLİSTİN T 7,00 5,00 3,31 117,87 -52,71 2.257,40

135 BENİN 0,00 0,00 68,38 113,52 100,00 100,00

136 DOMİNİK CUM. 0,00 0,00 25,89 111,30 100,00 100,00

137 RUANDA 1,52 7,44 14,21 94,50 834,87 1.170,16

138 KONGO 91,33 347,97 6,77 88,35 -92,59 -74,61

139 GAMBİYA 0,00 0,00 2,53 70,00 100,00 100,00

140 KENYA 638,22 10.918,43 3,91 55,56 -99,39 -99,49

141 LİBERYA 0,00 0,00 1,22 38,00 100,00 100,00

142 ARJANTİN 9,28 20,00 0,09 25,00 -99,03 25,00

143 UGANDA 6,53 107,50 1,11 17,50 -83,00 -83,72

144 MALAVİ 1,00 8,24 1,01 10,92 1,00 32,52

145 KOMOR ADALARI 0,00 0,00 1,81 9,08 100,00 100,00

146 NEPAL 1.000,00 479.093,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

147 KAMBOÇYA 2,37 58.785,11 0,00 0,00 -100,00 -100,00

148 ADANA YUMURT.SER. 0,57 18.911,69 0,00 0,00 -100,00 -100,00

149 TOGO 222,00 6.429,67 0,00 0,00 -100,00 -100,00

150 BURUNDI 219,57 3.143,83 0,00 0,00 -100,00 -100,00

151 TATARİSTAN 31,56 2.725,38 0,00 0,00 -100,00 -100,00

152 AMERİKAN SAMOASI 4,00 2.200,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

153 VENEZUELLA 304,85 958,40 0,00 0,00 -100,00 -100,00

154 ZAMBIA 73,19 557,51 0,00 0,00 -100,00 -100,00

155 BOLİVYA 1,00 160,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

156 MERSİN SERBEST 7,50 133,65 0,00 0,00 -100,00 -100,00

157 BURKİNA FASO 7,50 131,20 0,00 0,00 -100,00 -100,00

158 CİBUTİ 6,37 65,77 0,00 0,00 -100,00 -100,00

159 ZİMBABVE 5,26 44,10 0,00 0,00 -100,00 -100,00

160 KAYSERİ SERBEST BLG. 2,00 44,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

161 NİJER 4,00 14,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

162 DİĞER 0,00 0,00 0,32 2.275,00 100,00 100,00

GENEL TOPLAM 2.620.782,19 1.958.018.426,40 1.967.792,64 1.623.533.049,24 -24,92 -17,08



88 JTR Export

JTR      RAPORLAR

  MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - EYLÜL 2015  OCAK - EYLÜL 2016   % DEĞİŞİM  

ÜLKE GURUBU  ÜLKE 
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER
(USD)  

  MİKTAR
(KG)  

  DEĞER
(USD)  

