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Bu yıl 11. kez düzenlediğimiz ve artık gelenekselleşen 
Mücevher Tasarım Gala Gecesi için  ‘’Sektörümüzün 
Onur Gecesi’’ tanımlamasını yapmak hiç de yanıltıcı 
olmaz. Geride bıraktığımız bu muhteşem gecede, Piano 
Jewelry sponsorluğunda hayata geçirilen, ‘’Beyaz Bahçe’’ 
isimli tasarımından dolayı birinci Hilal Kalender’i ve 
finale kalan diğer tasarımcılarımızı gönülden tebrik 
ediyorum.

İhracatın zirvesi ödüllerini aldı
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihracatın zirvesindeki 
firmalarımızı gala gecesinde onurlandırdık. Aynı şekilde 
sektöre emek vermiş ustalarımız ile sektörümüzün 
duayeni Atasay Kamer’e de bu gecede onur ödüllerini 
takdim ettik.

Kategori bazında çalışma grupları oluşturuyoruz
Mücevher İhracatçıları Birliği olarak, daha faydalı 
çalışmalar ortaya koymak amacıyla ürün kategorisi 
bazında çalışma grupları oluşturmaya başladık. 
Bunlardan ilkini montür kategorisinde oluşturduk 
ve ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Dünyada söz 
sahibi olduğumuz montür kategorisinde rekabet 
üstünlüğümüzü daha da artırmak için ‘’MounTürk Ur-
Ge Projesi’’ni de hayata geçirmeye hazırlanıyoruz.

Altının serbest dolaşımı konusunda ısrarcıyız
Son dönemlerde üzerinde en çok yoğunlaştığımız 
sorunlardan biri altının serbest dolaşımı konusu. 
Dubai’nin önemli ticaret merkezlerinden biri olmasında 
buraya giriş yapan alıcıların yanlarında serbestçe 
altın getirebilmeleri çok önemli rol oynuyor. Biz de 
ülkemize gelen alıcıların, hatta turistlerin, yanlarında 
altın getirebilmeleri konusunda yasal düzenleme 
yapılmasıyla birlikte, mücevher ihracatında önemli bir 
artış olabileceğini düşünüyoruz. Konu ile ilgili olarak 
en son Sayın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent 
Aksu ile de bir araya geldik. Bu sorunun çözümü 
konusunda kısa zamanda sonuç almayı ümit ediyoruz. 

Las Vegas ve Hong Kong’a milli katılım 
organizasyonu düzenleniyor
A.B.D. pazarındaki hareketlenme bu pazara 
gerçekleştirdiğimiz ihracatın her geçen sene artmasına 
katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl 
da JCK Las Vegas’a milli fuar katılım organizasyonu 
düzenledik. Aynı şekilde Haziran ayı içinde Hong 
Kong’da gerçekleştirilecek olan fuarda da firmalarımız 
milli katılım organizasyonu kapsamında dünyanın dört 
bir yanından gelecek ziyaretçilerini ağırlayacaklar. 

Tüm üyelerimize ve sektörümüze huzurlu ve bol 
kazançlı günler dilerim.
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MÜCEVHER SEKTÖRÜNÜN ONUR GECESİ

İlhamını “Anadolu’nun Nadir Endemikleri”nden alarak “Doğanın Sessiz Çığlığı” 
başlığıyla bu yıl 11’inci kez düzenlenen ve 378 tasarımla rekor başvuru alan 

Mücevher Tasarım Yarışması’nda, 60 bin TL’lik ödülü kazanan “Beyaz Bahçe” adlı 
tasarımıyla Hilal Kalender oldu. Yarışmada “Aşkın Çiçeği” ile Ebubekir Kaygusuz 

ikinci ve “Dönüşüm” ile Ayhan Yılmaz üçüncü seçildi. 
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Yarışmada finale kalan 
10 tasarım, koreografisi 
Asil Çağıl tarafından 
gerçekleştirilen ve ünlü 
manken Özge Ulusoy’un 
podyuma çıktığı defile ile 
davetlilere tanıtıldı.

MÜCEVHER SEKTÖRÜNÜN ONUR GECESİ

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 
“Anadolu’nun Nadir Endemikleri” teması ve 
“Doğanın Sessiz Çığlığı” başlığıyla düzenlenen 11. 

Mücevher Tasarım Yarışması’nın sonuçları, 22 Mart Cuma 
akşamı düzenlenen görkemli bir törenle açıklandı.
Sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği tören, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve 
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar’ın 
konuşmalarıyla başladı.

İsmail Gülle: “Mücevher hem tasarım hem de katma değer içerir”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle 
yaptığı konuşmada,  “Geçmişten geleceğe sektörün önde 
gelenleri ile buluşmak, doğudan batıya her ülkeden 
misafirleri ağırlamak hepimiz için çok önemli bir deneyim… 
TİM olarak inanıyoruz ki Mücevher Tasarım Yarışması ile 
ortaya konan fikirler ve tasarımlar, önümüzdeki dönemde 
sektöre ışık tutacak” dedi. 

İsmail Gülle, şunları söyledi: “Tasarımcı, tecrübelerini 
ruhunu ve sevgisini işine katarak, ortaya çıkarttığı ürün 
ile yaşar; Bazen taşa, bazen tuvale, bazense takılara anlam 
yükler. Ortaya konan ürünün bedeli de, ürünün kendisi 
gibi özeldir. Mücevher sektörü özelinde ürün, baştan sona 
tasarım ve baştan sona katma değer içerir. İşte tam da bu 
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noktada bu yarışma daha da önem kazanıyor. Katma 
değeri yüksek ürünler, gelecekte dünya ticaretinde 
bugünden daha fazla yer alacak. Bu noktada, sadece 
ülkemizin değil dünyadaki tüm ülkelerin daha yüksek 
katma değere yoğunlaşması, küresel refaha da önemli 
bir katkı sunacaktır.”

Mustafa Kamar: “Her mücevherin bir hikâyesi vardır”

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar 
da, Dünyanın beş büyük mücevher fuarından biri olan 
İstanbul Mücevher Fuarı kapsamında düzenlenen 
Mücevher Tasarım Yarışması’nın bu yıl 11’incisinin 
gerçekleştirildiğini hatırlattı.  

Yarışma ile yeni tasarımların, ustaların ellerinden 
hayat bulduğunu görmenin ve bu mücevherlerin 
dünyanın dört bir yanına dağılarak Türk ekonomisine 
katma değer sağladığını bilmenin gurur verici 
olduğunu kaydeden Kamar, şunları dile getirdi: 

Dış pazarlarda yüksek katma değerli ürünlerle 
sürüdürlebilir rekabet avantajına sahip 

olabiliriz. Yüksek katma değer yaratmanın en 
önemli unsuru da tasarım bilincinin gelişmesidir. 

Bu amaçla düzenlediğimiz yarışmamıza 
gösterilen ilgiden çok memnunuz.

Mustafa KAMAR
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı
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“Her ustanın ya da her ürünün değil ama her mücevherin bir 
hikâyesi vardır. Bu gece, bu hikâyelerin kahramanları olarak 
bir kez daha en iyi tasarımı seçiyoruz. Bir rekor kırarak 378 
başvuru almamız, bizi daha da cesaretlendirirken doğrul 
yolda olduğumuzu göstererek gelecek için umutlandırdı. 
Dolayısıyla, gelecek yıllarda tasarımcıların ve ürüne dönerek 
hayat bulacak tasarımların artacağına inanıyoruz. Başta 
tasarımcılar ve değerli jüri olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ederiz.” 

Ustalara Saygı Töreni

Konuşmaların ardından görkemli gece “Ustalara Saygı” 
töreni ile devam etti. Bu çerçevede sektördeki ustalar Arsin 
Ürün, Maksut Ürün, Vahey Ürün ve Miran Balık’a ödülleri 
takdim edildi.
Ardından Türk kuyumculuk sektörünün çınarlarından 
Atasay Onursal Başkanı Atasay Kamer, “Sektör Duayeni” 
olarak takdim edilerek ödüllendirildi. 

2018 yılında rekor ihracata imza atarak “İhracat Şampiyonu” 
olan markalara da ödülleri verildi. Sırasıyla, Altından Mamul 
Mücevherat Kategorisi’nde Arpaş, Ahlatçı Kuyumculuk ve 
Istor Kuyumculuk; Pırlantalı Mücevherat Kategorisi’nde 
Zen Diamond, Storks ve Emel Diamond; Gümüşten 

Sektördeki ustalar Arsin Ürün, 
Maksut Ürün, Vahey Ürün ve 
Miran Balık’a ‘‘Ustalara Saygı 
Onu Ödülleri’’ Ceyhan Hoşgör 
tarafından takdim edildi.
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Mamul Mücevherat Kategorisi’nde Onur Kardeşler 
Kuyumculuk, İpekyolu ve Talay Kuyumculuk ödül 
aldılar. 
 
60 bin TL, Beyaz Bahçe il Hilal Kalender’in 

11. Mücevher Tasarım Yarışması kapsamında 
aralarında Özgün Mücevher Tasarımcısı Avedis 
Kendir, Uluslararası Mücevher Sanatçısı Cosimo Vinci 
gibi isimlerin yer aldığı jüri tarafından finale çıkmaya 
hak kazanan 10 tasarım, ilk olarak koreografisi Asil 
Çağıl tarafından gerçekleştirilen ve ünlü manken 
Özge Ulusoy’un podyuma çıktığı defile ile davetlilere 
tanıtıldı. Ardından gecenin en önemli anında, 60 
bin TL’lik ödülü kazanmaya hak kazanan tasarımın 
“Beyaz Bahçe” ile Hilal Kalender olduğu açıklandı. 
Gecede ikincilik ödülünü Ebubekir Kaygusuz’un 
“Aşkın Çiçeği”, üçüncülük ödülünü ise Ayhan Yılmaz’ın 
“Dönüşüm” adlı tasarımı kazandı. 

Defne Samyeli’den Canlı Performans

Gece, ünlü şarkıcı Defne Samyeli’nin yarışmaya özel 
tasarladığı repertuarı seslendirdiği canlı performans ile 
renklendi. 

Düzenlenen “Ustalara Saygı” töreninde, 
sektörün çınarlarından Atasay Onursal 
Başkanı Atasay Kamer, “Sektör Duayeni” 
olarak ödüllendirildi. Atasay Kamer’e 
ödülü, Mücevher İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda 
ailenin dördüncü kuşak temsilicisi Atasay 
Kamer tarafından verildi.
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Altın Kategorisi İhracat Şampiyonları;
1. ARPAŞ 2. AHLATCI 3. İSTOR

Pırlantalı Mücevher Kategorisi İhracat Şampiyonları;
1. ZEN 2. STORKS 3. EMEL

Gümüş Kategorisi İhracat Şampiyonları;
1. ONUR 2. İPEKYOLU 3. TALAY
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Hilal Kalender’in birinciliği kazanan tasarımı, 
Piano Jewelry sponsorluğunda hayata geçirildi.
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Mart ayının Kuyum camiası için en heyecanlı günleri İstanbul Jewellery Show bir kez daha yoğun ve yeni gündemler 
yaratarak geçti. Fuarın yer aldığı tarihlerde şüphesiz heyecanla beklenen diğer bir organizasyon olan JTR’nin 

düzenlediği 11. Mücevher Tasarım Yarışması da bu gündemlerden biri oldu. Konusunda uzman ve tasarımları uzun 
uzadıya değerlendiren geniş seçici jüriden geçerek finale kalan 10 tasarım ile ilgili karar 22 Mart gecesi açıklandı ve 

aylar süren bekleyişin son bulduğu yarışmanın birincisi ‘Beyaz Bahçe’ adlı tasarımı ile Hilal Kalender oldu. Tasarımın 
sponsorluğunu yapan ve tasarımı hayata geçiren firma Piano Jewellery de gecede dikkatleri üzerine çekti.

Son zamanlarda adından sıkça bahsettirmeye başlayan Piano Jewellery’den sponsorluğunu yaptığı saç tokası 
formundaki tasarım ile ilgili bilgi aldık. Eşleşen görünümde iki adet üretilen tasarımda birçok farklı teknik bir arada 

kullanılmış; Amerikan mıhlama, klasik mıhlama ve mine uygulaması ile göz dolduran tasarımda 526 adet taş yer 
almakta. Detaylarında mine uygulamasının yer aldığı tasarımın işçiliği ve zarafeti göz dolduruyor. 

KAZANAN;

‘‘BEYAZ BAHÇE’’
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TÜRKİYE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İHRACAT ŞAMPİYONU; 

ARPAŞ

Yalnızca Türkiye’nin değil alanında dünyanın en büyük firmalarından biri olan Arpaş, 2018 
yılında gerçekleştirdiği performans ile Türkiye Mücevherat Sektörü İhracat Şampiyonu oldu.

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından 
organize edilen 11. Mücevher Tasarım 
Gala Gecesi’nde birincilik ödülünü Türkiye 

İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Karagülle’den alan 
Arpaş Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kemahlı davetlilere 
hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi; 

‘‘Arpaş’ın 2. nesil üyeleri olarak Barışcan kardeşime, 
ablamız Yasemin’e ve her adımda bizlerle beraber olan 
1.108 arkadaşıma teşekkür ederim. Oyun kazanılan ya da 
kaybedilen değil, sonsuz devam eden bir oyun. Birincilik 
ödülüne layık gördükleri için sektöre teşekkür ederiz. 

Şirket dediğimiz şeyin özü “ortak ekmek” anlamına gelen 
Latince bir kelimeden geliyor. Bu ekmeği bizimle yaratan 
tüm Arpaş çalışanlarına, müşterilerimize ve sektörün 
tüm üyelerine çok teşekkür ederiz. Onlar olmasaydı bu 
fuarlar, bu sektör ve bu dinamizm olmazdı. Bugün biz 
bir kategoride birincilik ödülü aldık ama aslında burada 
birinciliği alan aslında Türk kuyum sektörü ve sektöre 
emek veren insanlardır. Biz de bugün onlar adına bu 
ödülü kaldırdık.’’ 
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Kredi Kartına 4 Taksit, 
İç Piyasaya Nefes Aldıracak
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, 
BDDK tarafından mücevherde kredi kartına 4 taksit düzenlemesi yapılacağı 
açıklamasına ilişkin olarak; “Mücevherde iç piyasaya nefes aldıracak bu 
kararın alınmasından çok mutluyuz. Hükümetimizin mücevher sektörüne 
olan inancı ve desteğinden dolayı teşekkür ederiz. Sektörümüzü kötü 
amaçla kullananları saf dışı bırakmak adına elimizden geleni yapacağız” 
değerlendirmesinde bulundu.
Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu 
tarafından kuyumculukta 
işçilik gerektiren ziynet, 
takı ve mücevherat 
ürünlerinde kredi kartına 
4 taksit düzenlemesi 
yapılacağı ancak çeyrek 
altın, gram altın, külçe 
altın vb. ürünlerde taksit 
olmayacağı yönündeki 
açıklama, Mücevher 
İhracatçıları Birliği 
tarafından büyük bir 
memnuniyetle karşılandı. 

“Sektörü kötü amaçla 
kullananları saf dışı 
edeceğiz”

Açıklamayı değerlendiren 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Kamar, 
şunları dile getirdi:

“Sektör olarak kredi 
kartına hangi şartlarla 4 
taksit uygulamasının geri 
getirilebileceğini aktarmak 
amacıyla Ankara’ya 

son 6 ayda 4 kez ziyaret 
gerçekleştirdik. Sonuçta 
35 bin kuyumcu ve 6 
bin üreticisiyle toplam 1 
milyon kişinin geçimini 
sağladığı mücevher 
sektörüne nefes aldıracak 
böylesi bir kararın 
alınması bizler için büyük 
bir mutluluk. Kararla 
birlikte hem ihracat 
adına hem de iç piyasada 
stratejik bir sektör olmak 
için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz. 

İlk olarak sektördeki tüm 
alt birimlerle bir araya 
gelerek sektörümüzü 
kötü amaçlı kullananları 
nasıl saf dışı edebiliriz, 
bunu görüşeceğiz. 
Karardan dolayı başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere mücevher 
sektörüne inanan ve bu 
sektörü destekleyenlere 
teşekkürü bir borç biliriz.” 
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ASRIN EN BÜYÜK KARE ELMASI: 
THE GRAFF LESEDI LA RONA

Tam şu sıralarda bundan bin yıl sonra elmas tarihine göz 
attığınızda görebileceğiniz, göz ardı edilemeyecek “büyüklükte” 
bir haber gündemde.  Ana başlıkları oluşturan bu haber 

dünyanın en sıra dışı elmaslarının kâşifi Londra merkezli ünlü 
kuyumcu Graff ’tan geldi;  Graff ’ın taş ustaları, 2016’da Botswana’daki 
Lucara Karowe madeninden çıkarılan “Işığımız” anlamına gelen 
Lesedi La Rona adını verdikleri kaba taştan ilk 60 kusursuz 
mücevherini ortaya çıkardı. Taştan aynı zamanda 302.37 karatıyla 
dünyadaki tüm diğer kare elmasları gerisinde bırakan zümrüt kesimi 
The Graff Lesedi La Rona adındaki elmas taş meydana getirildi. Son 
100 yıl içinde keşfedilen türünün en büyüğü olma rekoruna sahip 
elmas, Amerikan Gemoloji Enstitüsü tarafından boyutu dışında renk 
ve billurluk kalitesi açısından da en yüksek seviyede derecelendirildi. 

