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Değerli mesteklaşlarım, 
Global mücevher endüstrisi fuar takviminin en önemli organi-
zasyonlarından biri haline gelen İstanbul Jewellery Show, 12 – 15 
Mart 2015 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından gelen 
ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor. Mücevher İhracatçıları Bir-
liği olarak sektörümüzün en önemli organizasyonu için bu sene 
oldukça yoğun bir tanıtım programı uyguladık. 

Türkiye’nin en büyük alım heyeti
Yaptığımız yoğun tanıtım çalışmaları sayesinde Türkiye’nin en 
büyük alım heyeti organizasyonuna imza attık. İstanbul Jewel-
lery Show’un hemen bir kaç gün öncesinde Hong Kong’da çok 
önemli bir fuar gerçekleşmiş olmasına rağmen kesinleşmiş ya-
bancı ziyaretçi otel odası rezervasyon sayısı 700’ü aştı. Ziyaretçi 
sayısı ise 1000’in üzerine çıktı. Bu önemli organizasyonu düzen-
lememizde en büyük desteği sağlayan Ekonomi Bakanlığı’na da 
sektörümüz adına teşekkürlerimizi iletiyorum. 

Sektör, Ajur Tasarım Yarışması Gala Gecesi’nde buluşacak
Sektörümüzün katma değerli ürünler ortaya çıkarmasındaki en 
önemli faktör olan tasarım konusundaki çalışmalarımız sürüyor. 
Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ‘’Ajur Mücevher Takı 
Tasarım Yarışması’’ sayesinde tasarım bilincinin gerek sektörü-
müzde gerekse üniversitelerde gelişmesine önemli katkıda bulu-
nuyor, çok sayıda tasarım ve tasarımcıyı sektörümüze kazandırı-
yoruz. Her geçen sene yarışmamıza katılan eser sayısının artması 
bizi son derece mutlu ediyor. 

Dünyanın takibindeyiz
Değerli taş ithalatındaki vergi düzenlemesi ile birlikte sektö-
rümüzün önündeki önemli engel ortadan kalkmış oldu. Sahip 
olduğumuz potansiyeli tüm dünyaya duyurma adına çalışmala-
rımız devam ediyor. Bu amaçla Hindistan ve İsrail’de düzenlenen 
önemli  organizasyonlara katıldık. Gerçekleştiridğimiz temasları 
kısaca şu şekilde özetlemek mümkün; ‘’Dünyanın gözü üzeri-
mizde’’

2015 yılından umutluyuz
Her ne kadar önemli ihraç pazarlarımızda siyasi ve ekonomik 
istikrarsızlıklar sürse de orta ve uzun vadede bu sorunların or-
tadan kalkacağı ve ihracat artışı için gerekli koşulların yeniden 
oluşacağı kanaatindeyiz. Yeni sezonun başlangıcı olarak gördü-
ğümüz İstanbul Jewellery Show’un tüm sektörümüz için hayırlı 
olmasını dileriz.

AYHAN GÜNER
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Dünyanın Gözü 
Türkİye’De

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner değerli taş 
ithalatında alınan ÖTV’nin kaldırılması sonrasında Türkiye’nin sahip olduğu avan-
tajları kullanabilmesinin önünün açıldığını ifade ederek, bu gelişmeler sonrasında 
dünya mücevher endüstrisinin Türkiye’yi yakından takip etmeye başladığını söyle-
di. Güner, alanında dünyanın sayılı fuarları arasında yer alan İstanbul Jewellery 
Show öncesinde Mücevher İhracatçıları Birliği olarak yaptıkları tanıtım çalışmaları 
ile ilgili de bilgi verdi.
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Mücevher İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Ay-
han Güner, global mücevher 

pazarı ve Türkiye’de yaşanan gelişmele-
rin dünya mücevher endüstrisine etkileri 
ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
Dünyada yaşanan farklı gelişmelerin 
dünya mücevher endüstrisini de doğru-
dan ya da dolaylı olarak etkilediğini be-
lirten Ayhan Güner şu noktaların altını 
çizdi; ‘’Global pazarın dinamik yapısı 
çok şeyi etkiliyor. Özellikle son yıllarda 
dünya taş ticaretinin merkezleri olarak 
nitelendirilen Belçika ve İsrail’in yaşanan 
bir takım problemlerden etkilendiğini 
gözlemliyoruz. Avrupa’da global ekono-
mik krizin etkileri halen devam ediyor. 
Makroekonomik veriler krizin etkileri-
nin yavaş tavaş azalmaya başladığını gös-
teriyor. Avrupa Birliği ülkelerine giriş 
konusunda yaşanan vize problemi devam 
ediyor. Bu iki faktör bile dünya taş tica-
retinin önemli merkezlerinden birisi olan 
Belçika’nın eski etkinliğinden uzaklaş-
masına sebep oluyor. Benzer bir durum 
İsrail’de yaşanıyor. İsrail’de yaşanan gü-
venlik ve vize problemi global taş ticare-
tini olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz gün-
lerde Ramat Gan’da gerçekleştirilen 
International Diamond Week’teki ziya-
retçi profiline baktığımız zaman bu du-
rumu gözlemliyoruz. Havayolu ulaşı-
mında dahi problemler yaşandığı 
ortada.’’

Dünyadaki önemli taş ticaret merkezleri 
olan Belçika ve İsrail’de yaşanan sıkıntı-
lar sebebiyle, özellikle değerli taş ithala-
tında alınan ÖTV’nin kalkması sonra-
sında tüm dünya mücevher endüstrisinin 
gözünü Türkiye’ye çevirdiğini belirten 
Ayhan Güner şu değerlendirmelerde bu-
lundu; ‘’ Belçika ve İsrail’de yaşanan bir 
takım problemler sebebiyle Türkiye mer-
cek altında. Değerli taş ithalindeki vergi 
düzenlemesi sonrasında sahip olduğu-
muz pek çok avantajı kullanabilecek du-
ruma geliyoruz. Önceki yıllarda uygula-
nan %20’lik ÖTV sebebiyle bu 

avantajlarımızı kullanamıyorduk. Artık 
tüm dünyaya bunları anlatabiliyoruz. 
Hemen hemen her platformda sahip ol-
duğumuz şu avantajları tüm dünyaya ak-
tarıyoruz. 

‘’Vergi düzenlemesi’’

‘’Yeni vergi düzenlemesi ile birlikte Bosra 
Istanbul üzerinden yapılan işlemlerde 
çok ciddi vergi avantajları sözkonusu. Ar-
tık bu konuda dünyadaki diğer taş mer-
kezleri ile eşit şartlara sahibiz’’

‘’Vize kolaylığı’’

Türkiye esnek vize uygulamasının sözko-
nusu oldupu bir ülke. Avrupa ya da İsra-
il’de uygulanan katı vize politikaları ül-
kemizde söz konusu değil. Dünyanın 
hangi ülkesinden olursanız olun Türki-
ye’ye çok kolay bir şekilde giriş çıkış ya-
pabilirsiniz.’’

‘’Ulaşım kolaylığı’’

Türkiye yalnızca bir kaç saat içerisinde 
dünyanın en önemli pazarlarına ulaşabi-
leceğiniz uzaklıkta yer alıyor. Yalnızca 
3-4 saat içinde Avrupa, Kuzey Afrika, 
Ortadoğu ve Asya’nın önemli bir bölü-
müne uçabiliyorsunuz. Aynı zamanda 
dünaynın en iyi havayollarından birisi 
olan Türk Hava Yolları ile dünyanın pek 
çok noktasına direk uçabiliyorsunuz.’’

‘’Şirket kurma kolaylığı’’

Türkiye’de uygulanan ticaret kanunu ya-
bancıların şirket kurmaları konusunda 
herhangi bir zorluk getirmiyor. Türki-
ye’de 1 gün içinde şirketinizi kurup faa-
liyete başlayabilirsiniz. Dubai’deki yerle-
şik bir firma ile ortaklık yapmak zorunda 
değilsiniz. Ayrıca Türkiye’de kabul edi-
len mütekabiliyet yasası gereğince gayri-
menkul alımlarında da her hangi bir en-
gelleme sözkonusu değil.’’

‘’Dünyanın en geniş pırlanta stoğu’’

Anadolu 5000 yıllık mücevher kültürüne 
sahip bununla birlikte son teknolojiye sa-
hip dev fabrikalarımız uluslararası stan-

dartlarda üretim gerçekleştiriyor. Altın 
üretiminde dünyada ilk 3 sıradayız. Pır-
lantalı mücevher montüründe de son de-
rece iddialı durumdayız. Montür stoğun-
da dünyanın en iddialı ülkesi 
olduğumuzu söyleyebilirim.’’

‘’Bölgeninin ticaret ve taş kesim mer-
kezi olmayı hedefliyoruz.’’

‘’Üniversitelerle işbirliği yaparak Türki-
ye’de değerli taş kesim faaliyetlerine yö-
nelik de altyapı hazırlıkları yapıyoruz. 
İstanbul Ticaret Üniversitesi ile işbirliği 
içinde çalışarak Mücevher Mühendisliği 
Bölümü’nü kurduk. Aynı zamanda üni-
versite bünyesinde taş kesim atölye ve la-
boratuvarını da faaliyete soktuk. Türkiye 
taş kesim alanında da dünyanın önemli 
merkezlerinden biri haline gelebilir. Sa-
hip olduğumuz avantajları kullanarak 
bölgenin değerli taş kesim ve ticaret mer-
kezi olmayı hedefliyoruz.’’ 

‘’Fuarımızın tanıtımı için önemli ça-
lışmalara imza attık’’

Mücevher İhracatçıları Birliği olarak 
uluslararası fuar takviminin en önemli 
fuarlarından birisi haline gelen istanbul 
Jewellery Show’un tanıtımı için önemli 
çalışmalara imza attık. Türkiye’nin en 
büyük alım heyeti organizasyonuna imza 
attık. Yaptığımız yoğun çalışmalar neti-
cesinde dünyanın dört bir yanından 
1000’e yakın yurtdışı alıcıya ulaştık. Mi-
safirlerimizi anlaşmalı olduğumuz otel-
lerde rezerve ettiğimiz yaklaşık 700 oda-
da ağırlayacağız. Bununla birlikte yıl 
boyunca çok sayıda yurt dışı seyahat ger-
çekleştirerek nitelikli alıcı profili ile ilgili 
araştırmalar yaptık ve bu profildeki fir-
maları fuarımıza davet ettik. İstanbul 
Jewellery Show’un hemen öncesinde 
Hong Kong’da önemli bir fuar olmasına 
karşın bu kadar çok sayıda alıcı sayısına 
ulaşmış olmak sevindirici bir gelişme. 
Birliğimizin yaptığı alım heyeti organi-
zasyonunun fuara oldukça önemli katkısı 
olacağını düşünüyoruz. Fuarımızın sek-
törümüze hayyırlı olmasını dilerim.’’
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Mücevher İhracatçıları Birliği ve Borsa İstanbul işbirliğiyle Çırağan Sarayı'nda 
düzenlenen organizasyonda mücevherat sektörü bir araya geldi. Borsa İstanbul 
bünyesinde kurulan piyasada işlemlerin başlamasının ardından borsa üyeliğinin 
kuyumculuk sektörüne ve esnaflarına yararları sektörle paylaşıldı. 

Toplantıya katılan kuyumculuk sektörü temsilcileri, Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli 
Taşlar Piyasası’nda işlem yapmanın kendilerine sağlayacakları kolaylık ve yasal 

güvenceler hakkında bilgilenerek borsa üyeliği işlemleri hakkında kafalarında oluşan 
soruların yanıtlarını aldılar. Piyasa üyesi kuyumcuların Borsa İstanbul’da kendi 

aralarında yapacakları işlemler Katma Değer Vergisi’nden muaf olacak. Borsa'dan 
alınan değerli taşlardan üretilen mücevherlerin ihraç edilmeyip iç pazarda nihai 

tüketiciye satılması durumunda katma değer vergisi söz konusu olacak.

MüCeVHerCİLer ÇıraĞan’Da 
Bİr araya GeLDİ
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Türkiye ekonomisinin en dinamik 
sektörlerinden biri olan ve ihracatta 
önemli bir paya sahip olan mücevher 
sektörü Borsa İstanbul bünyesinde 

Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın faali-
yete girmesi ile yeni olanaklarla tanıştı. Borsa 
İstanbul üyelerine kendi aralarında vergiden 
muaf işlem yapma imkanını sağlayan piyasada 
kuyumcuların yapabilecekleri işlemler ve uygu-
lamalar Mücevher İhracatçıları Birliği üyelerine 
ve kuyumculuk sektörünün önde gelen firmala-
rına anlatıldı.
Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda 
konuşan Mücevher İhracatçıları Birliği Başka-
nı Ayhan Güner kuyumculara borsa üyeliğinin 
avantajlarını anlatırken; Borsa İstanbul Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez de 
uygulamaların detayları hakkında bilgi verirken 
Borsa İstanbul uzmanları da sektör temsilcileri-
nin sorularını yanıtladı. Mücevher İhracatçıları 
Birliği (MİB) Başkanı Ayhan Güner, Türkiye’de 
kuyumculuk sektörünün uzun yıllar verdiği 
mücadeleyi anlatarak şunları söyledi:
“Hükümetimiz bize güvenerek vergi konusunda 
istediğimizi verdi. Bize düşen de bunun karşılı-
ğında sektörümüzün kayıt altına alınmasını sağ-
lamak; ülke ekonomisine katkımızı arttırmak; 
istihdam, ihracat ve vergi anlamında sektörü-
müzü Türkiye’nin en değerli ve verimli sektör-
lerinden biri haline getirmektir. 
Ayhan Güner, yeryüzündeki en değerli emtia 
olan elmasın ticaretinin sağlıklı, güvenli ve bi-
linçli yapılabilmesi açısından Borsa İstanbul 
bünyesinde Elmas Borsası’nın yaşama geçmesi-
nin önemine değinerek, “Bu anlamda gerçekten 
çok değerli ve cesur bir adım atan hükümetimi-
ze teşekkür ediyorum. Bunun karşılığını Türki-
ye Ekonomisi istihdam, üretim, ihracat olarak 
alacak” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
“İstanbul Elmas Borsası sadece bizlerin işlem 
yapacağı bir ticaret merkezi değil. Dünyanın 
her yerinden değerli taş ticareti yapanlar gelip 
alış veriş yapabilecekler. Borsada işlem gören 
taşların üretim ağımıza katılması hem kuyum-
cularımızın hem de tüketicilerimizin açısından 
çok önemli. Bu ticaret kayıt altına alınmanın 
yanı sıra ticarete konu olan elmasların niteliği 
de artık sertifikalandırılacak. Herkes ne alıp sat-
tığını bilecek. Hepimizin üzerimize düşeni yap-
ması halinde Türkiye, elmas pazarından bugüne 
kadar alamadığı payını alacak. Katma değeri en 
yüksek ihracat ürünümüz olan mücevher saye-
sinde ihracat kilogram değerimiz artacak.”
MİB Başkanı Ayhan Güner, Türkiye’nin 2013 
yılında kayıtlı ihracatının 2,25 milyar dolar ol-
duğunu; bunun yanı sıra 1,3 milyar doların üze-
rinde bir satışın doğrudan turistlere yapıldığını 
belirterek Türkiye’nin 4 milyar Dolar seviyele-

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner:

“İstanbul Elmas Borsası'nda işlemlerin 
başlamasını takiben ilk 10-15 günlük süre 
zarfında yapılan işlem miktarının 2013'ün 
tamamındaki işlem miktarını aşması sektörün 
bu anlamda gerçekten istekli olduğunu 
gösteriyor ve bizlere umut veriyor."
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Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı 
Çetin Ali Dönmez:
“ Borsa İstanbul Dünya Elmas Borsaları 
Federasyonu ile yakın işbirliği içinde, 
elmas ve elmaslı mücevherler için dünya 
çapında tüketici güveni yaratmak ve 
geliştirmek için çalışıyor. Biz de Dünya 
Elmas Damgası’nın (World Diamond 
Mark) ana amacı olan perakendecileri 
yetkilendirme, tüketiciyi bilinçlendirme ve 
elmas piyasalarındaki satışları artırmaya 
katkıda bulunmayı arzu ediyoruz, karşılıklı 
görüşmelerimiz çalışmalarımız devam 
ediyor.” 

rinde olan ihracatının; içinde elmas kullanılarak üretilen mücevhe-
rin payının artması halinde 10 milyar dolar seviyelerine çıkmasının 
sürpriz olmaması gerektiğini belirtti. İstanbul Elmas Borsası’nın 
kısa sürede ciddi bir ticaret hacmine ulaşması için ellerinden geleni 
yapacaklarını belirten Güner; “İsrail, Belçika ve Dubai elmas bor-
salarının yıllık işlem hacmi 100 milyar doların üzerinde. Ulaşımı, 
erişimi ve ticareti çok daha kolay ve güvenli olan ülkemizin bu bü-
yüyen pazardan pay alacağını da hesaba katmamız gerekiyor. İddi-
alı konuşmak istemem ama 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar hedefini 
tutturmamız kimseyi şaşırtmasın.” dedi.
Bilgilendirme toplantısına katılan Borsa İstanbul Genel Müdür 
Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Ka-
nunu’nun çıkmasıyla birlikte yeni bir döneme girildiğini, 4 Nisan 
2013 tarihinde Borsa İstanbul esas sözleşmesinin tescil ve ilamıyla 
İMKB ve İstanbul Altın Borsası’nın birleştirilerek, Borsa İstanbul 
A.Ş. adı altında yeni bir kuruluş meydana getirildiğini hatırlattı.
Çetin Ali Dönmez, Türkiye’de sermaye piyasaları çerçevesinde alı-
nıp satılan her türlü finansal sözleşmenin, her türlü kıymetin, tek 
bir erişim noktasından, mümkün olursa piyasalar arası çapraz te-
minat yönetimini etkin bir şekilde mümkün kılacak şekilde birleş-
tirilmesi, hem emir öncesi hem emir sonrası süreçlerin düzgün bir 
şekilde aksamasız bir şekilde yürütülmesini içeren bu entegrasyo-
nun, Türkiye sermaye piyasaları için bir dönüm noktası olduğunu 
vurguladı.
Türkiye’nin en eski ve en değerli sanatlarının başında gelen kuyum-
culuğun ülke ekonomisine daha yüksek katkı sağlamasının önemi-
ni vurgulayarak, bu anlamda Borsa İstanbul olarak ellerinden gele-
ni yapacaklarını belirten Çetin Ali Dönmez, şunları söyledi:
“Bilindiği üzere, 32 sayılı karar kapsamındaki tüm değerli taşlar ar-
tık Borsamız üyeleri arasındaki işlemlerde KDV istisnasından ya-
rarlanacak. Kıymetli taşların vergilendirilmesi ile ilgili olarak ya-
pılan düzenleme, ülkemizde taş ve mücevher daha da geliştirmesi, 
yurtiçi satışların ve ihracatın canlanması ve sektörel istihdamın 
arttırılmasına sağlayacağı katkı açısından son derece önemlidir. 
Ayrıca yeni düzenleme ile sektörün daha düzgün ve kayıt altında 
çalışmasını da teşvik eden bir düzenlemedir, emeği geçen herkese 
tekrar teşekkür ediyoruz. 
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Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner kuyumculuk sektörünün 
önderlerini İstanbul'da buluşturdu. TOBB Kuyumculuk Sanayi Meclisi Başkanı 
Başkanı İmam Altınbaş, eski MİB Başkanı Cihan Kamer'in yanı sıra Türkiye'deki 
tüm kuyumculuk oda başkanları ve yardımcılarının davetli olduğu yemeğe katılan 
sektör liderleri sektörün geleceğini konuştu. Sektörün istediği vergi düzenlemesinin 
çıkartılmasının sektöre önemli bir sorumluluk yüklediğini söyleyen MİB Başkanı 
Ayhan Güner, "2013 yılının tamamında yapılan kayıtlı elmas alışverişi Borsa İstanbul 
bünyesinde faaliyete geçen İstanbul Elmas Borsası'nda ilk 10 günde aşıldı. Sektörümüzü 
kayıtlı ve vergi katkısı yüksek bir sektör haline getirmemiz gerekiyor" dedi. 

MüCeVHer İHraCaTÇıLarı 
BİrLİĞİ SekTörü BULUŞTUrDU
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İstanbul’da düzenlenen 39. İstanbul Jewelry 
Show önemli gelişmelere sahne oldu. Geçmiş 
yıllara göre uluslararası alıcı katılımının önemli 
bir artış gösterdiği fuar için özel çaba harcayan 
Mücevher İhracatçıları Birliği; sektörün 
uluslararası standartlarını yükseltmek amacıyla 
Dünya Elmas Borsaları Federasyonu ve World 
Diamond Mark ile anlaşma imzalarken bir 
yandan da sektör liderlerini buluşturdu. 
Sektörün birlik ve beraberliğinin önemini 
vurgulayan MİB Başkanı Ayhan Güner, bu 
birliğin güç ve sorumluluğu beraberinde 
getirdiğini anlattı.
Florya Develi Restaurant’ta gerçekleşen 
buluşmada bir konuşma yapan MİB Başkanı 
Ayhan Güner, sektörün birlik ve beraberliğinin 
herkesi daha güçlü kıldığını belirterek şunları 
söyledi:
“Son dönemde bir yandan kredi kartı ile 
taksit yasağı, bir yandan vergi düzenlemeleri 
nedeniyle gündemimiz hayli yoğundu. 
Her birimizin iyi niyetle farklı girişimlerde 
bulunduğunu gözlemledik. Bu amaçla katkıda 
bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Ancak 
birbirimizden kopuk hareket ettiğimiz zaman 
her zaman hedefl ediğimizin dışında sürprizlerle 
de karşılaşma riskimizin olduğunu hep birlikte 
gördük, yaşadık. Siyasi irade karşısında 
sektörümüzün birlik ve beraberlik içinde 
durması en etkili duruş olacaktır. Bundan 
sonrasında her birimizin bu anlamda birlik 
içinde olması önemlidir. Adı federasyon mu 
olur, konfederasyon mu olur bilemem; ama 
gerekli çalışmaları yapıp sektörümüzü tek bir 
yapı altında birleştirmenin zamanı geldi.”
Gerçekleştirilen çalışmaların ve elde edilen 
sonuçların sektöre önemli sorumluluklar 
yüklediğinin altını çizen Güner; “Sektörümüzün 
artık kayıt altına alınması gerekiyor. Bizlere 
üretimimizi destekleyecek şekilde vergi kolaylığı 
sağlandı. Artık ayağımızdaki prangadan 
kurtulduk. Dünyadaki rakiplerimiz ile eşit 
koşullardayız. Artık ihracatımızı arttırmamız, 
daha çok insanı istihdam etmemiz, kayıtlı 
satışlarımızı yükseltmemiz ve ödediğimiz 
vergilerin de sektörümüzün büyüklüğüne 
yakışır olması gerekiyor.” diye konuştu.
Kuyumcular Odası Başkanlarının ve 
yardımcılarının görüşlerini dile getirerek 
önerilerini paylaştıkları buluşmada Borsa 
İstanbul bünyesindeki Elmas Borsası üyesi olan 
kuyumcuların vergiden muaf işlem yapma 
uygulaması ile ilgili bilgilendirme de yapılarak; 
oda üyelerinin mağdur olmamak amacıyla 31 
Aralık 2014’e kadar getirilen 2.000 TL giriş 
aidatlı üyelik olanağından yararlanmaları 
tavsiye edildi.
Sektör önderlerine seslenen TOBB Kuyumculuk 
Sanayi Meclisi Başkanı Başkanı İmam Altınbaş, 
geçmiş dönemdeki deneyimlerden hareketle 
hükümetin attığı adımın karşılığını bulması 

gerektiğini şu sözlerle anlattı:
“Geçmişte de benzeri isteklerimiz 
ve vaatlerimiz oldu. Cihan Bey ile 
birlikte değerli bir mücadele verdik 
ve siyasi iktidar bize istediğimiz 
koşulları sağladı. Ancak sürecin 
sonunda bize destek verenler 
dönüp bize sordular; biz üzerimize 
düşeni yaptık, peki ya siz? Sektör 
üzerine düşen sorumluluğu yerine 
getirmeyince kazanımlarımızı 
kaybettik.”
MİB eski Başkanı Cihan Kamer de 
yeni düzenlemenin kendilerinin çok 
da menfaatine olmadığını belirterek 

sektörü birlik içinde olmaya çağırdı 
ve şunları söyledi:
“Bizler büyük perakende ağları 
olarak durumdan etkilenmiyorduk. 
Yurt dışından mamul ürünleri vergi 
ödemeden ithal edip satıyorduk. 
Ancak pırlantaya verginin bugünkü 
şekilde uygulanması sektöre çok 
şey kazandıracak; bu nedenle biz 
de destekliyoruz. Sizleri böyle bir 
arada görmek bizi de umutlandırdı. 
Sektörümüz böyle bir ve beraber olup 
görüş ve önerilerini tartışabilirse 
gelecekte daha iyi noktalara 
geleceğimize inanıyoruz.”
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GüMrükLerDe yaŞanan 
SOrUnLar DİLe GeTİrİLDİ
GüMrükLerDe yaŞanan 
SOrUnLar DİLe GeTİrİLDİ
GüMrükLerDe yaŞanan 
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Mücevher İhracatçıları Birliği 
Başkan Yardımcıları Mustafa 
Atayık ve Can Özkök 
İstanbul Gümrük ve Ticaret 

Müdürü Nevzat Er’i makamında ziyaret 
etti. İhracatçılarımızın gümrüklerde 
yaşadıkları probemlerin masaya 
yatırıldığı toplantıda, iş süreçlerinin daha 
sağlıklı işleyebeilmesi için yapılması 
gerekenler ele alındı. Kuyumculuk ve 
mücevherat sektöründe faaliyet gösteren 
firmaların gümrükleme işlemlerinin 
diğer sektörlere göre farklılıklar 
gösterdiğini belirten Can Özkök şu 
değerlendirmelerde bulundu; ‘’Faaliyet 
gösterdiğimiz iş kolunun özelliği 
sebebiyle gümrük süreçleri bizim için 
ayrı bir öneme sahip. 1 gramının dahi 
son derece değerli olduğu bir ürün 
grubunda hizmet veriyoruz. Bu yüzden 

diğer sektörlere göre farklı ihtiyaçlarımız 
ortaya çıkabiliyor. Biz de bu noktadaki 
önerilerimizi sizinle paylaşabilmek 
için buradayız. Bizler zaten ihracatın 
içindeyiz ve bu problemleri birebir 
yaşıyoruz. Aynı zamanda üye ihracatçı 
firmalarımızın da talebini içeren bir 
rapor hazırladık. Bu rapordan hareketle 
hazırlayacağımız iş planlarımız ile 
gümrük süreçlerimizde yaşanan 
sıkıntıların azalacağını ümit ediyoruz.’’

Özellikle güvenlik alanında hassaiyet 
gösterilmesi gerektiğini belirten 
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan 
Yardımcısı Mustafa Atayık, birlik olarak 
ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın iletişim 
içinde olduklarını, verilen hizmetin 
kalitesinin artması için koordineli olarak 
çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Bu 

anlamda gösterdikleri yakın ilgiden 
dolayı Nevzat Er’e teşekkür eden Mustafa 
Atayık karşılıklı işbirliği içinde çalışmaya 
devam edeceklerini belirtti. 