  MİKTAR 
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

AVRUPA BİRLİĞİ

ALMANYA 309.549,34 34.487.884,57 472.942,85 50.846.105,19 52,78 47,43

İTALYA 4.491,89 31.541.366,72 7.588,83 36.191.771,15 68,95 14,74

POLONYA 6.161,30 17.845.950,19 10.107,69 22.838.807,75 64,05 27,98

ROMANYA 61.030,36 14.534.320,70 10.737,08 21.943.711,15 -82,41 50,98

ÇEK CUMHURİYETİ 44.977,84 9.155.212,81 63.372,71 17.856.356,30 40,90 95,04

İNGİLTERE 4.890,52 14.723.748,46 5.069,91 17.473.859,46 3,67 18,68

İSPANYA 10.366,01 10.536.651,53 11.683,22 13.799.792,68 12,71 30,97

FRANSA 8.034,07 8.445.206,09 13.219,76 11.734.443,64 64,55 38,95

LETONYA 2.068,73 11.872.044,46 1.533,38 9.352.481,37 -25,88 -21,22

BELÇİKA 814.940,43 38.205.810,69 399.370,24 8.130.224,25 -50,99 -78,72

HOLLANDA 51.198,22 8.276.832,61 21.480,99 7.508.439,21 -58,04 -9,28

AVUSTURYA 4.580,56 5.260.987,61 3.208,83 6.971.787,77 -29,95 32,52

LİTVANYA 2.772,17 12.460.548,00 841,31 5.590.157,86 -69,65 -55,14

YUNANİSTAN 29.696,49 1.560.266,52 70.537,65 2.648.196,83 137,53 69,73

İSVEÇ 402,76 1.227.932,50 511,19 2.239.375,07 26,92 82,37

SLOVAKYA 4.095,51 1.435.542,04 5.785,04 1.770.792,53 41,25 23,35

ESTONYA 208,48 1.567.790,47 515,21 1.603.098,09 147,12 2,25

MACARİSTAN 1.121,96 1.102.786,26 1.979,98 1.394.986,86 76,48 26,50

HIRVATİSTAN 1.235,54 1.230.168,67 980,95 1.345.793,77 -20,61 9,40

DANİMARKA 1.505,14 885.682,64 146,04 955.994,03 -90,30 7,94

PORTEKİZ 104,71 559.698,64 291,37 880.121,48 178,27 57,25

BULGARİSTAN 4.068,03 1.370.123,52 7.486,42 755.857,98 84,03 -44,83

FİNLANDİYA 853,06 871.400,35 1.516,97 692.381,84 77,83 -20,54

İRLANDA 36,98 375.595,33 61,75 635.369,91 66,98 69,16

SLOVENYA 3,53 57.371,10 13,84 144.419,60 291,98 151,73

LÜKSEMBURG 1,92 60.603,58 14,72 7.797,13 667,47 -87,13

MALTA 34,91 139.491,67 244,56 3.425,44 600,54 -97,54

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKE GRUBU TOPLAMI 1.368.430,45 229.791.017,73 1.111.242,48 245.315.548,34 -18,79 6,76

DİĞER AVRUPA

KIRGIZİSTAN 5.572,14 40.945.910,11 13.321,96 20.758.673,68 139,08 -49,30

KAZAKİSTAN 8.222,01 25.509.575,36 10.437,81 12.700.845,66 26,95 -50,21

RUSYA 18.670,11 18.644.278,46 1.413,13 10.474.249,57 -92,43 -43,82

UKRAYNA 9.792,27 7.395.534,54 8.013,98 6.710.680,38 -18,16 -9,26

İSVİÇRE 879,62 4.727.841,66 782,19 4.127.715,33 -11,08 -12,69

AZERBEYCAN 4.783,48 33.545.331,72 13.675,91 3.743.407,24 185,90 -88,84

ARNAVUTLUK 3.159,73 2.169.134,93 7.244,59 3.424.494,24 129,28 57,87



JTR Export  89

  MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - EYLÜL 2015  OCAK - EYLÜL 2016   % DEĞİŞİM  

ÜLKE GURUBU  ÜLKE 
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER
(USD)  

  MİKTAR
(KG)  

  DEĞER
(USD)  

  MİKTAR 
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

DİĞER AVRUPA

TÜRKMENİSTAN 543,18 3.095.591,01 1.881,84 3.022.617,48 246,45 -2,36

TACİKİSTAN 1.071,15 3.370.187,72 363,66 2.353.109,92 -66,05 -30,18

GÜRCİSTAN 7.108,53 2.809.434,31 15.130,84 2.025.592,76 112,85 -27,90

NORVEÇ 144,66 1.434.233,86 262,88 1.695.463,21 81,73 18,21

SIRBİSTAN 4.230,91 786.559,72 6.355,52 1.120.003,63 50,22 42,39

BOSNA-HERSEK 6.031,07 665.507,25 4.241,86 899.703,60 -29,67 35,19

MOLDAVYA 867,91 491.326,87 654,41 558.721,20 -24,60 13,72

BEYAZ RUSYA 627,85 1.833.710,48 1.031,94 384.490,88 64,36 -79,03

KARADAĞ 5.504,28 283.828,80 4.496,83 327.089,30 -18,30 15,24

MAKEDONYA 7.258,91 196.667,75 7.953,21 231.895,36 9,56 17,91

KOSOVA 2.800,07 140.146,85 2.369,14 172.482,31 -15,39 23,07

CEBELİ TARIK 0,30 41.544,00 0,87 24.100,71 190,00 -41,99

ÖZBEKİSTAN 2.259,36 147.277,18 322,79 20.062,23 -85,71 -86,38

İZLANDA 0,00 0,00 0,34 12.175,91 100,00 100,00

TATARİSTAN 31,56 2.725,38 0,00 0,00 -100,00 -100,00

DİĞER AVRUPA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 89.559,10 148.236.347,96 99.955,70 74.787.574,60 11,61 -49,55

KUZEY AFRİKA

LİBYA 178.053,49 38.315.520,73 34.456,38 18.888.567,43 -80,65 -50,70

FAS 5.390,64 5.945.366,89 6.226,33 5.932.671,69 15,50 -0,21

CEZAYİR 10.335,54 11.251.176,23 10.312,46 5.619.495,52 -0,22 -50,05

MISIR 5.677,97 854.735,22 2.608,48 806.079,37 -54,06 -5,69

TUNUS 3.059,82 38.065,04 5.951,55 188.754,85 94,51 395,87

SUDAN 5.078,15 98.971,69 140,34 34.528,56 -97,24 -65,11

KUZEY AFRİKA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 207.595,61 56.503.835,80 59.695,54 31.470.097,42 -71,24 -44,30

BATI AFRİKA

NİJERYA 992,29 702.808,91 1.346,83 1.462.123,08 35,73 108,04

SENEGAL 309,05 794,10 971,88 51.097,90 214,47 6.334,69

KONGO 20,98 244,89 317,67 6.849,32 1.414,16 2.696,90

MORITANYA 62,86 699,81 192,75 1.886,65 206,63 169,59

KAMERUN 192,87 1.454,00 165,26 1.659,03 -14,32 14,10

CAD 0,00 0,00 114,83 727,12 100,00 100,00

FİLDİŞİ SAHİLİ 2,14 104,50 19,68 695,40 819,63 565,45

MALİ 5,11 40,20 62,37 415,26 1.120,55 932,99

GİNE 0,00 0,00 5,52 261,44 100,00 100,00

GANA 0,00 0,00 168,28 122,56 100,00 100,00

BENİN 0,00 0,00 68,38 113,52 100,00 100,00
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JTR      RAPORLAR

  MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - EYLÜL 2015  OCAK - EYLÜL 2016   % DEĞİŞİM  

ÜLKE GURUBU  ÜLKE 
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER
(USD)  

  MİKTAR
(KG)  

  DEĞER
(USD)  

  MİKTAR 
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

BATI AFRİKA

GAMBİYA 0,00 0,00 2,53 70,00 100,00 100,00

LİBERYA 0,00 0,00 1,22 38,00 100,00 100,00

TOGO 222,00 6.429,67 0,00 0,00 -100,00 -100,00

BURKİNA FASO 7,50 131,20 0,00 0,00 -100,00 -100,00

NİJER 4,00 14,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

BATI AFRİKA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 1.818,80 712.721,28 3.437,20 1.526.059,28 88,98 114,12

ORTA,DOĞU VE 
GÜN.AFR

GÜNEY AFRİKA CUM-
HURİ

650,61 1.121.155,54 371,71 567.492,64 -42,87 -49,38

MAURİTİUS 5.021,84 20.824,80 2,99 122.401,29 -99,94 487,77

TANZANYA(BİRLEŞ.
CUM)

0,73 18.789,87 2,14 69.198,64 193,15 268,28

ANGOLA 178,92 895,88 33,66 405,86 -81,19 -54,70

MOZAMBİK 0,00 0,00 216,97 252,40 100,00 100,00

ETİYOPYA 129,11 202.255,38 22,06 222,16 -82,91 -99,89

SOMALI 5,69 71,69 31,21 209,71 448,51 192,52

RUANDA 1,52 7,44 14,21 94,50 834,87 1.170,16

KONGO 91,33 347,97 6,77 88,35 -92,59 -74,61

KENYA 638,22 10.918,43 3,91 55,56 -99,39 -99,49

UGANDA 6,53 107,50 1,11 17,50 -83,00 -83,72

MALAVİ 1,00 8,24 1,01 10,92 1,00 32,52

KOMOR ADALARI 0,00 0,00 1,81 9,08 100,00 100,00

BURUNDI 219,57 3.143,83 0,00 0,00 -100,00 -100,00

ZAMBIA 73,19 557,51 0,00 0,00 -100,00 -100,00

CİBUTİ 6,37 65,77 0,00 0,00 -100,00 -100,00

ZİMBABVE 5,26 44,10 0,00 0,00 -100,00 -100,00

O.D.G.A. ÜLKE GRUBU TOPLAMI 7.029,89 1.379.193,95 709,56 760.458,61 -89,91 -44,86

K.AMERIKA
ABD 20.969,86 98.162.558,72 129.764,91 140.024.818,05 518,82 42,65

KANADA 2.473,56 9.114.860,63 2.438,60 7.333.887,77 -1,41 -19,54

K.AMERIKA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 23.443,42 107.277.419,35 132.203,51 147.358.705,82 463,93 37,36

ORTA VE GÜN.
AMERİKA

MEKSİKA 1.327,48 18.289.289,12 2.347,36 21.446.901,07 76,83 17,26

PANAMA 2.182,08 11.495.712,65 611,68 11.400.135,69 -71,97 -0,83

HOLLANDA ANTİLLERİ 32,20 887.999,96 39,89 1.092.084,45 23,88 22,98

ŞİLİ 408,78 178.589,62 73,79 444.341,71 -81,95 148,81

BELİZE 27,91 422.557,48 17,16 110.777,24 -38,52 -73,78

ABD VİRJİN ADALARI 0,00 0,00 131,45 52.036,90 100,00 100,00
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  MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - EYLÜL 2015  OCAK - EYLÜL 2016   % DEĞİŞİM  

ÜLKE GURUBU  ÜLKE 
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER
(USD)  

  MİKTAR
(KG)  

  DEĞER
(USD)  