Lesedi La Rona’nın keşfinin ardından Graff, uzun süre taşın 
kaba halinden en yüksek karatı nasıl elde edebileceklerine kafa 
yormuştu. Sahip oldukları ekipmanlar da hesaba katıldığında 300 
karat gibi bir rakama ulaşmak başta imkansız olarak atfedilmişti. 
Bu derece büyük bir taş için uygun ekipmanları yoktu ve taşın en 
son potansiyelini açığa çıkaracak daha ileri teknoloji tarayıcı ve 
görüntüleme yazılımı geliştirmek zorundalardı. Gemoloji dünyasının 
en yetenekli gemologlarını barındıran ekibiyle Graff, 1,5 yıldan fazla 
süren çalışmasının sonunda taşın kesimini matematiksel olarak en 
mükemmel sonuçları almaya imkân verecek şekilde gerçekleştirdi, 
işledi ve Lesedi La Rona’dan eşsiz mücevher parçaları yarattı. Ortaya 
çıkan küpe, yüzük ve kolyeler arasındaki rekortmen The Graff Lesedi 
La Rona ise sonunda şanslı alıcısına kavuşmaya hazır!
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PIRLANTALI MÜCEVHERİN ZİRVESİ 
ÖDÜLLERİNİ ALDI

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Mücevher 
Tasarım Gala Gecesi’nde Pırlantalı Mücevher Kategorisi'nin ihracat 

şampiyonları da ödüllerini aldı. 2018 yılında en yüksek pırlantalı 
mücevher ihracat rakamını gerçekleştiren Zen Pırlanta birinci 
olurken, zirvedeki diğer firmalardan  Storks ikinci oldu. Emel 

Pırlanta üçüncü sırada yer aldı.

Mücevher Tasarım Gala Gecesi’nde ihracatın 
zirvesindeki firmalar da ödüllerini aldı. 
Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılı 

verilerine göre Pırlantalı Mücevher Kategorisi ihracat 
lideri Zen Pırlanta oldu. Zirvedeki diğer firmalardan 
Storks ikinci, Emel Pırlanta ise üçüncü sırada yer aldı.

Ödül gecesinde sorularımızı yanıtlayan Zen Pırlanta 
Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş şu noktaların 
altını çizdi. ‘’Ülkemiz için ihracatın çok önemli olduğu 
zamanlardan geçiyoruz. Biz de ekibimizdeki tüm 
çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu bilinçle çalışmaya 
devam ediyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz mücevherlerin 

dünyanın dört bir yanındaki kadınların zarafetlerini 
tamamladığına tanıklık etmek ve ülkemize döviz 
kazandırmış olmak bizim için gurur kaynağıdır. 
Zincir mağazacılığın yanında ihracat alanında da 
büyümeye devam ettiğimiz bir yıl olarak 2018 yılını 
geride bırakmıştık. Bu ödül ile geçtiğimiz yıl ortaya 
koyduğumuz başarının tescillenmiş olmasından 
mutluyuz. Biz Zen Pırlanta olarak bundan sonraki 
süreçte de bu istikrarlı çizgimizi devam ettireceğiz. 
Sektörümüzdeki tüm firmalarla birlikte Türkiye’de 
üretilen mücevherleri dünyanın dört bir yanına 
ulaştırma yolunda durmadan, yorulmadan çalışacağız.''  
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MOTÜR ÇALIŞMA 
GRUBU TOPLANDI

Görsel : Somoro
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Mücevher İhracatçıları Birliği yönetiminin aldığı yeni karara göre ihracatçı 
firmalara kategori bazında hizmet verilmeye başlandı. Firmalar faaliyet 
alanlarına göre montürcü, pırlantacı, altıncı gibi kategorilere ayrılarak özel 
çalışma grupları oluşturulacak ve kategori bazında iş planları da devreye 
alınacak. Bu toplantılardan ilki montür kategorisinde faaliyet gösteren 
firmalar ile yapıldı. Toplantıya çok sayıda firma katıldı. 

Mücevher İhracatçıları Birliği, 
üye ihracatçı firmalara 

verilecek hizmetin kalitesini 
artırmak ve ortak akıl ile hareket 
ederek hedeflere ulaşmayı 
kolaylaştırmak amacıyla yeni 
bir hizmet konsepti geliştirdi. 
Bu yeni konsepte göre firmalar 
faaliyet alanlarına göre kategorilere 
ayrılacak. Her kategoride faaliyet 
gösteren firmalarla toplantılar 
yapılacak, kategori bazında sorunlar 
belirlenecek, çalışma grupları ve iş 
planları oluşturulacak.

Yeni çalışma konseptine yönelik 
ilk toplantı montür kategorisinde 
faaliyet gösteren firmalarla 
yapıldı. Mayıs ayının başında 
gerçekleştirilen toplantıya çok 
sayıda firma katıldı. ‘’Ulusal ve 
uluslararası fuarlardan daha 
yüksek verim alınabilmesi amacıyla 
yapılması gerekenler’’ ana başlığında 
başlayan toplantıda diğer sorunlar 
ve çözüm önerileri de gündeme 
getirildi. 

Kategori bazında çalışmalar 
yapılmasının oldukça faydalı 
sonuçlar doğuracağını 
düşündüklerini ve bu yüzden bu 
konsepti hazaya geçirdiklerini 
belirten Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkan Yardımcısı Emil 
Güzeliş toplantıyla ve yeni 
konseptle ilgili şunları söyledi; 
‘’Bugün montür alanında faaliyet 
gösteren firmalarla bir araya 
geldik. Önümüzdeki dönemde 
altın, pırlanta ve diğer alanlardaki 
firmalarımız ile de bir araya 
geleceğiz. Her kategorinin kendine 
göre sorunları ve kritik başarı 
faktörleri var. Bunlar üzerinde 
detaylı çalışabilme imkanı 
bulabiliyoruz. Her bir katılımcı 
firmanın yaşadığı sorunları ve 
çözüm önerilerini dinleyip, bunlara 
yönelik iş planları geliştirebiliyoruz. 
Bugün burada çokfaydalı fikirler 
alabilme mkanımız oldu. Mücevher 
İhracatçıları Birliği olarak 
üyelerimizle sıkı iletişim içerisinde 
ve ortak akıl ile hareket etmeye 
devam edeceğiz.’’

Her kategorinin kendine 
göre sorunları ve kritik 

başarı faktörleri var. 
Bunlar üzerinde detaylı 

çalışabilme imkanı 
bulabiliyoruz. 
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Fuarlara doğru hazırlanmayı 
öğrenmeliyiz
Fuarlara hazırlık çalışmaları ve 
yetişmiş insan kaynağının önemi 
konuları toplantının önemli 
gündem maddeleri arasında er 
aldı. Fuarlardan daha yüksek 
fayda sağlanabilmesi için hazırlık 
aşamasının önemli olduğunu 
vurgulayan Emil Güzeliş 
sözlerine şöyle devam etti; ‘’Ne 
yazık ki firmalarımızın çoğu 
fuarlara hazırlanma konusunda 
yeterli bilgiye sahip değil. İyi 
hazırlanamayan firma, fuardan 
verim alamıyor ve sonra kendisi 
dışındaki faktörlere bahane bulma 
yoluna gidiyor. Örneğin, alım 
heyeti kapsamında 1500 yabancı 
alıcıyı fuara getiriyoruz. Firma ‘’ben 
yabancı alım heyetinden verim 
alamadım’’ diyor. Halbuki yanındaki 
ya da karşısındaki firma bundan 
son derece memnun. Çünkü gerekli 
hazırlığını yapmış, koleksiyonlar 
çalışmış, vitrinini, standını, 
ışıklandırmasını iyi çalışmış ve 

hepsinden önemli ‘’Kaliteli, işi bilen 
satış personeli’’ istihdam etmiş. 
Tabi ki olumlu sonuçlarını da almış. 
Bz bu konudaki eksiği tespit ettik 
ve geçtiğimiz fuardan itibaren bir 
çalışma başlattık. Artık fuara doğru 
hazırlanılması için firmalarımıza 
bilgi dosyaları dağıtıyoruz.  

Nitelikli satış personeli önemli
‘’Fuarlardan verim alabilmenin en 
önemli faktörünün nitelikli satış 
personeli olduğunu düşünüyorum. 
Dil bilen, analitik düşünme 
yeteneğine sahip, satış odaklı 
başarılı satış personeli istihdamı 
çok önemli. Fuarlardan verim 
alabilmek için buna son derece 
önem vermeliyiz. Ama gelin görün 
ki pek çok firmamız ne yazık ki bu 
konuda gerekli adımları atmıyor, 
klasik bir aile şirketi refleksiyle 
ürün koleksiyonlarını da kendisi 
hazırlıyor, stand kurulumuna da 
kendisi takip, müşterilere servisi de 
kendisi yapıyor. Artık bu konudaki 
anlayışımızı değiştirmeliyiz.

APEL-İŞ

ARMAN GÜLLÜOĞLU

BELBAK

DEMİRHAN

ERİŞ

ERSİN KOYUNCU

ESER-İŞ

HALEF

HERCA

MODEL

MONTÜR DİZAYN

RAFFİ

SADE-İŞ

SİNA

SOMORO

DAPPRİMA

SAFİR

GIANNI

SİMORO

LİDYA

ÖZCAN GÜMÜŞ

MONTÜR İŞ

TOPLANTIYA 
KATILAN 

FİRMALAR
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MOUNTURK UR-GE 
PROJESİ BAŞLIYOR
Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığı’nın “Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” hakkında tebliğ 
kapsamında, ihracat ve uluslararası rekabeti artırmak amacı ile montür ürün 
grubunda faaliyet göstermekte olan üye firmalara yönelik proje başlatılıyor.

Mücevher İhracatçıları Birliği 
montür kategorisinde 
faaliyet gösteren, birlik 

üyesi firmaların katılabileceği ve 36 ay 
sürecek ‘’MounTurk UR-GE Projesi’’ni 
hayata geçirmeye hazırlanıyor. Birlik 
tarafından paylaşılan duyuruda 
konunun detayları üyelere şu şekilde 
paylaşıldı; 

‘’Bilindiği gibi Türkiye İhracat 
Stratejisi ile firmaların üretimde orta 
ve ileri düzey teknolojiyi kullanarak, 
katma değeri yüksek ürünlerle dünya 
pazarlarında sürdürülebilir ihracat 
gerçekleştirmelerinin sağlanması 
amaçlanmıştır. Sektörlerimizde 
sürdürülebilir ihracatı artırmak 

ve uluslararası rekabet gücünü 
geliştirmek için hedef odaklı 
adımlara ihtiyaç vardır. Bu amaçla 
Ticaret Bakanlığı’nın "Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ" 
2010 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Tebliğ kapsamında işbirliği kurumları 
önderliğinde bir araya gelen firmalar, 
uluslararası pazarlara girmek ve 
rekabet güçlerini artırmak için uzman 
ve danışmanlar eşliğinde ihtiyaçlarını 
belirleyerek, sonrasında gereken 
somut adımları atabilme imkanı 
bulmaktadır. Tebliğ kapsamında aynı 
sektörde faaliyet göstermekte olan 
firmalar birlikte hareket ederek, ortak 
sorunlarına ortak çözümler üretme ve 

uluslararası platformda bölgesel güç 
oluşturma imkanı bulabilmektedir. 
Belirlenen ulusal hedefler ışığında 
Mücevher   İhracatçıları Birliği 
tarafından “MOUNTURK UR-GE 
PROJESİ” başlatılacaktır. Bu amaçla 
yeni projede yer alacak ve destekten 
yararlanacak firmalar belirlenecektir. 
İlgilenen firmaların en geç 24 Mayıs 
2019 Cuma günü mesai bitimine 
kadar birliğimiz ile iletişime 
geçmeleri gerekmektedir. Proje’ye 
dahil olacak firma sayısı sınırlıdır. 
Destek kapsamında yürütülecek olan 
Proje’de yer alacak olan ilgili firmalar 
aşağıdaki faaliyetlere katılma, 
danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden 
yararlanma imkanı bulacaklardır: 
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İHTİYAÇ ANALİZİ: 
Proje kapsamında firmaların, ihracat, uluslararası 
pazar bilgisi, yönetim ve üretim süreçleri gibi alanlarda 
yaşadıkları ortak sorunların belirlenmesine yönelik 
ihtiyaç analizinin yapılması ve gerekli görülen 
ihtiyaçların proje kapsamında çözülmesi,
 
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK PROGRAMLARI: 

Proje kapsamında eğitim ve danışmanlık (Dış Ticaret 
Yönetimi, Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, 
Markalaşma, İnovasyon ve Kümelenme, Kurumsallaşma 
ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite ve Verimlilik, 
Moda ve Tasarım ve Bakanlıkça uygun görülen sektöre 
özgü konularda) programlarından faydalanılması, 

YURTDIŞI PAZARLAMA PROGRAMLARI: 
•Uluslararası pazarların ve bu pazarlarda organize edilen 
fuar ve etkinliklere katılım, 
•Uluslararası Ticaret ve Alım Heyetlerinin 
düzenlenmesi, 
•Yurt dışı pazar ziyaretlerinin yapılması ile üreticilerin 
vizyonunun genişletilmesi ve uluslararası pazarın 
istekleri doğrultusunda üretim yapılması, 
•Eşleştirme faaliyetleri ile projenin bölgede rekabet 
avantajları belirlemesi ve ilgili alanda başarılı firmaların 
veya bölgelerin kıyaslama ile incelenmesi, kullanılabilir 
bilgilerin elde edilmesi, 

FİRMALAR İÇİN BİREYSEL DANIŞMANLIK: 
Proje sonunda elde edilen sonuçlarla, firmalar için 
münferit danışmanlık hizmetlerinin verilebiliyor olması. 

Proje’nin Süresi: Proje 36 ay sürecektir. 

İlgilenen Firmalarda Aranan Şartlar: 

•Proje’de yer almak isteyen firmaların Montür ürün 
grubunda faaliyet göstermeleri, 
•Firmaların İMMİB-Mücevher İhracatçıları Birliği üyesi 
olması, 
•Destekten faydalanmak isteyen firmaların işbirliğine 
açık olmaları, 
•Proje kapsamında yer alacak firmaların 36 ay boyunca 
tüm faaliyet ve belirlenecek etkinliklere aktif olarak 
katılacaklarını taahhüt etmeleri, 
•Proje boyunca belirli sürede personelin katılımını 
sağlamayı ve aktif rol almayı kabul etmeleri, 
•Firma yapılarının LTD. veya A.Ş. olması, 

İlgilenen firmalar aşağıdaki iletişim bilgilerinden 
birliğimize ulaşıp detaylı bilgi alabilirler.

İletişim Bilgileri  : Ayça UYSAL
Tel   : 0212 454 09 02
E-mail   : ayca.uysal@immib.org.tr

 

Aynı sektörde faaliyet göstermekte olan firmalar birlikte hareket ederek, ortak 
sorunlarına ortak çözümler üretme ve uluslararası platformda bölgesel güç oluşturma 
imkanı bulabilmektedir. 
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WALLACE CHAN 
MÜCEVHERLERİN ŞAİRANE USTASI
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Tutku dolu Asyalı mücevher 
zanaatkârı olan Wallace Chan, 
etkileyici tasarımlarında eski dünya 
bilgeliğini yenilikçi tekniklerle 
birleştiriyor; kışkırtıcı ve şiirsel 
tasarımlarındaki hayal gücü ve 
üstün işçilikle mücevher sanatının 
sınırlarını zorluyor.

Sanat ve zanaatın eşsiz birleşimine tanık olmak 
isterseniz, Çin kültürü ve Çin felsefesinin, eski ve 
yeninin, Doğu ve Batı’nın kesişim noktası Hong 

Kong’ta ünlü mücevher sanatçısı Wallace Chan ile yüz 
yüze geleceksiniz.