Gümrük iş süreçlerinin etkinliğinin 
arttırılması adına her sektörün farklı 
talepleri olabileceğini belirten İstanbul 
Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Nevzat Er, 
kuyumculuk ve mücevherat sektörünün 
de altın ve pırlanta gibi son derece değerli 
ürün işlemleri gerçekleştirdiği için özel 
uygulamalara ihtiyaç duyabileceğini 
belirtti. Tanımlanan yetkileri 
çerçevesinde, yaşanan sıkıntıların en aza 
indirilmesi adına ellerinden gelen her 
şeyi yapacaklarını belirten Nevzat Er, 
bu çalışmaların planlanmasında sektör 
temsilcileri ile de birlikte çalışmalar 
yaptıklarını ifade etti. 

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetimi İstanbul Gümrük ve 
Ticaret Müdürü Nevzat Er’i ziyaret etti. Mücevher İhracatçıları 

Birliği adına toplantıya katılan Mustafa Atayık ve Can 
Özkök kuyumculuk ve mücevherat sektörü ihracatçılarının 
gümrüklerde yaşadığı problemler ile taleplerini Nevzat Er’e 
iletirken sorunların giderilmesi adına karşılıklı yapılması 

gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
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Endüstrinin en önemli organizasyonarından biri olan Dünya Elmas Kongresi 
Aralık ayında Hindistan’da gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin ve 
Hindistan Başbakanı Modi’nin katılımıya gerçekleştirilen organizasyon mücevher 
endüstrisinin en önemli isimlerini bir araya getirdi. Konferansa Türkiye adına 
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Can Özdemir ve sektör danışmanı Oğuz Özdemir katıldı. 

Dünya mücevher 
endüstrisi 
Hindistan’da 
düzenlenen 

Dünya Elmas Konferansı’nda 
bir araya geldi. Başta Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ve Hindistan Başbakanı 
Narendra Modi olmak üzere 
dünyanın dört bir yanından 

mücevher endüstrisinin 
en önemli isimlerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen 
konferans büyük ilgi gördü. 
Rio Tinto CEO’su Sam 
Walsh, World Diamond 
Mark Foundation (WDM) 
Başkanı Alex Popov, Dünya 
Elmas Konseyi (WDC) 
Başkanı Edward Ascher, 

Hindistan Ticaret Bakanı 
Nirmala Sitharaman, Dünya 
Elmas Borsaları Federasyonu 
(WFDB) Başkanı Ernest 
Bloom, De Beers CEO’su 
Philippe Mellier, Chow Tai 
Fook CEO’su Wong Siu Kee-
Kent, ABN Amro CEO’su 
Eric A. Jens, Antwerp Dünya 
Pırlanta Merkezi (AWDC) 

Başkanı Stephane Fischer, 
Hindistan Değerli Taş ve 
Mücevher İhracat Tanıtım 
Konseyi (GJEPC) Başkanı 
Vipul Shah, Hindistan Elmas 
Bosrası (BDB) Başkanı 
Anoop Mehta, Uluslararası 
Mücevher Üreticileri Birliği 
(IDMA) Başkanı Maxim 
Shakadov, Dünya Mücevher 

Mücevher 
İhracatçıları 

Birliği Başkanı 
Ayhan Güner
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Konfederasyonu (CIBJO) 
Başkanı Dr. Gaetano 
Cavalieri, İsrail Elmas Borsası 
(IDE) Başkanı Shumel 
Schnitzer, IDI Başkanı Avi 
Paz, Rosy Blue CEO’su Russel 
Mehta toplantıya katılan 
önemli isimler arasında yer 
aldı. 

Dünyanın dört bir yanındaki 
sektör profesyonellerini 
bir araya getirmesi 
açısından son derece 
önemli bir organizasyon 
gerçekleştirilidiğini 
belirten Ayhan Güner şu 
değerlendirmelerde bulundu; 
‘’World Diamond Mark 
Başkanı Alex Popov ve 
Hindistan Değerli Taş ve 
Mücevher İhracat Tanıtım 
Konseyi Başkanı Vipul 
Shah’ın önderliğinde organize 
edilen bu organizasyon, 
yeni vergi düzenlemesi 
ile birlikte dünya pırlanta 
ticaretinde söz sahibi olmayı 
hedefleyen ülkemiz açısından 
da son derece önemli. 
Organizasyon süresince 
dünyanın önde gelen kişi 
ve kurumları ile karşılıklı 
görüşmelerde bulunduk. 
Türkiye’nin sahip olduğu 

avantajlarla ilgili dünya 
endüstri liderlerini detaylı 
bir şekilde bilgilenirdik. 
Dünyanın önemli perakende 
zincirleri ile de görüştük. 
Bunlardan birisi olan Chow 
Tai Fook CEO’su Mr. Kent’e 
sektörümüzdeki üretimin 
çeşitliliğini ve kalitesini 

anlattık. Kendisinden bundan 
sonraki süreçte Türkiye’den 
daha yüksek miktarlı satın 
almalar yapacağının ve 
daha fazla sayıda firmamız 
ile tanışacağının sözünü 
aldık. Rio Tinto CEO’su 
ile de Türkiye’nin vergi 
düzenlemesi sonrası dünyada 

oynayacağı önemli rol ile 
ilgili değerlendirmelerde 
bulunduk. Ülkemizdeki vergi 
düzenlemesi sonrası yaşanan 
gelişmelerin tüm dünya 
tarafından yakından takip 
edildiğini bu konferansta 
gördük ve diğer ülkelerin 
sektörümüze bakışı ile ilgili 
gözlemler yaptık. Ayrıca 
birliğimiz çatısı altında 
yayınlanan World Diamond 
Magazine’in gördüğü ilgi 
bizi son derece memnun etti. 
Ülkemizdeki gelişmelerin 
tüm dünya profesyonellerine 
tanıtılması adına attığımız 

Organizasyon süresince dünyanın önde gelen 
kişi ve kurumları ile karşılıklı görüşmelerde 

bulunuldu. Türkiye’nin sahip olduğu 
avantajlarla ilgili dünya endüstri liderlerini 

detaylı bir şekilde bilgilenirildi.

Krzstina Schuller, MİB Başkanı Ayhan Güner, Oğuz Özdemir, MİB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Özdemir

Vladimir Putin, Narendra Modi



16 JTR Magazine

JTR      HABER

bu adım sonuç verdi. Artık 
dünyanın dört bir yanındaki 
profesyoneller ülkemizi 
takip edebiliyor. Konferans 
süresince pek çok kişinin 
elinde dergimizi görmek bizi 
mutlu etti.’’
Türkiye adına söz alan 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ayhan Güner 
dinleyicilere hitaben yaptığı 
konuşmada şunları söyledi; 
‘’Türk kuyumculuk ve 
mücevherat sektörü binlerce 

yıllık geçmişe dayanan bir 
sektördür. Biz bu coğrafyada 
binlerce yıldır mücevher 
üretiyoruz. Ülkemizde 
400 bin kişiye istihdam 

sağlayan, 4000’in üzerinde 
üretici firmaya sahibiz. 
1980’li yılların başında 
yapılan vergi düzenlemesi 
sonrasında ihracata başlayan 
sektörümüz bugün altın 
kategorisinde dünyanın 
önemli aktörlerinden 
birisidir. İhracatımızın %90’a 
yakın kısmını altın ürün 
grubundan gerçekleştiriyoruz. 
Bu yıl hükümetimizin desteği 
ile değerli taş vergilendirmesi 
konusunda son derece önemli 

bir gelişme yaşandı. Bu 
vergi düzenlemesi sonrası 
1980’li yıllarda yaşadığımız 
sektörel gelişimi pırlantalı 
mücevher grubunda da 

yaşayacağız. Önümüzdeki 
yıllarda bu alanda da iddialı 
bir Türkiye göreceksiniz. 
Vergi kolaylığı dışında daha 
pek çok avantaja sahibiz. 
Türkiye ulaşım bakımından 
son derece önemli bir 
noktadadır. 4 saat gibi kısa bir 
uçuş mesafesinde dünyanın 
pek çok pazarına rahatlıkla 
ulaşabilirsiniz. Türkiye’de 
yabancı şirket kuruluşu pek 
çok ülkeye göre daha kolaydır. 
Türkiye bölgesinin en güvenli 

ülkesidir. Avrupa ya da İsrail 
gibi ülkelerde yaşanan vize 
problemi ülkemizde yoktur. 
Alanında uzman yetişmiş 
insan kaynağına sahibiz. 
Dünyanın en geniş pırlanta 
montür çeşidi bizde. Burada 
sayamayacağım daha pek çok 
avantajımız sayesinde her 
geçen gün dünya mücevher 
endüstrisinde daha da 
önemli bir oyuncu haline 
geleceğimizi düşünüyorum. 
Ülkemizde yaşanan gelişimi 
ve sahip olduğumuz 

potansiyeli görmeniz için 
hepinizi ülkemize davet 
ediyorum.’’ 
Dünya Mücevher 
Konferansı’na katılan 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Can Özdemir 
organizasyon ile ilgili şunları 
söyledi; ‘’Türkiye yeni vergi 
düzenlemesi sonrasında tüm 
dünya tarafından merakla 
takip edilen bir sektör 
haline geldi. Yaptığımız 
tüm yurtdışı seyahatlerde 
bunu gözlemliyoruz. 
Sektörümüzde yaşanan 
gelişmeleri, bundan sonraki 
yıllarda dünya mücevher 
endüstrisinde almamız 
muhtemel rol ile ilgili 
beklentileri gözlemleyebilmek 
adına, Dünya Mücevher 
Konferansı’nın  son 
derece önemli olduğunu 
düşünüyorum. Burada 
dünyanın en önemli kişi ve 
kurumlarına sektörümüzde 
yaşanan değişim ve gelişim ile 
sahip olduğumuz avantajları 
anlatma fırsatı bulduk. Bunu 
katıldığımız her fuarda ya 
da yurtdışı seyahatlerde 
yapıyoruz. Ancak, dünyanın 

en önemli isimlerinin hemen 
hemen hepsinin bir arada 
olduğu bu organizasyonda 
bulunmak bizim için oldukça 
önemliydi. Tabi böylesine 
önemli bir organizasyonun 
düzenleyicisi World 
Diamond Mark işbirliği ile 
yayınladığımız dergimizin, 
dünyanın en önemli kişileri 
tarafından takip edildiğini 
görmek de bizi oldukça 
memnun etti. Artık Türkiye 
her alanda global bir vizyonla 
hareket ediyor.’’

Oğuz Özdemir, AWDC Başkanı Stephen Fischer, MİB Başkanı Ayhan Güner, MİB Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Can Özdemir

Mücevher endüstrisi 
liderleri konferansta 

buluştu

World 
Diamond
Mark Başkanı
Alex Popov
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Ernest Blom, Başkan, WFDB.

Hindistan Elmas Borsası Başkanı Anoop Mehta

Hindistan Ticaret Bakanı Nirmana Sitharama.

WDM Pazarlama Direktörü Krisztina Schueller, JTR Mehmet Can Özdemir, Dünya Elmas Borsaları Birliği Başkanı Ernest Bloom, İsrail Elmas 
Borsası Başkanı Avi Paz, Oded Edelman CEO James Allen, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner.

Kent Wong, CEO, Chow Tai Fook
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IDE Başkanı Shumel Schnitzer 

GIA Direktör Nirupa Bath, Sektör Danışmanı 
Oğuz Özdemir.

Maxim Shkadov, Uluslararası Mücevher Üreticileri 
Birliği Başkanı.

Stephen Lussier, De Beers Üstdüzey Yönetici.

Rio Tinto Direktörü, Jean Marc Lieberherr.

Edward Asscher, Dünya Elmas Konseyi Başkanı ve Alex Popov 
World Diamond Mark Başkanı.

Güney Afrika Maden Bakanı, Advocate Hon. Ngoako 
Ramatlhodi.

Andrey Polyakov, Alrosa Başkan Yardımcısı.
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Stephen Lussier, De Beers Üstdüzey Yönetici.

Dolaşım ve Menşe Belgeleri Satış Ve Onay 
İşlemleri Birlik Yetkisine Alındı
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürülüğe giren değişikliğe göre Dolaşım 
ve Menşe belgelerinin satış ve onay işlemleri yetkisi İhracatçı Bir-
likleri’ne verildi. Yapılan düzenleme sonrasında gerekli hazırlıklar tama-
mlanarak 4 Mart 2015 tarihinden itibaren Dış Ticaret Kompleksi’nde 
dolaşım belgelerinin verilmesine başlandı. Onay bedeli 5 TL olarak be-
lirlendi.

Dolaşım belgeleri satış ve 
onay yetkisi artık 
İhracatçılar Birliği’nde. 

11 Eylül 2014 tarih ve 29116 
Mükerrer Sayılı Resmî Gazete’ de 
yayımlanan değişiklik ile 5910 
sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi 
ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanu-
nun 3 üncü maddesine “TIR 
karneleri, ATA, A.TR ve EUR.l 
dolaşım belgeleri, menşe şahadet-
nameleri ve EAN-UCC çizgi kod 
işlemleri, mal ve hizmetlerin 

uluslararası ticaretindeki beyan-
name, vesika ve benzeri belgelerin 
düzenlenmesi ve/veya onaylanma-
sı.” şeklindeki (d) bendi eklenerek, 
Mücevher İhracatçıları Birliği, 
ihracatçılar ve/veya gümrük 
müşavirliklerine söz konusu 
belgelerin satış ve onay işlemlerin-
de yetkilendirildi.
 Bu kapsamda, Mücevher İhracat-
çıları Birliği’nce uluslararası 
dolaşım belgelerinden A.TR, 
Basitleştirilmiş A.TR, Menşe 
Şahadetnamesi, Özel Menşe 

Şahadetnamesi (Form A), EUR-1 
ve EUR-MED belgelerinin 
ihracatçı firmalara veya gümrük 
müşavirlerine satış ve onay bedeli 
5 TL olarak belirlendi. Firmaların 
söz konusu hizmetten yararlana-
bilmeleri için ‘’Taahhütname’’ ile 
başvurmaları yeterli.
Dolaşım Belgeleri 4 Mart 2015 
tarihinden itibaren  Dış Ticaret 
Kompleksinde A Blok zemin katta 
verilmeye başlandı.
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Mücevher İhracatçıları Birliği, 
uluslararası fuar takviminin 
önemli organizasyonları arasın-

da yer alan İstanbul Jewellery Show’un 
tanıtımı için başarılı bir program uyguladı. 
Uzun süredir gerçekleştirilen uluslararası 
seyahatlerde fuarın tanıtımı yapılırken, 
ihracatçı üye firmalarla işbirliği içerisinde 
çalışılarak yeni müşterilerin yansıra ha-
lihazırda Türkiye’den alım yapan mev-
cut müşterilere de konaklama desteği 
sağlandı. Mücevher İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamar 
yürütülen çalışmalarla ilgili şunları söyle-
di; ‘’Fuarımızın tanıtımı için profesyonel 
ve yoğun bir çalışma yürüttük. Bir yandan 
gerçekleştirilen yoğun yurtdışı seyahat-
lerle doğru ziyaretçi kitlesini tespit edip 
fuarımıza davet ederken, diğer taraftan 

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin İstanbul Jewellery Show’un 
uluslararası tanıtımına yönelik yürüttüğü yoğun çalışmalar sonuç verdi. 
Geçtiğimiz yıl uluslararası ziyaretçiler için ayrılan 350 oda sayısı bu 
sene 700’e yaklaştı. Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından ağırlanacak 
yurtdışı ziyaretçi sayısının 1000’in üzerine çıkması bekleniyor.
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da üyelerimizle birlikte yürüttüğümüz 
sistemli çalışmalar neticesinde fuar 
süresince birliğimiz tarafından odelde 
ağırlanacak ziyaretçi sayısını 1000’in 
üzerinde çıkardık. Geçtiğimiz yıl 350 
civarında oda rezervasyonu yapılmışken  
bu sene misafirlerimiz için rezerve edilen 
oda sayısı 700’e yaklaştı.  Bir yandan 
yeni potansiyel müşterileri ülkemize 
davet ederken, diğer taraftan da mevcut 
etkin müşterilerimizi fuarımızda ağırlay-
acağız. Uluslararası pazarlarda yaşanan 
durgunluğa ve fuarımızın hemen bir kaç 
gün öncesinde Hong Kong’da önemli 
bir fuar organize edilecek olmasına rag-
men 1000’in üzerinde yurtdışı ziyaretçi 
rezervasyonu sayısına ulaşmak bizim için 
gerçekten çok önemli. Her sene uluslar-
arası ziyaretçi sayısını arttırmaktan son 
derece memnunuz. Birliğimizin aidat 
gelirleriyle böylesine bir organizasyonu 
gerçekleştirmesi son derece zor. Bu or-
ganizasynun gerçekleştirilmesinde bizi 
destekleyen Ekonomi Bakanlığı’na teşek-
kür ederiz.’’

Türkiye’nin en büyük alım 
heyetini gerçekleştiriyoruz.

Gerçekleştirdikleri sistemli çalışma ile 
Türkiye’Nin en büyük alım heyeti or-
ganizasyonuna imza attıklarını belirten 
Mücevher İhracatçıları Birliği Şube 
Müdürü Şirzat Akbulak, ağırlanan yurt-
dışı ziyaretçilerin fuarın hareketlenmes-
ine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. 
Bu sene yurtdışı seyahat organizasyon-
larında daha planlı hareket ettiklerini ve 
süreçlerde internet teknolojilerini de et-
kin kullandıklarını söyleyen Akbulak zi-
yaretçilerin niteliği ile ilgili de son derece 
seçici çalıştıklarınının altını çizdi.
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İhracatta Tarihi rekor
Türkiye Kuyumculuk ve Mücevherat Sektörü ihracatı rekor seviyeye ulaştı. 2014 
yılı rakamlarına göre turistik bölgelerde yapılan satışlar ve bavul ticareti hariç 
ihracat 3 milyar dolar seviyesini aştı. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Can Özkök tarihi rekor ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu.

Türkiye Kuyumculuk ve Mücevherat 
Sektörü ihracatı tarihi zirvesine ulaştı. 
Sektörün, 1980’li yıllarda Türk Parasının 
Değerini Koruma Kanunu’nda  yapılan 
değişiklikle başlayan ihracat yolculuğunda 
yıllık 3 milyar dolarlık rakam aşıldı. Bu 
başarıya ulaşılmasında son derece önemli 
rol oynayan kurum olan Mücevher 

İhracatçıları Birliği’nin 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve İnnova 
Kuyumculuk Yönetim 
Kurulu Başkanı Can Özkök 
tarihi rekorla ilgili yaptığı 
değerlendirmede şunları 
söyledi; ‘’Türk kuyumculuk 
ve mücevherat sektörü 5000 
yıllık bir tarihi kültürel  
miras üzerine inşaa edilmiş 
bir sektör. Bu topraklarda 
binlerce yıldır takı üretiliyor. 
1980’li yılların başında 
Türk Parasının Değerini 
Koruma Kanunu’nda  yapılan 
değişiklik sonrasında 
ihracatın önünün açılması 
ile birlikte sektörümüz hızlı 
bir gelişim sürecine girdi. Bu 
tarihten sonra sektörümüz 
esnaflıktan sanayiciliğe doğru 
bir dönüşüm yaşamaya 
başladı. Bugüne geldiğimizde 
dev ölçekli ve son teknoloji 
ekipmanla donanmış 
fabrikalara sahip olan, 350 
bin kişinin istihdam edildiği 
ve altın ihracatında dünyanın 
en önemli aktörlerinden 
birisi konumuna yükselmiş 
bir sektör konumuna geldik. 
Sektörümüz özellikle son 5 
yılda ihracatta önemli bir 
atılım gerçekleştirdi. 2008 
krizi sonrası 1 milyar doların 
altına gerileyen sektör ihracatı 
2014 yılında 3 milyar doların 

üstüne çıktı. Tabi bu rakama 
turistik bölgelerde yapılan 
doğrudan satışları ve bavul 
ticaretini dahil etmiyoruz. Bu 
kalemleri de eklediğimizde 
sektörümüzün ihracatı daha 
da yükseliyor.’’

Türkiye’nin 2023 ihracat 
hedefi vizyonu çerçevesinde 
kuyumculuk ve mücevherat 
sektörüne de önemli bir görev 
düştüğünü belirten Özkök 
sözlerine şu şekilde devam 
etti; ‘’Bildiğiniz gibi ekonomi 
yönetimimizin 2023 vizyon 
hedefi çerçevesinde 500 milyar 
dolarlık ihracat rakamına 
ulaşmayı arzu ediyoruz. Bunun 
yaklaşık 12-14 milyar dolarlık 
kısmının kuyumculuk ve 
mücevherat sektörü tarafından  
gerçekleştirilmesi bekleniyor. 
Önümüzde 8 yıl gibi kısa 
bir süre var. Sektörümüz bu 
atılımı gerçekleştirecek bilgi, 
beceri, altyapı, teknoloji 
ve vizyona sahip. Tabi 
sektörümüzün performansını 
etkileyen faktörleri de 
değerlendirmek gerekiyor. 
Bunlardan en önemlilerinden 
birisi değerli taş ithalinde 
alınan ÖTV idi. Bu, çok uzun 
yıllardır sektörün önündeki 
en önemli engellerden 
birisi konumundaydı. 2014 
yılına kadar bu konuda bir 
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düzenleme yapılmaması sebebiyle sektörümüz pırlantalı 
mücevher kategorisinde dünya ile rekabette son derece 
zorlandı. Bu süreçte gelişen pazarın neredeyse tamamı 
rakiplerimize kaptırıldı. ÖTV’nin uygulandığı dönemde 
pazar payından yararlanamadığımız gibi, daha da önemlisi 
sektörümüz mücevherciliğe dönüşüm sürecini yaşayamadı. 
Şu anda ihracatımızın %90’a yakın bir bölümü altından 
mamül takı kategorisinden elde ediliyor. ÖTV’nin kaldırılması 
ile birlikte katma değerin daha yüksek olduğu mücevher 
kategorisinde de söz sahibi olmaya adayız. Orta ve uzun vadede 
altında olduğu gibi pırlantalı mücevher kategorisinde de 
dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olmayı hedefliyoruz.’’

Global ekonomik konjonktür de 
hedeflerimize ulaşmada etkili olacak
Global ekonomik istikrarın sektör ihracatında son 
derece önemli rol oynadığını belirten Can Özkök, ihraç 
pazarlarımızı etkileyen ekonomik ve siyasi gelişmelerin 
hedeflerimize ulaşmada belirleyici faktörler olacağını 
ifade etti. En büyük ihraç pazarlarımızda yaşanan 
gelişmeleri değerlendiren Özkök şu noktaların 
altını çizdi; ‘’Ekonomik ve siyasi istikrar 
ihracatımız açısından son derece önemli. ABD 
ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığına 
dair güçlü sinyaller gelmeye başladı. 
Avrupa’da toparlanma yavaş da olsa devam 
ediyor. Asya’daki büyüme devam 
ediyor. En büyük ihraç pazarımız 
olan Orta Doğu’daki istikrarsızlık 
devam ediyor. Önümüzdeki 
dönemlerde ortaya çıkacak 
ekonomik ve siyasi tablo 
sektörümüzün ihracatında 
en önemli belirleyici 
faktör olacak.’’
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Mücevher İhracatçıları Birliği adına İngilizce hazırlanan World 
Diamond Magazine kısa sürede global mücevher endüstrisinin en 
önemli yayınlarından biri haline geldi. Hindistan’da düzenlenen 
Dünya Mücevher Konferansı’nda dünyanın önemli isimleri tarafından 
ilgi ile takip edilen dergi, İtalya'da düzenlenen VicenzaOro ve 
İsrail'de düzenlenen International Diamond Week'de endüstri 
profesyonelerinden tam not aldı.

JTR      HABER
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Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 
sektörün uluslararası algısının 
profesyonel yönetimi amacıyla 
yayınladığı, İngilizce olarak 

hazırlanan World Diamond Magazine dünya 
mücevher endüstrisi profesyonellerinden tam 
not aldı. World Diamond Mark Foundation 
işbirliği ile hazırlanan dergi Türkiye mücevherat 
sektörünün yanısıra global mücevher endüstrisi 
haberlerinden oluşuyor. 3’er aylık periyodlarla 
yayınlanan dergi yine Mücevher İhracatçıları 
Birliği adına hazırlanan “Türkiye Mücevherat 
Sektörü Firmalar Rehberi” ile birlikte tüm 
dünyadaki 10.000 endüstri profesyoneline fuar ve 
organizasyon katılımları ile birlikte adrese teslim 
kargo yönetemi ile ulaştırılıyor. Proje Ekonomi 
Bakanlığı tarafından destekleniyor. 
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2015 AJUR MÜCEVHER 
TAKI TASARIM YARIŞMASI’NDA 
HEYECAN DORUKTA

Bu yılki teması “Metamorfoz” olarak belirle-
nen yarışmada “altın takı tasarım” ve “de-
ğerli taş tasarım” kategorilerinde sponsor 

firmalar tarafından üretilen birbirinden şık ve de-
ğerli takılar jüri karşısına çıktı. Sektörün tanınmış 
isimleri ve akademisyenler arasından seçilen jüri 
üyeleri, TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde 24 Şubat 
Salı günü mankenler tarafından sunulan tasarım-
ları yakından inceleyerek değerlendirdi. 

Sunumda, jüri üyelerinin yanısıra Mücevher İhra-
catçıları Birliği Başkanı Sayın Ayhan Güner ve bir-
liğin Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. 
Jüri ürünlerin görülmesinin ardından bir toplantı 
yaparak, her kategorinin ilk üçlerini belirledi. So-
nuçlar 13 Mart 2015’te tüm sektörün davetli oldu-
ğu WOW Otel Balo salonunda yapılacak olan Fi-
nal Gecesine kadar sır gibi saklanacak ve o özel 
tasarımlar o gece açıklanacak.

Türk kuyumculuk sektörünün ihracat kapasitesini artırmak amacıyla yeni 
projelere imza atan Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından yedinci kez 
düzenlenen 2015 AJUR Mücevher Takı Tasarım Yarışması’nda finalist 
eserler belirlendi. Yarışmaya katılan tasarımcılar sonuçları 13 Mart akşamı 
yapılacak Final Gecesi’nde öğrenecek.
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Bu yıl, 'Yarının değişen senaryoları: Zorlukları Anlamak ve Diyaloglar 
gerçekleştirmek' ana temasıyla 3 gün süren zirveye 70 ülkeden devlet adamları, 
eski ve yeni bakanlar, diplomatlar, işadamları, uluslararası yatırımcılar, 
akademisyenler ile yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi'nin ev sahipliğinde Four Seasons Hotel'de düzenlenen 5. Boğaziçi 
Zirvesi'nin açılışında Abdullah Gül'ün yanı sıra Suudi Arabistan Prensi 
Mohammad Al Faisal Al Saud'da hazır bulundu.