  MİKTAR 
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

ORTA VE GÜN.
AMERİKA

URUGUAY 0,71 23.873,00 76,46 27.419,93 10.669,01 14,86

BREZİLYA 1.927,55 297.272,11 3.215,68 19.611,68 66,83 -93,40

PERU 0,00 0,00 0,36 7.759,74 100,00 100,00

PARAGUAY 190,10 2.000,00 1,27 5.415,87 -99,33 170,79

EKVATOR 70,58 2.198,57 306,26 3.988,93 333,92 81,43

BAHAMALAR 102,44 1.127,35 5,81 3.675,91 -94,33 226,07

KOLOMBİYA 48,37 330,91 559,70 1.891,71 1.057,12 471,67

BERMUDA 0,81 8,40 454,13 1.570,75 55.965,43 18.599,40

TRİNİDAD VE TOBAGO 18,80 1.654,45 11,14 1.032,34 -40,74 -37,60

KOSTARIKA 104,75 624,73 128,86 937,90 23,02 50,13

DOMİNİK CUM. 0,00 0,00 25,89 111,30 100,00 100,00

ARJANTİN 9,28 20,00 0,09 25,00 -99,03 25,00

VENEZUELLA 304,85 958,40 0,00 0,00 -100,00 -100,00

BOLİVYA 1,00 160,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

O. VE. GÜN. AM. ÜLKE GRUBU TOPLAMI 6.757,69 31.604.376,75 8.006,98 34.619.718,12 18,49 9,54

YAKIN,ORTA 
DOĞU ASYA

İRAN (İSLAM CUM. 30.520,64 621.690.024,66 40.758,03 385.258.882,32 33,54 -38,03

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 47.191,85 421.980.957,74 37.280,93 373.293.875,64 -21,00 -11,54

IRAK 360.042,23 143.826.893,79 109.944,47 90.029.124,74 -69,46 -37,40

İSRAİL 13.823,49 45.822.665,73 21.728,87 56.189.745,18 57,19 22,62

LÜBNAN 6.117,58 21.739.988,35 7.018,06 37.603.801,42 14,72 72,97

ÜRDÜN 4.450,37 3.450.818,99 5.670,28 8.905.879,73 27,41 158,08

SUUDİ ARABİSTAN 17.183,20 6.471.392,08 7.606,05 6.957.882,05 -55,74 7,52

KUZEY KIBRIS TÜRK CU 8.277,55 1.864.491,99 7.263,55 3.123.337,05 -12,25 67,52

KATAR 3.238,11 1.351.494,22 1.627,28 2.950.053,87 -49,75 118,28

KUVEYT 1.223,56 560.467,72 3.619,54 698.227,01 195,82 24,58

UMMAN 404,73 508.879,52 21,46 187.514,01 -94,70 -63,15

BAHREYN 364,06 97.687,90 352,21 151.207,18 -3,25 54,79

DUBAİ 12.393,60 360.370,00 65,00 19.694,05 -99,48 -94,54

SURİYE ARAP CUM.
(SUR

955,91 7.908,75 175,68 3.674,71 -81,62 -53,54

YEMEN 3,69 60,00 16,00 155,06 333,60 158,43

İŞGAL ALT.FİLİSTİN T 7,00 5,00 3,31 117,87 -52,71 2.257,40

Y.O.D.A. ÜLKE GRUBU TOPLAMI 506.197,57 1.269.734.106,44 243.150,74 965.373.171,89 -51,97 -23,97

DİĞER ASYA
HONG KONG 223.416,19 49.347.512,46 26.728,60 81.036.321,78 -88,04 64,22

SİNGAPUR 1.208,98 38.994.341,59 1.749,30 14.083.326,85 44,69 -63,88
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  MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - EYLÜL 2015  OCAK - EYLÜL 2016   % DEĞİŞİM  

ÜLKE GURUBU  ÜLKE 
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER
(USD)  

  MİKTAR
(KG)  

  DEĞER
(USD)  

  MİKTAR 
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

DİĞER ASYA

JAPONYA 92.799,85 3.666.726,57 187.382,07 3.359.472,87 101,92 -8,38

AFGANİSTAN 156,54 530.552,96 119,16 2.944.675,27 -23,88 455,02

TAYLAND 357,48 1.517.633,84 756,86 2.280.436,75 111,72 50,26

MALEZYA 347,26 1.252.797,59 1.251,90 1.980.246,43 260,51 58,07

FİLİPİNLER 7,08 206.860,90 34,96 1.187.502,02 393,79 474,06

ÇİN HALK CUM. 55.098,70 2.002.885,60 610,85 1.159.603,65 -98,89 -42,10

MOĞOLİSTAN 28,20 571.140,24 77,50 1.143.744,16 174,84 100,26

HİNDİSTAN 10.520,29 2.526.146,89 10.139,43 1.069.532,45 -3,62 -57,66

ENDONEZYA 2,17 64.000,00 133,22 651.311,90 6.039,17 917,67

GÜNEY KORE CUM. 46,86 443.939,46 16.054,75 451.477,04 34.161,10 1,70

MYANMAR (BURMA) 4,09 136.815,07 8,85 149.826,46 116,38 9,51

VİETNAM 10,39 325.546,85 8,35 84.646,36 -19,63 -74,00

PAKİSTAN 1.134,25 11.347,03 1.540,79 49.395,58 35,84 335,32

SRİ LANKA 0,00 0,00 0,78 27.039,72 100,00 100,00

TAYVAN 3,00 4.701,20 3,69 12.135,97 23,00 158,15

BANGLADEŞ 60,17 128,00 49,80 766,62 -17,23 498,92

NEPAL 1.000,00 479.093,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

KAMBOÇYA 2,37 58.785,11 0,00 0,00 -100,00 -100,00

DİĞER ASYA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 386.203,88 102.140.954,36 246.650,86 111.671.461,88 -36,13 9,33