Chan, geleneksel kıyafetleri, uzun sakalı ve gizemli 
tavırları ile Hong Kong’un eski dünyasına ait bir 
filozof olarak görünebilir ama kendisi zamane 
dünyamızda, devrimsel nitelikteki teknik gelişmeleri 
ve ustalığı ile yenilikçi bir mücevher sanatçısı olarak 
üne kavuştu. Chan, antik Çin taş oymacılığı sanatını 
tekrardan canlandıran ve uzay çağı teknolojisi ile sıra 
dışı taş dizim tekniklerinin kullanımını geliştirerek 
dalında çığır açan bir isim. Bunu yaparken, mücevher 
dünyasına tamamen yeni bir görsel dille beraber 
metalik tonları içeren bir renk paleti sundu. Bugün, 
geriye dönüp baktığımızda, “Geleceğe ilham vermek 
için geçmişi kucaklamak zorundasınız,” diyor ve 
ekliyor: “Bana göre mücevher bir sanattır. Süsleme, 
insan vücuduyla uyum sağlamadıkça çok az şey ifade 
eder. Yaratımlarımın, form ve işlev arasında, birey ile 
evren arasında ve geçmiş ile gelecek arasında kışkırtıcı 
bir diyalog kurmasını istiyorum.”
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Chan, taşların dünyasına 16 yaşındayken 
gelenekçi bir taş oymacısının yanında 
çıraklık yaparak girdi ancak kısıtlamalarda 
boğulduğunu fark ettikten kısa bir süre sonra, 
kendi başına çalışmaya başladı; ilk olarak 
mineral ve sert taşlarla, daha sonrasında ise 
değerli taşlarla. İkinci el bir kitapçıda bulduğu 
Michelangelo’nun heykelleri üzerine bir 
kitaptan derinden etkilenen Chan, yavaş yavaş 
Batı’nın etkilerini almaya başladı.

Chan, uzun yıllar süren çalışmalarından ve 
tecrübesinden sonra  1987 yılında kendine özgü 
bir kesim tekniği olan Wallace Cut’ı (Wallace 
Kesimi) ortaya çıkardı. Wallace Cut,  oyma 
taşını taş kesimiyle birleştirerek hologram 
benzeri bir yanılsama yaratan bir yontma 
tekniği. Chan, o zamandan beri de 21. yüzyıl 
mücevherlerine yeni yaratıcı ifadeler vermek 
adına olağanüstü yeteneklerini sergilemeyi 
sürdürüyor.

Son birkaç yılda, Chan’in ünü daha da arttı; 
artık yüksek mücevherleri dünya çapındaki 
koleksiyoncular, müzayede evleri, müzeler, 
galeriler ve sahne sanatçıları tarafından tercih 
ediliyor. Duygu yüklü heykelimsi eserlerinden 
şu an başyapıt olarak bahsedilen Chan’in 
çeliğin beş katı kuvvetindeki kırılmaz porselen 
materyalli tasarımlarını içeren “The Wallace 
Chan Porcelain” koleksiyonu da bu iddianın en 
iyi kanıtı niteliğinde.

Chan, taşların dünyasına 16 yaşındayken 
gelenekçi bir taş oymacısının yanında çıraklık 
yaparak girdi ancak kısıtlamalarda boğulduğunu 
fark ettikten kısa bir süre sonra, kendi başına 
çalışmaya başladı.



  25JTR EXPORTJTR.ORG.TR



26 JTR EXPORT JTR.ORG.TR

JTR      HABER

ALTININ SERBEST DOLAŞIMI İÇİN 
KRUVAZİYER TURİZMİ BİR FIRSAT 
OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar;

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un dile getirdiği Türkiye’nin bu yıl kruvaziyer 
turizmiyle turist rekoru kırması hedefinin fırsata çevrilmesi gerektiğini belirterek; 
“Turistlerin ülkemize girişlerinde yanlarında altın getirebilmelerine, yani altının 
serbest dolaşımına izin verilmesi gerekiyor. Böylelikle hem iç piyasaya katma 
değer sağlanır hem de ülkeye giren altının işlenerek yurt dışına satılmasıyla 
ihracata katkı yapılır” dedi.
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Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği, 

yaklaşan yaz mevsimiyle 
birlikte Türk limanlarına 
demirleyecek kruvaziyer 
gemilerindeki artışın, 
gerçekleştirilecek yasal 
bir düzenleme ile fırsata 
çevrilerek mücevher 
ihracatı adına itici bir güç 
olacağını öngörüyor. 

“Altın, Para gibi 
Kullanılmalı”
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Kamar, 
yaklaşık 35 bin kuyumcu 
ve 6 bin üreticisiyle 
birlikte toplam 1 milyon 
kişiye istihdam sağlayan 
mücevher sektörünün 
stratejik bir sektör olarak 
kabul edilerek her ay 
ihracat rekoruna imza 
atması için altının serbest 
dolaşımda olması ve 
altınla ticaretin serbest 
bırakılması gerektiğinin 

altını çizerek, şunları dile 
getirdi:

“Kültür ve Turizm 
Bakanımız Sayın Mehmet 
Nuri Ersoy’un, Marmara 
ve Ege bölgelerinde 
kruvaziyer turizmine 
yönelik aktardığı 
hedefleri önemsiyoruz. 
Kurvaziyerlerle satın alma 
gücü yüksek, nitelikli 
turistlerin ülkemize 
gelmesi, iç piyasaya büyük 
katkı sağlayacak. Turist 
başına yapılan mevcut 
ortalama harcamanın 
artması ile mücevher 
sektörü hem iç piyasada 
hem de ihracattaki payını 
artıracak. Çünkü turistler 
için her ülke, belli başlı 
ürünleriyle öne çıkar. 
Örneğin Türkiye dendiği 
zaman turistlerin aklına 
halı, deri ve mücevher 
geliyor. Yapılacak yasal bir 
düzenleme ile turistlerin 
Türkiye’ye girişlerinde 
yanlarında 2 – 3 kilogram 

altın getirmeleri serbest 
bırakılarak hem iç 
piyasaya hem de ihracata 
katkı sağlanabilir. 
Bugün için turistler, 
ülkemize diledikleri 
kadar döviz getirebiliyor 
ancak gümrüklerden 
birkaç gram altınla 
dahi geçemiyorsunuz. 
Altının serbest dolaşımda 
olmasıyla turistler, 
ülkemize girişte 
yanlarında getirdikleri 
altını beyan ederler, 
böylelikle her bir turistin 
ne kadar altınla ülkemize 
geldiği ve bunun ne 
kadarını alışverişte 
kullandığı da kayıt altına 
alınmış olur.”

“Dubai’yi Tahtından 
İndireceğiz”
“Türkiye, bugün için ciddi 
bir döviz baskısı yaşıyor. 
Altınla ticaretin serbest 
bırakılmasıyla döviz 
baskısından kurtulabilir, 
ihracat miktarlarımızı 

katlayabiliriz” diyen 
Mustafa Kamar, “Ülke 
olarak ciddi bir mücevher 
üretimine sahibiz ancak 
yine de hiçbir şekilde 
üretimi olmayan ancak 
ticarette altın kullanan 
Dubai’nin yakaladığı 
seviyelere erişemiyoruz. 
Altınla ticaretin serbest 
bırakılmasıyla birlikte 
mücevher ihracatında 
Dubai’yı tahtından 
indireceğimize 
inanıyoruz” ifadelerini 
kullandı.  

Dört ayda 1,082 
milyar Dolar İhracat
Mücevher İhracatçıları 
Birliği, 2019 yılı Nisan 
ayında 258,9 milyon 
dolar değerinde ihracata 
imza atarak, yılbaşından 
bu yana geçen 4 ayda 
toplam 1 milyar 82 
milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirmiş oldu. 

Türkiye, bugün için ciddi bir döviz 
baskısı yaşıyor. Altınla ticaretin 

serbest bırakılmasıyla döviz 
baskısından kurtulabilir, ihracat 

miktarlarımızı katlayabiliriz
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Yalnızca kuyumculuk ve mücevherat sektörünün değil Türkiye ekonomisinin en 
önemli aktörlerinden biri haline gelen Ahlatcı Holding, 2018 yılında gösterdiği 
rekor performans ile altın ihracatının da devleri arasına girdi. Çorum’daki dev 

üretim tesislerinin devreye girmesinden kısa bir süre sonra, en büyük ihracatçılar 
sıralamasında rekor bir yükseliş gösteren Ahlatcı, Türkiye mücevherat sektörünün 

en büyük ikinci ihracatçısı konumuna yükseldi.   

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin gelenekselleşen 
gala gecesinde, mücevher ihracatında dereceye 
giren firmalar ödüllerini aldı. 2018 yılında 

gerçekleştirdiği ihracat ile mücevherat sektörü tarihinin 
rekor performans artışını ortaya koyan Ahlatcı Holding, 
Türkiye Mücevherat sektörünün en büyük ihracatçıları 
sıralamasında ikinciliğe yükseldi. İhracatın zirvesinde yer 
alan firmaların ödüllerini aldığı gecede açıklama yapan 
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı 
şunları söyledi;

Önümüzdeki dönemde rakamlarımızı daha da yükseklere 
taşıyacağız
‘’Sektörümüz geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdi. Biz de gösterdiğimiz performans ile bu 
başarının ortaya konmasında katkıda bulunduk. İnşallah 
önümüzdeki dönemde ihracat rakamlarımızı daha da 
yükseklere taşıyacağız. 

AHLATCI HOLDİNG 
İHRACATIN ZİRVESİNDE
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İhracat kutsal bir görev
Ülkemizin ihracata ihtiyacı var. İhracatımızın artması 
için harcanan her emeğin kutsal olduğunu düşünüyor ve 
Çorum’daki fabrikamızda çalışan 450 arkadaşımızla birlikte bu 
bilinçle günde 3 vardiya, gece gündüz demeden daha iyisi için 
çaba sarf ediyoruz. Çorum’da üretilen altın takıların, dünyanın 
dört bir yanındaki kadınların zarafetlerini tamamladıklarını 
bilmek bize ayrı bir gurur veriyor. 

Ülkemiz için çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz
Ayrıca gerçekleştirdiğimiz ihracat ile ülkemiz ekonomisine 
katkıda bulunmuş olmak bizim için son derece önemli. 
Ülkemiz için çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. 
Kurulduğumuz ilk günden bu yana ülke ekonomisine katkıda 
bulunmayı, yüksek katma değer yaratmayı, istihdam sağlamayı 
şiar edinen bir anlayışa sahibiz. Ahlatcı Holding bünyemizde 
bizimle birlikte çalışan yüzlerce arkadaşımızla daha nice 
başarılara imza atacak, ülke ekonomimizin gelişimine katkıda 
bulunmaya devam edeceğiz. 

Tasarım bilincinin gelişmesine katkıda bulunuyoruz
Yüksek katma değerli ürünler üretmenin en önemli 
unsurlarından birinin tasarım olduğunu düşünüyoruz. 
Global pazarlarda rekabetçi olabilmek için tasarım bilincinin 
gelişimine destek olmak hepimizin görevi olmalı. Ahlatcı 
Holding olarak bu konuya özel önem veriyor, tasarımcıları 
destekliyoruz. Bu yüzden Mücevher İhracatçıları Birliği 
tarafından gerçekleştirilen geleneksel Mücevher Takı Tasarım 
Yarışması’nda finale kalan 10 tasarımdan 2’sinin sponsoru 
olduk. Sektörümüz yetişmiş insan kaynağına ve modern üretim 
ekipmanlarıyla donatılmış dev ölçekli fabrikalara sahiptir. Bu 
avantajlarımızı kullanıp, tasarımın ön planda olduğu, yüksek 
katma değerli ürünler üreterek, sektörümüzün dünya lideri 
olacağına inancımız tamdır. Fabrikamızdaki 450 arkadaşımız 
ile, sektörümüzü dünya lideri konuma taşımak amacıyla, 
üzerimize düşen görevin en iyisini yapmak için gece gündüz 
çalışmaya devam edeceğiz.

Gerçekleştirdiğimiz 
ihracat ile ülkemiz 

ekonomisine katkıda 
bulunmuş olmak bizim 

için son derece önemli. 
Ülkemiz için çok iyi 

şeyler yaptığımızı 
düşünüyoruz. 
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IJS ZİYARETÇİ REKORU KIRDI, 
123 ÜLKEDEN 30.741 KİŞİYİ AĞIRLADI!

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan ve 
Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası mücevher ihtisas fuarı olan Istanbul 
Jewelry Show - Mart 2019 sona erdi. 24 ülkeden 1.250 firma ve 

markanın en son ürün ve hizmetlerini sergilediği fuarı, 123 ülkeden 30.741 
sektör profesyoneli ziyaret etti. Kuyumculuk sektörünün kısa ve uzun vadeli 
ihtiyaçlarını 20 yıldan uzun süredir karşılayan Türk Ekonomi Bankası 
sponsorluğunda düzenlenen fuar kapsamında Türk fuarcılık sektörünün en 
büyük alım heyeti düzenlendi. Program kapsamında; 65’in üzerinde hedef 
ülkeden 1.500 alıcı fuar kapsamında ağırlandı. Designer Market’te usta ve 
genç tasarımcılar 2019-2020 modasına dair trend ürünleri sergiledi. 

Dünya mücevher sektörünün gözü İstanbul’daydı… 

Dünya mücevher sektörü temsilcilerinin Istanbul Jewelry Show’a ve 
Türkiye’ye ilgisi her geçen yıl artıyor. Bu ilginin en somut örneği ise Mart 
2019 fuarını ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısının %9 oranında artış 
göstermesi oldu. Avrupalı ziyaretçi sayısında %15 artış sağlayan fuar, 
Rusya’nın da dahil olduğu BDT ülkerinde %8 artış sağladı. Kuzey Afrika 
bölgesinden gelen ziyaretçi sayısında ise Mart 2018 fuarına göre %9 artış 
görüldü.

İhracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar 
payının korunması amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, 
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İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 
(İMMİB) Genel Sekreterliği, Mücevher İhracatçıları 
Birliği (JTR) ve UBM Rotaforte’nin organizatörlüğünde 
gerçekleştirilen “Uluslararası Alım Heyeti Programı” 
Türk fuarcılık sektörünün en büyük alım heyeti 
olarak kayıtlara geçti. Avrupa, Ortadoğu, K.Amerika, 
G. Amerika, Kuzey Afrika ve Uzakdoğu bölgelerini 
kapsayan 65 ülkeden gelen 1.500 kişilik alım heyetinin 
ziyareti katılımcı firmalara yeni iş ve iş birliği fırsatları 
sağladı.

Yeni katılımcılar fuarda yerini aldı…

Altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-
değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, 
altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, 
makine - ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik 
ile aydınlatma ürün gruplarının yer aldığı fuara toplam 
24 ülkeden 1.250 mücevher firma ve markası katıldı. 78’i 
yerli, 25’i yabancı olmak üzere 103 yeni katılımcı fuarda 
yerini aldı. 

2019 - 2020 modasında dair en son tasarımlar fuarda 
sergilendi!

Fason üretim döngüsünü kırarak özgün tasarım 
ürünleriyle tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye 
Mücevher Sektörü, 2019-2020 mücevher modasına dair 
trend tasarım ve koleksiyonlarını özel gösterileriyle 
dünya mücevher alıcılarının beğenisine sundu.

Her yıl UBM Rotaforte ve Türkiye Mücevher 
İhracatçıları Birliği iş birliği ile gerçekleştirilen Designer 
Market, Mart 2019 Fuarı’nda da usta ve genç mücevher 
tasarımcılarını aynı çatı altında buluşturdu. Fuar 
alanında özel olarak oluşturulan Designer Market’te 
tasarımcılar, tasarımlarını ve ürettikleri mücevherleri 
sergileyerek büyük ilgi çekti.

Dünya mücevher 
sektörünün Türkiye’ye 

ilgisi bu yıl rekor seviyede



32 JTR EXPORT JTR.ORG.TR

JTR      HABER

YABANCI ALIM HEYETİ 
NASIL BELİRLENİYOR?
Mücevher İhracatçıları Birliği Türkiye’nin en büyük alım heyeti 
organizasyonuna imza atıyor. Bu kapsamda Ekim ve Mart aylarında çok 
sayıda yabancı alıcı İstanbul’da ağırlanıyor. Alım heyeti son yıllarda İstanbul 
Jewelry Show’un lokomotifi haline geldi. Mart ayındaki misafir sayısı 1500’e 
ulaştı. Peki ağırlanacak firmalar nasıl belirleniyor?
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Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nin düzenlediği 
alım heyeti Türkiye’nin 

en büyük alım heyeti özelliğine 
sahip. Mart ayındaki İstanbul 
Jewelry Show kapsamında 1500’e 
yakın alıcı İstanbul’da ağırlandı. 
Peki bu alıcılar nasıl belirleniyor? 
Bu süreci Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkanı Mustafa Kamar’dan 
dinledik.

Çalışmalar aylar öncesinden 
başlıyor
Fuar için çalışmalarımıza 5 ay 
öncesinden başlıyoruz. Öncelikle 
önceki fuarlara gelmiş olan 
firmaların bilgileri elimizde. Üye 
firmalarımızı arayıp, davet etmek 
istedikleri özel müşterilerinin 
listelerini belirlemelerini istiyoruz. 
Söylediğim gibi aylar önce başlayan 
bir çalışma. Hatta son iki hafta bu 
listedeki alıcılar tek tek aranıp teyid 
ediliyor. Katılamayacak olanlar da 
ikna edilip katılmaları sağlanıyor. 

Dünyanın 5 bölgesine, bu 
konuda profesyonel firmalarla 
çalışıyoruz. 
Bu firmalardan da önemli sayıda 
nitelikli alıcı fuarlarımıza geliyor. 
Altından montüre, makide 
ekipmandan gümüşe kadar 
hemen hemen her kategoride alıcı 
gelmesine dikkat ediyoruz. 