Mustafa Atayık, Prince Mohammad Al Saud, Süleyman Akgün
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Mücevher 
İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu 
Başkanvekili 

Mustafa Atayık ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Süleyman Akgün 
Türk Kuyumcumculuk ve 
Mücevherat Sektörü’nü temsilen 
zirvede yer aldı. Yerli ve yabancı 
pek çok konukla istişarelerde 
bulunan Atayık ve Akgün Suudi 
Arabistan Prensi Mohammad 
Al Faisal Al Saud ile de bir 
araya geldi. Mustafa Atayık 5. 
Boğaziçi Zirvesi ile ilgili yaptığı 
değerlendirmede şu noktaların 
altını çizdi; ‘’Türk kuyumculuk 
ve mücevherat sektörü dünyada 

söz sahibi olduğumuz ve 
zirvede yer aldığımız nadir 
sektörlerden birisi. Özellikle Orta 
Doğu ihracatımızın önemli bir 
bölümünü gerçekleştirdiğimiz 
bir bölge. Buradaki mevcut iş 
fırsatları ile ilgili fırsat bulmamız 
açısından Boğaziçi Zirvesi’nin 
önemli olduğunu söyleyebilirim.  
Suudi Arabistan Prensi 
Mohammad Al Faisal Al Saud 
ile de bu konuları karşılıklı ele 
alma fırsatı bulduk. Zirvenin her 
geçen sene daha da önemli hale 
geeceğini düşünüyorum.’’
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Süleyman Akgün, uluslararası 

organizasyonların global 
işbirliklerinin geliştirilmesi adına 
son derece önemli olduğunu 
belirterek şu değerlendirmelerde 
bulundu; ‘’Türkiye gelişen 
ekonomisi ve siyasi gücü ile 
dünyanın önemli aktörlerinden 
birisi konumuna geldi. 
Gerçekleştirilen zirveye 70’in 
üzerindeki ülkeden çok sayıda 
kişinin katılması ve yoğun ilgi 
göstermesi de bunun göstergesi. 
Biz de MİB yönetimi olarak 
sektörümüzü temsilen zirvede yer 
aldık ve pek çok ikili istişarede 
bulunduk, gelişen sektörümüzle 
ilgili mümkün olduğunca fazla 
misafiri bilgilendirdik.’’

Mustafa Atayık, Ali Ağaoğlu
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Th e Economist’e göre 2015 yılında global ekonominin büyüme hızı %3,8 
olacak. Türkiye için öngörülen oran ise %4 ile dünya ortalamasının 
biraz üzerinde. Küresel risklere rağmen Türkiye ekonomisinin mevcut 
durumu iyi, ancak 2015 zorlu bir yıl olacak. İhracatçılarımızın 2015 
yılına ilişkin çalışmalarını planlarken sektörümüzün önemli pazarları 
olan ABD, Orta Doğu ve Avrupa'ya ilişkin de önemli sonuçlar ortaya 
koyan araştırmaya göz atmasında fayda var.
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Her ne kadar pek 
çok araştırma 
kuruluşunun 
Türkiye 

için 2015 yılı büyüme 
beklentileri %3’ler 
seviyesinde olsa da The 
Economist’in araştırma 
birimi The Intelligence 
Unit’e göre Türkiye 2015 
yılında %4 büyüyecek. 
2015 yılında Türkiye’de kişi 
başına gelirin 11.180 dolar 
olacağı öngörülürken, 
enflasyon %7,4 olarak 
gerçekleşecek. OECD, 
Standard and Poor’s 
ve Moody’s’in Türkiye 
için 2015 büyüme 
öngörüleri ise %2,8 ila %3 

aralığında. Kuyumculuk 
ve mücevherat sektöründe, 
BDDK’nın kuyumcu 
mağazalarında uygulamaya 
koyduğu kredi kartına 
taksit yasağının kalkması 
sonrasında iç pazarda 2014 
yılına göre hareketlenme 
beklenirken, yeni ÖTV 
düzenlemesinin etkilerinin 
orta ve uzun vadede 
olumlu etkisini göstereceği 
tahmin ediliyor. 
Sektörü etkileyeceği 
öngörülen faktörler bu 
şekilde tanımlanırken 
ihraç pazarlarındaki 
makroekonomik 
beklentiler, ihracatçı 
firmaların 2015 stratejileri 

belirlenirken önem 
kazanıyor. Bunlara kısaca 
göz atalım.
Birleşik arap emirlikleri en 
büyük pazar
Her ne kadar Orta 
Doğu’da çok ciddi siyasi 
istikrar problemleri 
yaşansa da bölgenin 
ticaret merkezi olan 
Birleşik Arap Emirlikleri 
‘’güvenli yarımada’’  olma 
özelliğini sürdürüyor. 
Dubai, gayrimenkul 
ve inşaat alanlarındaki 
büyümenin 2015 yılındaki 
ekonomik büyümeyi 
yönlendirmesini 
bekliyor. Birleşik Arap  
Emirlikleri’nin 2015 

yılındaki büyüme 
oranı yüzde 4,5 olarak 
beklenirken gayrimenkul 
ve inşaat sektörlerindeki 
büyümenin ise yüzde 6 
olması bekleniyor. BAE 
Türkiye kuyumculuk 
sektörünün en büyük 
ihraç pazarı konumunda. 
Geçtiğimiz yılın 11 ayında 
ülkeye gerçekleştirdiğimiz 
ihracat rakamı 505 
milyon dolar iken bu sene 
bu rakam 516 milyon 
dolara yükseldi. 2015 
yılında da Emirlikler 
sektörümüz için önemini 
korumaya devam edecek.
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aBD’de beklentiler olumlu

Amerika’da ekonomik canlanma 
nihayet sürdürülebilir gözüküyor. 
Son 18 ayda ekonomi yıllık yüzde 
3’ün üzerinde bir hızla büyüyor. 
ABD’li işveren 2014’te 2.5 milyon 
ile son sekiz yılın en büyük yeni 
istihdamını yarattı. 2015’te de 
benzer bir büyüme bekleniyor. 
Konut sektörü 2008-09 krizini 
tamamen atlatmış olmasa da 
iyileşme sürüyor. ABD ekonomisi 
2015’te yaklaşık yüzde 3 ile gelişmiş 
ekonomilerin başını çekecek. 
2015 yılında global ekonominin 
hareketlenmesinde ABD önemli 
rol oynayacak. Mücevher 
İhracatçıları Birliği verileri de 
bu tabloyu doğrular nitelikte. 
Türkiye Kuyumculuk sektörünün 
ABD pazarında 2014 yılı ihracatı 
130 milyon dolar. Bu bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %13’lük 
artış anlamına geliyor. ABD’deki 
ekonomik canlanma beklentileri 
Türk kuyumculuk sektörünün 
bu ülkeye bakışını etkileyebilir, 
Wal-Mart ve QVC gibi fi rmalar 

BAE Türkiye kuyumculuk 
sektörünün en büyük ihraç pazarı 

konumunda. Geçtiğimiz yılında bu 
ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat 

rakamı 548 milyon dolar iken bu 
sene bu rakam 547 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 2015 yılında 

da Emirlikler sektörümüz için 
önemini korumaya devam edecek.

90’ların sonundaki gibi önemli 
hale gelebilir. 2015 yılında ABD 
pazarında Türkiye fi rmalarını 
uzak doğulu fi rmalarla ciddi bir 
mücadele bekliyor olacak.

Avrupa’da hava kötümser
Avrupa ekonomisindeki 
durağanlık devam ediyor. 
Euro Bölgesi’nin 2015 amacı 
son yedi yılda üçüncü kez 
resesyona girmemek olacak. 
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Türkiye Kuyumculuk sektörünün ABD pazarında 2014 
yılı ihracatı 130 milyon dolar. Bu bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %13’lük artış anlamına geliyor. ABD’deki 
ekonomik canlanma beklentileri Türk kuyumculuk 

sektörünün bu ülkeye bakışını etkileyebilir, Wal-Mart ve 
QVC gibi firmalar 90’ların sonundaki gibi önemli hale 

gelebilir. 2015 yılında ABD pazarında Türkiye firmalarını 
uzak doğulu firmalarla ciddi bir mücadele bekliyor 

olacak.

Avrupa’nın önemli ekonomisi Almanya, 
Rusya’ya yaptırımların etkisi ile sürpriz bir 
şekilde kırılganlık gösterebilir. Uzmanların 
çnemli bir bölümü 2015 yılında ekonomide 
çok önemli bir iyileşme beklemiyor. 
Rusya da dahil olmak üzere kuyumculuk 
ve mücevherat sektörünün Avrupa’ya 
gerçekleştirdiği ihracat 2014 yılının 11 aylık 
döneminde 794 milyon dolar düzeyinde. 
Aynı dönemde 832 milyon dolar ihracat 
yaptığımız Yakın, Ortadoğu Asya ile birlikte 
Avrupa, kuyumculuk sektörünün herşeye 
rağmen en büyük ihraç pazarlarından 
biri durumunda. Avrupa’daki gelişmeleri 
yakından takip etmekte fayda var.

The Economist tarafından yapılan araştırma 
ülke bazında da 2015’e yönelik tahminler 
içeriyor. Ülke ekonomilerinde ortaya 
çıkacak ekonomik göstergelerin tüketimi ve 
dolayısıyla Türk kuyumculuk sektörünün 
bu ülkelere gerçekleştireceği ihracatı önemli 
ölçüde etkileyeceğini varsaydığımızda ülke 
bazında değerlendirme yapmak mücevher 
ihracatçıları için de son derece önemli hale 
geliyor. Mücevher İhracatçıları Birliği’nden 
aldığımız verilerle ülkelere yönelik 
tahminleri tablodaki şekilde incelemek 
mümkün.
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TÜRK KUYUMCULUK VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ
ÜLKELERE GÖRE SATIŞLAR (2013-2014) 

Birleşik Arap Emirlikleri bölgenin en önemli ticaret 
merkezi olmaya devam edecek. Orta Doğu’daki 
istikrarsızlık ülkeyi olumsuz etkileyecekken, uzakdoğuda 
devam eden büyüme ülkeye olumlu yansıyacak.  

Rusya’nın Ukrayna ile yaşadığı gerginlik resesyon, enflasyon ve 
yatırımların kurumasına neden olacak. Batı’nın Rusya’ya tepkisinin 
içeride hayat standartlarını nasıl etkilediğini izliyor olacağız. 
Ekonominin yüzde 1 büyüyeceği tahmin edilen 2015’te enflasyon 
beklentisi yüzde 7.3. Avrasya Birliği 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek. 170 
milyon kişilik birliğin ekonomik büyüklüğü 2.4 trilyon dolar olarak 
hesaplanıyor.

2015’te de mezhep kavgalarının ve IŞİD’in etkisini 
hissedecek. Ancak yüzde 6.8 ile Irak 2015’te dünyanın 
en iyi ekonomi performansını sergileyecek ülkelerden 
olacak.  

Canlanma istikrar kazanacak, zaten hızlanan istihdam 
artışı güçlenecek. Maaşlar artmaya başlayacak, tüketici 
daha fazla harcama yapacak. Ancak denizaşırı pazarlardaki 
zayıflık ihracat artışını sınırlandıracak. GSYH’nin 2015’te 
yüzde 3.2 artacağı tahminleri yapılıyor.   

Enerji, eğitim, telekomda reformlar yapan hükümet, 
rekabet gücü yüksek ihracat sektörünün de yardımıyla 
ekonomisine ivme kazandıracak. 2015’te tahminen ülke 
ekonomisi yüzde 4.0 büyüyecek. 

Ülke ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve Avrupa 
ekonomisindeki sıkıntıların baskısı altında. Başbakan 
Angela Merkel, euroyu desteklemenin ya da Rusya’nın 
karşısında durmanın getirdiği maliyeti yüklenmeye niyetli 
görünmüyor.  Bu da Almanya’nın GSYH’sinin 2015’te yüzde 
1.8 ılımlı büyüme göstermesine neden olacak. 

Avrupa’daki bütçe disiplinine karşı büyüme tartışmalarının 
yansıması olarak hükümetin içinde gerginlik yaşanıyor. 
Cumhurbaşkanı François Hollande, 2014 ortasında 
‘büyümecilik’ çıkışı yapmıştı. Buna rağmen ekonominin 
2015’te yüzde 0.8’lik cılız bir büyüme göstereceği tahmin 
ediliyor.
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Borca boğulan ve yüksek işsizlikle boğuşan ekonominin 
yeni yılda sadece binde 3 büyüyeceği tahmin ediliyor. 
Enflasyon beklentisi ise yüzde 0.4. Başbakan Matteo 
Renzi’nin bu konuları çözmeye çok vakti olmayacak gibi 
çünkü koalisyonun çökmesiyle 2015’te seçim olasılığı 
gündeme gelebilir.

Ekonomik göstergelerin iyiye gittiği ülkede gelecek yıl 
yapılacak seçimlerde Başbakan Mariano Rajoy’ın iktidarını 
bir dönem daha koruyabileceği belirtiliyor. Bask ve 
Katalonya’daki ayrılıkçıların baskıları sürecek fakat 2015’te 
ayrılık rüzgarları esmeyecek. İspanya ekonomisinin 2015’te 
Avrupa yoğun bakım ünitesinden çıkması ve yüzde 1.4 
büyüme yakalaması bekleniyor.

Ekonomi canlanma sürecinde. Hane halkı borcu yüksek, 
bütçe de zayıf fakat Merkez Bankası, 2015 yılında faizleri 
artıracak. Ekonomik büyüme beklentisi yüzde 2.5. kişi 
başına gelirin 44.330 dolar olması beklenen ülkede enfl 
asyon tahmini ise yüzde 2.0. 

Rusya’nın Avrupa’nın tarım ürünlerine uyguladığı 
yaptırımlar Polonya ekonomisine zarar verdi. 2015 
ekonomisini rusya, zayıf Euro Bölgesi ve sıkı bütçe 
şekillendirecek. GSY artışı yüzde 3.5, enflasyon oranı yüzde 
1.2 olarak tahmin ediliyor. 

GSYİH’si yüzde 2.7 artması beklenen ülkede enflasyon 
tahmini yüzde 1.9. Hükümetin istihdam piyasası, emeklilik, 
vergi sistemiyle ilgili reformlarda ilerleme kaydetmesi 
bekleniyor.  

İhracata yönelik yatırım ekonomisinden tüketim ve refah 
toplumuna geçiş için çabalayan Çin’de büyümenin 2014 
yılının altında kalması bekleniyor. EIU, Çin ekonomisinin 
2015’te yüzde 7.0 büyüyeceğini, enflasyonun yüzde 2.9 
olacağı tahmininde bulundu. (+Honk Kong)

Hükümet sübvansiyonların getirdiği ağır yükle boğuşuyor. 
Ancak kamu projelerine verilen çabuk onay ve Batı’daki 
ticari ortaklarındaki canlanma ekonomiye yardımcı olacak. 
Kişi başına gelirin 1.980 dolar olması beklenen 2015’te GSYH 
artışı yüzde 6.5 olarak tahmin ediliyor. 
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Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) geleneksel yılbaşı buluşması 
gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret 
Kompleksi’ndeki buluşmada EGD üyeleri, iş ve siyaset dünyasından isimler bir 
araya geldi. Gecede kuyumculuk ve mücevherat sektörünü temsilen Mücevher 
İhracatçıları Birliği yer aldı.

MüCeVHer İHraCaTÇıLarı 
eGD GeCeSİ'ne kaTıLDı

JTR      HABER
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TİM Başkan Vekili 
Mustafa Çıkrıkçıoğlu, 
programda yaptığı 

konuşmada, tüm ekonomi 
basınına ihracata ve 
ihracatçılara verdikleri 
destekten dolayı teşekkür 
etti. Çıkrıkçıoğlu, 2014’ün 
kendileri için zorlu fakat 
başarılarla anılacak bir yıl 
olduğuna belirterek, dünya 
ekonomilerinde yaşanan 
dalgalanmalardan ve siyasi 
gelişmelerden etkilendiklerini 
söyledi.

Ekonominin basın ve ihracat 
emekçilerinin geleneksel 
birlikteliğinden oluşan 
sinerjinin önemli olduğunu 
belirten Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) İstanbul 
Milletvekili Umut Oran 
ise, kendisinin de eski bir 
ihracatçı olduğunu belirterek, 
2023 yılı için öngörülen 500 
milyar dolar ihracat hedefine 
ulaşabilmek için her yıl 
ihracatın yüzde 25 artırılması 
gerektiğine söyledi.

EGD Başkanı Celal Toprak da 
yılbaşı buluşması programı 
öncesinde gerçekleştirdikleri 
Yüksek İstişare Kurulu 

Toplantısı’nda mesleğin 
geleceğine ilişkin önemli 
kararlar aldıklarını ifade etti.
Gecede kuyumculuk ve 
mücevherat sektörünü 
temsilen Mücevher 
İharacatçıları Birliği Başkanı 
Ayhan Güner, Mustafa 
Atayık ve Muhammet Ali 
Şengül yer aldı. Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkan 
Yardımcısı Mustafa Atayık 
organizasyon ile ilgili şunları 

söyledi; ‘’ EGD Geleneksel 
Yılbaşı Buluşması İş, siyaset 
ve medyanın bir araya 
gelmesi açısından önemli bir 
organizasyon. Basının önde 
gelen isimleri ile bir araya 
gelme imkanı bulduğumuz 
bu organizasyonda 
sektörümüzle ilgili gelişmeleri 
de doğrudan önemli köşe 
yazarları ile paylaşma fırsatı 
da bulduk. Sektörümüzün 
lobi faaliyetleri açısından bu 

ve benzeri organizasyonlara 
katılıma özellikle dikkat 
ediyoruz. Sektörümüzle ilgili 
basında yer alacak haberlerle 
ilgili, ülkenin önde gelen köşe 
yazarlarını ve ilgili kişileri 
doğru bilgilendirme açısından 
bu organizasyonların önemli 
olduğunu düşünüyoruz. 
Bu akşam da pek çok 
kişi ile bir araya gelerek 
karşılıklı değerlendirmelerde 
bulunduk.’’

"Basının önde gelen isimleri ile bir 
araya gelme imkanı bulduğumuz bu 
organizasyonda sektörümüzle ilgili 
gelişmeleri de doğrudan önemli 
köşe yazarları ile paylaşma fırsatı 
da bulduk. Sektörümüzün lobi 
faaliyetleri açısından bu ve benzeri 
organizasyonlara katılıma özellikle 
dikkat ediyoruz."
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Her başarılı 
firmayla il-
gili merak 

edilen konuların 
başında kuruluş hi-
kayesi gelir. Ar-
paş’ın kuruluş hi-
kayesini ve gelişim 
sürecini sizden din-
leyebilir miyiz?

1970’li yıllarda Ka-
palıçarşı’da kuyum-
culuk işiyle uğraşan 
Rıfat Kemahlı ve 
Raşit Hoşgör’ü n, 
yaptıkları işi, ü retim 
ve yurtdışına ihracat 
faaliyetine çevirme 
hayaliyle Arpaş’ın ilk 
adımları atılmıştır.
Bu adımlar ile 1982 
yılında kurulan Fir-
ma, hayallerini kısa 
sü rede gerçeğe çevi-
rerek Tü rkiye’de al-
tın takı imalatında 
fabrikalaşarak, altın 
takı ihracatını ger-
çekleştiren ilk firma 
olmuştur ve hali ha-

zırda 74 ü lkeye ulaş-
maktadır.İlk yıllar-
da, Kapalıçarşı’da 
kü çü k atölyelere fa-
son olarak ü rü nlerini 
imal ettirerek işe 
başlayan Arpaş, kali-
tenin ve ü retimde 
standartlar oluştur-
manın önemini her 
daim ilke edinerek, 5 
asırdır Kapalıçarşı ve 
çevresinde gerçekleş-
tirilen altın takı ü re-
timini 1984 yılında 
Merter’deki fabrika-
sında tek çatı altında 
toplamıştır.Kuyum-
culuk sektörü nde 
gerçekleştirilen ihra-
cat atakları ile sek-
törde ihracatın ger-
ç e k l e ş m e s i n i 
sağlayacak kanunla-
rın oluşmasına da ön 
ayak olan Arpaş; bu 
kapsamda, ilk kurul-
duğu gü nden bugü -
ne, sektörü nde en 
yü ksek teknolojiyi 
kullanan ve teknolo-
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1982 yılında bir hayal ile kurulan Arpaş bugün dünyanın en büyük 5 
üreticisinden biri konumuna geldi. Türk kuyumculuk ve mücevherat 
sektörünün esnaflıktan sanayiciliğe geçisinin sembolü olan firma 
aynı zamanda sektörün dünyaya açılmasının da öncüsü oldu. Bugün 
yüzlerce firmamız Arpaş’ın açtığı yoldan ilerleyerek tüm dünyaya 
ihracat gerçekleştiriyor. Bir hayalle başlayıp dünyanın zirvesine uzanan 
yolculuğun hikayesini ve firmanın faaliyetlerini Arpaş Yönetim Kurulu 
Üyesi Fatih Kemahlı’dan dinledik.

jiye sürekli yatırım ya-
pan, üretimde işinin ehli 
ustalar ile birlikte mü-
hendisleri de istihdam 
ederek, kuyumculuk sek-
törünün insan kaynakla-
rı yapısında da köklü bir 
değişiklik yaratmış ve 
vizyon kazandırmıştır.
Arpaş, ihracat odaklı 
büyüme stratejisi ile 
hareket eden ve gerçek-
leştirdiği ilklerle Türk 
kuyumculuk ve mücev-
herat sektörünün dış 
pazarlara açılmasında 
öncülük eden bir fir-
ma. İhracat faaliyetle-
riniz nasıl başladı?
1982 yılında kuruluşu ile 
birlikte, ilk olarak Dubai 
ve Suudi Arabistan paza-
rına giriş yapan Arpaş, 
1987 yılında ABD’yi de 
hedef pazar olarak belir-
lemiş ve pazarın yüksek 
standartlarda üretim an-
layışı ile teknolojisini 
birleştirerek, 1988 yılın-
da ABD’de ilk ofisini aç-
mıştır. Hali hazırda, ih-
racat hacminin %20’sini 
de ABD pazarı oluştur-
maktadır.1993 yılına ka-
dar sadece dünya pazar-
larına ihracat misyonuyla 
hareket eden Arpaş, ka-
zandığı deneyimlerini 

1993 yılından bugüne 
Türk kuyum tüketicisi 
ile de paylaşmaktadır.
Bugün gerek istihdam 
edilen personel sayısı 
gerekse tesis ve makina 
parkı büyüklüğü ve ni-
teliği bakımından dün-
yanınönde gelen firma-
larından birisi 
konumundasınız. Bu-
nunla birlikte hemen 
hemen bütün üretim 
teknolojilerini tek çatı 
altında gerçekleştirebi-
len bir altyapıya sahip-
siniz. Bu konuda neler 
söylemek istersiniz?
2013 yılı itibari ile Esen-
yurt’taki yeni binasında 
faaliyetini sürdüren Ar-
paş, 28,000 m2 kapalı 
alan üzerine kurulu ge-
niş üretim teknolojileri-
ne sahip yeni fabrika bi-
nası, 1200 kişilik geniş 
ve deneyimli kadrosu ile 
sektörü özelinde, Avru-
pa’da 1. sırada yer al-
maktadır. Aynı zamanda 
dünyanın en büyük ilk 5 
üreticisinden birisi ko-
numundadır. Arpaş ku-
ruluşundan bugüne de-
vam ettirdiği kalite, 
çevreye duyarlı üretim/
hizmet anlayışı ve öz-
günlük ilkeleriyle ülke-

mizde ve 74 ülkede, al-
tın, gümüş, pırlanta ve 
altın-gümüş tasarımları 
olmak üzere 500,000’e 
yakın modelden oluşan 
geniş takı koleksiyonu ile 
tüm dünya genelinde 
sektörün öncü firmaları 
arasında yerini almıştır.
Kuyumculukta klasik bir 
yöntem olan döküm tek-
nolojisiyle yola çıkan Ar-
paş, dünya pazarlarında 
yerini arttırmak için tek-
nolojiye yatırım yapmış 
ve Türk kuyum sektö-
ründe pres, tüp, hollow, 
omega ve makine zinciri, 
3D döküm, CNC ve 
plastik enjeksiyon gibi ü-
retim teknolojilerini bir 
arada kullanarak ilklere 

imza atmıştır. Üretim-
den sorumlu mühendis-
leri sayesinde, klasik takı 
üretim süreçlerini bilim 
ve teknolojik imkanlar 
ile birleştirerek, yüksek 
kalitede ve çevreye du-
yarlı bir üretim şekli be-
nimsemiştir.
Üretim süreçlerinizde 
hassasiyet gösterdiği-
niz konuların başında 
çevreye duyarlılık geli-
yor. Arpaş’ın bu konu-
daki ilkeleri nelerdir?

Arpaş, değerli taş ve ma-
denleri çevreye ve kişiye 
saygılı bir şekilde mücev-
her haline getirmeye 
kendini adamış bir mar-
kadır. Bu bağlamda, şir-
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ketimizde iş sürecinde oluşan tüm 
atıklar, bünyemizde bulunan geri 
dönüşüm ve arıtma tesisi ile geri 
kazanılmaktadır. Böylelikle, geri 
dönüşüm sonucu elde edilen ma-
teryaller kendi bünyemizde ve 
Çevre Bakanlığı’nca onaylanmış 
diğer firmalara iletilerek çevre 
normlarına uygun şekilde bertaraf 
edilmiş olmaktadır.Gelecek ku-
şaklara, müşterilerimize, doğaya 
ve kendimize olan saygımızdan 
dolayı, en az enerjiyi tüketerek mi-
nimum atık üretmek ve maksi-
mum değer yaratmak için Arpaş, 
sürekli gelişen yeni çözümler üze-

rinde çalışmaktadır. Firmamız 
aynı zamanda Responsible Jewel-
lery Council üyesidir. 
Arpaş dev üretim gücünün yanı-
sıra pazarlama ve satış konusun-
da da son derece başarılı bir or-
ganizasyon. Dağıtım kanalı 
yapınız ve dünya genelinde uy-
guladığınız pazarlama odaklı 
faaliyet anlayışınız hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

Arpaş’ın herhangi bir yurtdışı or-
taklığı bulunmamakla birlikte, sa-
tış ve pazarlama faaliyetlerini ken-
di bünyesinde dört ayrı 

organizasyon ile yönetmektedir. 
Bu kapsamda, New York’da bulu-
nan ofis aracılığıyla Amerika’ya, 
Antalya’da bulunan ofis aracılığı 
ile Akdeniz Bölgesi’ne, İstanbul’da 
bulunan Arpaş Akademi ile tüm 
Türkiye’ye ve Genel Merkez’de 
bulunan 20 kişilik satış-pazarlama 
kadrosu ile de tüm Avrupa ve Or-
tadoğu ülkelerine ulaşılabilmekte-
dir.Arpaş, bu anlamda 5 kıtada 74 
ülkeye ihracat yaparak ve tüm 
dünyaya yüksek kaliteli ürün ve 
sürdürülebilir hizmet sunarak 
Türk kuyumculuk sektörünün li-
deri konumundadır.Türkiye ve 
Amerika dışında, satış yaptığımız 
ülkelerin bazıları; AB ülkeleri, 
Avustralya, Japonya, Rusya, Hong 
Kong, Meksika, Dubai şeklinde-
dir.Bu kapsamda; Türkiye İhra-
catçılar Meclisi’nin 2013 yılsonu 
raporlarında 133,8 milyon dolar 
döviz girdisi ile ilk 500 firma ara-
sında 101. sırada yer almakla bir-
likte, hali hazırda dünyanın en 
büyük 5 altın takı üreticisi arasın-
da bulunmaktayız.Kuyum üreti-
mindeki hemen her ürün grubu ve 
teknolojisine aynı çatı altında sa-
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hip olan dünyanın sayılı üreticile-
rinden biri olarak ve kuyum üre-
timinde en üst basamak sayılan 
altın saat üretimi ile alanımızda 
oldukça ayrıcalıklı bir konuma 
sahip olarak, hali hazırda altın 
takı ithalatının serbest olduğu her 
ülkeye ihracat gerçekleştirilmek-
tedir.Bu kapsamda, şu an yeni Pa-
zar arayışından ziyade mevcut pa-
zarların daha da geliştirilmesi 
hedeflerimiz arasındadır. Mevcut 
500,000 civarındaki ürün çeşidi-
mizle dünyanın en fazla model ve 
çeşidine sahip kuyum üreticisi 
konumunda olarak, Dünyanın 
birçok ülkesine ulaşabildiğimiz-
den, Pazarlarımızın çeşitliliği bizi 
farklı kültürler ve zevkler için de-
ğişik tasarım çalışmaları yapmaya 
da yöneltmekte ve renklendir-
mektedir.Genel olarak özetlemek 
gerekirse, çağdaş aksesuar olarak 
altın takı kullanımına önem ve-
ren, modayı takip eden ve fakat 
kendi çizgisinin farkında olan, 
kalite ve özgünlüğü ilke edinmiş 
tüm kişiler dünya pazarlarında 
bizim hedef kitlemizi oluştur-
maktadır.Bu bağlamda, dünya 
pazarlarına ürünlerimizi ağırlıklı 
olarak, toptancılar ve mağaza zin-
cirleri aracılığı ile, Türkiye’de ise 
yetkili satıcılarımız, perakende 
kuyumcular ve bazı büyük top-

tancılar ile ulaştırmaktayız.Kali-
te, özgünlük ve dürüstlükle işini 
yaparken, içinde yaşadığımız 
dünyaya, çevreye saygıyı da ken-
dine ilke edinmiş her kuruluş Ar-
paş için müşteri değil bir iş ortağı-
dır.Arpaş olarak, hem deneyimli 
ve geniş Pazarlama kadromuz, 
hem de trendleri yakından takip 
ederken özgün tasarımlar da oluş-
turan yaratıcı bir ekibe sahip 
Ürün Geliştirme birimlerimiz ve 
çok hızlı öğrenerek aksiyona geç-
me yetimiz ile hızlı ve üretken bir 
ekibe sahibiz.Bu anlamda; müşte-
rilerimizin ve sektörümüzün ihti-
yaçlarını bu yıl da, yüksek kalite, 
hizmet/üretim yapımız ve özgün-
lük ilkelerimiz doğrultusunda 
karşılamak, mevcut müşterileri-
mizde derinleşerek ve tüm dünya 
kuyumcularına ulaşarak, bir Türk 
markası olan Arpaş’ı daha değerli 
bir dünya markası haline getir-
mek hedefimizdir.
Arpaş her yıl çok sayıda yurtf-
dışı fuara katılıyor. Geçtiğimiz 
günlerde organize edilen Vi-
cenzaOro Winter ile ilgili gö-
rüşleriniz nelerdir?