AVS.OKY.VE 
DİĞER ÜLK

AVUSTRALYA 1.276,77 7.688.442,12 1.464,86 9.003.780,92 14,73 17,11

YENİ ZELANDA 24,55 245.598,49 36,96 297.370,37 50,55 21,08

GUAM 5,50 156.610,93 5,38 141.401,62 -2,18 -9,71

YENİ KALODENYA 1,74 7.913,32 0,68 3.898,34 -60,92 -50,74

AVS.OKY. ÜLKE GRUBU TOPLAMI 1.308,56 8.098.564,86 1.507,88 9.446.451,25 15,23 16,64

SERBEST 
BÖLGELER

AHL SERBEST BÖLGE 6.008,77 2.433.051,08 9.241,03 820.881,04 53,79 -66,26

TRAKYA SERBEST 0,00 0,00 4.768,42 310.759,72 100,00 100,00

EGE SERBEST BÖLGE 131,72 41.365,16 141,87 38.198,18 7,71 -7,66

BURSA SERBEST BÖLG. 16.001,10 7.923,91 46.000,00 21.874,45 187,48 176,06

ANTALYA SERBEST. 234,58 26.427,67 1.049,63 3.212,35 347,45 -87,84

KOCAELİ SERBEST BLG. 45,13 561,28 30,00 890,40 -33,53 58,64

ADANA YUMURT.SER. 0,57 18.911,69 0,00 0,00 -100,00 -100,00

MERSİN SERBEST 7,50 133,65 0,00 0,00 -100,00 -100,00

KAYSERİ SERBEST BLG. 2,00 44,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

SERBEST BÖL. ÜLKE GRUBU TOPLAMI 22.431,37 2.528.418,44 61.230,95 1.195.816,14 172,97 -52,70

DİĞER ÜLKELER

FRANSIZ GÜNEY 1,85 9.269,48 0,93 5.710,89 -49,73 -38,39

AMERİKAN SAMOASI 4,00 2.200,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

DİĞER 0,00 0,00 0,32 2.275,00 100,00 100,00

DİĞER ÜLKELER ÜLKE GRUBU TOPLAMI 5,85 11.469,48 1,25 7.985,89 100,00 100,00

GENEL TOPLAM 2.620.782,19 1.958.018.426,40 1.967.792,64 1.623.533.049,24 -24,92 -17,08
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Birimlemiz ve iletişim numaralarımız

ADRES:
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi A Blok PK:34197

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: +90 212 454 00 0 Fax: +90 212 454 00 001

E-posta: immib@immib.org.tr

GENEL SEKRETER YARDIMCISI Çoşkun KIRLIOĞLU

Mücevher Şubesi Müdürü Şirzat AKBULAK 0212 454 08 80

Mücevher Şubesi Meral USLU 0212 454 05 82

Mücevher Şubesi Ömer Faruk ÖNOL 0212 454 09 63

Mücevher Şubesi İbrahim Burak ÖZTÜRK 0212 454 03 80

Mücevher Şubesi Doruk POYRAZ 0212 454 08 69

Mücevher Şubesi Fatih SARICAOĞLU 0212 454 09 36

Fuar ve Diğer Destekler Şubesi Nuray ER  0212 454 09 00 - 1078

Mücevher Tanıtım A.Ş. Nalan ÇATALBAŞ 0212 518 83 00 

Teşvik-1 Şubesi Serhat ÇATIKKAŞ 0212 454 09 00 - 1068

Teşvik-2 Şubesi Sevil KÜÇÜKÇETİN 0212 454 09 00 - 1064

Şubeler  İletişim

GENEL SEKRETER YARDIMCISI Fatih ÖZER

GENEL SEKRETER YARDIMCISI Ümit KOŞKAN

Sektör Danışmanı Oğuz ÖZDEMİR 0212 518 83 00

GENEL SEKRETER Selahattin Armağan VURDU
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GÜVEN ENDEKSLERİ
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AYLIK EKONOMİ VE DIŞ TİCARET BÜLTENİ

1 Ekim  2016 

Ağustos ayında 103,6 seviye-
sine gerileyen Reel 

Kesim Güven Endeksi (RKGE), Eylül’de 
106,5 düzeyine yükseldi. Bu dönemde RKGE 
alt endekslerinde, gelecek 3 aya dair istih-
dam beklentileri dışında tüm kalemlerde 
olumlu hareketler görüldü. Eylül dönemin-
de mevsimlikten arındırılmış endekste ise, 
3,9 puanlık bir artış kaydedildi. Öte yandan 
Ağustos ayında %11,1 artışla 74,4 seviyesi-
ne yükselen Tüketici Güven Endeksi (TGE), 
Eylül’de %0,2 oranında düşüşle 74,3’e geri-
ledi. TGE’nin Ağustos gelişiminde, hanenin 
maddi durum beklentisi ve tasarruf etme 
ihtimali olumsuz etki yaparken, genel eko-
nomik durum ve işsiz sayısı beklentilerindeki 
gelişim endeksi olumlu etkiledi.