Bununla birlikte bütçemiz dahiline 
VIP alıcı kategorisi de belirledik. 
Bu kapsamda, sınırı sayıda ancak 
önemli alıcıların otelle birlikte 
ulaşım giderlerini de karşılıyoruz. 

Firmalarımızdan liste alıyoruz
Alım heyetine ağırlanacak olan 
alıcıların belirlenmesi oldukça 
uzun bir süreç. İlk etapta biz 
üye firmalarımız ile birlikte bir 
eleme yapıyoruz. Sonrasında 
oluşturduğumuz listeyi 3 -4 
hafta öncesinden bakanlık ile 
paylaşıyoruz. 

Liste bakanlık kontrolünden 
geçiyor
Ticaret Bakanlığı yetkilileri de bu 
liste üzerinde detaylı bir istihbarat 
çalışması yaptıktan sonra ziyaretçi 
listemiz netleşmiş oluyor. Bazen 
de bakanlık bize ‘’Bu firma gelmiş 
ama bir faturası ya da alımı yok, 
bu firmayı ağırlamanız doğru 
olmayabilir’’ şeklinde dönüş 
yapabiliyor. Kısacası oldukça uzun 
süreli ve titiz bir çalışma ortaya 
konuyor. 

Fuar ziyaretlerini kontrol 
ediyoruz
Misafirlerimizin fuar ziyaretlerini 
de takip ediyoruz. Geçen 
fuardan itibaren bu konuda bir 
uygulamaya başladık. Firmalara 
kart tanımlıyoruz. Alıcılarımız fuara 
en az 2 gün gelerek, bu kartlarına 

Üye firmalarımızı arayıp, 
davet etmek istedikleri 

özel müşterilerinin 
listelerini belirlemelerini 

istiyoruz.

Yabancı alıcılar fuarın ilk günü 
''İkili Görüşme Toplantıları''na da katılıyor.
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2 kaşe vurduruyorlar. Üçüncü gün 
misafirlerimiz otelden ayrılırken 
görevliler bu kaşeleri kontrol 
ediyor. Eğer firma fuarı 2 gün 
ziyaret etmediyse konaklama bedeli 
alıcıdan tahsil ediliyor. 

En önemli görev fuar 
katılımcılarına kalıyor
Tabi burada en önemli konu şu; 
biz fuarlara dünyanın dört bir 
yanından titiz araştırmalar sonucu 
nitelikli alıcıları getiriyoruz. 
Konaklamalarını, hatta çok 
önemli alıcıların ulaşımlarını 
dahi karşılıyoruz. Üstelik bunu 
yaparken fuar katılımcısı üye 
ihracatçı firmalarımızdan listeler 
alıyoruz. Bu yabancı alıcıların fuara 
girip girmediklerini de kontrol 
ediyoruz. Ama takdir edersiniz 
ki bundan sonrası firmalarımıza 
kalıyor. Eğer fuara katılan firma 
gerektiği gibi hazırlanmazsa bizim 
getirdiğimiz alıcılardan da verim 
alamıyor, ‘’Nitelikli alıcılar gelmedi’’ 
diye sitem ediyor. Oysaki fuara 
iyi hazırlanan katılımcılar, bu 
çalışmanın meyvelerini topluyor. 

Artık katılımcıların eğitimine 
odaklanıyoruz
Fuara katılan her firmanın iş 
yapması bizim için önemli. Ama 
gözlemlerimiz şu ki, firmalar 
fuara iyi hazırlanamadıkları 
için satış / ihracat kaybı ortaya 
çıkıyor. Bu yüzden katılımcıların 
fuarlardan verim alabilmeleri için 
bilinçlendirilmesi çalışmalarına 
başladık. Bu fuarda başarılı fuar için 
yapılması gerekenler listesini tüm 
katılımcılara dağıttık.

Firmaları faaliyet alanlarına 
göre kategorize ederek fuar 
konusunda bilinçlendiriyoruz
Fuarlara hazırlık konusunda daha 
sağlıklı bilinçlendirme yapılabilmesi 
için kategori bazında toplantılar 
da düzenlemeye başladık. 
Firmalarımızı montürcü, altıncı, 
gümüşçü vb. şekilde sınıflandırarak 
çalışma grupları oluşturuyor ve 
bu gruplarda da bilgilendirmeler 
yapıyoruz.  

Eğer fuara katılan firma gerektiği 
gibi hazırlanmazsa bizim 
getirdiğimiz alıcılardan da verim 
alamıyor, ‘’Nitelikli alıcılar 
gelmedi’’ diye sitem ediyor. 
Oysaki fuara iyi hazırlanan 
katılımcılar, bu çalışmanın 
meyvelerini topluyor. 
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Ziynet, takı ve mücevher alışverişlerine 2018 yılının Ağustos ayında getirilen 
taksit yasağının kaldırılması, sektörü heyecanlandırdı. Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’in “Kuyumculuk 
sektörünü canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat 
ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacağız” 
açıklaması, sektör açısından olumlu etki yarattı.

Atasay CEO’su Atasay Kamer, konuya ilişkin, taksitli 
alışverişin sektörü hareketlendireceğine dair 
açıklamasında “Son 15 yıldır gerek yurtiçinde 

gerekse yurtdışı pazarlarında başarılı bir şekilde büyüyen 
Türk mücevher ve kuyum sektöründe, bir süredir çeşitli 
sebeplerden dolayı kaldırılan 4 taksit uygulamasının tekrar 
hayata geçirilmiş olmasından dolayı büyük memnuniyet 
duyuyoruz” dedi.

Kamer sözlerine şöyle devam etti: Her yıl 500 bin çiftin 
evlendiği ve tek seferde ödeme yapabilecek güce sahip 
olmayan tüketicilerimiz için, bu uygulamanın bir nebze 
de olsa kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. 35 bin 
perakendeciyi barındıran sektörümüz için faydalı bir 
gelişme oldu. Sektörümüz 2019 yılı başından itibaren 
ihracatta yakaladığı ivmeyi, iç pazarda da bu kararla birlikte 
yakalamasını diliyorum. Bu karar için ilk günden beri 
desteğini hep yanımızda hissettiren BDDK Başkanımız Sayın 
Mehmet Ali Akben’e ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın 
Berat Albayrak’a teşekkürü borç biliriz.

İHRACATTA YAKALANAN İVME, 
İÇ PAZARDA DA YAKALANACAK
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BAŞARILI 
FUAR İÇİN 
YAPILMASI 
GEREKENLER
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Başarılı bir fuar katılımı, ancak doğru planlama ve iyi 
bir takip ile gerçekleştirilebilir. Fuar takibinin başarıya 
ulaşması için, fuarın her aşaması planlanmalı, görev 
alacak kişiler belirlenmeli ve görev tanımları açık bir 
şekilde yapılmalıdır.

FUAR ÖNCESİNDE 
YAPILMASI GEREKENLER
a. Hedeflerin Belirlenmesi

Aşağıda belirtilen genel geçer 
hedeflere bakarak, kendi firmanız 
için, fuara dair beklentilerinizi 
belirleyebilirsiniz. Unutulmaması 
gerekir ki, bu planlamalar fuardan 
önce tamamlanmalı ve sıkı takip 
edilmelidir. Hedefler, yönetim 
ile birlikte kararlaştırılmalı ve 
bu hedefler fuar öncesinde, fuar 
standında görev alacak ekibe tüm 
hatlarıyla aktarılmalıdır. Fuar 
katılımında temel hedefler şu 
şekilde özetlenebilir:

- Kaliteli fuarlarla satışları arttırmak 
ve yeni siparişler almak
- Yeni ürünleri ya da hizmetleri 
tanıtmak
- Mevcut müşterilerle ilişkileri 
geliştirmek
- Yeni müşteriler kazanmak
- Pazar araştırmaları düzenlemek
- Firmaların iletişim kurulabilecek 
kişilerine ait kontak bilgileri elde 
etmek
- Yeni pazarlar ya da ülkelere 
açılmak
- Satış sürecini hızlandırmak
- Medya desteği kazanmak
- Rekabeti kontrol etmek
- Ziyaretçilere eğitim düzenlemek
- Yeni eleman almak

b. Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Nihai tüketiciler, toptancılar 
ve perakendeciler, acenteler, 
tedarikçiler, basın ve halk, hedef 
kitle olarak tanımlanabilir. 

Katılımınızı planlarken, bu fuardaki 
hedef kitlenizi belirlemek, öncelik 
arz etmelidir. İletişim kavramının 
(reklam mesajı, reklam malzemesi 
ve fuar ekibinin oluşturulması) ana 
hatları belirlenirken, hedef kitle 
tanımı ön planda tutulmalıdır. 
Örneğin Bahreyn’de düzenlenen 
ve nihai tüketicilerin de ziyaret 
ettiği Jewellery Arabia ile yalnızca 
sektör mensuplarının ziyaret etiği 
Istanbul Jewelry Show’da hedef 
kitleler farklılık gösterebilir. Farklı 
türde fuarlar, farklı hazırlıklar 
gerektirebilir.

c. Pazar Hakkında Bilgi 
Toplanması

Fuara katılmadan önce, söz konusu 
fuar, ülke ve pazar hakkında temel 

Hedefler, yönetim 
ile birlikte 
kararlaştırılmalı 
ve bu hedefler fuar 
öncesinde, fuar 
standında görev alacak 
ekibe tüm hatlarıyla 
aktarılmalıdır.
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bilgilerin toplanması gerekir. 
Pazar araştırması, bölgesel, ulusal 
ve uluslararası araştırmalara 
dayanmalıdır. Belirlenen sektör ile 
bağlantılı olarak, faal destekleyici 
ortak olabilecek ulusal ve 
uluslararası ticari derneklerin 
listesinin yapılması faydalı olacaktır. 
Pazar araştırmaları, muhtemel 
katılımcı ve ziyaretçilerin, ihtiyaç 
ve isteklerini daha iyi bilmek ve 
sektördeki son gelişmeleri fuar 
konseptine entegre edebilmek 
amacıyla gereklidir.

Pazar hakkında bilgi toplarken 
öncelik verilmesi gereken konular 
şu şekilde özetlenebilir:

- Sektör ve ülke hakkında bilgi 
edinmek
- Rekabetin gözlenmesi (rakiplerin 
fiyat ve ürün politikası hakkında 
bilgi edinmek)
- Rekabet koşullarını gözlemlemek
- Hedef kitle içinde yer alan 
grupların davranışlar ve talepleri 
hakkında bilgi toplamak (Talep 
edilen ayar grupları, altın ve pırlanta 
vs gibi)

- Hedef kitlenin yeniliklere karşı 
yaklaşımı hakkında bilgi edinmek
- Pazardaki boşlukları belirlemek
- Pazardaki eğilimler ve yenilikler 
hakkında bilgi edinmek
- Pazar ile ilgili ihracat olanaklarını 
araştırmak

d. Yetkilendirmelerin Yapılması 
ve Personel Planlaması

Fuar ekibi oluşturulurken de 
hedefler ve hedef kitle göz 
önünde bulundurulmalıdır. Yeni 
tedarikçiler arıyorsanız, “satın alma” 
bölümünden yetkililerin fuarda 
bulunması, doğru olacaktır. Diğer 
taraftan, teknik sunumların ağırlıklı 
olduğu bir fuarda, “araştırma-
geliştirme” bölümünden sorumlu 
kişilerin de fuarda bulunması, 
avantaj sağlayacaktır.

Standınızda çalışacak personeli 
seçerken, bu işte tecrübeli ve istekli 
olanlar tercih edilmelidir. Birden 
fazla dil bilen çalışanlara sahipseniz, 
bu size puan kazandırır. Eğer büyük 
bir standınız varsa ve stand ekibiniz 
(üst düzey yönetici, satış-pazarlama 

Ziyaretçiler, fuarın 
genelinden çok, stand 
görünümünü ve yapısını 
hatırlar. Şirketinizin 
imajını yansıttığı 
için, çalışanlarınızın 
dış görünümü çok 
önemlidir.
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uzmanları, teknik destek çalışanları 
gibi) kalabalık ise, potansiyel 
müşteriler ile anlaşma sürecini 
hızlandırır.

Ziyaretçiler, fuarın genelinden çok, 
stand görünümünü ve yapısını 
hatırlar. Şirketinizin imajını 
yansıttığı için, çalışanlarınızın dış 
görünümü çok önemlidir. Bunun 
yanında, stand personelinizin 
yerel dili konuşabiliyor olması 
da oldukça önemlidir. Fuar 
süresince, standınızda görev 
alacak bir tercüman olması işinizi 
kolaylaştıracaktır.

Çalışanlarınızın, bir arada, uyum 
içinde çalıştığını, ürünleriniz 
hakkında bilgi sahibi olduklarını 
yansıtmanız faydalıdır. Fuar ekibini 
bir araya getirerek, “fuar öncesi 
toplantısı” yapmak gereklidir. 
Şirket hedeflerini göz önünde 
bulundurarak, stantta çalışacak 
kişilere, başarmaları için bir hedef 
verin. Ekibinize, fuar süresince 
nasıl etkili çalışacaklarını gösterin 
ve müşteri üzerinde pozitif etki 
bırakmak için, sadece birkaç 
saniye süreleri olduğu gerçeğini 
vurgulayın. Bu nedenle, her zaman 
hazırlıklı olmaları gerektiğini 
belirtin. Olumsuz bir izlenimin 
düzeltilmesi uzun zaman gerektirir. 
Çalışanlarınıza vereceğiniz eğitimin 
kalitesi, başarıya ulaşmanızda büyük 
rol oynayacaktır.

e. Fuar Esnasında ve 
Sonrasında Kullanılacak Reklam 
Materyallerinin Hazırlanması

Reklam Mesajı
Reklam mesajınız, alıcıya, kar 
ve/veya benzersiz bir servis vaat 
etmelidir. Ürün hakkında verilecek 
bilgi, hedef kitle göz önünde 
bulundurularak hazırlanmalı, 
tüketiciye hitap eden bilgiler, basit 
ve kolay anlaşılabilir, alıcılara hitap 
eden bilgiler ise daha teknik içerikli 
olmalıdır.

Reklam Materyalleri
Öncelikle, fuarda hangi reklam 
materyallerinin (broşür, el 
ilanı, sergilenen ürünlerin 
fotoğrafları vb.) kullanılacağına 
karar verilmelidir. Seçilen 
reklam materyallerinin içeriği ve 
görünümü, hedef kitlenin talepleri 
ile örtüşmelidir.

FUAR ESNASINDA 
YAPILMASI GEREKENLER
a. Ziyaretçilerin Karşılanması, 
Kontakların Kurulması ve 
Geliştirilmesi

Ziyaretçilerin %86’sının satın alma 
gücü olduğu, birçok fuar için geçerli 
bir olgudur.

Çalışanlarınıza 
vereceğiniz eğitimin 

kalitesi, başarıya 
ulaşmanızda büyük rol 

oynayacaktır.
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Bu nedenle, standınıza gelen 
herkese potansiyel müşteri gibi 
davranmak, akıllıca bir pazarlama 
uygulamasıdır. Unutmayınız ki, bir 
kişi sizi ziyaret ediyorsa, o kişinin 
şirketinize veya ürünlerinize karşı 
bir ilgisi vardır. Bu ilgiyi pozitif bir 
ilişkiye çevirmek, fuar ekibinizin 
çabası ile gerçekleşecektir. 

Araştırmalara göre alıcıların %94’ü, 
en iyi ürünü bulabilmek için, 
benzer ürünleri karşılaştırmaktadır. 
Bu karşılaştırmaların çoğu, 
çalışanlarınızın davranışlarına 
ve ürünleri sunuş biçimlerine 
bağlıdır. Bu nedenle, çalışanlarınıza, 
müşterilere karşı kibar, ürün 
hakkında bilgili, açıklamalarında 
kısa ve öz olmalarını hatırlatın. 

Ziyaretçiler, bir yandan 
ekiptekilerin, ürünler ve şirkete dair 
bilgilerini test ederken, bir yandan 
da çalışanlarınızın davranışlarını 
kontrol ederler. Ekibinizde yer 

alanlar, bu sorumluluğun bilincinde 
olmalıdırlar.

Fuarlar ile ilgili başka bir önemli 
nokta, ziyaretçilerin sadece %15’lik 
bölümünün, satış ekibiyle doğrudan 
muhatap olmayı tercih ettiğidir. 
Birçok ziyaretçi, çalışanlarla 
doğrudan muhatap olmak 
istemektedir. Fuarları ziyaret eden, 
ancak memnun olmayan ziyaretçiler 
üzerinde yapılan bir araştırmaya 
göre: %16’lık kesim, fuar satış 
ekibinde görevli kişilere güvenmiyor 
veya onlarla muhatap olmaktan 
hoşlanmıyor.