Ocak ayında gerçekleşen, 18 yıl-
dır düzenli olarak katıldığımız 
VicenzaOro fuarı da hedeflerimiz 
doğrultusunda yıla çok olumlu 

bir başlangıç olmuştur. Fuarda zi-
yaret eden müşterilerimizden 
özellikle kalite, ürün çeşitliliği ve 
sunum ile ilgili olumlu geribildi-
rimler almamız, Arpaş olarak; 
yaptığımız işin ve özenin bir an-
lamda karşılığını almak ve hedef-
lerimize doğru ilerlemek açısın-
dan keyifli ve itici bir güç 
oluşturmaktadır.
Son olarak 2015 yılında global 
pazara ilişkin öngörüleriniz ve 
firmanızın planlarıyla ilgili ge-
nel bir değerlendirme alabilir 
miyiz?

Genel olarak tüm piyasaların 
içinde bulunduğu, büyüme hızın-
da yavaşlama ve fakat çeşitlilikte 
artış döneminde, Arpaş, doğru 
model ve ürünlere odaklanmanın 
yanısıra üretim kapasitesine yeni 
teknolojiler ekleyerek, ilkeleri 
doğrultusunda ve müşterisinin iş 
hacmine de destek olacak şekilde, 
doğru yol haritalarıyla ilerlemeyi 
hedeflemektedir.Bu bağlamda, 
2015 yılında özellikle ürün bazın-
da, altın-gümüş ve/veya gümüş 
gibi kategoriler değişen trendlerle 
birlikte azalmakta olduğundan, 
ağırlıkla sadece altından oluşan 
ürünlerin üretilmesi planlanmak.

Arpaş sektöründe en yüksek 
teknolojiyi kullanan ve 

teknolojiye sürekli yatırım 
yapan, üretimde işinin ehli 

ustalar ile birlikte mühendisleri 
de istihdam ederek, kuyumculuk 

sektörünün insan kaynakları 
yapısında da köklü bir 

değişiklik yaratmış ve vizyon 
kazandırmıştır.
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Türkiye Dünya’nın mücevher 
üretim üssü olmaya aday

Türkiye Heyeti İsrail Diamond Week’teydi

Kuyumculuk ve mücevherat sektörü,  değerli taş ithalinde alınan 
ÖTV ile ilgili yeni düzenlemenin uygulanmaya başlaması ile birlikte 
oluşan yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirmeye başladı. Mücevher 
İhracatçıları Birliği ve İstanbul Kuyumcular Odası yönetim 
kurullarından oluşan heyet  8 - 12 Şubat 2015 tarihleri arasında 
İsrail’de düzenlenen ‘’İnternational Diamond Week’’te önemli 
temaslarda bulundu.
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Türkiye Dünya’nın mücevher 
üretim üssü olmaya aday

Türk kuyumculuk 
ve mücevherat 
s e k t ö r ü n ü n 

önündeki en önemli en-
gellerden birisi olarak ka-
bul edilen değerli taş it-
halinde alınan ÖTV ile 
ilgili yeni düzenlemenin 
hayata geçmesi ile birlik-
te yeni işbirliği fırsatları 
oluşmaya başladı. Bu iş-
birliği fırsatlarını değer-
lendirmek adına yoğun 
çaba sarf eden Mücevher 
İhracatçıları Birliği ve İs-
tanbul Kuyumcular 
Odası dünya değerli taş 
ticaretinde söz sahibi 
olan ülkelerden birisi ko-
numunda bulunan İsrail 
ile ilişkileri geliştirmek 
adına bu ülkede önemli 
temaslarda bulundu.  8 – 
12 Şubat 2015 tarihleri 
arasında Tel Aviv’de dü-
zenlenen ‘’İnternational 
Diamond Week’’e katı-
lan heyet başta İsrail El-
mas Borsası Başkanı 
Shumel Shintzer olmak 
üzere dünya mücevher 
endüstrisinin önde gelen 
isimleri ile bir araya gel-
di. 

İsrail’in taşları Türki-
ye’de mücevhere dönüşe-
cek

Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ayhan 
Güner aralarında İsrail 
Devlet Televizyonu ve 
İtalyan Rai’nin de bulun-
duğu pek çok televizyon 
kanalında yaptığı değer-
lendirmelerde şu noktala-
rın altını çizdi; ‘’Anadolu 

5000 yıldan uzun süredir 
mücevher üretilen bir 
coğrafya. Biz bu alanda 
son derece önemli avan-
tajlara sahibiz. Türk ku-
yumculuk ve mücevherat 
sektörü dünyanın sayılı 
üreticilerinden birisi ko-
numundadır. Özellikle 
montür çeşidi ve stoğu 
bakımından çok iyi bir 
noktada olduğumuzu 
söyleyebilirim. Son dere-
ce hızlı, esnek hizmet ve-
ren ve ileri teknoloji kul-
lanan, alanında uzman 
yüzlerce kişinin çalıştığı 
dev fabrikalara sahibiz. 
Tüm bunlarla birlikte 
coğrafi olarak da çok 
önemli bir noktada bulu-
nuyoruz. Orta Doğu, Av-
rupa, Rusya ve Kuzey 
Afrika gibi çok önemli 
pazarlara en fazla 4 saat-
lik bir uçuş mesafesinde-
yiz. Ayrıca Türk Hava 
Yolları ile dünyanın yüz-
lerce noktasına aktarma-
sız, direkt olarak ulaşa-
bilmek mümkün. Öne 
çıkan diğer bir avantajı-
mız da vize kolaylığı. 
Türkiye Avrupa ya da İs-
rail’deki gibi vize prob-
lemleri ile hiç karşı karşı-
ya kalmayacağınız bir 
ülke. Hatta pek çok ülke-
den Türkiye’ye vizesiz se-
yehat etmek mümkün. 
Türkiye sınırları içinde 
ticari işletme kurmak da 
son derece kolay. Türki-
ye’de 1 gün içinde işlet-
menizi kurarak faaliyete 
başlayabilirsiniz. Du-
bai’de olduğu gibi %51 

ortak zorunluluğu söz 
konusu değil. Türkiye 
son derece güvenli ve 
tüm dünya vatandaşları-
nın rahatlıkla giriş-çıkış 
yapabileceği bir ülke. İs-
rail’de yaşan güvenlik so-
runları ile Türkiye’de 
karşılaşmıyorsunuz. Sa-
hip olduğumuz tüm bu 
avantajları sayesinde altın 
üretim ve ihracatında 
dünyanın önde gelen sek-
törlerinden biri konu-

mundayız. Kısa bir süre 
önce hükümetimizin al-
dığı karar ile pırlantalı 
mücevher alanında Mü-
cevherat sektörünün sahip 
olduğu avantajlarla ilgili 
önemli noktaların altını 
çizdi ve şu değerlendirme-
lerde bulundu; ‘’Türkiye 

altın kategorisinde söz sa-
hibi ülkelerden birisi du-
rumunda. Değerli taş it-
halinde alınan vergi ile 
ilgili yapılan yeni düzen-
leme sonrasında dünya 
bizi yakından takip etme-
ye başladı. Ülkemizde ya-
şanan gelişmeler pek çok 
açıdan diğer ülkelerdeki 
meslektaşlarımızı ilgilen-
diriyor. Değerli taşların 
Türkiye’ye vergisiz girme-
si ve mücevher haline gel-

dikten sonra yine vergisiz 
olarak ihrac edilebilecek 
olması tüm dünyadaki 
müşterilerimiz için önem-
li bir avantaj. Bu sayede 
sektörümüzün dünyaya 
arz ettiği ürün kategorile-
ri genişleyecek. Türkiye 
pırlantalı mücevher kate-
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gorisinde de daha rekabet-
çi bir hale gelecek. Tabi 
bu durum orta ve uzun 
vadede dünya mücevher 
pazarının yapısını da etki-
leyebilir diye düşünüyo-
ruz. Şu ana kadar yaptığı-
mız değerlendirmeler 
Türkiye’nin sahip olduğu 
zengin montür çeşidini ve 
üretim gücünü kullana-
bilmesi ile ilgili. İşin diğer 
boyutunda taş kesim faa-
liyetleri yer alıyor. Türki-
ye’de değerli taşların iş-
lenmesi ile ilgili bir 
faaliyet söz konusu değil. 
Bu anlamda dışa bağlı du-
rumdayız. Ancak Mücev-
her İhracatçıları Birliği 
olarak bu alanda da adım-
lar attık. Üniversitelerle 
işbirliği yaparak pilot bir 
uygulama başlattık. Eğer 
Türkiye’de değerli taş ke-
simi ile ilgil hedeflediği-
miz noktaya gelebilirsek 
yalnızca mücevher üreti-
minde değil, değerli taş 
ticaretinde de dünyada 
çok önemli bir noktaya 
gelebiliriz. Ben şahsen bu 
alanda İsrail ve Belçi-

ka’dan daha önemli avan-
tajlara sahip olduğumuzu 
düşünüyorum.’’ 

‘’Pırlanta ticaretinde 
uluslararası standartlara 
ulaşıyoruz’’

Değerli taş ticaretinde ge-
tirilen yeni vergi avantaj-
ları sonrasında Türkiye 
değerli taş pazarının dün-
ya standartlarında işleme-
si adına da önemli adım-
lar atıldığını belirten 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Can Öz-
demir şunları söyledi; 

‘’Türkiye pırlantalı mü-
cevher kategorisinde dün-
yadaki rakiplerine naza-
ran çok önemli avantajlara 
sahip. Ne yazık ki bu 
güne kadar mevcut vergi 
uygulamaları sebebiyle sa-
dece altın kategorisinde 
bu avantajlarını kullana-
bilmiş bir ülke. Ancak 
hükümetin değerli taş it-
halinde uygulanan vergi 
politikasını değiştirmesi 
sonrasında orta ve uzun 
vadede pırlantalı mücev-
her konusunda da önemli 
gelişmeler yaşanacak. Bu 

düzenleme değerli taş ti-
careti ile ilgili çalışma 
esaslarını dünya standart-
larına ulaştırmayı da he-
defliyor. Örneğin; bu 
noktada Borsa İstanbul 
Kıymetli Madenler ve 
Değerli Taşlar Piyasası 
çok önemli bir role sahip. 
Gerek pazarın işleyişi ge-
rekse değerli taşların stan-
dartlarının belirlenmesi 
konularında uluslararası 
standartlar uygulanmaya 
başlıyor. Kısacası tüm 
dünyadaki endüstri pro-
fesyonelleri gönül rahatlı-
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ğıyla ve güvenle Türkiye 
ile ticaret yapabilir-
ler.’’Mücevherat sektörü-
nün sahip olduğu avantaj-
larla ilgili önemli 
noktaların altını çizdi ve 
şu değerlendirmelerde bu-
lundu; ‘’Türkiye altın ka-
tegorisinde söz sahibi ül-
kelerden birisi 
durumunda. Değerli taş 
ithalinde alınan vergi ile 
ilgili yapılan yeni düzen-
leme sonrasında dünya 
bizi yakından takip etme-
ye başladı. Ülkemizde ya-
şanan gelişmeler pek çok 
açıdan diğer ülkelerdeki 
meslektaşlarımızı ilgilen-
diriyor. Değerli taşların 
Türkiye’ye vergisiz girme-
si ve mücevher haline gel-
dikten sonra yine vergisiz 
olarak ihrac edilebilecek 
olması tüm dünyadaki 
müşterilerimiz için önem-
li bir avantaj. Bu sayede 
sektörümüzün dünyaya 
arz ettiği ürün kategorile-
ri genişleyecek. Türkiye 

pırlantalı mücevher kate-
gorisinde de daha rekabet-
çi bir hale gelecek. Tabi 
bu durum orta ve uzun 
vadede dünya mücevher 
pazarının yapısını da etki-
leyebilir diye düşünüyo-
ruz. Şu ana kadar yaptığı-
mız değerlendirmeler 
Türkiye’nin sahip olduğu 
zengin montür çeşidini ve 
üretim gücünü kullana-
bilmesi ile ilgili. İşin diğer 
boyutunda taş kesim faa-
liyetleri yer alıyor. Türki-
ye’de değerli taşların iş-
lenmesi ile ilgili bir 
faaliyet söz konusu değil. 
Bu anlamda dışa bağlı du-
rumdayız. Ancak Mücev-
her İhracatçıları Birliği 
olarak bu alanda da adım-
lar attık. Üniversitelerle 
işbirliği yaparak pilot bir 
uygulama başlattık. Eğer 
Türkiye’de değerli taş ke-
simi ile ilgil hedeflediği-
miz noktaya gelebilirsek 
yalnızca mücevher üreti-
minde değil, değerli taş 

ticaretinde de dünyada 
çok önemli bir noktaya 
gelebiliriz. Ben şahsen bu 
alanda İsrail ve Belçi-
ka’dan daha önemli avan-
tajlara sahip olduğumuzu 
düşünüyorum.’’ 

‘’Pırlanta ticaretinde 
uluslararası standartlara 
ulaşıyoruz’’

Değerli taş ticaretinde ge-
tirilen yeni vergi avantaj-
ları sonrasında Türkiye 
değerli taş pazarının dün-
ya standartlarında işleme-
si adına da önemli adım-
lar atıldığını belirten 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Can Öz-
demir şunları söyledi; 
‘’Türkiye pırlantalı mü-
cevher kategorisinde dün-
yadaki rakiplerine naza-
ran çok önemli avantajlara 
sahip. Ne yazık ki bu 
güne kadar mevcut vergi 
uygulamaları sebebiyle sa-
dece altın kategorisinde 

bu avantajlarını kullana-
bilmiş bir ülke. Ancak 
hükümetin değerli taş it-
halinde uygulanan vergi 
politikasını değiştirmesi 
sonrasında orta ve uzun 
vadede pırlantalı mücev-
her konusunda da önemli 
gelişmeler yaşanacak. Bu 
düzenleme değerli taş ti-
careti ile ilgili çalışma 
esaslarını dünya standart-
larına ulaştırmayı da he-
defliyor. Örneğin; bu 
noktada Borsa İstanbul 
Kıymetli Madenler ve 
Değerli Taşlar Piyasası 
çok önemli bir role sahip. 
Gerek pazarın işleyişi ge-
rekse değerli taşların stan-
dartlarının belirlenmesi 
konularında uluslararası 
standartlar uygulanmaya 
başlıyor. Kısacası tüm 
dünyadaki endüstri pro-
fesyonelleri gönül rahatlı-
ğıyla ve güvenle Türkiye 
ile ticaret yapabilirler.’’
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GÜMÜŞ OBJECİLERİN 
AYAKTA KALMA SAVAŞI
Milattan Önce 4.000 yıllarından beri evlerimizi, sofralarımızı, vitrin-
lerimizi ve işyerlerimizi asaletiyle süsleyen gümüş eşya, uygarlıkların 
beşiği Türkiye’de var olma savaşı veriyor. Kaybolmaya yüz tutan san-
atlarımızdan biri olan gümüş eşya üretiminin aşamalarını sizler için 
araştırdık.

Yüzyıllardır madeni 
kusursuz bir 
işçilikle sanata 

dönüştüren gümüş eşya 
ustalarına gerekli destek 
verilmezse bakırcılık, 
kalaycılık, yemenicilik, 
keçecilik ve nalbantlık 
gibi yakında tarihe 
karışacak. Gümüş Eşya El 
Sanatkarları Derneği’nin 
verileri de bu acı gerçeği 
açıkça ortaya koyuyor. 
1990’lı yıllarda sadece 
İstanbul’da yaklaşık 250 
gümüş eşya atölyesi 
hizmet verirken, bugün bu 
sayı, 120-130’a inmiş. O 
tarihlerde 60-70 gümüş 
satan mağaza varken, 
şimdi geriye 30-40 
mağaza kalmış.  Gümüş 
eşya sektöründeki kan 
kaybı, sadece bunlarla 
sınırlı değil. Mevcut 
ustaların bugün işi 
öğretecekleri çırakları yok. 
Ne yazık ki tüm insanlığa 
ait olan bu sanatın 
gösterişli günlerinden 

geriye bir avuç gümüş 
ustası kalmış durumda… 
İşin Türkçesi, devlet 
tarafından gerekli destek 
mekanizmaları devreye 
girmezse bir nesil sonra 
bu sanat, doğal ömrünü 
tamamlamış olacak.

Gümüş objenin üretim 
yolculuğu

Peki, yüzyıllardır krallar-
dan prenseslere, devlet 
adamlarından siyasetçile-
re, iş adamlarına birçok 
kişinin evine misafir olan, 
dekora, vitrine asalet 
katan gümüş objeler, nasıl 
bir üretim 
sürecinden 
geçerek hazırlanı-
yor. Yüzyılların 
verdiği gelenekle el 
işçiliğiyle üret

ilen bu kıymetli 
objeler, hangi usta 
ellerden geçerek bize 
ulaşıyor. 

Gümüşe tasarımcı 

dokunuşu

Her obje gibi, gümüş eşya 
üretiminde de ilk durak 
tasarım… Gümüş eşya 
ustası, yılların verdiği 
deneyim ve müşteriden 
gelen talepler ışığında 
şekil vereceği objeyi önce 
kağıda döküyor. Gümüş 
eşya sanatına yıllarını 
veren Bedros Damar, mes-
lekte birçok farklı objeyi 
geliştiren ve tasarlayan bir 
isim. Bedros Usta’nın 
mahareti sadece tasarımla 
sınırlı değil. Usta, ayrıca, 
gümüş eşyanın her 

da-

lının iyi bir uygulayıcısı… 
Gümüş eşyanın özel bir 
meslek olduğunu ve bugü-
ne kadar zevkle çalıştığını 
söyleyen Bedros Usta, 
‘Anadolu Hazinesi’ adlı 
koleksiyon çalışması için 
sponsora ihtiyacı olduğu-
nu belirtiyor. 

Madeni incelten sanat: 
Silindir

Gümüşün tasarımdan 
sonraki durağı ise 
silindirci oluyor. 1991 
yılından beri bu sanatla 
uğraşan Dursun Şahin, 
levha halinde olan gümüş 

dan prenseslere, devlet 
adamlarından siyasetçile-
re, iş adamlarına birçok 
kişinin evine misafir olan, 
dekora, vitrine asalet 
katan gümüş objeler, nasıl 
bir üretim 
sürecinden 
geçerek hazırlanı-
yor. Yüzyılların 
verdiği gelenekle el 
işçiliğiyle üret

ilen bu kıymetli 
objeler, hangi usta 
ellerden geçerek bize 
ulaşıyor. 

Gümüşe tasarımcı 

geliştiren ve tasarlayan bir 
isim. Bedros Usta’nın 
mahareti sadece tasarımla 
sınırlı değil. Usta, ayrıca, 
gümüş eşyanın her 

da-

sonraki durağı ise 
silindirci oluyor. 1991 
yılından beri bu sanatla 
uğraşan Dursun Şahin, 
levha halinde olan gümüş 
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madenini yılların verdiği 
ustalıkla silindirden 
geçiriyor. Eskiden bu iş 
için gümüş, potalarda, 
kömürlü ocaklarda 
eritilerek kalıplara 
dökülerek yapılırmış. 
Günümüzde ise gümüş, 
elektrikli ocaklarda 
eritilerek külçe haline geti-
riliyor. Daha sonra 
silindirden çekilerek 
inceltiliyor.

Dövü tekniğiyle 
şekillenen objeler

Silindirde düz bir levhaya 
dönüşen gümüş, şekillen-
dirilmek üzere dövü 
ustasına emanet ediliyor. 
Burada gümüş, usta 
ellerden sallanan çekiç 
darbeleriyle farklı bir 
kalıba ve şekle bürünüyor. 

1973 yılında Kalcılar 
Han’da çırak olarak 
mesleğe başlayan Damar 
Gümüş’ün sahibi Metin 
Damar, dövü işlemini şu 
sözlerle anlatıyor:  “Gü-
müş, bize silindirden düz 
levha olarak gelir, burada 
mastarlarımızı kullanarak 
çekiçle istediğimiz formu 
veririz.” 

Kalıba yansıtılan sanat

Demir veya kalıbın 
üzerine gümüşün yansıtıl-
ma işlemine sıvama 
deniyor.

35 yıldır gümüşe sıvama 
tekniğiyle sanatı aktaran 
sıvama ustası Melik 
Durmuş, Pastırmacı 
Han’da başladığı mesleği 
Büyük Yeni Han’da 

sürdürüyor. Durmuş Usta, 
sıvamacılığın detay ve 
dikkat isteyen bir sanat 
olduğuna işaret ediyor.

Üretimde döküm 
durağındasınız!

Müşteri için hazırlanan 
modelin kalıbı ortaya 
çıktıktan sonra, söz 
konusu objenin çoğaltıl-
ması için iş dökümcüye 
havale ediliyor. Özellikle 
gümüş eşya ürün yelpaze-
sinde önemli yer tutan 
şamdan, çay kaşığı ve 
servis takımları gibi 
gümüş eşyaların modelle-
ri, kum döküm tekniğiyle 
hazırlanır. 1987 yılından 
bu yana kum döküm işiyle 
uğraşan Ahmet Yıldırım,  
“İşin püf noktası kumun 
ince olmasıdır.” diyor. 
Ahmet Usta, tümüyle el 
işçiliğine dayanan bu 
teknikle sağlıklı sonuçla-
rın alındığını belirtiyor.

Teknoloji, döküme hız 
kazandırdı

Gümüş eşya üretiminde 
geleneksel olarak yapılan 
kum dökümün yanı sıra 
santrafuj tekniği de 
uygulanıyor. Aleyna 
Döküm’ün sahibi Gıyaset-
tin Gelir, bu teknik 
hakkında; “Bir objeyi kalı-
ba alıyoruz ve döküyoruz. 

Bu teknikle heykellerin 
içini boş olarak üretiyo-
ruz. Teknolojiyle döküm 
işini hızlandırıyoruz. 
Maden eritilip vakuma 
bağlanıyor. Vakum alçının 
içinden madeni hiç hava 
almadan emiyor. UEFA 
Kupası’nın yanı sıra Süper 
Lig Kupası’nın kulpunu da 
ben yaptım.’ diye konuştu.

Sıra desen ve süsleme-
de…

Gümüş obje üzerinde 
istenen motif, desen ve 
kabartma kakma ustası 
tarafından madene 
işleniyor. 20 yılı aşkın bir 
süredir kakma sanatıyla 
uğraşan Halis Avcı, 
kakmayla gümüş veya 
madenler üzerine motif, 
desen ve kabartma 
yapıyor. Usta, kakma 
işlemine başlamadan önce 
çam sakızının içine 
kiremit ya da mermer tozu 
koyarak ürünü sabitliyor. 
Bu işin severek yapılması 
gerektiğini belirten Halis 
Usta, ‘Sevmezseniz yarım 
usta olursunuz.’ diye de 
ekliyor.   

Kalemle çizilen tablolar

Gümüş eşya üretiminde 
gelenekten gelen birikimi, 
gümüşe dokuyan ustalar, 
farklı kalemlerle gümüş 
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madenini adeta resim 
tablolarına çeviriyor. 
Kalemkar ustası Mahmut 
Örs, Gaziantep’te başladı-
ğı mesleğine 1999 
yılından beri İstanbul’da 
devam ediyor. Zaman 
içerisinde kendi tekniğini 
bulan Mahmut Usta, 

‘Aznavur, eskiden makine-
de yapılırmış; artık elle 
yapıyoruz.’ diyor. Figürleri 
kalemle ve kazıma 
tekniğini kullanarak 
gümüşün üzerine yansıttı-
ğını belirten Mahmut 
Usta, sanatını Mehmet 
Lütfü Üstünboyar’dan 
öğrenmiş. 

Kıl testere, motifle dile 
geldi

Yılların verdiği deneyimle 
mesleğinde ustalaşan 
Erdal Öztürk, çizdiği 
hanelerin içlerini kıl 
testereyle yol alarak teker 
teker boşaltıyor ve motifi 
ortaya çıkartıyor. 1995’ten 
beri ajur tekniğiyle 
motifleri madene yansıtan 
Erdal Usta, ağırlıklı olarak 
yaptığı işlerde Selçuklu, 
Osmanlı ve kendi çizdiği 
motifleri kullanıyor. Erdal 
Usta, gümüş ürünün 
cilaya gitmeden önce en 
son ajura geldiğini ve 
sanatın gümüş imalatı 

içerisinde çok önemli bir 
yeri olduğunun altını 
çiziyor.