İktisadi aktivite-
nin önde 

gelen göstergelerinden olan 
İmalat Sanayi Kapasite Kul-
lanım Oranı (KKO), Ağustos 

ayındaki %75,2 seviyesinden 
Eylül ayında %76,6’ya yük-
seldi. KKO böylelikle, Kasım 
2011 sonrasındaki en yüksek 
oranını kaydetmiş oldu. Bir 

önceki yılın aynı dönemine 
göre 0,7 puan artış kayde-
den oranın yıllık gelişimine 
yukarı yönlü destek veren 
grubun ise, ara malları oldu-

ğu gözlendi. Buna ek olarak, 
mevsimsellikten arındırılmış 
KKO da, Eylül ayında 1,1 puan 
artarak %75,6 oranında kay-
dedildi. 

Kapasite Kullanım Oranı (%)

Kaynak: TCMB

Kaynak: TCMB & TÜİK

Kapasite 
Kullanımı 
Oranı 5 Yılın 
Zirvesinde

Reel Kesim 
Umutlu

Tüketici Güveni 
Durağan Seyretti



AYLIK EKONOMİ VE DIŞ TİCARET BÜLTENİ

Para Politikası Kurulu (PPK), 22 Eylül 2016 tarihli toplantısında 
marjinal fonlama oranını %8,5’ten %8,25’e indirirken, Mer-

kez Bankası borçlanma faiz oranı ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 
sabit tutma kararı aldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, söz konusu 
indirimin sadeleşme yönünde atılan ölçülü ve temkinli bir adım olduğu be-
lirtilirken, toplam talepteki yavaşlamanın çekirdek enflasyondaki kademeli 
düşüşü desteklediği ve gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle 
kısa vadede enflasyonda düşüş öngörüldüğü ifade edildi. Bununla birlikte, 
akaryakıt ürünlerindeki vergi ayarlaması ve diğer maliyet unsurlarındaki 
gelişmelerin, enflasyondaki iyileşmeyi sınırlandırarak para politikasındaki 
temkinli duruşun korunmasını gerektirdiği eklendi. Bu doğrultuda PPK, 

önümüzdeki dönemde para politikası kararlarının enflasyon görünümüne 
bağlı olacağını yinelerken, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve 
enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmelerin dikkate alınarak para 
politikasındaki temkinli duruşun sürdürüleceğini bildirdi. 
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ise, Eylül ayında bir önceki aya göre 
%0,18, 2015’in aynı dönemine göre %7,28 arttı. Ağustos ayında %8,05 
seviyesine gerilemiş olan yıllık tüketici enflasyonu böylece, Eylül’de de dü-
şüşünü sürdürdü. Bu dönemde yıllık enflasyona en yüksek katkıyı yapan 
gruplar, sırasıyla alkollü içecekler ve tütün ile ulaştırma olurken, bunları 
konut izledi. Eylül’de gıda enflasyonundaki zayıflama sürerken, çekirdek 
enflasyonda da belirgin bir düşüş görüldü.

PARA POLİTİKASI ve ENFLASYON

Mayıs döneminde %9,4 olan işsizlik 
oranı, Haziran’da %10,2’ye yük-

seldi. Oran bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 
puan artış sergilerken, erkeklerde %9,1, kadınlarda 
%12,4 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik 
oranı ise, 0,7 puan artışla %10,9’a yükseldi. Öte 
yandan veriler, Haziran döneminde istihdam oranı-
nın önceki yılın aynı dönemine göre sabit kalarak 
%47,1 olduğunu, işgücüne katılım oranının ise 0,3 
puan artışla %52,4 olarak kaydedildiğini gösterdi. 
İşgücüne katılım oranı erkeklerde %72,3 olurken, 
kadınlarda %33 düzeyinde gerçekleşti. Haziran dö-
neminde ayrıca genç işsizlik oranı %19,4’e yükse-
lirken, tarım dışı işsizlik oranı %12,3 oldu. 

İŞGÜCÜ PİYASALARI
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 Kaynak: TÜİK

İşsizlik

TÜFE Değişim Oranı (%, Yıllık)

Kaynak: TÜİK

Mevsimsellikten Arındırılmış 
Oran 0,7 Puan Yükseldi

PPK 25 Baz Puan 
İndirime Gitti

Çekirdek Enflasyon 
Zayıfladı

Yıllık Enflasyon 
%7,28’e Geriledi

İşsizlik Oranı 
%10,2 Oldu
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ÜLKELER VE İLLER BAZINDA İHRACAT

TİM verilerine göre, Eylül 
ayında ihracat bir 

önceki yılın aynı ayına göre %0,8 

oranında düşerek 10,5 milyar 
dolar oldu. Bu dönemde en çok 
ihracat yapan sektör 1,9 milyar 

dolarla otomotiv olurken, bunu 
sırasıyla 1,3 ve 1,1 milyar dolar-
la, hazır giyim ve konfeksiyon ile 

kimyevi maddeler takip etti. Eylül 
ayında otomotiv ve kimyevi mad-
deler ihracatı sırasıyla %3,7 ve 
%0,8 oranlarında yıllık artış, hazır 
giyim sektörü ise %4,4 oranında 
düşüş gerçekleştirdi. Eylül ihracat 
sıralamasında 4. olan elektronik 
grubunda da, %5,1’lik bir yıllık 
daralma kaydedildi. Bu dönemde 
sektörler genelinde en güçlü per-
formans %53,6 artış ile zeytin ve 
zeytinyağı, en keskin düşüş ise, 
ihracatı %73,7 oranında gerileyen 
gemi ve yat sektöründe görüldü. 
Bu doğrultuda, Eylül ayında yıllık 
ihracat gelişim hızına en olumlu 
katkıyı otomotiv sanayi yaparken, 
en olumsuz etki ise fındık sektö-
ründen geldi. Eylül ihracatında, 
takvimsel etkilerin de olumsuzlu-
ğu görüldü.