Öneri: Fuar süresince, 
ekibinizdekilerin zinde olması, 
dolayısıyla müşterilerle iyi temas 
kurabilmesi ve samimi olabilmesi 
için, verilecek araların iyi 
planlanması gerekmektedir.
Öte yandan çalışanlarınıza, 
ziyaretçilerin yüz ifadelerini 
okumayı ve bekleyen kişileri 

Ziyaretçiler, bir 
yandan ekiptekilerin, 
ürünler ve şirkete 
dair bilgilerini test 
ederken, bir yandan 
da çalışanlarınızın 
davranışlarını kontrol 
ederler. Ekibinizde 
yer alanlar, bu 
sorumluluğun bilincinde 
olmalıdırlar.
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selamlamaya çalışmasını hatırlatın. 
%28’i, standa geldikleri zaman, 
kimsenin, kendilerine yardımcı 
olmadığını söylemiştir.

Öneri: Bazen, çalışanlar, 
müşterilerle ilgilendikleri için 
meşgul olabilirler ve gelenlerle 
ilgilenemezler. Ancak, satış 
ekibiniz, zamanın büyük bir 
bölümünü, kendi aralarında veya 
cep telefonlarıyla konuşarak 
geçiriyorlarsa, olası satışları 
kaçırmak gibi önemli bir problemle 
karşı karşıyasınızdır.

%42’ye göre ise, satış ekibi, 
ziyaretçilerin ihtiyaçlarını 
algılayamamaktadır.
Öneri: Çalışanların, ziyaretçileri 
dikkatlice dinlediğinden ve onlara 
uygun cevaplar verdiğinden emin 
olun. Satış süreci boyunca, müşteriyi 
dikkatlice dinlemek, satışın çabuk 
ve başarılı olmasını kolaylaştırır. 
Ziyaretçiler ile iletişim kurarken, 
çeşitli reklam ve promosyon 
materyallerinin kullanılması, daha 
güçlü etki yaratır.

b. Stantta Verimli Çalışma 
Koşullarının Oluşturulması

Çalışanlar, stantta bulundukları 
sürede, 4 – 6 saat boyunca 
performanslarının en üst 
seviyesinde bulunurlar. Bu süreden 
sonra, fiziksel ve zihinsel olarak 

yorgun düşerler. Mümkünse, 
çalışanlarınızı, en fazla, aralıksız 
olarak 4 saat çalıştırmaya özen 
gösterin. Su kaybı ise diğer önemli 
bir husustur. Bu nedenle, stantta 
bulunulduğu süre içinde, düzenli 
olarak su içilmelidir. Ancak, 
standa su dışında içecek ve yiyecek 
bırakılmamalıdır.

 Çalışanlar için iyi bir kahvaltı 
önemli bir husustur. Stantta, hareket 
alanının geniş olması da önemlidir. 
Daha iyi çalışabilmek için, her 
iki çalışana 9 metrekare alan 
düşmelidir. Stanttaki düzenli olması, 
güvenlik ve görünüş için gereklidir. 
Çalışanlar, fuar süresi boyunca, 
standa ayakta durmalıdırlar. Bu 
nedenle, rahat ayakkabılar giymeleri 
gerekir. Zorunlu haller (iş ile ilgili 
konular) dışında, cep telefonları 
stantta kullanılmamalıdır. Fuarın 
her bir dakikası, son derece 
değerlidir. Yapılan en yaygın hata, 
bilgisayar karşısında oturarak 
zaman geçirmek ve sigara içmektir. 
Bu tür davranışlar, firma imajını 
zedelemektedir. Bu ve benzeri 
durumların yaşanmaması için, 
gerekli uyarılar yapılmalıdır. Son 
olarak, iş kartı, elektrikli malzemeler 
için pil vb. bazı donanımların 
bulunması iyi olacaktır.

Çalışanların, 
ziyaretçileri dikkatlice 

dinlediğinden ve 
onlara uygun cevaplar 

verdiğinden emin olun. 
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c.Fuar Hakkında Raporlar 
Çıkartılması

Fuar süresince, gerek kendi 
standınızda, gerekse diğer stantları 
ziyaret ederek gerçekleştirdiğiniz 
görüşmeleri, kayıt altında almanız 
gerekir. Bu kayıtlarda, temel başlıklar 
belirlenmeli ve bu başlıklara 
dair verilerin teminine özen 
gösterilmelidir. Firmalar, rakiplerin 
ürünleri ve pazar hakkında, yoğun 
gözlem yapmalıdırlar. Bu gözlemler, 
rapor biçiminde hazırlanmalı ve 
değerlendirmeler yapılmalıdır. Fuarda 
bulunmayan yöneticiler ve diğer 
ilgili departmanları bilgilendirmek 
amacıyla, raporlar hazırlanmalıdır. 
Standınız ve ürünleriniz hakkında 
aldığınız olumlu veya olumsuz tüm 
görüşleri rapor etmek, bir sonraki 
fuar katılımınızı planlarken, size 
büyük katkılarda bulunacağı gibi, 
ürünlerinizi ve standınızı daha cazip 
hale getirmek için, sizlere temel 

fikirler verecektir. 

FUAR SONRASINDA 
YAPILMASI GEREKENLER
a. Fuar Raporları ve Görüşmelerin 
Değerlendirmesi

Fuardan sonra iletişimi 
koparmamak için, fuar esnasında 
alınan yorumlar ve hazırlanan 
raporlar doğrultusunda, gerekli 
çalışmalar yürütülmelidir. Standınızı 
ziyaret eden firma temsilcilerine, 
fuar sonrasında, ürünlerinize dair 
daha kapsamlı bilgiyi, en kısa sürede 
göndermeniz de faydalı olacaktır.

b. Görüşmelerin Öncelik ve Önemi 
Göz Önünde Bulundurularak, 
Gerekli Toplantıların ve Bilgi 
Aktarımının Acilen Sağlanması

Yetkili kişilerle yapılacak 
bilgi alışverişi doğrultusunda, 
öncelik sıralaması yapılmalı, 
takip eden süreçte izlenecek 

Standınızı ziyaret eden 
firma temsilcilerine, 
fuar sonrasında, 
ürünlerinize dair 
daha kapsamlı 
bilgiyi, en kısa sürede 
göndermeniz de faydalı 
olacaktır.
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yol kararlaştırılmalı ve vakit 
kaybetmeksizin çalışmalara 
başlanmalıdır. Fuarda bağlantı 
kurduğunuz firmalarla, ilişkilerinizi 
sıcak tutmanız gerekir. Söz konusu 
firmalarla ilişkinizi sürdürmeniz, 
uzun dönemde elde edilebilecek 
verimi artıracaktır.

c. İletişim Kurulması, Satış 
Ekibi ile Görüşmelerin Organize 
Edilmesi ve Satışın Tamamlanması

Satış ekibinizin gerekli 
organizasyonu gerçekleştirmesinde, 
fuar esnasında ve sonrasında 
hazırlanan raporların önemli 
bir katkısı olacaktır. Bu açıdan 
bakıldığında, fuar esnasında, 
mümkün oldukça detaylı, müşteri 
ve istenen ürün hakkında her 
türlü bilgiyi içeren raporların 
hazırlanmasının önemi ortaya 
çıkmaktadır. Bu verilerden yola 
çıkılarak hareket edildiği takdirde, 
satış aşaması çok daha kolay ve 
verimli sona erecektir.

d. Başarının Ölçülmesi

Fuar, niceliğine (fuar neticesinde, 
satışta gözlemlenen gelişme) 
ve niteliğine (rakipler ve sektör 
hakkında edinilen bilgiler, şirket 
imajına katılan değer vb.) göre, 
ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 
Dikkat edilmesi, asla unutulmaması 
gereken diğer bir konu, rakip 
firmalar ile bu firmaların 
ürünlerindeki gelişim ve fiyat 
değişikliklerinin gözlemlenmesidir. 
Sizinle birlikte fuara katılan rakip 
firmaların performansını, kendi 
performansınız ile karşılaştırarak, 
eksiklerinizi ortaya çıkartabilirsiniz.

Fuarlar, yeni ürünlerin görücüye 
çıktığı ve alıcılar ile buluştuğu 
organizasyonlardır. Bu özelliği 
nedeniyle de fuar bir şovdur! 
Katılmayı planladığınız fuarlarda, 
nasıl daha iyi olunacağına dair 
araştırma yapın. Uzun vadeli başarı 

için, bu ve benzeri çalışmalar 
zorunludur.

Fuarın karlılık hesaplaması, 
maliyet kayıtları ve geçmiş 
yıllardaki fuar katılımları ile 
yapılacak karşılaştırmalar, 
başarının ölçülmesinde kullanılan 
yöntemlerdir. Bu bilgiler, gelecek 
fuarlara katılım için de önemli 
fikirler verecektir.

Başarıyı, tek başına, satış ile ölçmeye 
çalışmak gerçekçi bir yaklaşım 
değildir. Temel alınması gereken 
nokta, sistemli, sürdürülebilir 
bir çalışma ile iş bağlantılarının 
takibidir. Unutulmamalıdır ki, 
fuar, öncesi ve sonrasıyla uzun bir 
süreci kapsar; yoğun bir çalışma ile 
amacına ulaşabilir ve bütün olarak 
değerlendirilmelidir.

e. Diğer

Başarı, iş ilişkileri üzerine 
kuruludur. Dünya üzerindeki 
fuarlar, ziyaretçiler ve katılımcı 
firmalar arasında olumlu yüz yüze 
ilişkiler yaratmak için sürekli 
yenilenmektedir. Bir internet 
sitesinden veya bir broşür aracılığı 
ile yüz yüze ilişki kuramazsınız. 
Ürünlerinizi somut olarak görmek, 
benzerleri ile karşılaştırmak 
isteyen müşterilerinize, bu olanağı 
sunmanın en verimli yolu fuarlardır. 
Bu sebeple, fuarlara katılmak 
ve bu katılımı etkin bir yol ile 
gerçekleştirmek gerekir.

Son olarak, şirketinizin fuardaki 
başarısı, çalışanlarınızın, 
gelecekte müşterileriniz 
olabilecek ziyaretçilerle olan 
kişisel iletişimleriyle doğrudan 
bağlantılıdır. Müşteri ilişkilerinde, 
güçlü bir fuar ekibinin yanı sıra, 
ürünlerinizi ve firma imajınızı 
gerektiği gibi tanıtmanızı sağlayacak 
fuar standı, en çok dikkat edilmesi 
gereken unsurlardır.
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KUYUMCULUK FUARLARINA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Fuarın açılış tarihinin en az bir ay öncesinden itibaren mevcut ve potansiyel 
müşterilerinize e-posta- SMS veya whatsapp üzerinden mesaj yollayıp fuardaki 
standınıza davet edip, randevu verdiniz mi?

Stand yeriniz ve stand kurulumunuz için  gerekli satın alma işlemlerini tamam-
ladınız mı?

Yüksek kapasiteli satış yaptığınız müşterilerinizi telefonla arayıp, fuardaki standınıza 
davet ettiniz mi?

E-posta ile davet ve randevu2)
1 Ay 15 Gün 1 Hafta 3 Gün

Stand satın alımı1)

Telefon ile davet ve randevu3)
1 Ay 15 Gün 1 Hafta 3 Gün

Firmanızın detaylı iletişim bilgilerinin hatasız olarak fuar kataloğuna girmesini 
sağladınız mı?

Firmanızın web sayfasında bu fuara katıldığınızı detaylı ve çarpıcı bir şekilde duyurup 
mevcut ve potansiyel müşterilerinizi standınıza davet ettiniz mi?

Fuar için yeni koleksiyon ya da ürün hazırladınız mı? 

Fuar standınızın önünden geçenlerin kartvizitinizi kolayca alabileceği bir kartvizit 
askılığı hazırlattınız mı? 

Fuar için standınızda yenilikçi, fark yaratan görseller içerecek bir çalışma yaptınız mı? 

Firmanızın tanıtım broşürü, kataloğu yeterli sayıda ve kalitede hazır mı?

Fuar alanında, fuar kataloglarında ya da sektörel dergilerde firmanızın reklamı için 
rezervasyon yaptınız mı?

İstenildiğinde anında müşterinizle paylaşmak üzere tanıtım materyallerinizin dijital 
kopyaları mevcut mu? 

Bilgi güncellemesi yaptınız mı4)
Evet

Evet

Hayır

Hayır

Web sayfası üzerinden duyuru5)
Evet Hayır

Modelleriniz hazır mı?6)
Evet Hayır

Kartvizit askılığınız var mı?8)
Evet Hayır

Görselleriniz hazır mı?9)
Evet Hayır

Tanıtım materyalleriniz hazır mı?10)
Evet Hayır

Reklam rezervasyonlarınız yapıldı mı?11)
Evet Hayır

Dijital dokümanlarınız hazır mı?12)
Evet Hayır

Sizin ve ekibinizin yeterli sayıda kartvizi var mı? 
Kartvizitlerinizi kontrol ettiniz mi?7)

Evet Hayır

Standınızda ziyaretçilerinize sunmak üzere yöresel ikramlar hazırladınız mı?
İkramlarınız hazır mı?13)

Evet Hayır

Firmanızın yüzü olacak ürünlerinizi öne çıkaran güzel bir vitrin hazırladınız mı? 
Vitrin tasarımınız hazır mı?14)

Evet Hayır

Firmanızda, firmanızın satış tekniklerini bilen, ürünlerinizi iyi tanıyan, duruşuyla sizi 
en iyi şekilde temsil edebilecek, yeterli sayıda ve kalitede satış ekibiniz var mı?

Kolay ve hızlı sipariş yazabilmeniz için numune setinizdeki modellerinize, üzerinde 
ürünün katalog kodunu gösteren barkodlu etiketler taktınız mı?

Çin, Rusya ve diğer hedef pazarlardan gelebilecek alıcılarla, o ülkelerin dili ile 
görüşebilecek yabancı dil bilen elemanınız var mı?

Satış ekibiniz yeterli mi?15)
Evet Hayır

Ekibiniz gerekli dillere hakim mi?16)
Evet Hayır

Ürün barkodlarınız hazır mı?17)
Evet Hayır

Fuar Adı:....................................................

Fuar Tarihi:.........../............./.................... KONTROL LİSTESİKUYUMCULUK FUARINA HAZIRLIK LİSTESİ
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KUYUMCULUK FUARLARINA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Fuarın açılış tarihinin en az bir ay öncesinden itibaren mevcut ve potansiyel 
müşterilerinize e-posta- SMS veya whatsapp üzerinden mesaj yollayıp fuardaki 
standınıza davet edip, randevu verdiniz mi?

Stand yeriniz ve stand kurulumunuz için  gerekli satın alma işlemlerini tamam-
ladınız mı?

Yüksek kapasiteli satış yaptığınız müşterilerinizi telefonla arayıp, fuardaki standınıza 
davet ettiniz mi?

E-posta ile davet ve randevu2)
1 Ay 15 Gün 1 Hafta 3 Gün

Stand satın alımı1)

Telefon ile davet ve randevu3)
1 Ay 15 Gün 1 Hafta 3 Gün

Firmanızın detaylı iletişim bilgilerinin hatasız olarak fuar kataloğuna girmesini 
sağladınız mı?

Firmanızın web sayfasında bu fuara katıldığınızı detaylı ve çarpıcı bir şekilde duyurup 
mevcut ve potansiyel müşterilerinizi standınıza davet ettiniz mi?

Fuar için yeni koleksiyon ya da ürün hazırladınız mı? 

Fuar standınızın önünden geçenlerin kartvizitinizi kolayca alabileceği bir kartvizit 
askılığı hazırlattınız mı? 

Fuar için standınızda yenilikçi, fark yaratan görseller içerecek bir çalışma yaptınız mı? 

Firmanızın tanıtım broşürü, kataloğu yeterli sayıda ve kalitede hazır mı?

Fuar alanında, fuar kataloglarında ya da sektörel dergilerde firmanızın reklamı için 
rezervasyon yaptınız mı?

İstenildiğinde anında müşterinizle paylaşmak üzere tanıtım materyallerinizin dijital 
kopyaları mevcut mu? 

Bilgi güncellemesi yaptınız mı4)
Evet

Evet

Hayır

Hayır

Web sayfası üzerinden duyuru5)
Evet Hayır

Modelleriniz hazır mı?6)
Evet Hayır

Kartvizit askılığınız var mı?8)
Evet Hayır

Görselleriniz hazır mı?9)
Evet Hayır

Tanıtım materyalleriniz hazır mı?10)
Evet Hayır

Reklam rezervasyonlarınız yapıldı mı?11)
Evet Hayır

Dijital dokümanlarınız hazır mı?12)
Evet Hayır

Sizin ve ekibinizin yeterli sayıda kartvizi var mı? 
Kartvizitlerinizi kontrol ettiniz mi?7)

Evet Hayır

Standınızda ziyaretçilerinize sunmak üzere yöresel ikramlar hazırladınız mı?
İkramlarınız hazır mı?13)

Evet Hayır

Firmanızın yüzü olacak ürünlerinizi öne çıkaran güzel bir vitrin hazırladınız mı? 
Vitrin tasarımınız hazır mı?14)

Evet Hayır

Firmanızda, firmanızın satış tekniklerini bilen, ürünlerinizi iyi tanıyan, duruşuyla sizi 
en iyi şekilde temsil edebilecek, yeterli sayıda ve kalitede satış ekibiniz var mı?