Üretimin son durağı: 
Cilacı

Silindirle üretim yolculu-
ğuna başlayan gümüş 
obje, tüm bu işlemlerden 
sonra cilaya gönderiliyor. 
Obje, cilacı ustasının 
maharetli ellerinde 
parlatıcı cila ve bezlerin 
yardımıyla pürüzsüz hale 
getiriliyor. Ve artık; çeşitli 
ustaların ellerinden geçen 
objemiz, şık gümüş 
mağazalarında müşteriye 
servise hazırdır. 35 yıldır 
cilacılık yapan Yücel Gür, 
zaman içerisinde teknoloji 
gelişti; ancak el ustalığı-
nın yerine hiçbir teknolo-
jinin alamayacağına 
inanıyor. Yücel Usta, cila 
yapmanın büyük bir 
cesaret istediğini, dikkatin 
büyük önem taşıdığını 
vurguladı. 

Tüm aşamaları 
birleştiren model: 
Gümüş tepsi

Gümüş eşyada bazı 
ürünler var ki, bu sanatta 
farklı bir yerde duruyor. 
Tepsicilik de bunlardan 
biri… 1979 yılında 
kuyumculuğa sadekarlıkla 
başlayan Yeprem Söğüt 
Usta’nın asıl uzmanlığı ise 
tepsicilik. Yeprem Usta, 
maden olarak aldığı 
gümüşün hangi aşamalar-
dan geçerek tepsiye 
dönüştüğünü şu sözlerle 
anlatıyor:

 ‘Ürün, ocağa gidiyor. 
Belli şablonlara göre 
işlenmeye başlıyor. Önce 
çekiçten geçiyor, sonra 
montaj kısmı tamamlanı-
yor. Montajdan sonra 
kaynak işlemi yapılıyor. 
Temizleme işleminin 
ardından ajur işleri 
yapılıyor. Çekiç işlemi 
bittikten sonra objeye 
damga vuruluyor.”

Haber: Nesim AKIN – Feyza KUDUN

JTR      HABER
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Küresel ekonomiye giderek daha 
fazla entegre olan Türkiye 
Ekonomisi bir yandan dünya 

ticaretindeki payını arttırırken 
bir yandan da ihraç ettiği ürün ve 
hizmetlerin niteliğini geliştiriyor. 
Katma değerini en yüksek geliştiren 
sektörlerden birisi olan mücevher 
sektörü, ihracattaki altından mamul 
mücevherin yerine değerli ve yarı 
değerli taşlardan mamul mücevher ihraç 
ettikçe ihracat kg değeri de yükseliyor. 
Bu anlamda ilk adımı atarak “Değerli 
taş kesim merkezi”ni açan ve işitme 
engelli gençlere istihdam olanağı 
yaratan Mücevher İhracatçıları Birliği 

değerli ve yarı değerli taşların işlenmesi 
anlamında daha nitelikli ve yaygın 
bir eğitim projesini yaşama geçirdi.  
Sektörün en önemli sorunlarından 
birisinin değerli taşların işlenmesi 
olduğundan hareketle bu performansın 
kalıcı bir şekilde geliştirilebilmesini de 
sağlamak için “Değerli taşlarla geleceği 
işlemek” projesi yaşama geçirildi. Yüksek 
katma değeri üretebilecek kalifiye ve 
iyi eğitimli bir iş gücüne ancak nitelikli 
bir mesleki eğitimle ulaşılabileceği 
için MİB, müfredat, eğitmen, teknik 
altyapı boyutlarını temel alarak mesleki 
ve teknik eğitim kalitesini bu proje ile 
arttıracak.

Projenin kamuoyu ile paylaşıldığı 
basın toplantısında konuşan Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan 
Güner, Hindistan’da 5 milyon kişinin 
mücevher sektöründe istihdam 
edildiğini belirterek; “Bugün dünyanın 
en köklü ve üretim yeteneği yüksek 
ülkelerinden biri Türkiye; eksiğimiz ne; 
ham elması alıp, kesip, işleyemiyoruz. 
Oysa asıl katma değer burada. Biz 
işlenmiş taşı alıp mücevher yapıyorduk; 
artık ham taşı alıp, kendimiz kesip, 
işleyip sonra da sektöre kazandırarak 
daha yüksek katma değer yaratacağız.” 
dedi.

yüksek katma değer için 
nitelikli eğitim
Yüksek katma değerli projelerde yer alan Mücevher İhracatçıları Birliği, Türkiye 
Ekonomisi'nin yüksek katma değer yaratma yeteneğini geliştirmek ve daha 
nitelikli mesleki eğitim vermek için yeni bir projeye daha imza attı. Avrupa Birliği 
ve Türkiye Cumhuriyeti ortak katkısıyla yaşama geçirilen proje kapsamında 
daha nitelikli mesleki eğitim verilerek değerli ve yarı değerli taşların işlenmesi 
konusunda Türkiye'de nitelikli eleman yetiştirilmesi hedefleniyor.
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DÜNYA MÜCEVHER SEKTÖRÜ 
İSTANBUL'DA BİR ARAYA 
GELİYOR
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Dünya mücevher sektörü profesyonelleri için Türkiye’nin bir nu-
maralı ve en büyük ticaret platformu olan UBM Rotafore tarafından 
organize edilen “İstanbul Jewelry Show” Mart 2015, 12-15 Mart 
2015 tarihleri arasında, İstanbul Sergi Merkezinde (CNR Expo) 30. 
yıldönümünde, 40. kez düzenlenecek.

Dört gün sürecek 
olan etkinlik, 
Türkiye dahil 

25’ten fazla ülkeden Ulu-
sal ve Uluslararası Pavyon-

larda 1250’den fazla yerli 
ve yabancı firmanın katılı-
mıyla 6 salonda 60,000 
metrekare sergi alanı üze-
rinde gerçekleştirilecek 
olup, Has Altın Mücev-
herden İnci Mücevhere, 
Gümüş Mücevher ve Ev 
Eşyalarından Elmas & 
Değerli Taşlı Mücevherle-
re, Elmaslardan Kıymetli 
ve Yarı Kıymetli Taşlara, 
İncilere ve Saatlere, yalnız-
ca sektör profesyonelleri 
için Mücevher Vitrinleri 
ve Ambalaj Malzemelerin-
den, Gemoloji Laboratuar-
larına, Taşımacılık, Yazı-
lım, Kasa, Kalıp, Makine, 
Mücevher Aletleri & 
Ekipmanlarına kadar bir 
çok alanda ürün ve hizme-
tin sunumuna ev sahipliği 
yapacak. 

Dünyanın 3. en büyük al-
tın mücevher üreticisi ve 
2. en büyük ihracatçısı 
olan Türkiye, bölgedeki 
80 civarındaki ülkeye hiz-
met sunmakta olup Akde-
niz, Doğu Avrupa, Rusya 
Federasyonu ve Eski Sov-
yetler Birliği Ülkeleri, Or-
tadoğu, Karadeniz, Kaf-
kas ve Kuzey Afrika 
ülkeleri için ticaret merke-

zi konumundadır. 
Türkiye’nin stratejik ko-
numuyla “Mart ayındaki 
İstanbul Jewelry Show”, 
dünya mücevher sektörü 
için bir kapı görevi gör-
mektedir ve yeni iş fırsatla-
rı keşfetmek için eşsiz bir 
platform, çok çeşitli yeni 
ürünleri bulmak, en son 
altın, elmas, gümüş mü-
cevher trendlerini takip 
etmek, rekabetçi fiyatlara 
kaliteli altın montür, kıy-
metli taş, inci ve saatleri 
bularak bahar, yaz, sonba-
har perakende sezonuna 
sipariş vermek için ideal 
bir ortam sunuyor.

Anadolu’nun 5000 yıllık 
kültürel ve tarihi mirasın-
dan aldığı ilhamı en son 
teknoloji, mükemmel işçi-
lik, muazzam çeşit, esnek 
üretim kapasitesi, mü-
kemmel bitiriş kalitesi, re-
kabetçi fiyatları ve en kısa 
teslimat süresiyle birleşti-
ren Türk mücevher sanatı 
ve zanaatı, “İstanbul 
Jewelry Show”u en düşük 
fiyatlı mallardan en yük-
sek tasarımlı mücevherlere 
kadar her fiyat ve kalite 
kategorisinden ürün bul-
mak için ideal bir yer hali-

ne getiriyor.
Mart ayındaki İstanbul 
Mücevher Fuarı, ham-
madde ve teknolojiden 
mamul mücevhere kadar 
“Her Türlü İhtiyacın Kar-
şılandığı bir platform” ola-
rak üreticiler, toptancılar, 
perakendeciler, ihracatçı-
lar, ithalatçılar, tasarımcı-
lar, alım acenteleri ve bü-
yük sektör profesyonelleri 
dahil tüm mücevher sek-
törünü bir araya getiriyor 
ve fuar alanında sipariş 
edilebilecek yüksek kalite-
li çağdaş tasarımlı ve reka-
betçi fiyatlı geniş ürün çe-
şidi sunuyor.
Küçük ve Orta Ölçekli İş-
letmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi (KOS-
GEB), Mücevher İhracat-
çıları Birliği (MİB) tara-
fından desteklenmekte 
olan, Uluslararası Fuarlar 
Birliği (UFI) ve ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi 
onaylı bir organizasyon 
olan İstanbul Jewelry 
Show, Türkiye’nin etrafın-
daki hızlı büyüyen yerli ve 
yabancı pazarlara hizmet 
sunan muazzam bir ulus-
lararası ticari etkinliğe ev 
sahipliği yapıyor.
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NADİR METAL’DEN 
ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ
Nadir Metal Malezya 
merkezli Public Gold 
firması ile önemli bir 
anlaşmaya imza attı. 
Yapılan anlaşma ile 

Nadir Metal Rafineri, 
Malezya’nın 

yanısıra Güneydoğu 
Asya’daki çok büyük 

bir bölgeye hizmet 
vermeye başlayacak.

Türk kuyumculuk 
ve mücevherat 
sektörünün öncü 

firmalarından Nadir Me-
tal yurt dışında da büyü-
meye devam ediyor. Bu 
yönde son adım Malez-
ya’da atıldı. Malezya 
merkezli Public Gold ile 
yapılan anlaşma ile Nadir 
Metal Güneydoğu As-
ya’da bulunan Endonez-
ya, Singapur ve Vietnam’a 

da hizmet vermeye başla-
yacak. İmza töreninde 
hazır bulunan Nadir Me-
tal Satış Müdürü Fırat 
Şekerci imzalanan anlaş-
ma ile ilgili şu değerlen-
dirmelerde bulundu; 
‘’Nadir Metal Rafineri 
olarak sadece sektörümü-
zün değil Türkiye Ekono-
misi’nin önde gelen fir-
malarından birisi 
konumundayız. Bununla 

birlikte yurtdışında orta-
ya koyduğumuz faaliyet-
lerle de dünya değerli ma-
den sektörünün de 
önemli oyuncularından 
birisi konumuna yüksel-
dik.  Gerçekleştiridiği-
miz uluslararası işbirlik-
leri ile bu konumumuzu 
pekiştirmek ve hizmet 
verdiğimiz coğrafyayı ge-
nişletmek istiyoruz. Bu 
alandaki son adımı sade-

ce Malezya’nın değil Gü-
neydoğu Asya’nın en 
önemli firmalarından bi-
risi olan Public Gold ile 
imzaladığımız anlaşma 
ile atmış olduk. İmzaladı-
ğımız bu anlaşma çerçe-
vesinde yalnızca Malezya 
değil Endonezya, Viet-
nam ve Singapur’a da Na-
dir Metal ürün hizmet 
kalitesini taşımış olaca-
ğız. 
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VicenzaOro’dan başarıyla dönen Mert Alyans, 
en yeni ürünlerini IJS’ye sakladı
Yıllardır başarıyla düzenlenen, yeni yılın kuyum sektörü açısından en 
önemli başlangıcı olarak kabul edilen İtalya VicenzaOro’ya katılım 
gösteren ve yüksek kaliteli alyans modellerini sergileyen Mert Alyans; 
en yeni modellerini ise sabırla İJS’ye sakladı.

Ülkemizin Dünya çapında 
kabul eden alyans üretici-
lerinde biri olan Mert Al-

yans; 4’üncü kez katıldığı İtalya 
VicenzaOro’da Avrupa ve Amerika 
pazarının beğenisine uygun al-
yanslarını alıcıların beğenisine 
sundu. Milli katılım içinde, Türk 
pavilyonunda yer alan Mert Al-
yans; fuarın genel durgunluğunu, 
farklı bölgeler için özel hazırladığı 
tasarımlar ile aşmaya gayret göster-
di. Mert Alyans Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Saraç; bu yıl ki 
İtalya fuarında önemli organizas-
yon hatalarının olduğunu, Türk 
pavilyonunun fuar alanında ol-
dukça kötü ve kör bir noktaya ko-
nuşlandırıldığını, tüm bu olum-
suzluklara rağmen markalarının, 
farklı pazarlara farklı ürünler sun-
ma stratejilerindeki başarısıyla fua-
rı artı değerlerle tamamladığını 
ifade etti. 

Ülkemizdeki alyans üreticilerinin 
Dünya çapında üst seviyelerde ol-
duğunu ve bu tip uluslararası fuar-
larda ‘alyans alanında yeni neler 
var’ sorusuna cevap aramadıkları-
nı bu cevabın zaten kendilerinde 
saklı olduğunu belirten Hakan Sa-
raç; “Alyans alanında Dünya mo-
dasını veya trendlerini takip etmi-
yor bizzat biz oluşturuyoruz. 
Bugün itibariyle Dünyada en kali-
teli alyans nerede üretiliyor sorusu-
nun cevabı ‘Türkiye’. Bu üst düzey 

üretimimizi Dünya markası olma 
çabalarıyla sürdürmeliyiz” dedi. 

İtalya fuarında piyasaya yeni çıka-
cak birçok önemli modellerini ser-
gilemediklerini ve İJS’ye pozitif 
ayrımcılık yaparak, kendi evlerin-
de yılın en yeni Mert Alyans mo-
dellerini sergilemek istediklerini 
kaydeden Saraç; İtalya fuarında 
ağırlıklı olarak Avrupa’da tercih 
edilen tarzda alyans modellerini 
stantlarına taşıdıklarını, Avrupalı-

ların ve Amerikalıların daha sade 
ve klasik tarzdaki alyansları ağır-
lıklı olarak tercih ettiklerini söyle-
di. Vicenza fuarında İtalyan üreti-
cilerin çok fazla yeni modeli 
sergilemediklerini gözlemlediğine 
değinen Saraç; ülkemizde İtal-
ya’dan ithal edilen takı gruplarının 
hızla arttığını artık Türk kuyum-
cularının İtalyan üreticilerinin 
önemli müşterileri arasında hızla 
yer aldığını sözlerine ekledi.
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Başarılı bir fuar geride kaldı
Ülkemizin önde gelen gümüş takı üreticilerinden biri olan ve ürünleri 
onlarca ülkede yüzbinlerce kişi tarafından tercih edilen Özcan Gümüş; 
bir başarılı İtalya VicenzaOro’yu daha geride bıraktı. İki farklı noktada 
iki farklı stantla İtalya’da adeta gövde gösterisi yapan Özcan Gümüş; 
yoğun emeğinin karşılığını yoğun ilgi ile geri aldı.

Yıllardır birbirin-
den özel gümüş 
takılar üreten, 

mücevher işçiliğini gü-
müş madenine yansıtan 
Özcan Gümüş; İtalya 
Vicenza’dan oldukça 
mutlu ayrıldı. İtalya fua-
rına en son ve en yeni 
yüzlerce modeliyle katı-
lan Özcan Gümüş; ge-
nel olarak belirli bir dur-
gunluğun yaşandığı 
fuarda, yenilikleriyle bir 
adım öne çıktı. Özcan 
Gümüş firma sahibi 
Mustafa Özcan; İtalya 
fuarının markaları için 
gayet iyi geçtiğini, fua-
rın genel performansı-
nın bir önceki yıllara 
göre daha düşük olması-
nın negatif etkilerini 
kendi markalarının ya-
şamadığını söyledi. 

Uzun ve titiz bir çalışma 
döneminin ardından yı-
lın ilk önemli fuar orga-
nizasyonuna, iki farklı 
stantla iki farklı lokas-
yonda katıldıklarını be-
lirten Mustafa Özcan; 
“Bu fuarda yeni kon-
septlere sahip koleksi-

yonlarımızla fark yarat-
tık. Sert bir rekabetin 
yaşandığı Dünya gümüş 
takı piyasasında, özgün 
çizgilerimizle ön plana 
çıkmaya gayret gösteri-
yoruz” dedi. Son dö-
nemde Türk kuyumcu-
ların İtalya’da üretilen 
altın ve gümüş ürünlere 
yoğun ilgi gösterdiğini 
ve İtalyanların en önem-
li müşteri kitlesinde 
Türklerin de yer aldığı-
nı kaydeden Özcan; 
“Tabi ki bizde bu reka-
bet içinde kendimizi sü-
rekli geliştirmeye çalışı-
yoruz. İthal ürünlerin 
özellikle yerli piyasada 
ağırlık kazanmaması 
için sürekli kalite stan-
dartlarımızı yukarı çe-
kiyoruz. Bugün yüksek 
kaliteyi, daha uygun fi-
yatlar eşliğinde sunabil-
me becerimiz Türk ku-
yumculuğunu ve gümüş 
takı işçiliğini çok daha 
iyi yerlere taşıyacaktır” 
diye konuştu.

İtalya fuarından döner 
dönmez hızla İstanbul 
Jewelry Show’a hazırla-

nan Özcan Gümüş; 
kendi evindeki bu 
önemli organizasyonda 
daha önce sergilemedi-
ği, yılın en yeni ve çarpı-
cı tasarımlarını lanse 
edecek. Özcan Gü-

müş’ün iki önemli mar-
kası Chiara ve Moschet-
to yenilenen ürün 
çeşitlilikleriyle şimdi 
daha da çekici bir hale 
geldi.

Mustafa Özcan



JTR Magazine  57

 “İLK YURTDIŞI FUAR KATILIMIMIZ 
GLOBAL DURGUNLUĞA DENK GELDİ”
Ülkemizin yenilikçi markalarından 

biri olan Sesa Gold; ilk yurtdışı 
fuar katılımını İtalya’da 

gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde 
İtalya VicenzaOro Uluslararası 
Jewellery Show’a katılan Sesa 

Gold ilk fuarında, global olarak 
piyasanın durgun dönemine denk 

geldi. Fuar değerlendirmesinde 
bulunan Sesa Gold İhracat Müdürü 

Murat İrikara; İtalya fuarının 
önemli bir deneyim olduğunu 
ancak uluslararası piyasalarda 

yaşanan durgunluğun, fuarın ticari 
verimliliğini düşürdüğünü söyledi.

Se k t ö r ü m ü z ü n 
genç ve dinamik 
ma rk a l a r ı nd a n 

biri olan, son yıllarda 
yenilenen ürün portfö-
yüyle yurtdışında da 
önemli hamleler yapan 
Sesa Gold; ilk yabancı 
uluslararası fuar deneyi-
mini İtalya’da yaşadı. 
Birbirinden özel, taşlı ve 
taşsız yepyeni ürünlerini 
İtalya Vicenza’da sergi-
leyen Sesa; standına ge-
len kişiler tarafından 
takdirle karşılandı. Ülke 
milli katılım grubuyla 
fuara giren ve Türk pa-
vilyonunda yer alan Sesa 

Gold; fuarda tüm katı-
lımcılar gibi arzu ettiği 
işlem hacmine ulaşmasa 
dahi markasının deği-
şen ve gelişen yüzünü 
özellikle Avrupa ve 
Amerika pazarına da 
döndürmeyi başardı. 
Sesa Gold İhracat Mü-
dürü Murat İrikara; ar-
tık sadece Ortadoğu pa-
zarına ürün sunmanın 
yeterli olmayacağı bir 
döneme girildiğini, bu 
yıl Ortadoğu pazarının 
belirli oranlarda daral-
masının sürpriz olmaya-
cağını söyledi. 

Sesa’nın özgün tasarım-
larının sadece Ortado-
ğu’da kalmamasını arzu 
ettiklerini belirten Mu-
rat İrikara; “Öncelikle 
İtalya fuarı sadece bizim 
için değil birçok yerli ve 
yabancı katılımcı açısın-
dan bir hayal kırıklığı 
olarak değerlendirildi. 
Ayrıca Türk pavilyonu-
nun lokasyonunun ol-
dukça ters bir bölümde 
olması, fuar ziyaretçile-
rinin Türk firmalarına 
uğramasını da belli 
oranlarda olumsuz etki-
ledi. Tüm bunlara rağ-
men, farklı pazarlardaki 

az sayıdaki alıcılarla te-
mas kurduk ve uluslara-
rası fuar deneyimi yaşa-
dık” diye konuştu. Altın 
fiyatlarındaki istikrar-
sızlığın Dünya kuyum 
piyasalarını olumsuz et-
kilemeye devam ettiğini 
sözlerine ekleyen İrika-
ra; koşullar ne olursa ol-
sun markalarının yurt-
dışı açılımına 
uluslararası fuarlar ile 
birlikte devam edeceği-
ni, bu yıl itibariyle Ame-
rika LasVegas fuarına ve 
İtalya Vicenza Eylül fu-
arlarında yer alacakları-
nı ifade etti. 
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“VİCENZAORO’DAKİ DURGUNLUĞUN İJS’YE 
TERS ETKİ YAPMASINI ÜMİT EDİYORUM”

Geçmiş yıllarda İtalya VicenzaOro’da 
katılımcı olarak yer alan, 

son yıllarda ise fuarı sadece 
gözlemlemekle yetinen Somoro 

Kuyumculuk; sektörümüzdeki 
son gelişmeleri yerinde görmek 

için İtalya yolculuğuna çıktı. 
Somoro Kuyumculuk firma sahibi, 

sektörümüzün deneyimli isimlerinden 
Ömer Çağlar; bu yıl ki fuarın 

oldukça sönük geçtiğini, İtalya’nın 
durgunluğunun İstanbul Jewelry 
Show’a ters etki katmasını ümit 

ettiğini, İJS’deki gelişmelerin yılın 
fotoğrafını ortaya koyacağını söyledi.

Sektörümüz zorlu 
geçen 2014 yılı-
nın ardından, 

2015’e yeni ümitler 
içinde adım attı. Geçti-
ğimiz günlerde yılın ilk 
önemli uluslararası fua-
rı İtalya’nın Vicenza 
şehrinde düzenlendi. 
Birçok kuyumcumuz 
fuarda katılımcı veya 
ziyaretçi olarak yer aldı-
lar. Sektörümüzün kök-
lü montür üreticilerin-
den biri olan Somoro 
Kuyumculuğun firma 
sahibi Ömer Çağlar’da 

fuar atmosferini ve sek-
tördeki son gelişmeleri 
yerinde takip etti. İtalya 
fuarının birçok kişi için 
hayal kırıklığına yol aç-
tığını, piyasalarda yaşa-
nan global sıkıntıların, 
2015 yılının da kuyum 
sektörü için zorlu geçe-
ceğinin sinyallerini ver-
diğini söyledi. İtalya 
fuarında profesyonel 
alıcıların alımda bulun-
mamasının neticesinde, 
İJS’ye alışverişlerini er-
telemiş olmalarının 
muhtemel olduğunu 

belirten Ömer Çağlar; 
“Bu netice; belki İJS’de 
çok büyük satışların ol-
masını sağlamaz ama 
İJS’nin belirli bir işlem 
hacminin altına düşme-
sini engeller” dedi. 

İtalyanların işlerin dur-
gun olacağını öngör-
düklerini ve bu yıl çok 
sayıda yeni modeli vit-
rinlerine taşımadıkları-
nı kaydeden Çağlar; 
yeni modelleri görmek, 
bu modellerden esinlen-
mek hatta kopyalamak 
isteyen birçok Türk ku-

yumcusunun bu açıdan 
arzu ettiklerini gerçek-
leştiremediklerini ifade 
etti.
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Evet, yanlış okumadınız. Ferrari’nin müşterilerine sunmuş olduğu iki farklı servisle, 
AB ülkelerinde yerleşik firmalara yapılan ihracatlar, Avrupa Topluluğu’na gümrük 
vergisi ve KDV ödemeden ithal edilebiliyor. Bu servislerin ilki “KDV Temsilciliği” 
olarak tercüme edebileceğimiz “FiscalRepresentation”; ikincisi ise, daha farklı bir 
işleyişle benzer avantajları sağlayan “Eurologistics (Mise en libre pratique / MLP)”.

KDV TEMSİLCİLİĞİ 
/ FISCAL REPRE-
SENTATION

Bu servisimizde, 
Türk kuyumcu 
firmasını İtalyan 

Vergi Sistemine tanıta-
rak, potansiyel vergi 
mükellefi olarak kayıt 
ettiriyor ve bir İtalyan 
vergi numarası alıyoruz. 
Firmanın antetli kağı-
dına İtalyanca olarak 4 
orijinal hazırladığı Fer-
rari İtalya’ya verilecek 
vekalet ve şirket yetkili-
sinin Türkçe olarak 
imza sirküleri bu başvu-
ru için yeterli. Senelik 
temsil ücretinin Ferrari 
İtalya’ya transferini gös-
terir dekont ile birlikte, 
3-4 iş günü içerisinde 
bu “sanal” ofisi açmak 
mümkün. Türk kuyum-
cu firmasına verilen ver-
gi numarası 30 gün so-
nunda aktive oluyor. Bu 
sistemde gönderi İtal-
ya’ya yapılarak, AB’de 
serbest dolaşıma İtal-
ya’da gümrüklenerek 
giriyor. İthalat esnasın-
da gümrük vergisi ve 
KDV ödenmediğinden, 
ithalatçıya KDV finans-

manı sağlamış oluyor. 
Örneklemek gerekirse, 
Almanya’daki bir firma 
İtalyan kuyumcusun-
dan bir alım yaptığında 
nasıl sadece fatura ile 
ürünler eline ulaşıyor ve 
gümrükleme işlemi yap-
madan, KDV ödemeden 
satın alabiliyorsa; Türk 
kuyumcusunun İtal-
ya’daki sanal ofisi de ar-
tık İtalyan şirketi sayıl-
dığından; Alman firma 
bu alımı Türkiye’den 
yaptığında da aynı ko-
laylıklar ve KDV muafi-
yetinden yararlanıyor. 
Türk firması İtalyan fir-
malara satış yaparken 
bu servisimizde KDV’li 
fatura kesmek zorunda, 
çünkü ihracatçı da İtal-
yan firması olduğu için 
iç piyasa satışı olarak 
değerlendiriliyor. Sanal 
ofis 1 yıl boyunca kulla-
nılabiliyor ve firma is-
terse yılsonunda ofisini 
kapatabiliyor, isterse 
tekrar senelik temsil üc-
retini ödeyerek bir yıl 
daha açık tutabiliyor.

Ferrari’nin FiscalRepre-
sentation / KDV Tem-
silciliği servisinin sağla-

dığı bir diğer olanak da, 
Türk kuyumcularının 
büyük ilgi ve katılım 
gösterdiği Vicenza Fu-
arlarında sıcak satış ya-
pılabilmesi.