İHRACATTAKİ GELİŞMELER

Sektörler Bazında İhracat (milyar $, İlk 15 Sektör)

Kaynak: TİM İhracat Verileri

3

TİM verilerine göre, 
Eylül ayında en 

çok ihracat yapılan ilk 5 ülke, 
Almanya, İngiltere, İtalya, Irak, 
ve ABD oldu. Bu dönemde Al-
manya ve İtalya’ya yapılan ih-
racat bir önceki yılın aynı ayına 
göre sırasıyla %2,9 ve %10,4 
artarken, İngiltere ve Irak pa-
zarlarında %13,8 ve %5,1 

oranlarında düşüş kaydedildi. 
Öte yandan ABD’ye yapılan 
ihracat Eylül döneminde %7,8 
oranında zayıflama gerçek-
leştirirken, Fransa ve İspanya 
pazarlarında yükseliş yaşandı. 
Eylül ayında İran, Hollanda ve 
S. Arabistan’a yapılan ihracat-
ta ise çift haneli artışlar göze 
çarptı. 

Eylül ayında en çok ihracat yapan 
iller arasında ise, lider İstanbul’u, 
Bursa ve Kocaeli izledi. İstanbul 
ve Bursa bu dönemde sırasıyla 
4,6 ve 1,1 milyar dolarlık ihra-
cat gerçekleştirirken, Kocaeli’nin 
ihracatı 0,81 milyar dolar oldu. 
Sıralamada 4.lüğü 0,64 milyar 
dolarla İzmir, 5.liği ise 0,48 mil-
yar dolarla Gaziantep aldı.

İhracat Eylül Ayında 
Yavaşladı

Takvimsel Etkiler 
Performansı Düşürdü

Çift Haneli 
Büyüyen 
Pazarlar 
Dikkat Çekti

İtalya 
Pazarı 
3. Sıraya 
Yükseldi

En Büyük Katkı 
Otomotivden Geldi

Ülkeler Bazında İhracat (milyon $, İlk 10)

Kaynak: TİM İhracat Verileri
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İngiltere ve Irak’ta 
Düşüş Devam Etti
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Haziran ayında 5 
milyar dolar 

olan cari işlemler açığı, Temmuz 
döneminde 2,6 milyar dolar sevi-
yesinde kaydedildi. Bu dönemde 

cari işlemler hesabı, mal ve birincil 
gelirler dengelerindeki sırasıyla 3,7 
ve 0,6 milyar dolarlık açıklarla aşağı 
yönlü hareket ederken, hizmetler 
dengesindeki 1,7 milyar dolarlık 

fazladan olumlu etkilendi. Yılın ilk 7 
aylık döneminde ise, cari açık önce-
ki yılın aynı dönemine göre %13,2 
geriledi. Bu veriler doğrultusunda 
yıllıklandırılmış açık, Temmuz ayın-

da 28,9 milyar dolar düzeyine indi. 
Öte yandan bu dönemde finans 
hesapları 1,2 milyar dolar net çıkış 
kaydederken, resmi rezervlerde 1,7 
milyar dolar azalma görüldü. 

ÖDEMELER DENGESİ

DIŞ TİCARET DENGESİ

TÜİK verilerine göre, 
Ağustos ayında ihra-

cat önceki yılın aynı dönemine göre 
%7,7 oranında artarak 11,9 milyar 
dolar oldu. Bu dönemde en yüksek 
değerde ihracat gerçekleştiren fa-
sıl, %28,1 yıllık büyüme gerçekleş-
tiren motorlu kara taşıtları olurken, 
onu %14,6 artışla makineler izledi. 
Ağustos ayında 3. ve 4. sırada ise, 
sırasıyla %39,2 ve %4 artış kay-
deden kıymetli taşlar ve metaller 
ile örme giyim ihracatı yer aldı. Bu 
dönemde toplam ihracat gelişimine 
en olumlu katkı motorlu taşıtlar-
dan, en olumsuz etki ise mineral 
yakıtlar ve yağlar faslından geldi. 
İthalat ise Ağustos ayında yıllık 
bazda %3,7 oranında bir artış 
sergileyerek 16,6 milyar dolar dü-
zeyinde kaydedildi. Bu dönemde 
en yüksek değerde ithalat yapan 