Kolay ve hızlı sipariş yazabilmeniz için numune setinizdeki modellerinize, üzerinde 
ürünün katalog kodunu gösteren barkodlu etiketler taktınız mı?

Çin, Rusya ve diğer hedef pazarlardan gelebilecek alıcılarla, o ülkelerin dili ile 
görüşebilecek yabancı dil bilen elemanınız var mı?

Satış ekibiniz yeterli mi?15)
Evet Hayır

Ekibiniz gerekli dillere hakim mi?16)
Evet Hayır

Ürün barkodlarınız hazır mı?17)
Evet Hayır

Fuar Adı:....................................................

Fuar Tarihi:.........../............./.................... KONTROL LİSTESİ

Numune setinizi sergilemek için hazırladığınız ürün sunum malzemelerine ürün-
lerinizi güzelce dizdiniz mi?

Numune setiniz için ATA karnesini seyahat tarihinizden yeterli gün öncesinde hazır 
ettiniz mi?  

Numune setinizi ve var ise satacağınız stok ürünlerinizi, fuar alanında geceleri nasıl 
kasalayacağınızı planladınız mı?

Numune setinizi ve var ise satacağınız stok ürünlerinizi, fuar alanına nasıl taşıttıra-
cağınızı planladınız mı?

Fuarda lazım olacak kırtasiye malzemelerini yanınızda bulundurmak üzere hazır-
ladınız mı? Yeterli sayıda sipariş formu aldınız mı?

Fuara katılacak ekibinizin görev ve sorumluluklarını net bir şekilde belirleyip, fuar 
boyunca uyması gereken kuralları önceden netleştirip, ekibinizle paylaştınız mı? 
(kıyafet, mola saatleri, vücut dili, yemek daveti, gece yaşamı, cep tel kullanımı, vb...)

Kendinizin ve ekibinizin Pasaportlarının geçerlilik süresini kontrol ettiniz mi?

Gideceğiniz ülke için kendinize ve ekibinize vize aldınız mı?

Gideceğiniz ülke için kendinize ve ekibinize uçak bileti aldınız mı, otel rezer-
vasyonlarını yaptınız mı?

Bu fuar katılımınıza dair yararlanabileceğiniz devlet teşvikleri için süresi içinde 
gerekli girişimlerde bulundunuz mu?

Fuarlarda sergilediğiniz yeni ürünlerinizi kesinlikle satmamalı, sadece sipariş al-
malısınız!

Sipariş aldığınız ürünlerinizin zamanında teslimatı ve ürünlerinizin paketlemesi ile 
ilgili planlama yapıyor, gerekli önlemleri alıyor musunuz?

Fuar’da sizi ziyaret eden müşterilerinize, fuardan hemen sonra teşekkür mesajı 
gönderiyor musunuz? 

Yıl içinde firmanızı hatırlatmak için yeni ürün görsellerinizi ya da ürün kataloglarınızı 
mevcut/potansiyel müşterilerinize gönderiyor musunuz?

Unutmayın34)

Ürünlerinizi sunuma hazırladınız mı?20)
Evet Hayır

Ata karneniz hazır mı?21)
Evet Hayır

Kasalama yaptınız mı?24)
Evet Hayır

Ürünleriniz için lojistiğiniz hazır mı?23)
Evet Hayır

Kırtasiye malzemeleriniz hazır mı?25)
Evet Hayır

Ekibiniz fuara hazır mı?26)
Evet Hayır

Pasaportlarınız hazır mı?27)
Evet Hayır

Vizeleriniz alındı mı?28)
Evet Hayır

Seyahat programınız hazır mı?29)
Evet Hayır

Teşvik başvurusunu yaptınız mı?30)
Evet Hayır

Fuar sonrası mesaj yolladınız mı?31)
Evet Hayır

Sipariş takibi planınız hazır mı?32)
Evet Hayır

Müşteri takibi yapıyor musunuz?33)
Evet Hayır

Numune setinizi ve var ise satacağınız stok ürünlerinizi her türlü riske karşı sigorta 
ettirdiniz mi? 

Sigorta yaptırdınız mı?22)
Evet Hayır

Numune setinizi sergilemek için gerekli ürün sunum malzemelerinizi hazırladınız mı?
Sunum malzemeleriniz hazır mı?19)

Evet Hayır

Fuara Katılacak Personel

1........................................................................................... 2......................................................................................  3..................................................................................

4........................................................................................... 5.....................................................................................  6..................................................................................

7........................................................................................... 8.....................................................................................  9...................................................................................

Farklı ayarlarda ürün tercih eden müşterileriniz için, numune setinizde farklı ayar-
larda renk numunesi bulunduruyor musunuz? 

Renk numuneleriniz hazır mı?18)
Evet Hayır
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SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE  
SONA YAKLAŞILDI

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu ile sektörün önemli sorunları 
masaya yatırıldı. Yabancı alıcıların, Dubai’de olduğu gibi yanlarında 3 kg altın 
ile Türkiye’ye giriş yapabilmelerinin önünün açılması konusu başta olmak üzere, 
sektörün önemli sorunlarının çözümünde sona yaklaşıldı.

İstanbul’da Hazine 
ve Maliye Bakan 
Yardımcısı Bülent Aksu 

ile sektör temsilcilerinin 
katıldığı önemli bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıya 
Mücevher İhracatçıları Birliği 
Başkanı Mustafa Kamar, 
IKO Baskani Mustafa Atayik, 
Baskan Yardimcilari Burak 
Yakin, Ilhami Yazici ve 
DEMAD Baskan Yardimcisi 
Faik Özbey katildi. Toplantıda, 
sektör kurumlarının uzun 
süredir ekonomi yönetimi ile 
görüşüp çözümü noktasında 
önemli ilerleme kaydedilen 
pek çok sorun masaya 
yatırıldı. Görüsmede yabancı 
alıcı beraberi getirilecek 
3 kg'in serbest girisinin 
saglanmasi, kambiyo 

yönetmeligi, enflasyon 
muhasebesi, dövizcilerin 
efektif sorunu basta olmak 
üzere çözüm bekleyen birçok 
konu gündeme geldi.

Görüşmenin en önemli 
gündem maddelerinden biri 
mücevher ihracatçılarını 
yakından ilgilendiren, yabancı 
alıcıların Türkiye’ye giriş 
yaparken yanlarında 3 kg 
altın getirebilmeleri konusu 
oldu. Bu konunun önemi 
ve yapılması gerekenlerle 
ilgili uzun süredir ekonomi 
yönetimi ile görüşmeler 
yaptıklarını ve sorunun 
çözümü noktasında 
gösterilen ilgiden dolayı 
memnun olduklarını dile 
getiren Mustafa Kamar, 
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konunun önemine vurgu yaparak 
şu değerlendirmelerde bulundu; 
‘’Dubai’nin altın ticaret merkezi 
konumuna gelmesinde, alıcıların 
yanlarında altın ile bu ülkeye 
girebilmelerinin çok büyük katkısı 
var. Alıcı ülkeye girerken yanında 
altın getirip bunu girişte deklare 
ediyor. Sonra bu altınla yalnızca 
altın takı değil, elektronik, tekstil 
vb. ürün gruplarından da alışveriş 
yapıp tekrar ülkesine dönüyor. 
Dubai’de bu şekilde gerçekleştirilen 
ticaret hacmi milyarlarca dolar. 
Bu ve benzeri ticari kolaylıklar ve 
yasal düzenlemeler sebebiyle Dubai 
ticaret merkezi oldu. Düşünün, 
burada üretilen altın takının önemli 
bir bölümünü biz üretiyoruz ve 
Dubai’ye ihraç ediyoruz. Ancak 
bizim ürünümüzün katma değeri 
Dubai’deki firmalarda kalarak, 
buradan diğer ülkelere dağılıyor. 

Kaldı ki biz Dubai’den daha önemli 
avantajlara sahibiz. Çok önemli 
bir coğrafi konumda bulunuyoruz. 
3000’den fazla firmamızla altın 
üretiminde dünyanın en önemli 
ülkelerinden biri durumundayız. 

Dünyanın en büyük havalimanına 
ve neredeyse her gün, dünyanın dört 
bir yanına direk ucuz gerçekleştiren 
Türk hava Yolları gibi bir değere 
sahibiz. Avantajlarımız saymakla 
bitmez. Ancak, çözülmesi hiç de zor 
olmayan bir takım yasal sorunlar 
sebebiyle bu avantajlarımızı yeteri 
kadar kullanamıyoruz. Yolcu 
beraberi 3 kg külçe altın girişi 
konusunda atılacak bir adımla 
Türkiye mücevher ihracatı çok 
önemli bir atılım gerçekleştirebilir. 

Tabi bu yalnızca ihracatçılarımızı 
etkileyen bir konu değil. İhrac 
ettiğimiz her bir ürün çok sayıda 
aşamadan geçiyor. İhracat artışı, 
istihdam, cari işlemler dengesine 
katkı gibi pek çok konuda da fayda 
sağlayacaktır. 

Bu konuda ekonomi yönetimimizin 
göstermiş olduğu alakadan dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Biz bu 
konuda iyimseriz, umarım en kıs 
zamanda ihracatçılarımıza müjdeli 
haberi vereceğiz.

Dubai’nin altın ticaret 
merkezi konumuna 

gelmesinde, alıcıların 
yanlarında altın ile bu 

ülkeye girebilmelerinin 
çok büyük katkısı var. Alıcı 

ülkeye girerken yanında 
altın getirip bunu girişte 

deklare ediyor. Sonra bu 
altınla yalnızca altın takı 
değil, elektronik, tekstil 

vb. ürün gruplarından 
da alışveriş yapıp tekrar 

ülkesine dönüyor. 
Mustafa KAMAR

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı
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İHRACATÇILARIN SORUNLARI TOBB KUYUMCULUK 
MECLİSİ TOPLANTISINDA TARTIŞILDI

TOBB Kuyumculuk Sanayi 
Meclis toplantısı, Meclis Başkanı 
İmam Altınbaş ev sahipliğinde, 

sektörümüzün başkanlarının katılımıyla 
gerçekleşti.

11 Nisan 2019 tarihinde TOBB 
Plaza İstanbul’da gerçekleştirilen 
TOBB Kuyumculuk Sanayi Meclis 
toplantısında, meclis üyeleri ve sektör 
başkanları, kuyumculuk sektörünün 
gündemdeki sorunlarını tartıştı. 
Toplantıda, her STK yaptığı çalışmaları 
anlattı ve işbirlikteliklerinin önemini bir 
kez daha vurguladı.

TOBB kuyumculuk Sanayi Meclis misafir  
üyesi olan Ticaret Bakanlığı uzmanı 
tarafından devlet teşvikleri hakkında bir 
sunum yapıldı. Firmaların alabileceği 
teşviklerin yanısıra, kurumların da teşvik 
alarak yürütebileceği sektörel gelişim 
alanları açıklandı. Konu hakkında, www.
kolaydestek.gov.tr  adresinden tüm 
bilgilerin alınabileceği vurgulandı.  

Sektörümüzün önemli bir sorunu 
olan kredi kartına taksit konusunda 
çalışmaların devam etmesi gerektiği 
ve 4 taksitin 8-12 ye kadar çıkarılması 
gerektiği Emil Güzeliş tarafından 
vurgulandı. Diğer önemli bir konunun 
ise Atakarnesi olduğu iletildi. Atakarnesi 
konusunda Erhan Hoşhanlı da şu 
açıklamalarda bulundu: “Aşağı yukarı 15 
senedir bu işin düşürülmesi konusunda 
çalışıyoruz. Ama maalesef geldiğimiz 

nokta yüzde 160’dı, şimdi yüzde 40. 
Yüzde 40 teminat mektubu alınıyor, biz 
bunu şöyle ilgili kurumlara söyledik, 
özellikle de muhatabımız bizim Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği. Çünkü 
uluslararası anlaşmalara muhatap olan 
kuruluşumuz o. Tabii onların gerekçeleri 
var ama bizim önerimiz şuydu, ya 
Atakarnesi teminatları kaldırılsın 
ya da firmaların belgeleri, çekleri, 
kendilerinin belgelendirdiği belgenin 
teminat mektubu olarak uygulanması ya 
da oranların düşürülmesi; üç alternatifi 
söyledik. Yıllardan beri değişen bir şey, 
işte sadece yüzde 60’dan yüzde 40’a 
düştü. Bence bu konuda çalışılabilir. 
Çünkü Odalar Birliği’nin sektörümüzü 
daha güvenilir veya belgesinin yeterli 
olabileceğine ikna edilmesi lazım.”

Emil Güzeliş ise diğer bir konuya 
değinerek şöyle konuştu: “Şimdi 
diğer çalıştığımız konulardan biri 
de; Türkiye’ye giriş yaparken o 
dolarizasyondan kurtulmamız. Böylelikle 
yabancılar Türkiye’ye giriş yaparken, 
3-4 kilo altınla girebilsin istiyoruz. Yani 
doları deklare eder gibi altını deklare 
etsin ve rahatça girsin. Türkiye’nin 
ihracatı 4 milyar dolar, İtalya’nın ihracatı 
6 milyar dolar, hiç üretim yapmayan 
Dubai’nin ihracatı 14 milyar dolar. Yani 
bu altın alışverişleri ne kadar rahat 
olursa o kadar iyi olur. Çünkü ticaret 
rahatlığı seviyor ve büyüyor. Dolayısıyla 
bunun için de ortak olarak çalışabiliriz, 
bu 3-4 kilo için biz bir yerden 

çalışıyoruz, siz bir yerden çalışırsanız 
daha hızlı sonuca gidebiliriz.” 

Toplantıda, TOBB Kuyumculuk Sanayi 
Meclis Başkanı İmam Altınbaş da 
görüşlerini şöyle dile getirdi: “Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, bütün 
odalarımızın, borsalarımızın, sanayi 
odalarımızın üye olduğu, topladığı 
paranın bir kısmını direkt aktardığı bir 
yer. Dolayısıyla bütün sektörler adına 
da, yani sadece kuyumculuk değil 
otomobil sektörü de, finans sektörü 
de, kimya sektörü de, ne kadar önemli 
sektörler varsa kuyumculuk sektörü 
de onlar kadar düzgün temsil ediliyor. 
Sektörümüz emeğe çok dayalı bir iş, 
çok yüksek katma değer yaratan bir iş, 
dünyanın bizi kuyumculukta üretim 
merkezi olarak gördüğü bir yer ve 
coğrafya olarak da ticaretini en çok 
geliştireceğimiz bir bölge ve altyapısı 
da bu işin hem üretim altyapısı, 
hem Kuyumcukent ve Kapalıçarşı 
bölgesiyle alıp satım yapıldığı, üretim 
yapıldığı tesislerimiz dünyanın bizi 
bu konuda böyle otorite gördüğü bir 
işte çok daha farklı bir yere doğru 
götürebilir. 25 Şubat’taki toplantıda 
bizim sektörümüz de çıkıp derdini, 
sıkıntısını, beklentisini anlatıyor, 
otomotiv sektörü de anlatıyor. Sektörün 
sıkıntılarını çok rahat anlatıyoruz, çünkü 
bizim sektörümüz gerçekten devlet 
için çok önemli bir sektör, istihdamı 
yoğun, çevreyi bozmadan, doğayı 
bozmadan üretilip dünyaya satılacak 
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ve katma değer yaratacak bir sektör. 
Dolayısıyla ben bizim sektörümüzün 
iyi anlatılması gerektiğini, iyi lobisinin 
olması gerektiğini, hatta böyle birleşerek 
sektörümüzün doğru anlaşılması 
için hesap uzmanlarının, bankaların 
yeminli mutabıkından yardım alınması 
gerektiğini düşünüyorum. Oysa bizim 
sektörümüzün böyle lobisini yapan hesap 
uzmanlarından hizmet alıyor olmamız 
lazım. Çünkü bizim hizmetlerimiz kendi 
firmalarımızın istekleri değil sektörün 
istekleri. Sektörün isteği olunca bunu 
anlatmak çok kolay, sektörün çıkarı 
hepimizin çıkarı. Dolayısıyla sektörün 
ne kadar ağırlığı olursa, ne kadar itibarlı 
olursa hepimizin itibarı o kadar artar. Bu 
ülkemize fayda sağlar, ihracatımıza fayda 
sağlar, ülke ekonomisine fayda sağlar 
ve bu gayretli çalışmaların böyle bir 
noktadan koordinasyonu sağlayarak ve 
belli yerden hizmet alarak yaparsak ben 
ülkemize çok daha faydalı olacağımıza 
sektör olarak inanıyorum.”