EUROLOGISTICS
(MISE EN LIBRE 
PRATIQUE - MLP) 

MLP servisimizin yuka-
rıda anlatılan servisten 
farkı, Türk kuyumcu 
firmasının senelik tem-
sil edileceği bir sanal 
ofis açmaya ve temsil 
ücreti ödemesine gerek 

kalmadan, ihracatları-
nın Cenevre, İsviçre’de-
ki serbest bölge (Free 
Port)’de gümrüklene-
rek, Avrupa Birliğinde 
serbest dolaşıma sokul-
masıdır. Yine bu sistem-
de de, ithalat esnasında 
gümrük vergisi ve KDV 
ödenmeyerek,  AB’deki, 
İtalyan firmalar da da-
hil, ithalatçıya KDV fi-
nansmanı sağlanmakta-
dır. Bu servisi 
kullanabilmek için, ih-
racat talimatında MLP 
olarak belirtilmesi ye-
terlidir. 

TÜRK KUYUMCU FİRMALARI AVRUPA 
TOPLULUĞUNA GİRDİ
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Sektörün yurtdışına tanıtımında internet teknolojileri devreye giriyor. 
Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından Boğaziçi Üniversitesi 

danışmanlığında hazırlanan proje ile sektörümüzün ve firmalarımızın 
yurt dışı alıcılara çok daha etkin tanıtımının mümkün olacağını belirten 

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mustafa Atayık proje ile ilgili detayları aktardı.

SEKTÖR YURTDIŞINA 
İNTERNET İLE DE AÇILACAK



JTR Magazine  61

İnternet teknolojilerinin kullanımı günümüzde son dere-
ce önemli hale geldi. Mücevher İhracatçıları Birliği bu ko-
nuda adım atarak sektörün tanıtımı adına internet tekno-
lojileri ile ilgili önemli bir projeyi hayata geçirmeye 
hazırlanıyor. Projenin detaylarını sizden öğrenebilir mi-
yiz?

İnternet günümüzün en önemli teknolojisi durumunda. Ha-
yatımızın her alanında önemli bir yer tutan internet teknoloji-
leri firma ve sektörlerin tanıtımı açısından da son derece 
önemli. Biz de bu gerçekten hareketle Boğaziçi Üniversitesi 
danışmanlığında bir proje hazırladık ve bu projeyi adım adım 
hayata geçirmeye başlıyoruz. Proje sadece bir internet sitesin-
den ibaret değil. Sosyal medyadan mailing sistemlerine, inter-
net reklamcılığından internet portalına kadar oldukça geniş 
kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyoruz.

Projenin önemli ayaklarından biri ihracatçılar portalı. Bu 
portal hakkında bilgi alabilir miyiz?

Hazırladığımız portalda ihracatçı firmalarımızın şirket profi-
linden üretim kapasitesine, ürettiği ürün gruplarından çalışan 

sayısına, ihracat yaptığı ülkelerden çalıştığı ayar gruplarına 
kadar her türlü bilgi yer alıyor. Ayrıca firmalarımızın ürünle-
rinin resimlerini de sisteme gireceğiz. Sistemde ürünlerinin 
hatta şirketlerin videoları da yer alıyor. Firma bilgilerini 3 dil-
de yayınlayacağız. Yani dünyanın neresinden olursa olsun site-
ye giren bir kişi firmalarımızla ilgili her türlü bilgiye sahip 
olabilecek ve iletişime geçebilecek. Bu şekilde uluslararası tica-
retin oluşması için gerekli ticari bilgileri son derece etkin, hız-
lı ve düşük maliyetle alıcılara iletmiş olacağız.

Sitenin tanıtımı ile ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz?

İsterseniz dünyanın en iyi internet sitesine sahip olun. Bu site-
nin tanıtımını yapmaz ve doğru ziyaretçi trafiği yaratmazsa-
nız bütün emekleriniz boşa gitmiş demektir. Bu yüzden farklı 
tanıtım sistemleri kullanacağız. Bunlardan bir tanesi Google 
Reklamları. Örneğin; Eylük ayında Hong Kong’da gerçekleş-
tirilen fuar döneminde ya da JCK Las Vegas fuarı süresinde  
lokal, kelime bazlı Google reklamları yapacağız. Bununla bil-
rikte sitenin aramalarda ilk sıralarda yer alabilmesi için Goog-
le Arama Motoru Optimizasyonu için de önemli çalışmalar 
yapıyoruz. Tabi sistemde bilgilerin ve ürünlerin de sürekli 
güncellenmesi son derece önemli. Bu konuda özel görevlendi-
rilmiş bir ekibimiz var. İhracatçı firmalarımızın yeni koleksi-
yonları çıktığında, içerik yönetim ekibimiz ürünleri resimle-
yecek, sisteme girecek ve tanıtımını yapacak. Ekibimiz hem 
internet teknolojileri hem de kuyumculuk sektöründe son de-
rece tecrübeli.

Mevcut portfoyünüze yönelik planladığınız çalışmalar 
var mı?

Öncelikle sahip olduğumuz e-posta veri tabanımızı yeniledik. 
Her geçen gün bu datamızı genişletiyor ve güncelliyoruz. Özel 
bir yazılım ile belirli periyodlarla sektör ve firma tanıtım ma-
illlerimizi datamızdaki binlerce uluslararası endüstri profesyo-
neli ile paylaşıyor olacağız. Örneğin; ‘’Türkiye’nin alyans ihra-
catçıları’’ başlıklı bir maili binlerce alıcıya gönderip, portalımız 
vasıtasıyla detaylı bilgi edinmelerini sağlayacağız. Datamızın 
yenilenmesi için içerik yönetim ekibimiz sürekli çalışıyor. Ör-
neğin, Hong Kong ve İtalya fuar katılımcılarının mail dataları 
sisteme giriliyor. Ayrıca fuarlarda dergilerimzi kartvizit karşı-
lığında dağıtıyoruz. Bu kartvizitler de sistemde yer alıyor. 

Sosyal medya yadsınmaz bir güce sahip oldu. Bu konuda 
herhangi bir çalışmanız var mı?

Mücevher İhracatçıları Birliği facebook sayfamızı kısa bir süre 
önce kullanıma açtık. Sosyal medya ile ilgili özel bir ekip oluş-
turduk. Bu platformdan da sektör ve firma tanıtımlarımızı 
Türkçe ve yabancı dilde gerçekleştiriyor olacağız. Sosyal med-
ya çalışmalarımızı yalnızca Facebook üzerinden değil, Instag-
ram, Twitter ve Linkedin platformlarından da sürdüreceğiz. 
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“DÜNYA‘NIN GÖZÜ 
TÜRKİYE MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE”
2014 Yılında 3,1 milyar USD’ye ulaşan Türkiye Mücevher İhracatı’na 

önemli oranında katkı yaratan, UBM Rotaforte’nin düzenlediği 
Uluslararası “Istanbul Jewelry Show” Fuarı, Türk Ekonomi Bankası 
(TEB) ana sponsorluğunda 12 Mart’ta İstanbul’da kapılarını açıyor.

Dünya genelindeki 500’ü aşkın mücevher 
fuarı içerisinde ilk 5’te yer alan ve Türkiye 
mücevher sektörünün yanı sıra dünya ge-

nelinde 110’u aşkın ülkeden mücevher sektörü pro-
fesyonellerinin yakından takip ettiği, 40.Uluslara-

rası “Istanbul Jewelry Show” Mart Fuarı, UBM 
Rotaforte tarafından, 30. yılında, 12 – 15 Mart 
2015 tarihlerinde Türk Ekonomi Bankası (TEB) 
ana sponsorluğunda, CNR Expo’da (İstanbul Fuar 
Merkezi) düzenlenecek. 

Dünya Devleri 12 Mart’ta İstanbul’da Buluşuyor!

Sadece mücevher sektörü profes-
yonellerinin ziyaret edebildiği 
fuarda, Türkiye, Almanya, 

Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, 
Hong Kong, İspanya, İtalya, Lüb-
nan, Malezya, Meksika, Singapur, 
Tayland ve Ürdün başta olmak üzere 
toplam 25’i aşkın ülkeden 1250’nin 
üzerinde dünyanın önemli mücevher 
marka ve firmaları çok özel koleksi-

yon ve ürünlerini sergileyecek. 

Önemli iş birliklerinin ve satın alma 
bağlantılarının gerçekleştirildiği ve 
yalnız sektör profesyonellerine açık 
olan, 40. Uluslararası “Istanbul 
Jewelry Show” Mart Fuarı, 30 yıldır 
kesintisiz olarak UBM Rotaforte ta-
rafından düzenleniyor. 

Her sene Mart ve Ekim ayları olmak 
üzere yılda 2 kez İstanbul’da gerçek-

leştirilen, Uluslararası “Istanbul 
Jewelry Show” Fuarı, mücevher sek-
töründe bir dünya markası olmasının 
yanı sıra Türkiye Mücevher Sektörü 
İhracatında önemli oranda  iş hacmi 
yaratması açısından da gerek ülke 
ekonomisi, gerekse mücevher sektörü 
için büyük önem taşıyor. 

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ana 
sponsorluğunda, UBM Rotaforte ta-
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rafından 12 -15 Mart 2015 
tarihleri arasında, brüt 60 bin 
m2’lik alanda, 6 salonda dü-
zenlenecek olan, 40. Uluslarara-
sı “Istanbul Jewelry Show” Mart 
Fuarı, İstanbul Değerli Maden ve 
Mücevherat İhracatçıları Birliği 
(IMMIB), Mücevher  İhracatçıları 
Birliği (JTR), T.C. Ekonomi Bakan-
lığı ve KOSGEB  tarafından destek-
lenen, Uluslararası Fuarlar Birli-
ği  (UFI) kalite onayı ve Kalite 
Yönetimi Sistemi ISO-9001 belgesi-
ne sahip uluslararası nitelikte bir 
fuar olma özelliğine sahip.

Fuardaki standında kuyum sektö-
ründe uzman personelini görevlendi-
ren TEB, Altın Bankacılığı alanında 
sunduğu, TEB Yeni Altın Çağı, Al-
tın Kredisi, Taksitli Altın Kredisi, 
Altın Tahsilat Sistemi ve Kuyumcu 
Paket Sigortası gibi ürünlerini katı-
lımcılara ve ziyaretçilere tanıtıyor. 
Fuarla ilgili görüşlerini paylaşan 
TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Ge-
nel Müdür Yardımcısı ve Genel Mü-
dür Vekili Turgut Boz, , “Tüm dün-
yada yatırımcıların güvenli bir liman 
olarak görüp sıklıkla tercih ettiği al-
tın ve altına dayalı ürünler, TEB ola-
rak portföyümüzde önemli bir yer 
tutuyor. Altın Bankacılığı alanında 
pazar lideri olmanın da verdiği so-

rumlulukla İstanbul Jewelry 
Show’un ana sponsorluğunu üstlene-
rek, daha fazla sayıda firmaya ve zi-
yaretçiye ulaşma fırsatını yakalamış 
olmaktan mutluluk duyuyoruz” 
dedi. 

UBM Rotaforte Genel Müdürü Sa-
yın Şermin Cengiz; “Türkiye’nin 
2023 yılı mücevher ihracat hedefi 12 
milyar dolar” dedi…

Dünyanın en büyük kuyumculuk 
ülkesi olmayı hedefl eyen Türkiye, 
400 ton altın işleme kapasitesine sa-
hip olup, her yıl yaklaşık 250-300 
ton altın mücevheratı üretiliyor. 
Üretimin yüzde 30-40’ı ihraç edilen 
altın sektörü, Türk imalat sektörü-
nün en büyükleri arasında yer alıyor. 
Türkiye’de mücevher ihracatının 
yüzde 80’inin Istanbul Jewelry 
Show’da gerçekleştiğine dikkat çe-
ken UBM Rotaforte Genel Müdürü 

Şermin Cengiz;  “Türkiye’nin 
İtalya’dan sonra dünyanın en 

büyük 2. İhracatçısı, İtalya ve Hin-
distan’dan sonra ise en büyük 3. üre-
ticisi olduğunu belirtti. 

Şermin Cengiz; 1992 yılında 12.7 
milyon dolar ile başlayan resmi mü-
cevher ihracatının geçtiğimiz yılın 
sonunda 3 milyar 108 milyon 750 
bin dolara ulaşarak sektör temsilcile-
rince belirlenen hedefl erin de üzerine 
çıktığını belirtti ve  ‘’Sektörün önü-
müzdeki 3 yıl içerisinde ulaşmayı 
planladığı ihracat hedefi 5 milyar 
dolar, 2023 yılı hedefi ise 12 milyar 
dolar’’ ifadesini kullandı.

rafından 12 -15 Mart 2015 
tarihleri arasında, brüt 60 bin 
m2’lik alanda, 6 salonda dü-
zenlenecek olan, 40. Uluslarara-
sı “Istanbul Jewelry Show” Mart 
Fuarı, İstanbul Değerli Maden ve 
Mücevherat İhracatçıları Birliği 
(IMMIB), Mücevher  İhracatçıları 
Birliği (JTR), T.C. Ekonomi Bakan-
lığı ve KOSGEB  tarafından destek-
lenen, Uluslararası Fuarlar Birli- rumlulukla İstanbul Jewelry 

Şermin Cengiz;  “Türkiye’nin 
İtalya’dan sonra dünyanın en 

büyük 2. İhracatçısı, İtalya ve Hin-
distan’dan sonra ise en büyük 3. üre-
ticisi olduğunu belirtti. 

Şermin Cengiz; 1992 yılında 12.7 
milyon dolar ile başlayan resmi mü-
cevher ihracatının geçtiğimiz yılın 
sonunda 3 milyar 108 milyon 750 
bin dolara ulaşarak sektör temsilcile-
rince belirlenen hedefl erin de üzerine 

30 Yıl’da Istanbul Jewelry Show ve Türkiye Mücevher İhracatı;

Yıl Katılımcı Firma Ziyaretçi Ülke Ziyaretçi Sayısı (Kişi)

1986 35 0 875
1996 189 31 7.105
2006 320 53 16.486
2014 1250 111 40.153

Mücevher sektöründe ihracat rakamının yıllara göre dağılımı; 
1992 12.7 milyon dolar
1996 109,2 milyon dolar
2006 1.20 milyar dolar
2014 3 milyar 108 milyon 750 dolar

12 -15 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Istanbul Jewelry Show” Fuarı’nın 41.’si ise 15 – 18 Ekim 
2015 tarihleri arasında her yıl olduğu gibi CNR Expo’da (Istanbul Fuar Merkezi) gerçekleştiriliyor olacak.
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Mücevher İhracatçıları Birliği’nden Dev Organizasyon;

SEKTÖR GALA GECESİNDE
BULUŞUYOR
Mücevher İhracatçıları Birliği’nin gelenekselleşen organizasyonu, 
Mücevher Takı Tasarım Yarışması Gala Gecesi 13 Mart 2015 Cuma 
akşamı WOW Otel Convention Center’ da düzenlenecek. Yarışmanın 
kazanananın açıklanacağı gecede Candan Erçetin sahne alacak.
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Mücevher İhracatçıla-
rı Birliği’nin gele-
nekselleşen Mücev-

her Takı Tasarım Yarışması 
Gala Gecesi için sayılı günler 
kaldı. Her sene olduğu gibi bu 
sene de ses getirmesi beklenen 
organizasyonda yüzlerce 
tasarım arasından dereceye 
giren eserlerin sahiplerine 
ödülleri verilecek. Gecede bu 
sene sevilen Sanatçı Candan 
Erçetin sahne alacak. Yurt içi 
ve yurtdışından yüzlerce 
kişinin ağırlanacağı organi-

zasyonla ilgili yoğun hazırlık-
lar yaptıklarını belirten 
Mücevher İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Başak gala ile ilgili şunları 
söyledi; ‘’Sektörümüz için en 
önemli unsurlardan biri olan 
tasarım bilincinin yerleşmesi 
ve tasarımcıların yetişmesini 
teşvik etmek amacıyla her yıl 
geleneksel olarak düzenlediği-
miz Ajur Mücevher Takı 
Tasarım Yarışması’na bu sene 
rekor sayıda eser katıldı. 
Pırlantalı mücevher ve altın 

takı olmak üzere 2 kategoride 
düzenlenen yarışmanın bu 
seneki teması ‘’Metamorfoz’’ 
olarak belirlendi. Gerek 
katılımcı sayısının gerekse 
tasarımların kalitesinin her 
geçen sene artması doğru 
yolda olduğumuzun gösterge-
si. Sektörde tasarım bilincinin 
yerleşmesine son derece büyük 
önem veriyoruz. Kazanan 
eserlerin tasarımcılarını 
gelenekselleşen gala gecemiz-
de ödüllendiriyoruz. Gala 
gecemizde awynı zamanda 
yurtiçi ve yurtdışından gelen 
çok sayıda misafirimizi de 
ağırlıyoruz. Her sene gecemi-
ze ünlü bir sanatçımız renk 
katıyor. Bu sene ülkemizde 
ayrıcalıklı bir yere sahip olan 
Candan Erçetin gala gecemiz-
de varlığıyla bizi onurlandıra-
cak.’’ 

Yarışmaya başvuran tüm 
tasarımlar için büyük bir 
emek harcandığını belirten 
Murat Başak, “Konusunda 
uzman jüri üyelerimiz çok 
titiz bir çalışmayla finalistleri 
belirledi. Kendilerine tüm 
yarışma süresince bizlere 
verdikleri destek için özellikle 
teşekkür etmek istiyorum. 
Finale kalan tasarımcıların 
eserleri, yarışmamızın en 
önemli destekçilerinden üye 
firmalarımız tarafından 
üretildi. Böylece tasarımcıları-
mızı sektörümüzle tanıştırmış 
olduk. Bu tarz yarışmalarla 
mücevher sektörü yepyeni 
fikir ve trendlerle tazelenerek 
büyümeye devam edecek” 
diyerek sözlerini bitirdi. 

Murat Başak
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Mücevher İhracatçıları Birliği 
40.Uluslararası İstanbul Jewellery 
Show’da önemli sektörel 
konuların ele alınacağı seminerler 
düzenliyor.

JTR      HABER



CNR Expo Fuar Merkezi’nde 12-15 Mart 
2015 tarihlerinde düzenlenecek olan  
40. İstanbul Jewellery Show, kuyumcu-

luk  ve mücevher sektörünü ilgilendiren çok 
önemli konuların ele alınacağı bir seminer 
programına ev sahipliği yapacak. Ülkemizde 
düzenlenen fuarlarda ilk defa böyle bir çalışma-
nın gerçekleştirileceğizi belirten Mücevher 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Rober Taş konu ile ilgili şunları söyledi; ‘’ 
Istanbul Jewellery Show, uluslararası fuar 
takviminin en önemli organizasyonlarından 
birisi haline geldi. Uluslararası standartlardaki 
fuarlara baktığınızda, bunların sadece ticari 
ilişki kurulup, sipariş alınan organizasyonlardan 
daha fazla anlam ifade ettiğini görürsünüz. 
Fuarlar aynı zamanda sektördeki son gelişmeleri 
takip edebileceğiniz, bilgilerinizi tazeleyebilece-
ğiniz ve  yeni şeyler öğrenebileceğiniz organizas-
yonlardır. Bu anlamda fuarımızın bir takım 
eksikleri olduğunu düşünürek Mücevher İhra-
catçıları Birliği olarak ‘’Jewelry Talks /  Ku-
yumculuk Sektörü Konuşuyor’’ başlılığında 
farklı konuların ele alınacağı seminerler düzen-
lemeye karar verdik. Seminerler Mücevher 
İhracatçıları Birliği öncülüğünde 13-15 Mart 
2015 tarihlerinde düzenlenecek. JTR’nin fuar 

alanındaki standında özel olarak hazırladığı 
bölümde gerçekleştirilecek seminerler, sektörün 
önemli kurumlarındaki profesyoneller tarafın-
dan verilecek. Seminer programında yer alan 
konuşmacılar arasında, Yeminli Mali Müşavir 
Erol Aksoy; kuyumculuk muhasebesinde kur 
farklarından korunma yöntemleri ve hurda altın 
tahsilatlarının belgelendirilmesi,  Alfa Plus 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Alyanak; altın 
alaşımlarında ısıl işlem ve sertleştirme mekaniz-
maları, SISMA MEA Genel Müdürü Tolga 
Burkay; toz metalürjisinde lazer sinterleme ile 3 
boyutlu prototip imalatı, OTEC Yönetim 
Kurulu Başkanı Serhan Alyanak ise yüzey 
işlemde makineler ve el cilası konularında sektör 
mensuplarını bilgilendirecek. Pırlanta endüstri-
sindeki en son gelişmeler hakkındaki seminerler 
ise GIA – Amerikan Gemoloji Enstitüsü ile 
HRD Antwerp Gemoloji Enstitüsü’ne mensup 
yabancı uzmanların katılımıyla gerçekleştirile-
cek. Fuarın ikinci ve üçüncü günlerinde, 20’şer 
dakika uzunluğunda saat başı düzenlenecek 
olan seminerlerde, yabancı konuşmacılar için 
katılımcılara simultane tercüme hizmeti de 
verilecek.  Bu seminerleri her yıl düzenli olarak 
düzenlemeyi ve geleneksel hale getirmeyi 
hedefl iyoruz.’’



İSTANBUL JEWELRY SHOW 
“KUYUMCULUK SEKTÖRÜ KONUŞUYOR” SEMİNER PROGRAMI 

“JEWELRY TALKS” SEMINAR PROGRAMME
13 MART 2015, CUMA – 13 MARCH 2015, FRIDAY

11.00 
Ans Anthonis
HRD Laboratuvarı Genel Müdürü 
Chief Officer DiamondLab&Research

Montür Üzerinde Sentetik Pırlanta Tanımlama 
Synthetic Diamond Identification on Mounted Jewelry

12.00

Erol Aksoy 
Statü Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri - Yeminli 
Mali Müşavir 
Statü Chartered Accountancy – Chartered 
Accountant 

Kuyumculuk Muhasebesinde Kur Farklarından Korunma 
Yöntemleri ve Hurda Altın Tahsilatlarının Belgelendirilmesi 
Techniques for Hedging of Foregin Exchange Risks in 
Jewelry Accounting and the Documentation of Scrap 
Gold Revenues 

13.00
Cemil Alyanak 
Alfa Plus Yönetim Kurulu Başkanı 
Alfa Plus CEO

Altın Alaşımlarında Isıl İşlem ve Sertleştirme Mekanizmaları 
Heat Treatment in Gold Alloys and Edge Hardening

14.00
Tolga Burkay, 
Sisma Mea Genel Müdürü / 
Sisma Mea General Manager

Toz Metalurjisinde Laser Sinterleme ile 3 Boyutlu 
Prototip İmalatı / 3D Prototyping Technology through 
Laser Metal Sintering

15.00
Deepa Sirinivasa
GIA Eğitmeni 
Instructor, GIA 

Sentetik Pırlantalar Mercek Altında 
Spotlight on Synthetic Diamonds

16.00 
Serhan Alyanak 
OTEC Genel Müdür 
OTECH General Manager 

Yüzey İşlemde Makineler El Cilasına Karşı 
Disc Finishing Machines Against Hand Polishing

14 MART 2015, CUMARTESİ – 14 MARCH 2015, SATURDAY

11.00 Deepa Sirinivasa
GIA Eğitmeni / Instructor, GIA

Sentetik Pırlantalar Mercek Altında 
Spotlight on Synthetic Diamonds

12.00 Serhan Alyanak 
OTEC Genel Müdür / OTEC General Manager 

Yüzey İşlemde Makineler El Cilasına Karşı 
Disc Finishing Machines Against Hand Polishing

 13.00
Tolga Burkay, 
Sisma Mea Genel Müdürü / 
Sisma Mea General Manager

Toz Metalurjisinde Laser Sinterleme ile 3 Boyutlu Prototip 
İmalatı 
3D Prototyping Technology through Laser Metal Sintering

 14.00

Erol Aksoy 
Statü Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri - Yeminli 
Mali Müşavir 
Statü Chartered Accountancy – Chartered 
Accountant 

Kuyumculuk Muhasebesinde Kur Farklarından Korunma 
Yöntemleri ve Hurda Altın Tahsilatlarının Belgelendirilmesi 
Techniques for Hedging of Foregin Exchange Risks in 
Jewelry Accounting and the Documentation of Scrap 
Gold Revenues 

15.00
Ans Anthonis
HRD Laboratuvarı Genel Müdürü 
Chief Officer DiamondLab&Research

Montür Üzerinde Sentetik Pırlanta Tanımlama 
Synthetic Diamond Identification on Mounted Jewelry

 16.00 
Cemil Alyanak 
Alfa Plus Yönetim Kurulu Başkanı 
Alfa Plus CEO

Altın Alaşımlarında Isıl İşlem ve Sertleştirme Mekanizmaları 
Heat Treatment in Gold Alloys and Edge Hardening

YER: ISTANBUL JEWELRY SHOW - SALON 6 - MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ STANDI
PLACE: IJS – HALL 6 – JEWELRY EXPORTERS UNION BOOTH 

Tüm sunumların süresi 20 dakikadır. Yabancı dilde yapılacak olan sunumlar için 
simultane tercüme hizmeti verilecektir. 

All presentations are 20 minutes. There will be simultaneous translation service during the seminars.

Ayrıntılı Bilgi İçin:  www.jtr.org.tr • esinsozer@jtr.org.tr

Tüm sunumların süresi 20 dakikadır. Yabancı dilde yapılacak olan 
sunumlar için simultane tercüme hizmeti verilecektir.

All presentations are 20 minutes. � ere will be simultaneous 
translation service during the seminars.

Yer: IJS - Salon 6 - Mücevher İhracatçıları Birliği Standı
Place: IJS – Hall 6 – JEWELRY EXPORTERS UNION BOOTH 

Mücevher İhracatçıları Birliği
İstanbul Jewelry Show ’da
sektörel konuların ele alınacağı
seminerler düzenliyor.

13-14 Mart 2015 IJS CNR Expo Center

Mücevher
Sektörü
Konuşuyor

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
JEWELLERY EXPORTERS’ ASSOCIATION

JTR      HABER
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Tüm sunumların süresi 20 dakikadır. Yabancı dilde yapılacak olan 
sunumlar için simultane tercüme hizmeti verilecektir.

All presentations are 20 minutes. � ere will be simultaneous 
translation service during the seminars.

Yer: IJS - Salon 6 - Mücevher İhracatçıları Birliği Standı
Place: IJS – Hall 6 – JEWELRY EXPORTERS UNION BOOTH 

Mücevher İhracatçıları Birliği
İstanbul Jewelry Show ’da
sektörel konuların ele alınacağı
seminerler düzenliyor.