fasıllar, sırasıyla mineral yakıtlar 
yağlar, makineler ve elektrik elekt-
ronik oldu. İthalat, mineral yakıt-
lar ve yağlarda %14,7 daralırken, 
makine ve elektrik elektronikte ise 
sırasıyla %27 ve %34,6 artış kay-
detti. Ağustos ayında ithalat geli-
şim hızına en güçlü olumsuz katkı 
yine mineral yakıtlar ve yağlar fas-
lından gelirken, makine ve elektrik 
elektronik sektörleri ise önde gelen 
pozitif roller oynadı. 
Bu veriler doğrultusunda, dış tica-
ret açığı Ağustos ayında yıllık %5,3 
oranında bir düşüşle 4,7 milyar 
dolar oldu. Ocak-Ağustos döne-
minde ise açık %17,3 gerileyerek 
37,5 milyar dolar olarak kaydedildi. 
Yılın ilk 8 ayında ihracatın ithalatı 
karşılama oranı da, önceki yıla göre 
3,5 puan yükselerek %71,3 seviye-
sinde gerçekleşti. 

İhracat (Milyar $)

Dış Ticaret (Milyar $)

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TCMB

Cari İşlemler Açığı (milyar $)

İhracat ve İthalat 
Ağustos’ta
Arttı

Cari Açık 
Temmuz’da 
2,6 Milyar Dolar 
Oldu

Resmi 
Rezervler 1,7 
Milyar Dolar 
Azaldı

İhracata En Büyük 
Katkı Motorlu 

Taşıtlardan Geldi
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AVRUPA EKONOMİSİ

Euro Bölgesi’nde sa-
nayi üretimi yıllık 

değişim hızı Haziran ayı için 
%0,7’ye yukarı yönlü revize edi-
lirken, Temmuz ayında %-0,5 

oldu. Ağustos ayında 0,03 olan 
reel kesim güven endeksi ise, 
Eylül’de 0,45’e yükseldi. Bölgede 
aynı dönemde tüketici güveninin 
zayıflığını sürdürdüğü ve -8,2 se-

viyesinde kaydedildiği görüldü. 
Öte yandan Ağustos ayında %0,2 
olarak kaydedilen yıllık tüketici 
enflasyonu Eylül’de %0,4’e yük-
selirken, bu dönemde çekirdek 

enflasyon %0,8 oldu. Ağustos 
işgücü istatistikleri ise, bölgede 
işsizlik oranının 5 dönemdir üst 
üste %10,1’lik düzeyini korudu-
ğunu gösterdi.

Euro Bölgesi’nde Sanayi ve İşsizlik (%)

Kaynak: TradingEconomics

İşsizlik Oranı 
%10,1’e Takıldı

Avrupalı Tüketicinin 
Güveni Zayıflığını Koruyor

Enflasyon %0,4’e 
Yükseldi

Euro Bölgesi Güven Endeksleri (Puan)
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YÜKSELEN EKONOMİLER

ABD EKONOMİSİ

ABD sanayi üretimi 
yıllık bazda dü-

şüş eğilimini Ağustos ayında 
da sürdürerek %1,1 oranında 
gerileme kaydetti. Eylül PMI 
verisi ise, 2,1 puanlık bir ar-
tışla 51,5 düzeyine ulaşarak 
olumlu görünüme döndü. Aynı 
dönemde tüketici güven en-
deksinin de, 1,4 puanlık artış-
la 91,2 seviyesine yükseldiği 
gözlendi. Öte yandan ABD’de 
yıllık tüketici enflasyonu Ağus-
tos ayında %1,1’e yükselirken, 
FED ise Eylül ayındaki FOMC 
toplantısında faizde bir deği-
şikliğe gitmedi.

ABD Güven Endeksleri (Puan)

GSYH Büyüme Hızı (%, Yıllık)

Kaynak: TradingEconomics

Kaynak: TradingEconomics

Yükselen e k o n o -
m i l e r e 

dair 2. çeyrek büyüme verileri 
açıklanmaya devam ediyor. Buna 
göre Güney Afrika ekonomisi, bu 
dönemde yeniden pozitif gelişime 

geçerek yıllık bazda %0,6 oranında 
bir büyüme sergiledi. Ekonomideki 
toparlanmaya, imalat sanayindeki 
canlanmanın destek verdiği görül-
dü. Asya’nın yükselen ekonomile-
rinden Endonezya ise, söz konusu 

dönemde temposunu bir miktar 
hızlandırarak %5,2 GSYH artışı 
kaydetti. Böylelikle 2013 son çey-
reğinden bu yana en yüksek hızını 
kaydeden ekonomi, tüketimdeki 
ivmelenmeden güç aldı. Bir diğer 

Asya ekonomisi Malezya ise, yılın 
2. çeyreğinde hızını %4’e düşürdü. 
Malezya ekonomisinde bu dönem-
de iç tüketim ve yatırımlar canlanır-
ken, net ihracatta düşüş kaydedil-
diği gözlendi.

Endonezya Hızını Artırdı

FED Faize 
Dokunmadı

G. Afrika Yeniden Pozitif 
Gelişim Sergiledi

ABD’de 
Enflasyon %1,1’e 
Yükseldi
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Ekonomiye 
Güven Eylül 
Ayında Arttı

Malezya Ekonomisi 
%4 Büyüdü
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