İlyas Gençoğlu toplantıda şöyle 
konuştu: “Eşdeğer eşya uygulamasına 
biraz değinmek istiyorum, bu ihracat 
açısından çok önemli bir konu. Aslında 
başlangıçta baktığımız zaman iki tane 
ayrı konu gibi ben bunu ele almak 
isterim. Birincisi, İhracatçılar Birliği’nin 
çok üstünde durduğu ve gerçekten bu 
konuda ısrar ettiği. Üç kilo civarında 
yolcu beraberi gelen altınların hiçbir 
firma adına kaybedilmeden giriş 
yapılması ve çıkışta da bunun belki 
o zaman kaydettirilmesi, yani çıkış 
sırasında çünkü her yolcunun bir 
pasaportu var, numarası var, artık 
bizim sistemlerimiz kim geldi, kim 
çıktı? Çıkarken o kişiyi durdurup gel 
arkadaş bunun hesabını ver diyebilecek 
bir pozisyonu var. Bu uygulanabilir 
ve burada belki de bir limit olabilir, 
çünkü limitsiz bu biraz zor olur limitsiz 
isteyelim, ama olmadığı takdirde şimdi 

bu üç kilo meselesinde bir noktaya 
kadar gelinmiş anladığım kadarıyla 
belli kabuller görmüş, şimdi çıkıp 
limitsiz dersek belki onun önünü kesmiş 
oluruz gibi de bir duygum var benim. 
Yolcu beraberinde olmayan, kargoyla 
gelen, bir firma adına gelen işlemlerde 
yapılan ihracatların sonradan altınla 
kapatılabilmesi veyahut da eşdeğer 
eşya şeklinde yapılabilmesini sağlayan 
olanağın getirilmesi lazım, bu gerçekten 
sektörün önünü biraz daha açacaktır.”

Söz alan Yılmaz Temizocak şu noktaların 
altını çizdi: “Ekonomik kriz içindeyiz, 
millette para yok ne yapacağız? Onun 
için bir şemsiye kuruluşa ihtiyacı 
vardır diyorum. Şimdi bakın buradaki 
bütün konuşmalarda konu başlığı kredi 
kartı neden 4, 9 değil? İşte çok basit 
açıklandı çünkü teknik bir hata yapmışız 
zamanında, o zamanki arkadaşlarımız 
Allah razı olsun 4 taksit çıkartmışlar, 
ama teknik bir hata yapmışlar, biraz 
önce Münir Bey’in söylediği gibi. 4 
taksit bize yeter demişler, işte hala 
4’te gidiyoruz. Peki, bunu çıkmamız 
mümkün değil mi? Çok kolay. Yeter ki 
BDDK’nın kapısını tak tak tak bir sefer 
değil, ama 100 sefer çalmak. Peki, kim 
çalacak? Ticaret Odası mı çalacak, sanayi 
odası mı çalacak, ihracatçıların bu işle 
ilgisi yok, esnaf odaları mı çalacak kim 
çalacak şimdi bunun odasının kapısını? 
Odalar Birliği vasıtasıyla biz çalacağız ve 
bıkmadan çalacağız. Sayın Başkanımız 
o bankalar kurullarıyla beraber gezdi, 
bütün şehirleri gezdiler. O gidecek 
anlatacak Bankalar Birliği Başkanına ve 
de BDDK’ya anlatacak, anlatmaları lazım 
bir.”

Mustafa Atayık konuyla ilgili olarak 
konuştu: “Bizim bir kuyumculuk 
standardımız olması lazım. Yani bizim en 
önemli uğraşacağımız konu kuyumculuk 
standardı. Odanın hiçbir fonksiyonu yok 

yani isteyen istediği şekilde dükkanını 
açıyor, bir ehil ustalık aranmıyor, şu 
aranmıyor, bu aranmıyor. Onun için de 
ne oluyor kuyumculuğun adı lekeleniyor. 
Eskiden ben hatırlıyorum kuyumcu 
deyince bir sitede kuyumcu oturuyor 
deyince o sitenin değeri atardı gerçekten. 
Herkes parasını kuyumcuya emanet 
ederdi.”

Söz alan Turgay Baraner şöyle konuştu: 
“Altının çok yükselmesinden dolayı artık 
vitrinlerimiz de kuyumculuktan çıkmaya 
başladı, sektör başka şeylere dönmeye 
başladı. Nedir bu? Demo alyans, demo 
bilezik, bijuteri pırlantalar, elmaslar 
vitrinlerde dolu. Karşıdan baktığınız 
zaman adamın vitrininde mücevherler 
görüyorsunuz, sanki pırlanta mağazası 
gibi, hepsi yurt dışından gelmiş yapılmış 
mallar. Bileziğe bakıyorsunuz, ooo 
diyorsun 15-20 kilo bilezik var, 100 
gram altın etmez, 1 tane bile altın yok. 
Bununla ilgili ben İzmir’de başladım 
çalışmaya, onun için de bilin istedim, 
yani kuyumcu nedir, kuyumcu ne satar? 
Kıymetli metallerin, madenlerin satıldığı 
bir esnaf teşkilatına gümüş, altın, 
pırlanta, saat sattığımız vitrinlerimize 
şu anda başka şeyler girmeye başladı. O 
zaman bijutericiler de yarın bir gün altın 
satsınlar, yani kuyumcu açmasına gerek 
yok.”

Yabancılar Türkiye’ye giriş yaparken, yanlarında 3-4 
kilo altınla girebilsin istiyoruz. Yani doları deklare eder 
gibi altını deklare etsin. Dubai bu şekilde büyüdü. Bu 

konuda yol almamız durumunda ihracatımız büyük atılım 
gerçekleştirebilir.
Emil GÜZELİŞ
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NİSAN’DA 258,9 MİLYON DOLAR 
MÜCEVHER İHRACATI GERÇEKLEŞTİ
Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Nisan ayında 258 
milyon mücevher ihracatına imza attı. Nisan’da en çok 
ihracat 81,1 milyon dolarla Yakın, Orta Doğu Asya bölgesine 
gerçekleştirilirken en çok ihracatın yapıldığı ülke ise 58,1 milyon 
dolar ile Amerika Birleşik Devletleri oldu. 
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Mücevher İhracatçıları Birliği, 
2019 yılı Nisan ayında 258,9 
milyon dolar değerinde 

mücevher ihracatı gerçekleştiğini 
açıkladı. Böylece dört ayda 1 milyar 82 
milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.  

“Mücevher İhracatında Yukarı Yönlü bir 
İvme Yakaladık”
Birliğin Nisan ayı performansını 
değerlendiren Mücevher İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Kamar, şunları söyledi: 

“Birlik olarak her platformda dile 
getirdiğimiz üzere mücevher sektörü 
stratejik bir sektördür ve stratejik bir 
sektör olarak ilan edilmelidir. 2018 
yılında %35’lik ihracat artışı ile ihracatını 
en fazla artıran iki sektörden biri olurken 
2019 yılının geride kalan dört ayında 
hedeflerimiz doğrultusunda yukarı 
yönlü bir ivme yakaladık. Nisan ayında 
ihracatımızın %75’inin altından mamul 
mücevherci ve kuyumcu eşyası olması 
dikkat çekiyor. Yine aynı dönemde 
ABD’ye olan ihracatımızı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %140 artırdık. 
Bu çerçevede ülke ihracatına daha fazla 
katkı sağlamak için çalışmalarımızı 
yürütüyoruz.”

En Fazla İhracat Yapılan Bölge Yakın, 
Orta Doğu Asya
Nisan ayında en fazla ihracat, 81,1 
milyon dolarla Yakın, Orta Doğu Asya 
ülke grubuna yapıldı. Yakın, Orta 

Doğu Asya’yı 60 milyon dolar ile Kuzey 
Amerika, 50,3 milyon dolarla Avrupa 
Birliği, 32 milyon dolarla Diğer Asya 
ülkeleri ve 14,4 milyon dolarla Diğer 
Avrupa ülkeleri izledi. 
En Fazla İhracat Yapılan Ülke Amerika 
Birleşik Devletleri
İhracatın en fazla yapıldığı ülkelerin 
başında %140 artış ve 58,1 milyon 
dolarla Amerika Birleşik Devletleri 
gelirken ABD’yi %55 artış ve 48,9 milyon 
dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, %24 
artış ve 17,1 milyon dolar ile Almanya, 
%41 azalış ve 17 milyon dolar ile Hong 
Kong, %150 artış ve 8,9 milyon dolarla 
Katar takip etti. 

Nisan’daki Performansın Lideri Altından 
Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası
Nisan ayında gerçekleştirilen 258,9 
milyon dolarlık ihracatın lider ürün 
grubu, %75’lik pay ve 195 milyon dolarla 
altından mamul mücevherci ve kuyumcu 
eşyası oldu. Bu grubu %11’lik pay ve 
28,2 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı 
işlenmiş altın, %5’lik pay ve 11,8 milyon 
dolar ile pırlantalı altından mamul 
mücevherci eşyası ve aksamı, %4’lük 
pay ve 10,5 milyon dolar ile gümüşten 
mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 
%2’lik pay ve 5 milyon dolarla kıymetli 
metallerin veya kıymetli metallerle 
kaplama metallerin döküntü ve artıkları 
izledi. 

En çok ihracatın 
yapıldığı ülke 

ise 58,1 milyon 
dolar ile Amerika 
Birleşik Devletleri 

oldu. 

58,1 
Milyon USD



52 JTR EXPORT JTR.ORG.TR

JTR      HABER

JCK LAS VEGAS İÇİN 
GERİ SAYIM BAŞLADI
Mücevher İhracatçıları Birliği JCK Las Vegas Show için hazırlıklarını 
tamamladı. Milli fuar katılım organizasyonu kapsamında Türkiye’den 
40 firma fuarda yer alacak. Geçtiğimiz yıl son kez Mandalay Bay Resort 
& Casino’da gerçekleştirilen fuara bu sene The Venetian Las Vegas ev 
sahipliği yapacak. Bağımsız katılımlarla birlikte fuarda Türkiye’den 
50’nin üzerinde firmanın yer alması bekleniyor.
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Mücevher İhracatçıları Birliği geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da JCK Las Vegas 
Show için milli fuar katılım organizasyonu 

düzenledi. Geçen yıl Mandalay Bay Resort & Casino’da 
son kez gerçekleştirilen organizasyonun bu seneden 
itibaren adresi The Venetian Las Vegas olacak. 31 Mayıs 
– 4 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 
olan fuarda mili katılım organizasyonu kapsamında 40 
firma yer alacak. Bağımsız katılımlarla birlikte katılımcı 
sayısının 50’yi aşması bekleniyor. 

ABD pazarında yaşanan hareketlenme sonrasında 
ihracatçılarımız yıllar sonra tekrar bu pazara 
odaklanmaya başlamışlardı. Bu sebeple Mücevher 
İhracatçıları Birliği, JCK Las Vegas’a milli katılım 
organizasyonu düzenlemeye karar vermişti. 
Bu organizasyon son yıllarda istikrarlı olarak 
düzenlenmeye devam ediyor.

The Venetian Las Vegas’ta yer belirlenmesi için özel 
görüşme yapılmıştı
JCK LAS VEGAS geçtiğimiz yıl son kez Mandalay Bay 
Resort & Casino’da gerçekleştirildi. Fuar bu yıldan 
itibaren The Venetian Las Vegas’ta organize edilecek. 
Alanların da yeniden belirlendiği fuar öncesinde 
Mücevher İhracatçıları Birliği yurtdışı fuarlar komitesi, 
fuar organizatörü firma ile bir araya gelip, öncekine 
göre daha iyi yer talebinde bulunmuştu.  Fatih Kemahlı, 
Hakan Saraç, Mustafa Özcan, Mehmet Diribaş ve Şirzat 
Akbulak katıldığı toplantıdan olumlu sonuç alınmıştı. 

Amerika Birleşik Devletleri en büyük ikinci 
pazarımız
Son yıllarda A.B.D. pazarında yaşanan olumlu 
gelişmeler Türkiye mücevherat sektörü ihracatçılarını 
da olumlu etkiledi. Ocak – Nisan 2019 dönemi 
verilerine göre A.B.D. en büyük ikinci pazarımız 
konumunda. A.B.D.’ye ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre %81 artışla 76,6 milyon dolardan 138.4 
milyon dolara yükseldi. 

Etraf ülkelerin performansı da artıyor
JCK Las Vegas Show’a etraf ülkelerden gelen ziyaretçi 
sayısı da oldukça fazla. A.B.D. komşu ülkeleri olan 
Meksika ve Kanada’ya olan ihracatımız da artış 
eğiliminde. Meksika’ya bu yılın ilk 4 ayında %14 
artışla yaklaşık 22 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 
Kanada’ya olan ihracatımız da %21 artışla 5,6 milyon 
dolara yükseldi. Bu pazarlardaki performans artışı 
Mücevher İhracatçıları Birliği’nin JCK Las Vegas Show’a 
istikrarlı olarak milli katılım organizasyonu tertip 
etmesinin en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Tabi 
bu performans artışını milli katılım organizasyonunun 
sonucu olarak da yorumlamak mümkün. 

ALEF ISTOR

ALTINKUM KİLİTÇİ ŞAKİR

ANNDA LAVİN

ARMAN GULLUKOGLU MATTEO

ARPAŞ MIORO

BAG JEWELRY MIDAS

BELBAK MILAN

BETA GOLD MOUNTING DESIN

CETAS JEWELRY NICHE ISTANBUL

DAPHNE ORO ISTANBUL

ELIS OZCAN GÜMÜŞ

EMEL DIAMOND PETEK SİLVER

ERİŞ PREMIER

ERSİN KOYUNCU SİMAY OCALAN

F.A.N.C.Y. SOZER

FALKO GOLD STILL GÜMÜŞ

FB JEWELRY TAMSAN

GOCETT GOLD TUANA

GOLDEN LINE VISTA

GUNALLAR GUSTO

HALEF ILYASOGLU

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU 

FİRMA LİSTESİ
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HONG KONG’DA MİLLİ 
KATILIM ORGANİZASYONU
Mücevher İhracatçıları Birliği, her sene olduğu gibi bu yıl da Haziran 
ayında gerçekleştirilecek olan Hong Kong Jewellery And Gem Fair 
kapsamında milli fuar katılım organizasyonu düzenleyecek. Türkiye’den 
29 firma bu organizasyon kapsamında fuardaki yerlerini alacak.

Dünyanın en önemli mücevher fuarlarından 
biri olarak kabul edilen Hong Kong Jewellery 
And Gem Fair 20 - 23 Haziran 2019 tarihleri 

arasında dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini 
ağırlayacak. Mücevher İhracatçıları Birliği, geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi, bu fuarda da milli fuar katılım 
organizasyonu düzenliyor. Organizasyon kapsamında 
Türkiye’den 29 firma fuarda katılımcı olarak yer alacak. 
Milli fuar katılım organizasyonunun bu yıl sekizincisi 
gerçekleştirilecek. 

Türkiye’den firmalarımız 2 ayrı salonda yer alacak. 
15 firmamız FINE JEWELLERY HALL 1’de fuara 
katılacakken, montür kategorisindeki 9 firmamız 
HALL3BC Concourse salonunda ziyaretçilerini 
ağırlayacak. Bu sene firmalarımız toplamda 300 
metrekareden büyük bir alandaki Türkiye Pavilyonu 
içinde yer alacaklar. 
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HONG KONG JEWELLERY & GEM FAIR
MİLLİ FUAR KATILIM ORGANİZASYONU
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KONJONKTÜR İHRACAT 
ALANINDA ÖNEMLİ 

FIRSATLAR SUNUYOR
Mücevherat sektörünün önemli isimlerinden Tekin Seyrekoğlu, 

ihracat anlamında da başarılı bir fuarı geride bıraktıklarını 
söyledi. Seyrekoğlu, ekonomik konjonktürün ihracat konusunda 

önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.
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Her fuarda olduğu gibi Tekin 
Seyrekoğlu stantı en yoğun 
stantlardan biri. Fuardaki 
başarınızı neye bağlıyorsunuz? 

6 aydır Ar-Ge çalışmaları 
yapıyoruz. Başarıya ulaşmanın 
yolu Ar-Ge’den geçiyor. Müşteriler 
fuarda her ne kadar kaliteli 
ürünle karşılaşsalar da yeni şeyler 
görmek istiyorlar. Avrupalılar aynı 
ürünleri tekrar tekrar sunsalar da 
bizim yapmamamız gereken bir 
şey bu. Sık sık Ar-Ge çalışması 
yapıp kendimizi yenilemeye 
mecburuz. Fuar, yeni yaptığın 
ürünleri sunmak anlamına geliyor. 
Biz de bu amacı gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. Başarının sırrı çok 
çalışmak, kaliteli mal üretmek, 
kaliteli müşteri bulmak ve 
tasarımda. Hepsi birbirine 
bağlanan zincirleme faktörler.

Mücevher İhracatçıları Birliği 
son yıllarda Alım Heyeti 
düzenliyor. Bu sene Alım Heyeti 
kapsamında 1500 yabancı alıcı 
Türkiye’de ağırlandı. Bunun 
etkisini nasıl görüyorsunuz?