13-14 Mart 2015 IJS CNR Expo Center

Mücevher
Sektörü
Konuşuyor

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
JEWELLERY EXPORTERS’ ASSOCIATION
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Türkİye PırLanTaLı 
MüCeVHerDe De zİrVeye 
TırManaCak
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Özdemir, 
Dubai’de düzenlenen Orta Doğu Değerli Taş ve Mücevher Forumu 2014 
kapsamında yaptığı sunumda Türk Kuyumculuk ve Mücevher Sektörü ile ilgili 
bilgileri katılımcılarla paylaştı. Türkiye’nin çok büyük bir potansiyele sahip 
olduğunu belirten Özdemir, değerli taş alanında yapılan yeni vergi düzenlemeleri 
sonrasında Türkiye’nin uluslararası pazarlarda çok önemli bir gelişim sürecine 
gireceğinin altını çizdi.
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Türk Kuyumculuk ve Mücevherat 
Sektörü dünyanın en önemli 
organizasyonlarından birisi 
olan Middle East Gems and 
Jewellery Forum 2014’te temsil 
edildi. Mücevher İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Can Özdemir ve sektör 
danışmanı Oğuz Özdemir yaptıkları 
sunumlarda Türk Kuyumculuk ve 
mücevherat sektöründe yaşanan son 
gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. 
Dünyanın dörtbir yanındaki sektör 
profesyonellerinin ilgiyle takip 
ettiği oturumda yaptığı sunumda 
Türkiye’nin avantajlarını vurgulayan 
Özdemir şu noktaların altını çizdi; 
‘’Tür kuyumculuk ve mücevherat 
sektörü 5000 yıllık bir kültürel 
mirasa sahiptir. Tarihsel süreçte 
Sümerlilerden, Hititlilere, Perslerden, 
Makedonlara, Romalılardan, 
Osmanlılara kadar çok sayıda 
devletin kurulduğu bir coğrafya olan 
Anadolu bu özelliği ile kuyumculuk 
alanında dünyanın en zengin 
kültürel çeşitliliğine sahiptir. Bu 
kültürel miras temelinde kurulan 
sektörümüz bugün sahip olduğu dev 
ölçekli ve son teknoloji ekipmanla 
donatılmış fabrikaları ve bünlerce 
küçük ve orta ölçekli atölyeleri 
ile dünyada söz sahibi ülkelerden 
birisi haline gelmiştir. Sektör 
yaklaşık 400 bin kişiye istihdam 
sağlamaktadır. Dünyanın sayılı 
üretim komplekslerinden birisi olan 
Kuyumcukent’in bünyesinde 4000 
atölye, 3 LBMA sertifikalı rafineri, 

5 büyük ölçekli fabrika yer almakta 
ve bu komplekste 30 bine yakın 
kişi istihdam edilmektedir. Çok 
yüksek üretim kapasitesine sahip 
olan Türkiye aynı zamanda talebin 
de çok yüksek olduğu bir ülkedir. 
Türk halkının takı talebi dünya 
ortalamasının üzerindedir. Bunda 
altının yatırım aracı olarak kabul 
edilmesinin payı büyüktür. Bu açıdan 
bakıldığında Türkiye önemli bir pazar 
özelliği de taşımaktadır. İç pazarda 
tüketilen altının çok önemli bir kısmı 
ülke içinde üretilmektedir. 80’li 
yılların başında hükümetin yaptığı 
yasal düzenleme sonrasında ihracata 
dayalı bir büyüme stratejisi uygulayan 
sektör altın alanında çok hızlı bir 
büyüme göstererek, dünyanın sayılı 
ihracatçılarından birisi konumuna 
yükselmiştir. Bu süreçte sektör 
esnaflıktan sanayiciliğe doğru önemli 
bir dönüşüm yaşamış ve dünya ile 
rekabet eder duruma gelmiştir.’’

Değerli taş alanında yapılan vergi 
düzenlemesi ile pırlanta kategorisinde 
de zirveye çıkacağız
‘’Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracatın 
%89’u altın ürün grubundan elde 
edilmektedir. 2014 yılına kadar 
uygulanan vergi politikaları sebebiyle, 
Türkiye, çok yüksek bir potansiyele 
sahip olmasına karşın, pırlantalı 
mücevher kategorisinde kaydedeğer 
ilerleme ortaya koyamamıştır. İthalatı 
özendiren vergilendirme politikası 
yüzünden sektörün pırlantalı 
mücevher kategorisinde dünya 

ile rekabet edebilmesi zorlaşmıştır. Ancak, 
hükümetin aldığı karar ile değerli taş ithalinde 
alınan özel tüketim vergisinin kaldırılması 
ile Türkiye çok önemli bir gelişim sürecine 
başlayacaktır. Türkiye coğrafi konumdan, 
vergi politikalarına, ürün kalitesinden yabancı 
şirket kurulum ve faaliyet kolaylıklarına, 
üretim altyapısından teşviklere kadar çok 
önemli avantajlara sahiptir. Ülkemiz dünyanın 
en zengin montür stoğuna sahip ülkelerden 
birisi konumundadır. Sektörde son yıllarda 
yaşanan gelişim dünyanın önemli pırlanta 
derecelendirme kuruluşlarının da ilgisini 

çekmiştir. Türkiye’de kurulan altın 
ve kıymetli madenler piyasası 
da gelişim sürecindedir. Tüm bu 
faktörler gözönüne alındığında 
Türkiye’nin dünya ticaretinde 
önemli merkezlerinden birisi 
olacağı kanaatindeyiz. Tüm 
bunlarla birlikte ekonomi 
yönetiminin uyguladığı ihracat 
odaklı büyüme stratejisi ve son 
yıllarda ortaya koyduğu başarılı 
ekonomi yönetimi sebebiyle 
Türkiye bölgesinde yükselen yıldız 
olma özelliğine sahiptir. Türkiye, 
yeni düzenlemeler sonrasında 
altından sonra pırlantalı 
mücevher kategorisinde de söz 
sahibi ülkelerden birisi olacaktır.’’ 
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Zen Pırlanta, 
kurduğu günden 

bu yana 
Türkiye’ye ve 

dünyaya sadece pırlantalı 
mücevherler sunuyor. 

Uzmanlığı pırlanta olan, amacı 
pırlantadaki ışığı en kaliteli, en farklı 

tasarımla sunmak ve müşterilerinin 
pırlanta hayallerini gerçekleştirmek 

olan Zen, pırlanta dendiğinde 
Türkiye’de akla ilk gelen marka.

Zen koleksiyonlarında 
pırlantanın asaletini yansıtan 
en zarifinden en gösterişlisine 
birçok model bulunuyor. 
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“kuyumcukent’e 
  Deniz’i getirdik”
Kuyumculuk sektörüne yönelik çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren 
DenizBank, Kuyumcukent’te bulunan şubesinde kuyumcu müşterilerinin 
ihtiyaçlarına yönelik hızlı ve finansal çözümler üretebiliyor. DenizBank 
Kuyumcukent Şube Müdürü Vildan Yüksel kuyumculara sundukları 
hizmetlerinden Altın Dünyası’na bahsetti.

kuyumcukent’te bulunan şubeniz burada 
bulunan kuyumcu müşterilerinize sunduğunuz 
hizmetlerinizde ne gibi farklılıklar ortaya 
koymanızı sağlıyor?
DenizBank Kuyumcukent Şubesi olarak, 
altın ve mücevherat sektörünün öneminin 
bilincindeyiz ve sektörün büyümesine 
destek olmak üzere çalışmalarımızı 
sürdürüyor, İmalatçıdan toptancıya, 
küçük üreticiden perakendeciye kadar 
tüm sektör müşterilerine hizmet 
veriyoruz.
Bu sene Haziran ayında şubemizi yeni 
yerine taşıdık, müşterilerimize artık 
lokasyon olarak daha kolay ulaşılabilir ve 
daha geniş bir şubede hizmet veriyoruz. 
Kuyumcukent Şube ekibi olarak bizi 
farklı kılan müşterilerimize daha yakın 
bir hizmet anlayışı ile çalışıyor olmamız. 
Yerel dinamikleri yakından takip ediyor, 
sektörün ihtiyaçlarını anlamak üzere 

Kuyumcukent ve Vizyonpark’ta bulunan 
işyerlerine ziyaretler düzenliyor böylelikle 
gereksinimlerine yönelik çok daha hızlı 
finansal çözümler üretebiliyoruz.

DenizBank olarak 2014 yılı içerisinde 
kuyumculuk sektörüne sunmuş olduğunuz 
hizmetlerinizden ve önümüzdeki döneme ilişkin 
çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Bu yıl yine değişik kampanya ve 
Krediler ile sektörün yanında yer aldık. 
Müşterilerimizin iş süreçlerine katkıda 
bulunmak, hızlı ve kolay finansal 
çözümleri kendilerine ulaştırmak 
anlamında çalışmalarımız devam etmekte. 
Özellikle İmalatçı Altın Destek Kredimiz 
yoğun ilgi gördü. Kredimiz kapsamında 
imalatçı kuyumcu müşterilerimizin sipariş 
üretimi süresince ihtiyaç duydukları 
fonlamayı ödemesiz dönem seçeneği ile 
karşılıyoruz. Böylece müşterilerimize, 

siparişlerin hazırlanması ile vadeli satış 
bedellerinin tahsilâtı arasında geçen 
süreçte duyulan işletme sermayesi 
ihtiyacını 3 aya varan ödemesiz dönem 
ve 15 aya varan vadeler ile karşılama 
imkânı sunuyoruz. 
Diğer taraftan perakendeci kuyumcu 
esnafımıza yönelik bir ürün olan Eşit 
Taksitli Altın Kredimiz ile 36 aya varan 
vade fırsatı sunuyoruz.  Müşterilerimize 
yaptığımız ziyaretlerde, kuyumcuların 
bir kısmının, kullandıkları altın 
kredilerini sermayelerine eklediklerini, 
zaman içerisinde bunun ödenmesi 
gereken bir borç olduğunu 
unuttuklarını bu sebeple işlerinin bir 
kısmını sürekli kredi finansmanı ile 
döndürdüklerini gördük. Biz de tıpkı 
bir konut kredisi gibi eşit taksitli altın 
kredisi hizmeti sunma kararı aldık. Bu 
ürün ile müşterilerimiz 36 aya kadar 
vadelerde taksit yaptırabiliyor ve faiz 
değişikliğinden etkilenmiyorlar.
Şubemizin kıymetli maden işlemleri 
konusundaki odaklanmasını Altın 
Portföy Yöneticisi uygulaması ile 
daha da etkinleştiriyoruz. Altın 
Bankacılığı ürün ve hizmetleri 
konusunda uzman portföy yöneticimiz 
ile imalatçıdan toptancıya, küçük 
üreticiden perakendeciye kadar tüm 
müşterilerimize butik hizmet veriyoruz.  
Güçlü şube kadromuz ile 
Kuyumcukent’e Deniz’i getirdik bundan 
sonra da müşterilerimize katma 
değer sağlamaya devam edeceğiz. 
Önümüzdeki dönemde de rekabette 
farklılaşma, müşterilerimize yeni 
ürünler sunmak ve daha çok kaynak 
aktarabilmek temel motivasyonumuz 
olacak. 
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Sektör ihracatı 
3 milyar doları aştı
Türkiye Kuyumculuk ve Mücevherat Sektörü’nün yıllık ihracatı 3 milyar doları aştı. 
Sektörün 2014 yılında gerçekleştirdiği ihracat %38’lik artışla 3 milyar 108 milyon dolar 
seviyesinde gerçekleşti. 2013 yılında gerçekleştirilen ihracat rakamı 2 milyar 253 milyon dolar 
düzeyindeydi.
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Türkiye Kuyumculuk ve 
Mücevherat Sektörü Ocak – 
Aralık 2014 döneminde ihracatını 

arttırmaya devam etti. 2013 yılını bir 
önceki yıla göre %8,7’lik artışla 2 milyar 
253 milyon dolar ihracatla kapatan 
sektör 2014 yılında 3 milyar 108 milyon 
dolar ihracat seviyesine ulaştı. 

Altından mamül mücevherci ve 
kuyumcu eşyası ürün grubu 2 milyar 
859 milyon dolarlık ihracatla yine ilk 
sırada yer alırken bu ürün grubunu 114 
milyon dolar ihracatla Gümüşten mamül 
mücevherci ve kuyumcu eşyası grubu, 
72 milyon dolarla Pırlantalı altından 
mücevherci eşyası ve aksamı izledi. 

2014 yılında Orta Doğu ülkeleri en 
büyük ihraç pazarımız oldu. İhracat 
yaptığımız ülkeler arasında ilk sırada 
yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’ne 
gerçekleştirilen ihracat 547 milyon dolar 
olarak kayıtlara yansıdı. Geçtiğimiz 
sene de bu ülkeye gerçekleştirilen 
ihracat 548 milyon dolardı. Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne yapılan satışlar 
sabit kalırken en önemli ikinci ihraç 
pazarımız olan Irak’a yapılan ihracat 

%26’lık kayıpla 231 milyon dolara 
geriledi. 2013 yılında Irak’a yapılan 
ihracat 314 milyon dolar düzeyindeydi. 
ABD’deki ekonomik toparlanma bu 
ülkeye yaptığımız ihacata da olumlu 
yansıdı. ABD’ye yapılan ihracat %15’lik 
artışla 112 milyon dolardan 130 milyon 
dolara çıktı. 

2014 yılında Rusya’ya yapılan ihracattaki 
azalış dikkat çekti. Söz konusu dönemde 
bu ülkeye yapılan ihracat %49 oranında 
azalarak 176 milyon dolardan 89 milyon 
dolara kadar geriledi. 

Altından Mamül Mücevherci ve 
Kuyumcu Eşyası İhracatı 2 milyar 859 
milyon dolara ulaştı

Sektörün en yüksek ühracat rakamına 
ulaştığı ürün grubu Altından Mamül 
Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası 
oldu. Bu gruptan yapılan  2 milyar 
859 milyon dolar ihracat ile sektörün 
toplam ihracatının %92’si oranında 
gerçekleşti. Altından Mamül Mücevherci 
ve Kuyumcu Eşyası grubunda en fazla 

ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke 520 
milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri 
olurken, bu ülkeyi 226 milyon dolarla 
Irak ve 106 milyon dolarla Amerika 
Birleşik Devletleri izledi. 

Gümüşten Mamül Mücevherci ve 
Kuyumcu Eşyası İhracatı Aynı Kaldı

Gümüşten Mamül Mücevherci ve 
Kuyumcu Eşyası grubunda  yaptığımız 
ihracat geçen yılın aynı dönemine 
göre sadece 300 bin dolarlık azalışla 
107,8 milyon dolara geriledi. Bu 
ürün grubunda en fazla ihracat 
gerçekleştirdiğimiz ülke 18 milyon dolar 
ile Libya olurken, bu ülkeyi 11 milyon 
dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 
5,5 milyon dolarla Almanya izledi. 

Pırlantalı mücevher ihracatı %31 arttı

Pırlantalı Altından Mücevherci 
Eşyası ve Aksamı ihracatı %31,4’lük 
artışla 71,5 milyon dolara ulaştı. Bu 
ürün grubunda geçtiğimiz yılın aynı 
döneminde gerçekleştirilen ihracat 
54 milyon dolar seviyesindeydi. 
Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası 
ve Aksamı grubunda en fazla ihracat 
gerçekleştirdiğimiz ülke 20,7 milyon 
dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu. 
Bu ürün grubunda Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne gerçekleştirdiğimiz 
ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre %37,7 oranında artış göstererek 
15 milyon dolardan 20,7 milyon dolara 
yükseldi. Pırlantalı Altından Mücevherci 
Eşyası ve Aksamı ürün grubundaki 
en büyük ikinci ihraç pazarımız Hong 
Kong’a gerçekleştirdiğimiz ihracat %163 
oranında yüksek bir artışla 4,8 milyon 
dolardan 12,8 milyon dolara yükseldi. 
Bu ürün grubundaki en dikkat çekici 
yükseliş Fas’a gerçekleştirilen ihracat 
oldu. Fas’a gerçekleştirdiğimiz ihracat 
2013 yılında 156 bin dolarken 2014 
sonunda 3 milyon dolara yaklaştı.

İhracat yaptığımız ülkeler 
arasında ilk sırada yer alan 

Birleşik Arap Emirlikleri’ne 
gerçekleştirilen ihracat 

547 milyon dolar 
olarak kayıtlara yansıdı. 
Geçtiğimiz sene de bu 
ülkeye gerçekleştirilen 

ihracat 548 milyon dolardı.
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1 VOLGAM GIDA DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

2 ARPAS IHRACAT ITHALAT VE  PAZA RLAMA A.S.

3 ISTANBUL ALTIN RAFINERISI A.S. 

4 ALTINBAS KUYUMCULUK IHRACAT SAN. VE TIC. A.Ş.

5 ONSA MÜCEVHERAT  İMALATI  VE DIŞ TİC.A.Ş.   

6 GUNESGIL KUYUMCULUK IHR.ITH. TIC.VE SAN.A.S.

7 KUKA KIYMETLİ MADEN SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

8 TURKCAN KUYUMCULUK SANAYI A.S. 

9 SOZER KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

10 FMB KUYUMCULUK SAN. TIC. LTD. STI.

11 MIRSADO DERICILIK TUR.PAZ.SAN.TIC.LTD.STI.

12 ALEXANDRA GOLD KUYUMCULUK SAN.VE TİC.A.Ş.

13 ISTOR ALTIN MUCEVHERAT ITH.VE IHR.LTD.STI.

14 MIORO HEDIYELIK ESYA SAN.VE TIC.A.S.

15 OKTAY YILMAZ 

16 MIDAS HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET A.S.

17 KARAKAŞ  ATLANTİS SAN. VE TİC. A.Ş.

18 PARS MÜCEVHERAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

19 NADIR METAL RAFINERI SAN.VE TIC.A.S.

20 ITALGOLD KUYUMCULUK SAN.VE TIC.LTD.STI.

21 MIORO ALTIN PAZ.LTD.STI. 

22 HEMERA KUYUMCULUK SAN. VE TIC. LTD.STI.

23 BOGAZICI HEDIYELIK SAN. VE TIC.A.S.

24 MUMTAZ KUYUMCULUK IC VE DIS TI C.LTD.STI.

25 GESSART ALTIN PAZARLAMA VE DAG ITIM A.S.

26 MED-ART KUYUMCULUK SAN.VE TIC.LTD.STI.

27 ON MÜCEVHERAT SAN.VE DIŞ TIC. LTD.ŞTI.

28 NADİR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİC. A.Ş

29 ISHAKOGLU KUYUMCULUK TIC. LTD.STI.

30 ARDA KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

31 COSKUN MELENGIC SAN .VE TIC.LTD.STI.

32 MURAT SEN 

33 SELMA KARAOĞLU

34 NARI ALTIN GÜMÜŞ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

35 ASOS KUYUMCULUK PAZ.A.S. 

36 MODEL KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

37 KAYA KUYUMCULUK.SAN.TIC.LTD.STI.

38 AYDIN KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

39 ARMADA KUYUMCULUK SAN.VE TİC. A.Ş.

40 MUSTAFA ŞEREFOĞLU

41 ERIS MUCEVHERAT TIC.TURIZM INSAAT SAN.LTD.STI.

42 TALAY DERİ KUYUMC.SAN VE TİC. LTD.ŞTİ

43 KOÇAK GOLD KUYUMCULUK DIŞ TİCARET A.Ş.

44 İDEAL KUYUMCULUK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

45 İNNOVA KUYUMCULUK HEDİYELİK EŞYA SAN.VE 
TİC.A.Ş.

46 GOLDMAS KUYUMCULUK VE TICARET LTD.STI.

47 AYDOGAN KUYUM.SAN.VE TIC.LTD. STI.

48 VASFİ KAYA

49 GUNER KUYUMCULUK TICARET LTD.STI.

50 BAG KUYUMCULUK TIC.LTD.STI.

OCAK - ARALIK 2014 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİNDEN EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLK 100 FİRMA
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51 ONUR KARDESLER TUK.MALL.SAN.TIC.LTD.STI.

52 AKGUN KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

53 CETAS KUYUMCULUK IHR. ITH.VE DAHILI TIC.LTD.STI.

54 MONTUR IS HED.ESYA SAN.VE TIC. LTD.STI.

55 DRAGON KUYUMCULUK SAN. VE TIC. LTD. STI.

56 MERT KUYUMCULUK SAN.TIC.LTD. STI.

57 KERVAN KIYMETLİ MADENLER GIDA SAN VE TİC. A.Ş.

58 ITALSILVER TAKI SAN. VE TIC. LTD. STI.

59 EROL ERDOĞAN

60 SADE-İŞ KUYUMCULUK SAN.VE TIC.A.Ş.

61 GG DEĞERLİ METALLER LTD.ŞTİ

62 AKHAS HEDIYELIK ESYA SAN.VE TI C.LTD.STI.

63 MIDAS PAZARLAMA VE DIS TICARET A.S.

64 ELİT İST.ALTIN VE GÜMÜŞ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

65 GLAMDORE  KUYUMCULUK  SAN.VE TİC.A.S.

66 MAYA DIZAYN KUYUMCK. SAN. TIC. LTD. STI

67 MARKIZ DIS TIC.LTD.STI. 

68 RIVA KUYUMCULUK SANAYI TICARET LTD.STI.

69 AY GÜMÜŞÇÜLÜK PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

70 TUNOĞLU MÜCEVHERAT SAN. VE TİC. A.Ş.

71 FAVORİ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

72 AKDEMIR KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

73 REGOLD KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

74 SUULİN MÜCEVHERAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

75 SARA KUYUMCULUK SAN.VE TIC.LTD STI.

76 MERAL KUYUMCULUK SAN.VE  IC.LT D.STI.

77 CSF GRUP MÜCEVHERAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

78 İPEKYOLU KUY.KIY.TAŞ SAN.TİC. LTD.ŞTİ.

79 ÇİFTÇİLER KUYUMCULUK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

80 ISTOR KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

81 VIGOLD KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

82 HIRA HEDIYELIK SAN.DIS.TIC.LTD.STI.

83 UZMAN KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.

84 LARA KUYUM.KIYMET.MADEN.PAZ. SAN.TIC.LTD.STI.

85 TURHAN GURDAL 

86 ENDURA KUYUMCULUK TIC.LTD.STI. 

87 BELBAK HED.ESYA TURZ.SAN.VE TIC.LTD.STI.

88 ALTINOVA MAĞAZACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

89 OZNAME KUYUMCULUK SAN.VE TIC.LTD.STI

90 OZMILAN KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

91 MANAS GOLD KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

92 ILBERNARDO DEGERLI MADENL.SAN. VE TIC.LTD.STI.

93 TAMSAN KUYUMCULUK SAN.VE TIC. LTD.STI.

94 VELİGOLD KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

95 MURAT MIHCI 

96 ROZ PIRLANTA SAN.VE TIC.LTD.ST I.

97 DORA KUYUMCULUK SAN.VE TIC.AŞ. 

98 AHLATCI KUYUM.MUCEVH.MAK.SAN.T IC.LTD.STI.

99 DIZDAR KUYUMCULUK VE DIS TIC. LTD.STI.

100 ASA KAYNAK VE METAL ALASIMLARI SAN.VE TIC.A.S.
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MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - ARALIK 2013  OCAK - ARALIK 2014   % DEĞİŞİM  

AVRUPA BİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ   MİKTAR (KG)    DEĞER (USD)    MİKTAR (KG)    DEĞER (USD)    MİKTAR (KG)    DEĞER (USD)  

ALMANYA 515,768.91 108,861,775.80 732,738.81 77,937,438.12 42.07 -28.41

BELÇİKA 387,716.24 17,177,654.93 755,930.89 71,479,230.77 94.97 316.12

LİTVANYA 4,958.48 110,763,701.42 4,705.36 69,203,059.66 -5.10 -37.52

LETONYA 1,133.53 22,842,626.72 4,513.98 46,200,759.61 298.22 102.26

İTALYA 35,692.66 37,440,669.52 7,895.57 42,805,409.18 -77.88 14.33

POLONYA 9,706.32 16,435,043.95 8,730.05 22,432,692.61 -10.06 36.49

İNGİLTERE 15,858.73 16,305,039.38 10,842.22 20,212,740.43 -31.63 23.97

ÇEK CUMHURİYETİ 58,304.42 18,251,613.23 71,814.84 19,656,180.81 23.17 7.70

ROMANYA 13,178.44 11,899,058.97 27,334.84 19,055,033.15 107.42 60.14

İSPANYA 17,039.94 18,531,818.14 17,040.53 18,991,598.76 0.00 2.48

FRANSA 25,662.38 15,639,412.87 13,620.38 12,182,360.54 -46.92 -22.10

AVUSTURYA 3,866.71 9,432,633.80 6,495.14 9,752,156.77 67.98 3.39

HOLLANDA 5,355.18 7,877,033.02 3,276.78 9,051,993.51 -38.81 14.92

SLOVAKYA 14,206.82 2,845,922.47 10,824.17 3,886,395.53 -23.81 36.56

ESTONYA 5,562.43 2,591,488.01 3,715.92 3,018,985.41 -33.20 16.50

YUNANİSTAN 56,430.92 1,591,590.12 42,679.55 2,858,299.17 -24.37 79.59

DANİMARKA 350.31 1,953,552.43 596.99 2,702,251.71 70.42 38.33

MACARİSTAN 1,882.14 3,089,476.45 1,686.97 2,471,077.91 -10.37 -20.02

İSVEÇ 939.46 1,628,360.71 626.54 2,367,817.42 -33.31 45.41

BULGARİSTAN 8,612.88 1,268,364.13 10,460.31 1,419,012.03 21.45 11.88

FİNLANDİYA 467.73 3,498,654.77 922.34 1,330,302.67 97.20 -61.98

HIRVATİSTAN 3,334.48 2,650,440.26 1,765.74 1,108,031.70 -47.05 -58.19

PORTEKİZ 396.26 986,279.37 160.40 884,184.23 -59.52 -10.35

İRLANDA 3,090.74 545,106.22 98.24 471,335.47 -96.82 -13.53

MALTA 69.90 262,019.76 620.10 195,618.56 787.12 -25.34

LÜKSEMBURG 327.00 29,700.00 36.82 158,336.52 -88.74 433.12

SLOVENYA 93.18 150,654.72 19.65 101,365.38 -78.91 -32.72

ÜLKE GRUBU 
TOPLAMI 1,190,006.19 434,549,691.17 1,739,153.12 461,933,667.63 46.15 6.30
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DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ

RUSYA FEDERA-
SYONU 17,077.57 176,693,135.06 12,934.36 88,654,924.77 -24.26 -49.83

KIRGIZİSTAN 9,934.45 58,507,086.46 8,871.33 79,616,083.66 -10.70 36.08

AZERBEYCAN-NAH-
CIVAN 38,643.10 65,359,789.06 7,465.91 75,005,905.98 -80.68 14.76

KAZAKİSTAN 40,586.07 105,893,632.25 20,327.02 64,133,999.01 -49.92 -39.44

UKRAYNA 11,377.85 39,889,865.90 24,467.40 29,863,824.47 115.04 -25.13

TACİKİSTAN 1,120.40 24,767,947.28 668.72 9,770,654.43 -40.31 -60.55

İSVİÇRE 1,572.74 4,418,731.72 2,741.64 8,122,199.10 74.32 83.81

GÜRCİSTAN 5,239.58 6,611,534.97 8,187.26 6,554,987.42 56.26 -0.86

NORVEÇ 370.49 1,703,650.00 182.42 5,686,661.90 -50.76 233.79

TÜRKMENİSTAN 1,063.03 270,492.64 4,406.13 4,396,269.13 314.49 1,525.28

ARNAVUTLUK 5,352.57 3,303,117.00 7,307.84 3,756,894.08 36.53 13.74

BEYAZ RUSYA 1,789.77 4,762,425.97 1,089.15 2,071,245.36 -39.15 -56.51

SIRBİSTAN 21,843.64 1,213,452.96 10,328.71 1,283,309.02 -52.72 5.76

MOLDAVYA 2,790.23 1,079,253.07 2,080.29 1,049,714.69 -25.44 -2.74

BOSNA-HERSEK 12,418.70 762,261.85 12,600.78 909,297.44 1.47 19.29

MAKEDONYA 13,355.27 312,797.36 19,711.08 334,354.83 47.59 6.89

KOSOVA 6,878.07 149,274.46 20,543.71 330,718.79 198.68 121.55

KARADAĞ 14,529.78 299,620.84 8,410.57 298,389.92 -42.11 -0.41

CEBELİ TARIK 0.00 0.00 0.32 50,000.00 100.00 100.00

ÖZBEKİSTAN 818.36 700,514.09 240.40 28,080.58 -70.62 -95.99

TATARİSTAN 0.01 550.00 0.24 9,855.74 2,072.73 1,691.95

ÜLKE GRUBU 
TOPLAMI 206,761.66 496,699,132.94 172,565.25 381,927,370.32 -16.54 -23.11

KUZEY AFRİKA

LİBYA 85,582.42 80,297,631.51 273,602.84 83,509,068.65 219.70 4.00

CEZAYİR 8,044.75 2,708,580.70 42,756.68 19,301,658.00 431.49 612.61

FAS 4,091.18 4,931,100.83 175,575.25 11,834,679.66 4,191.56 140.00

MISIR 7,446.83 985,187.07 4,513.28 1,481,048.49 -39.39 50.33

TUNUS 2,031.44 16,853,792.34 10,938.62 253,828.69 438.47 -98.49

SUDAN 807.36 9,999.27 59.73 868.06 -92.60 -91.32

ÜLKE GRUBU 
TOPLAMI 108,003.97 105,786,291.72 507,446.40 116,381,151.55 369.84 10.02

BATI AFRİKA

NİJERYA 609.90 6,109.62 516.04 59,892.08 -15.39 880.29

GANA 441.32 2,512.22 3.98 34,714.11 -99.10 1,281.81
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MORITANYA 0.00 0.00 11.07 11,075.00 100.00 100.00

KAMERUN 36.51 537.59 136.56 1,863.68 274.03 246.67

KONGO(DEM.CM)
E.ZAİRE 30.03 488.77 62.32 1,680.00 107.53 243.72

SENEGAL 30.59 448.21 38.28 336.57 25.14 -24.91

GAMBİYA 0.00 0.00 34.20 210.87 100.00 100.00

BURKİNA FASO 13.32 335.85 3.66 76.30 -72.52 -77.28

FİLDİŞİ SAHİLİ 57.08 246.96 9.00 45.50 -84.23 -81.58

CAD 38.78 930.00 3.53 15.00 -90.90 -98.39

NİJER 0.00 0.00 0.01 1.63 100.00 100.00

TOGO 3.58 126,288.64 0.00 0.00 -100.00 -100.00

LİBERYA 28.50 250.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00

GİNE 85.00 240.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00

MALİ 23.82 226.33 0.00 0.00 -100.00 -100.00

ÜLKE GRUBU 
TOPLAMI 1,398.43 138,614.19 818.65 109,910.74 -41.46 -20.71

ORTA,DOĞU VE GÜN.AFR

GÜNEY AFRİKA 
CUMHURİ 1,215.33 2,069,715.49 2,198.09 1,828,589.03 80.86 -11.65

MAURİTİUS 1.88 78,711.53 5.03 83,320.00 167.55 5.85

ANGOLA 70.00 848.52 847.96 18,844.55 1,111.37 2,120.87

GABON 106.52 673.98 506.17 13,696.51 375.19 1,932.18

ETİYOPYA 274.50 7,470.85 129.00 7,780.08 -53.01 4.14

KONGO 193.79 2,348.94 88.42 1,243.71 -54.37 -47.05

KENYA 155.24 3,407.01 61.68 1,237.92 -60.27 -63.67

ZAMBIA 0.00 0.00 27.88 531.94 100.00 100.00

TANZANYA(BİRLEŞ.
CUM) 7,269.92 10,643.93 28.71 530.80 -99.61 -95.01

UGANDA 0.00 0.00 25.67 365.00 100.00 100.00

MOZAMBİK 7.32 140.00 71.79 178.87 880.74 27.76

NAMİBYA 1.87 32.11 0.61 7.08 -67.38 -77.95

ZİMBABVE 22.90 24,706.49 0.00 0.00 -100.00 -100.00

MADAGASKAR 12,000.00 16,061.04 0.00 0.00 -100.00 -100.00

EKVATOR GİNESİ 47.35 958.70 0.00 0.00 -100.00 -100.00

MALAVİ 1.52 18.40 0.00 0.00 -100.00 -100.00

BOSTVANA 1.26 12.30 0.00 0.00 -100.00 -100.00

RUANDA 0.83 7.97 0.00 0.00 -100.00 -100.00
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ÜLKE GRUBU 
TOPLAMI 21,370.23 2,215,757.26 3,991.01 1,956,325.49 -81.32 -11.71

KUZEY AMERİKA

AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ 22,246.11 112,730,760.33 31,907.51 130,045,202.60 43.43 15.36

KANADA 2,493.26 12,672,148.14 3,349.75 13,161,507.28 34.35 3.86

ÜLKE GRUBU 
TOPLAMI 24,739.37 125,402,908.47 35,257.26 143,206,709.88 42.51 14.20

ORTA VE GÜN.AMERİKA

MEKSİKA 2,040.21 12,273,755.89 28,728.20 18,502,296.26 1,308.10 50.75

PANAMA 2,053.45 7,264,934.32 2,457.27 11,146,435.02 19.67 53.43

HOLLANDA ANTİL-
LERİ 69.61 1,601,739.56 87.15 2,420,187.38 25.20 51.10

BREZİLYA 2,028.43 605,205.17 8,382.50 2,243,022.90 313.25 270.62

BELİZE 39.62 1,236,145.11 32.25 590,755.33 -18.60 -52.21

ŞİLİ 282.30 139,163.50 847.82 235,981.24 200.33 69.57

KÜBA 0.00 0.00 322.40 132,689.98 100.00 100.00

URUGUAY 7.30 52,446.14 8.40 72,117.83 15.07 37.51

KOLOMBİYA 343.85 9,980.64 629.06 19,501.28 82.95 95.39

PARAGUAY 35.88 25,776.40 114.00 14,405.02 217.73 -44.12

JAMAİKA 0.00 0.00 0.42 9,898.63 100.00 100.00

TRİNİDAD VE 
TOBAGO 37.84 3,847.12 94.83 7,243.21 150.61 88.28

ARJANTİN 6.37 25.91 23.68 4,179.79 271.74 16,031.96

BERMUDA 363.78 5,829.40 527.48 3,861.00 45.00 -33.77

KOSTARIKA 23.02 1,867.07 31.00 1,341.53 34.67 -28.15

ARUBA 0.59 20,326.61 0.00 0.00 -100.00 -100.00

EKVATOR 107.83 2,725.62 0.00 0.00 -100.00 -100.00

BOLİVYA 35.39 317.27 0.00 0.00 -100.00 -100.00

BAHAMALAR 19.30 89.96 0.00 0.00 -100.00 -100.00

ÜLKE GRUBU 
TOPLAMI 7,494.77 23,244,175.69 42,286.46 35,403,916.40 464.21 52.31

YAKIN,ORTA DOĞU ASYA

İRAN (İSLAM CUM. 26,900.82 17,848,838.63 44,371.42 932,329,145.88 64.94 5,123.47

BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİ 57,529.97 548,453,380.96 70,397.12 545,958,804.31 22.37 -0.45

IRAK 157,763.56 314,392,761.70 213,212.61 231,025,197.27 35.15 -26.52

İSRAİL 11,084.51 47,640,225.12 12,553.45 59,214,529.61 13.25 24.30

LÜBNAN 10,430.50 11,051,943.87 7,113.67 27,283,726.83 -31.80 146.87
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ÜRDÜN 4,766.26 3,245,666.07 4,606.33 7,995,640.83 -3.36 146.35

SUUDİ ARABİSTAN 23,538.77 7,787,483.83 25,058.52 7,789,198.17 6.46 0.02

KUZEY KIBRIS 
TÜRK CU 3,973.11 4,980,475.24 8,753.47 4,378,781.91 120.32 -12.08

YEMEN 217.95 2,551,549.27 600.55 1,513,566.75 175.54 -40.68

KATAR 940.65 1,474,606.86 1,380.37 901,650.05 46.75 -38.85

KUVEYT 2,711.69 757,594.65 3,495.08 773,109.83 28.89 2.05

UMMAN 132.00 265,184.89 206.52 310,680.80 56.45 17.16

BAHREYN 421.47 474,387.78 801.76 239,334.80 90.23 -49.55

SURİYE ARAP CUM.
(SUR 7,955.89 624,264.41 999.80 25,863.13 -87.43 -95.86

DUBAİ 6.11 92,145.79 0.00 0.00 -100.00 -100.00

ÜLKE GRUBU 
TOPLAMI 308,373.26 961,640,509.07 393,550.67 1,819,739,230.17 27.62 89.23

DİĞER ASYA ÜLKELERİ

HONG KONG 2,707.63 44,647,645.80 6,785.95 70,958,481.18 150.62 58.93

SİNGAPUR 6,036.85 21,058,480.66 1,347.71 39,609,994.22 -77.68 88.10

HİNDİSTAN 19,379.71 5,658,833.31 45,107.15 5,348,819.33 132.75 -5.48

JAPONYA 191,161.42 7,177,372.44 106,840.64 5,266,571.37 -44.11 -26.62

TAYLAND 207.19 466,420.60 1,250.31 1,914,295.87 503.46 310.42

MALEZYA 103.95 1,923,684.67 54.12 1,381,528.15 -47.94 -28.18

ÇİN HALK CUM-
HURİYETİ 332,517.92 2,177,313.26 20,236.01 727,821.64 -93.91 -66.57

ENDONEZYA 185.60 29,583.41 28.41 667,610.74 -84.69 2,156.71

MOĞOLİSTAN 115.78 1,036,115.58 76.34 609,428.28 -34.06 -41.18

NEPAL 0.00 0.00 605.44 375,955.69 100.00 100.00

FİLİPİNLER 8.85 209,634.34 6.74 229,573.35 -23.88 9.51

MYANMAR (BUR-
MA) 0.00 0.00 6.09 224,013.32 100.00 100.00

TAYVAN 12.64 15,177.60 10.46 182,694.41 -17.25 1,103.71

GÜNEY KORE CUM-
HURİYE 147.72 8,439.44 84,830.08 75,433.31 57,326.27 793.82

AFGANİSTAN 650.00 8,797.00 26.44 51,519.59 -95.93 485.65

PAKİSTAN 333.03 10,045.12 612.95 15,028.22 84.05 49.61

BANGLADEŞ 56.31 79.00 156.37 208.50 177.69 163.92

SRİ LANKA 20.27 1,083.00 0.71 25.50 -96.50 -97.65

BRUNEİ 15.00 595.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00

MALDİV ADALARI 0.48 17.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00
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ÜLKE GRUBU 
TOPLAMI 553,660.35 84,429,317.23 267,981.92 127,639,002.67 -51.60 51.18

AVS.OKY.VE DİĞER ÜLKELER

AVUSTRALYA 2,034.76 14,033,702.77 1,812.15 12,616,053.79 -10.94 -10.10

YENİ ZELANDA 61.85 671,254.80 437.77 632,358.32 607.79 -5.79

GUAM 19.50 534,917.25 4.16 128,320.78 -78.67 -76.01

YENİ KALODENYA 
VE BA 0.00 0.00 2.10 15,311.81 100.00 100.00

ÜLKE GRUBU 
TOPLAMI 2,116.11 15,239,874.82 2,256.18 13,392,044.70 6.62 -12.12

SERBEST BÖLGELER

AHL SERBEST 
BÖLGE 9,102.30 3,010,332.15 24,272.87 4,015,965.48 166.67 33.41

EGE SERBEST 
BÖLGE 318.53 120,986.76 258.42 61,968.26 -18.87 -48.78

ANTALYA SERBEST 
BÖL. 266.60 37,396.81 274.25 45,547.07 2.87 21.79

KOCAELİ SERBEST 
BLG. 10.00 3,859.57 20.09 10,935.11 100.90 183.32

TRAKYA SERBEST 
BÖLGE 1.00 46.83 18.54 525.49 1,754.00 1,022.12

KAYSERİ SERBEST 
BLG. 0.20 4.08 1.92 41.76 860.00 923.53

BURSA SERBEST 
BÖLG. 9.77 196.03 1.63 13.77 -83.32 -92.98

MERSİN SERBEST 
BÖLGE 113.00 16,430.77 0.00 0.00 -100.00 -100.00

AVRUPA SERBEST 
BÖLG. 2.50 144.95 0.00 0.00 -100.00 -100.00

ÜLKE GRUBU 
TOPLAMI 9,823.90 3,189,397.95 24,847.72 4,134,996.94 152.93 29.65

DİĞER ÜLKELER

FRANSIZ GÜNEY 
TOPRAK  -     -     0.39     3,466.72     100.00     100.00    

AMERİKAN SA-
MOASI  25.63     189,315.22     -     -    -100.00    -100.00    

DOĞU TİMOR  5.64     26.49     -     -    -100.00    -100.00    

ÜLKE GRUBU 
TOPLAMI  31.27     189,341.71     0.39     3,466.72    -98.75    -98.17    

GENEL TOPLAM  2,433,779.51     252,725,012.22     3,190,155.02     3,105,827,793.21     31.08     37.87    
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KUMULATIF)
 OCAK - ARALIK 2013  OCAK - ARALIK 2014   % DEĞİŞİM  

 ÜLKE   MİKTAR (KG)  DEĞER (USD)    MİKTAR (KG)    DEĞER (USD)    MİKTAR (KG)    DEĞER (USD)  
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 57,529.97 548,453,380.96 70,448.62 547,536,065.64 22.46 -0.17
2 IRAK 157,763.56 314,392,761.70 213,212.61 231,025,197.27 35.15 -26.52
3 ABD 22,246.11 112,730,760.33 31,912.54 130,046,168.39 43.45 15.36
4 RUSYA FEDERASYONU 17,077.57 176,693,135.06 12,937.89 89,006,546.53 -24.24 -49.63
5 LİBYA 85,582.42 80,297,631.51 273,602.84 83,509,068.65 219.70 4.00
6 KIRGIZİSTAN 9,934.45 58,507,086.46 8,871.33 79,616,083.66 -10.70 36.08
7 ALMANYA 515,791.43 109,610,331.12 732,739.00 77,941,273.43 42.06 -28.89
8 AZERBEYCAN-NAHC. 38,643.10 65,359,789.06 7,484.59 75,461,700.62 -80.63 15.46
9 BELÇİKA 387,716.24 17,177,654.93 755,934.22 71,599,916.24 94.97 316.82
10 HONG KONG 2,707.63 44,647,645.80 6,785.95 70,958,481.18 150.62 58.93
11 LİTVANYA 4,958.48 110,763,701.42 4,705.36 69,203,059.66 -5.10 -37.52
12 KAZAKİSTAN 40,586.07 105,893,632.25 20,327.02 64,133,999.01 -49.92 -39.44
13 İSRAİL 11,084.51 47,640,225.12 12,554.12 59,236,100.78 13.26 24.34
14 LETONYA 1,133.53 22,842,626.72 4,513.98 46,200,759.61 298.22 102.26
15 İTALYA 35,692.66 37,440,669.52 7,895.57 42,805,409.18 -77.88 14.33
16 SİNGAPUR 6,036.85 21,058,480.66 1,347.71 39,609,994.22 -77.68 88.10
17 UKRAYNA 11,377.85 39,889,865.90 24,467.40 29,863,824.47 115.04 -25.13
18 LÜBNAN 10,430.50 11,051,943.87 7,113.67 27,283,726.83 -31.80 146.87
19 POLONYA 9,706.32 16,435,043.95 8,730.05 22,432,692.61 -10.06 36.49
20 İNGİLTERE 15,858.74 16,306,592.87 10,849.58 20,433,352.90 -31.59 25.31
21 ÇEK CUMHURİYETİ 58,304.42 18,251,613.23 71,821.21 19,800,070.75 23.18 8.48
22 CEZAYİR 8,044.75 2,708,580.70 42,756.68 19,301,658.00 431.49 612.61
23 ROMANYA 13,178.44 11,899,058.97 27,334.84 19,055,033.15 107.42 60.14
24 İSPANYA 17,039.94 18,531,818.14 17,040.53 18,991,598.76 0.00 2.48
25 MEKSİKA 2,040.21 12,273,755.89 28,728.20 18,502,296.26 1,308.10 50.75
26 KANADA 2,493.26 12,672,148.14 3,349.75 13,161,507.28 34.35 3.86
27 AVUSTRALYA 2,034.76 14,033,702.77 1,812.15 12,616,053.79 -10.94 -10.10
28 FRANSA 25,662.38 15,639,412.87 13,620.38 12,182,360.54 -46.92 -22.10
29 FAS 4,091.18 4,931,100.83 175,575.25 11,834,679.66 4,191.56 140.00
30 PANAMA 2,053.45 7,264,934.32 2,499.51 11,174,818.28 21.72 53.82
31 TACİKİSTAN 1,120.40 24,767,947.28 668.72 9,770,654.43 -40.31 -60.55
32 AVUSTURYA 3,866.71 9,432,633.80 6,495.14 9,752,156.77 67.98 3.39
33 HOLLANDA 5,355.18 7,877,033.02 3,277.94 9,055,526.59 -38.79 14.96
34 İSVİÇRE 1,572.74 4,418,731.72 2,748.65 8,122,961.41 74.77 83.83
35 ÜRDÜN 4,766.26 3,245,666.07 4,606.33 7,995,640.83 -3.36 146.35
36 SUUDİ ARABİSTAN 23,538.77 7,787,483.83 25,064.02 7,793,323.17 6.48 0.07
37 GÜRCİSTAN 5,239.58 6,611,534.97 8,187.26 6,554,987.42 56.26 -0.86
38 NORVEÇ 370.49 1,703,650.00 182.42 5,686,661.90 -50.76 233.79
39 HİNDİSTAN 19,379.71 5,658,833.31 45,107.15 5,348,819.33 132.75 -5.48
40 JAPONYA 191,161.42 7,177,372.44 106,840.64 5,266,571.37 -44.11 -26.62
41 TÜRKMENİSTAN 1,063.03 270,492.64 4,406.13 4,396,269.13 314.49 1,525.28
42 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 3,973.11 4,980,475.24 8,753.47 4,378,781.91 120.32 -12.08
43 AHL SERBEST BÖLGE 9,102.30 3,010,332.15 24,274.49 4,016,029.37 166.69 33.41
44 SLOVAKYA 14,206.82 2,845,922.47 10,824.17 3,886,395.53 -23.81 36.56
45 ARNAVUTLUK 5,352.57 3,303,117.00 7,307.84 3,756,894.08 36.53 13.74
46 ESTONYA 5,562.43 2,591,488.01 3,716.70 3,032,144.74 -33.18 17.00
47 YUNANİSTAN 56,430.92 1,591,590.12 42,679.55 2,858,299.17 -24.37 79.59
48 DANİMARKA 350.31 1,953,552.43 596.99 2,702,251.71 70.42 38.33
49 MACARİSTAN 1,882.14 3,089,476.45 1,686.97 2,471,077.91 -10.37 -20.02
50 HOLLANDA ANTİLLERİ 69.61 1,601,739.56 87.15 2,420,187.38 25.20 51.10

GENEL TOPLAM 2,433,802.04 2,253,475,121.03 3,190,309.97 3,108,774,057.96 31.08 37.95
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MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
MAL GRUBU RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

MAL GRUBU

 OCAK - ARALIK 2013  OCAK - ARALIK 2014 

 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 Fi-
yatı DEĞER

ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ 
VE KUYUMCU EŞYASI

8 AYAR 731.60 13,841,849.56 735.92 14,730,312.60

9 AYAR 1,773.76 31,289,707.19 2,210.38 35,985,878.25

10 AYAR 3,281.86 69,337,366.87 3,131.97 59,638,119.58

14 AYAR 36,499.74 792,569,749.86 33,759.01 733,875,467.52

18 AYAR 26,613.61 442,721,416.70 34,721.65 611,306,993.61

19 AYAR 43.18 26,324.39 16.42 580,148.53

21 AYAR 33,425.97 549,751,760.96 29,925.57 429,777,154.45

22 AYAR 6,300.03 110,223,950.31 31,442.70 963,488,392.30

24 AYAR 23.27 725,461.85 59.70 2,358,509.39

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLEN-
MİŞ ALTIN 6,120.80 8,964,435.12 36,262.19 7,417,104.01

TOPLAM : 114,813.82 2,019,452,022.81 1,422.97 172,265.50 2,859,158,080.24 1,269.95

GÜMÜŞTEN MAMUL MÜCEV-
HERCİ VE KUYUMCU EŞYASI

711311000019-DIĞERLERI 111,925.57 104,756,357.21 566,456.18 105,995,442.28  

711411000000-GÜMÜŞTEN 
KUYUMCU EŞYASI. AK-
SAMI(DİĞER KIYMETLİ 
METALLERLE KAPLI/YALDIZLI/
DEĞİL)

8,311.82 3,428,945.28 2,956.38 1,889,824.73  

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLEN-
MİŞ GÜMÜŞ 15,535.05 7,432,259.79 14,104.71 6,983,778.89

TOPLAM : 135,772.44 115,617,562.28 24.19 583,517.27 114,869,045.90 19.34

PIRLANTALI ALTINDAN MÜCEV-
HERCİ EŞYASI VE AKSAMI 899.64 54,424,894.52 5,169.06 71,505,628.04

PIRLANTALI GÜMÜŞTEN 
MÜCEVHERCİ EŞYASI VE 
AKSAMI

2,170.31 2,249,892.48 285.50 783,167.46

TOPLAM : 3,069.96 56,674,787.00 5,454.56 72,288,795.50

BİJUTERİ 504,335.21 13,282,116.17 528,174.48 13,945,170.77

TOPLAM : 504,335.21 13,282,116.17 528,174.48 13,945,170.77

TABİİ İNCİ VEYA KÜLTÜR İNCİL-
ERİ,KIYMETLİ 119,485.10 4,226,023.80 80,899.51 8,184,091.68

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLEN-
MİŞ DİĞER 10,697.05 478,422.83 1,043.11 1,158,202.51

SAATLER,AKSAM VE PARÇALARI 
(KIYMETLİ METALLERLE KAPLI) 39,911.00 7,996,186.28 48,197.07 6,212,723.28

METAL PARALAR 0.00 0.00 274.00 177,112.89

KIYMETLİ METALLERİN VEYA 
KIYMETLİ METALLER İLE KA-
PLAMA METALLERİN DÖKÜNTÜ 
ARTIKLARI

1,421,598.54 19,051,088.97 1,700,845.66 23,171,120.62

KIYMETLİ METALLERDEN MAM-
UL DİĞER EŞYA 84,118.94 16,696,910.89 69,638.82 9,609,714.57

TOPLAM : 2,433,802.04 2,253,475,121.03 3,190,309.97 3,108,774,057.96
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FUAR TAKVİMİ
 26 FEBRUARY-

 01 MARCH 2015 Sibjewelry Novosibirsk Russia

 03-06 MARCH 2015  Asia’s Fashion Jewellery & Accessories Fair - March Hong Kong Hong Kong

 11-14 MARCH 2015	 AMBERTrıP	 Vinilus	 Lithuania

 02-07 MARCH 2015	 Al	Abder	Ajwex	 Al	Ain	 United	Arab	Emirates

 02-06 MARCH 2015 HKTDC	Hong	Kong	International	Diamond,	Gem	Show	 Hong	Kong	 Hong	Kong

 04-08 MARCH 2015	 HKTDC	Hong	Kong	International		Show	 Hong	Kong	 Hong	Kong

 05-08 MARCH 2015		 JUNWEX	EKATERINBURG	 Ekaterinburg	 Russia

 12-15 MARCH 2015 Istanbul	Jewelry	Show	March	2015	 Istanbul	 Turkey

 19-26 MARCH 2015	 Baselworld	 Basel	 Switzerland

 20-22 MARCH 2015	 Gem	&	Jewellery	India	International	Exhibition	 Chennai	 India

 25-28 MARCH 2015 AMBERIF	 Gdansk	 Poland

 22-25 MARCH 2015	 Freiburg	Jewellery	&	Gem	Fair		 Freiburg	 Germany

 28-31 MARCH 2015 Arezzoro	 Arezzo		 Italia

	 31	MARCH-4	APRIL	2015	 Middle	East	Watch	And	Jewellery	Show	 Sharjah	 United	Arab	Emirates

 08-12	APRIL	2015	 JWS	Abu	Dhabi	 Abu	Dhabi	 United	Arab	Emirates

 09-12	APRIL	2015	 Aru-Almaty	 Almaty	 Kazakstan

	 20-22	APRIL	2015	 China	Int.’l	Gold,	Jewellery	&	Gem	Fair	 Shenzen	 China

 APRIL	2015 Jewel Fair Korea Seoul Korea

 07-10 MAY 2015	 International	Jewelry	Watch	Vietnam		 Ho	Chi	Minh	 Vietnam

 15-18 MAY 2015	 Vicenza	Spring	 Vicenza	 Italia

 MAY 2015 Jewelley Ukranie Kiev Ukraine

 MAY 2015	 Kobe	Internatinal	Show	 Kobe	 Japan



 2014-02 |  JTR Magazine  87

2015
 JUNE 2015	 AGTA	Gem	Fair	 Tucson	 America

 27-31 MAY 2015	 New	Russian	Style	2013	 Moskova	 Russia

 28 MAY -1 JUNE 2015	 JCK	Las	Vegas	 Las	Vegas	 America

 05-07 JUNE 2015	 Hyderabad	Jewellery,	Pearl	&	Gem	Fair	 Hyderabad		 India

 11-13 JUNE 2015 Jubinale	Summer	Trade	Fair	2015	 Gdansk	 Poland

 JUNE 2015 China	International	Gold,	Jewellery	&	Gem	Fair	 Guangzhou	 China

 25-28 JUNE 2015 Asia’s Fashion Jewellery & Accessories Fair - June Hong Kong Hong Kong

 25-28 JUNE 2015 Hongkong	June	Jewellery	&	Gem	Fair	 Hong	Kong	 Hong	Kong

 27-30 JUNE 2015	 Mineral	&	Gem	Asia		 Hong	Kong	 Hong	Kong

 JULY	2015	 Malaysia	Int.’l	Jewellery	Fair	 Kuala	Lumpur	 Malaysia

 JULY	2015	 JA	New	York	Summer	Show	Directory		 New	York	 America

	 21-	24	AUGUST	2015	 Malaysia	Int.’l	Jewellery	Fair	 Kuala	Lumpur	 Malaysia

 AUGUST	2015	 IIJS	2015	 Mumbai	 India

 AUGUST	2015	 Japan	Jewellery	Fair	 Tokyo	 Japan

 SEPTEMBER	2015	 International	Jewellery	London	 Londra	 England

	 09-13	SEPTEMBER	2015	 Madridjoya	 Madrid	 Spain

 SEPTEMBER	2015	 Vicenza	Fall	 Vicenza	 Italia

 SEPTEMBER	2015	 Junwex	Watch		 Moskova	 Russia

 04-07	SEPTEMBER	2015	 Eclat	de	Mode	/	Bijorhca	Paris	 Paris	 France

 SEPTEMBER	2015	 Junwex	Moscow	“8th	Wholesale	Jewellery	Fair”	 Moskova	 Russia

 SEPTEMBER	2015	 Hongkong	September	Jewellery	&	Gem	Fair	 Hong	Kong	 Hong	Kong

 06-10 OCTOBER 2015	 Middle	East	Watch	And	Jewellery	Show	 Sharjah	 United	Arab	Emirates

 15-18 OCTOBER 2015	 Istanbul	Jewelry	Show	October	2015	 Istanbul	 Turkey
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