Bunlar 1-2 yıldır yapılan doğru 
şeyler. Zamanla da daha iyi 
olacağına inanıyorum. Tabii 
bunları o müşterilere katma 
değerli iş yaparak, değerinde mal 
satarak anlam kazandırabiliriz. 
İçimde bulunduğumuz 
ekonomik konjonktür ihracat 
anlamında önemli fırsatlar 
sunuyor. Sektör olarak bu 
fırsatı iyi değerlendirmemiz 
gerekiyor. Biz Seyrekoğlu 
olarak ihrac pazarlarına yçnelik 
faaliyetlerimize de hız verdik. 
Ülkemizin ihracata en çok 
ihtiyaç duyduğu bu dönemde 
Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 
çalışmalarını başarılı buluyorum. 

Türkiye’de fuarcılığın ve 
kuyumculuk sektörünün geldiği 
noktayı nasıl değerlendirirsiniz?

1976’dan beri dünyadaki birçok 
fuara gitmiş bir insan olarak 
fuarcılığa; sunumun en önemli 
unsurlardan bir tanesi olduğuna 
hep inanan biriyim. Ülkemiz 

sunum konusunda gördüğü taleple 
doğru orantılı olarak hemen 
hemen iyi bir konuma geldi.  
Fakat bu iyi konumun içerisinde 
merdiven altı sistemi, işçiliklerin 
çok ucuz olması, karsız mal 
satılması gibi olumsuzluklarda 
yaşanıyor. Bu pürüzlere bir 
çare bulunursa birkaç sene 
sonra dünyada en üst sıralara 
adımızı yazdırabiliriz. En önemli 
şeylerden bir tanesi İtalyanlar 
gibi tok satıcı olmayı bilebilmek. 
Çünkü öyle olmazsak ticareti 
doğru yapmış sayılmıyoruz. 
Kuyumcukent dünyanın en 
ucuz outlet’i. Outlet olayından 
çıkmamız lazım. Kuyumcukent’e 
gelecek Arapların altını eritip ucuz 
işçilikle altın yaptırmalarını doğru 
bulmuyorum. Bu konuda çok 
dikkatli olunması gerekiyor. Hangi 
ülkede o ülkenin yerlisi olmayan 
bir insan gidip te orada buradaki 
atölyelerde altın eritecekte 
dökümü ayrı montajı ayrı 
yaptıracak? Bunu bir tek bizim 
ülkemizde görüyoruz. Bunlara 
hakikaten bir çözüm getirilmesi 
gerektiği kanısındayım. Çünkü 
biz üst düzey kaliteli kuyumcular, 
üreticiler ve tasarımcılar olarak 
sektörde yer almalıyız. Eğer 
bu konulara önem verilirse 
inanıyorum ki kısa zaman sonra 
gerçek yerimizi bulacağız. 

Diğer üreticilere ne gibi 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Üretici arkadaşlarımız başarılı 
olmak istiyorlarsa ucuz mal 
bulup ucuz işçilikle çalışayım 
dememeleri gerekiyor. Ucuza 
kaçma anlayışını terk etmeliler. 
Ucuz mala hemen evet dedikleri 
anda müktesep hak olarak kalmış 
oluyor. Yani 2 dolara yapılan 
işçilikle mal alan biri her türlü 
ürünü bu fiyata alabileceğini 
zannediyor. Bu ülkemizdeki ticari 
yanlışlardan birisi. Ülkemize gelen 
yabancılar bizi sömürerek değil de 
katma değerli ürünlerimizi alarak 
buradan ayrılmalılar. Bunları 
Mücevher İhracatçıları Birliği’nde, 
İstanbul Kuyumcular Odası’nda 
hep beraber çözmeliyiz.
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DESIGNER MARKET 
FUARIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen 
Designer Market projesi, İstanbul Jewelry Show’un 
vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Her fuarda çok sayıda 
tasarımcı ve ustaya ev sahipliği yapan Designer Market, 
fuarın en çok ziyaret edilen standlarından biri oldu.
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Designer Market 
büyümeye devam 
ediyor. Sektörün 

yüksek katma değerli ürünler 
ortaya koyarak uluslararası 
pazarlardaki rekabet gücünü 
arttırmak, sektörel tasarım 
bilincinin gelişmesine 
katkıda bulunmak ve 
mücevher mesleğine emek 
vermiş ustaları tanıtmak 
amacıyla organize ettiği 
Designer Market projesinde 
bu fuarda, tasarımcı ve 
ustalar toplam 71 standda yer 
alarak tasarım ve ürünlerini 
sergileme imkanı buldu. 
Her fuarda bir öncekine 
göre gerek katılımcı gerekse 
ziyaretçi açısından daha 
kalabalık olan Designer 
Market İstanbul Jewelry 
Show için vazgeçilmez hale 
geldi.

Designer Market mutlaka 
ziyaret ediliyor
Tek çatı altında, hemen 
hemen bütün ürün 
gruplarından oldukça geniŞ 

bir yelpazede üretici, usta 
ve tasarımcı bulunduğu 
için fuara gelen misafirler 
mutlaka Designer Market’i 
ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerin 
önemli bir kısmı da satışa ya 
da ticari ilişki kurulmasına 
vesile olmaya başladı. Her 
tarzda tasarımcı ve ürün 
kategorisi bulan ziyaretçiler, 
tasarımcıları tanımanın da 
ötesinde yeni iş bağlantıları 
da yapıyor.  

Seçim süreci titizlikle 
yürütülüyor
Designer Market’te 
hareketlilik arttıkça 
başvuru sayıları da artmaya 
devam ediyor. Mücevher 
İhracatçıları Birliği her 
ne kadar her fuarda alanı 
büyütse ve stand sayısını 
artırsa da kontenjan 
ısıtı olduğu için titiz bir 
seçim süreci yürütülüyor. 
Katılımcılarda aranan 
kriterler ve başvuru süreçleri 
Mücevher İhracatçıları Birliği 
tarafından duyuruluyor. 

Tek çatı altında, hemen hemen 
bütün ürün gruplarından oldukça 
geniŞ bir yelpazede üretici, usta 

ve tasarımcı bulunduğu için fuara 
gelen misafirler mutlaka Designer 

Market’i ziyaret ediyor. 
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İSTANBUL DÜNYA ALTIN 
TİCARETİNİN MERKEZİ OLABİLİR

İstanbul Altın Rafinerisi’nin CEO’su Ayşen Esen, çok önemli 
avantajlara sahip olan İstanbul’un dünya altın ticaretinin merkezi 
olabileceğini ve bu amaca ulaşmak için ‘‘Altın Kurulu’’nun 
kurulmasının faydalı olabileceğini belirtti.

Yalnızca Türkiye ekonomisinin 
değil, dünya değerli maden 
endüstrisinin en önemli 

firmalarından biri haline gelen 
İstanbul Altın Rafinerisi’nin CEO’su 
Ayşen Esen ile ‘’Türkiye’nin global 
mücevher piyasasındaki yeri’’ 
konusunda röportaj gerçekleştirdik.  

- Türkiye mücevher endüstrisine 
baktığımızda, kısaca nasıl bir 
değerlendirme yapabilirsiniz?

Türkiye 80 milyonluk nüfusuyla 
oldukça büyük bir pazar. İç 
pazarın büyüklüğü 10 milyar dolar 
düzeyinde. Sektörün yıllık ihracatı 

ise, turistik bölgelerdeki satışlarla 
birlikte 7 milyar dolara yaklaşıyor. 
Türkiye’de 30 bin mağaza ve 5 bine 
yakın üretici firma faaliyet gösteriyor. 
Bu üreticilerin 1000’den fazlası 
Dünyanın en büyük altın üretim 
merkezi Kuyumcukent’te bulunuyor. 

-İstanbul Altın Rafinerisi bu tablonun 
neresinde yer alıyor?

Türkiye mücevher endüstrisinin tam 
merkezinde yer alıyor ve sektörün 
gelişimi için lokomotif görevi 
üstleniyoruz. Sektör ticaretinin tam 
kalbindeyiz. Sektörde işlenen altının 
çok önemli bir kısmı tesislerimizde 

rafine edilerek tekrar sektördeki 
binlerce firmanın üretim sistemine 
giriyor. Aynı zamanda tesislerimizde 
üretilen ve artık bir standart haline 
gelen Gram Altın, binlerce mağazada 
satılıyor. Türkiye’nin en büyük 16. 
sanayi kuruluşuyuz. 2018 yılında 
Türkiye’nin en büyük altın ihracatçısı 
olduk. Diğer bir markamız Gram 
Altın geçtiğimiz yıl Türkiye’de 
cirosunu en çok artıran 3. şirket oldu. 
Gram Altın da Türkiye’nin en büyük 
146. Sanayi kuruluşu konumuna 
yükseldi. 



  61JTR EXPORTJTR.ORG.TR

Altın kurulu oluşturulmalı
Türkiye sahip olduğu bu avantajlar 
sebebiyle Dünya altın ticaret merkezi 
olmaya adaydır. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, TCMB, Borsa İstanbul, 
İstanbul Altın Rafinerisi, Takasbank, 
SPK gibi kurumların yetkililerinden 
Altın Kurulu oluşturulması atılacak 
adımları hızlandıracaktır. Genel 
hedefleri, yapılması gerekenleri 
belirleyen, hükümete destek verecek 
ve bilgi akışı sağlayacak bir yapı olsa, 
sistem oluşturulsa ülkeler altınlarını 
İngiltere’de tutmak yerine Türkiye’de 
tutabilir. Orta Doğu ülkeleri, Türki 
Cumhuriyetler altınını Türkiye’de 
tutabilir. Dünya altın ticaretinin 
merkezi olarak İstanbul belirlendiği 
takdirde Türkiye’nin gideceği çok yer 
var.

Türkiye ekonomisi için de önemli görev 
üstleniyoruz
İAR sadece mücevherat sektörü için 
değil, Türkiye ekonomisi için de çok 
önemli bir role sahip. Türkiye’de hane 
halkları tasarruflarını altın cinsinden 
değerlendiriyor. Yaklaşık 5000 ton 
altın ekonominin dışında bekliyor. 
Bu ekonomik değerin Türkiye 
ekonomisine kazandırılmasının 
öncüsü de İstanbul Altın 
Rafinerisi’dir. Türkiye’deki bankalarla 
iş birliği gerçekleştirerek tonlarca 
altının ekonomiye girmesini sağladık. 
Altının finansal bir enstrüman olarak 

da tanımlanmasının yanı sıra bir 
ekonomi politikası aracı olabileceğini 
de ekonomi yönetimine arz eden 
firmayız. Altına dayalı kira sertifikası 
ve altına dayalı tahvil uygulamaları, 
hükümetimize sunduğumuz ve 
hayata geçirilen projelerden bazıları. 

-İAR kuruluşundan bu yana hangi 
aşamalardan geçti?

İstanbul Altın Rafinerisi 1996 yılında 
T.C. Hazine Müsteşarlığı ve İstanbul 
Altın Borsası’nın katkılarıyla devlet 
tarafından kuruldu. 2002 yılında 
bu şirketin çoğunluk hisselerini 
satın aldık. Hisselerimizin bir 
bölümünün sahibi halen devlettir. 
İstanbul Altın Borsası ve T.C. Hazine 
Müsteşarlığı’nın altın rafinerileri 
listesinde ilk resmi altın rafinerisi 
olarak yer aldık. 2007 yılında Orta 
Doğu’nun altın kalbi olan Dubai 
Altın Borsası’na da üye olduk. 
2011’de Londra Külçe Piyasaları 
Birliği’nin (LBMA) Dünyadaki 
En İyi Rafineler Listesine girmeyi 
başardık. Şu anda Good Delivery 
List içinde yer alan 68 firma arasında 
Dünyanın En Büyük 10 Rafinerisi 
arasında gösteriliyoruz. Türkiye’de 
COMEX tarafından ürünleri kabul 
edilen ilk ve tek firmayız. DMCC 
ve IPMI gibi kurumlarca akredite 
durumdayız. Dünyanın dört bir 
yanındaki madenlerden çıkan altınlar 
tesislerimizde rafine ediliyor. 

-İAR altın rafinasyonu alanında 
dünyada ne konumda?

Bu konuda çok önemli yol 
aldık. Daha da yol alacağımızı 
düşünüyorum. Çünkü Türkiye çok 
önemli avantajlara sahip. THY’nin 
oynadığı rol, coğrafi konumumuz, 
tesislerimizin dünyada kabul 
görmesi, bunlar çok önemli faktörler. 
Örneğin Kanada’daki bir madenden 
çıkan altınlar THY ile aynı gün 
tesislerimize ulaştırılabiliyor. Bu 
altınlar LBMA sertifikasına sahip 
tesislerimizde dünyanın en yüksek 
kalite standardında rafine edilerek 
satın alınıyor ya da ertesi gün THY 
ile tekrar Kanada’ya gönderilebiliyor. 
Dünyanın her noktasına 1 günden 
kısa bir mesafedeyiz. Global bir firma 
olarak ülkemizin ve İAR’ın lokasyonu, 
merkezi konumumuz ve dünyanın 
sayılı kabul görmüş rafinerilerinden 
biri olmamız vasıtasıyla artık 
tüm dünya hedef pazarımız. 
Bu kapsamda Hindistan’dan 
Amerika’ya, Uzakdoğu’dan Avrupa’ya 
“Responsible Sourcing” kavramına 
uygun, prensiplerimize uyumlu 
çalışabileceğimiz tüm ülkeler, 
rafineriler ve değerli maden şirketleri 
hedef pazarımızı oluşturuyor.
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MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Mücevher İhracatçıları Birliği, 2018 yılı Olağan Genel Kurul 

Toplantısı’nda, yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerine 
üyelerinden onay aldı.
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Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ve birlik 
üyeleri, 9 Nisan Salı günü Dış Ticaret Kompleksi 
Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda, 2018 

yılı Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. 

Başkanlık Divanı seçiminin ardından Yönetim Kurulu, 2018 
yılı çalışmalarına ilişkin raporu üyelerle paylaştı. Bilanço 
ile gelir – gider hesaplarının görüşülmesinin ardından 
Denetim Kurulu’nun raporu okundu. Yönetim Kurulu ile 
Denetim Kurulu’nun ibrasının ardından 2019 yılı bütçesi ve iş 
programları üyeler arasında oylanarak kabul edildi.  

“İhracatın Artması için Altınla Ticaret Yasallaşmalı”

2018 yılında gerçekleştirilen çalışmaları ve yeni hedefler 
hakkında görüşlerini paylaşan Mücevher İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, şunları söyledi:

“Mücevher İhracatçıları Birliği olarak ülke ekonomisine 
ciddi katkı sağlıyoruz. Birlik olarak sanayiye ve üretime 
odaklandık. 2018 yılında %35’lik ihracat artışı ile ihracatını 
en fazla artıran iki sektörden biri olduk. 2018 yılında 4,4 
milyar dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirerek önemli bir 
kazanım elde ettik. Hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. 
Tüm üyelerimizin katkıları ve ortak akılla gelişmeye devam 
edeceğiz. 2023 yılında 12 milyar dolarlık ihracat hedefi için çok 
çalışıyoruz. 2018 yılında 4,4 milyar dolarlık mücevher ihracatı 
gerçekleştirmiş bir sektör olarak hep söylüyoruz, mücevher 
sektörü stratejik bir sektördür ve stratejik bir sektör olarak ilan 
edilmelidir. Bugün için Hindistan, Çin veya İtalya gibi dünya 
çapında büyük bir üretici haline geldik.

2019 yılının ilk üç ayında özellikle kilogram bazında yukarı 
yönlü bir ivme yakalandı. Miktar olarak ihracatımız yüzde 26 
arttı. 2019 Mart ayında ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak 

değer bazında düşüş görünse de 2019 yılının ilk üç ayında 
fatura bedelli ihracat değerimizin toplam 1,4 milyar dolardan 
1,6 milyar dolara ulaştığını müjdeleyebilirim.” Ülke ihracatına 
daha fazla katkı sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Taksit düzenlemesi iç piyasaya nefes aldırdı

2018 yılında toplam 18 ticaret ve alım heyeti, 4 milli katılım, 
2 sektör buluşması gerçekleştirdiklerini belirten Kamar, 
”Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İstanbul Mücevher 
Fuarı’na 57 ülkeden, 860 toptan ve perakende mücevher 
alıcısını getirdik. Bu konjonktürde önemli bir fuara ev sahipliği 
yaptık. Uluslararası finans kuruluşları dünya genelinde 
problem olduğunu belirtiyor. Avrupa, ABD ve Orta Doğu’da 
dinamikler her gün değişiyor. Bu sebeplerden dolayı farklı 
pazarlara odaklanmamız ve piyasayı çeşitlendirmemiz 
gerekiyor.” diye konuştu.

İç piyasada da büyük bir hacme sahip olduklarını kaydeden 
Kamar, “Birlik olarak son 6 ayda düzenlediğimiz Ankara 
ziyaretleri sonuç verdi ve işçilik gerektirmeyen ziynet eşyaları 
hariç mücevhere 4 taksit uygulaması geri geldi. Bu adımla 
birlikte iç piyasanın rahat bir nefes aldığını söyleyebiliriz.” dedi.

Mücevher İhracatçıları Birliği olarak yapılmamış işleri yapmaya 
çalıştıklarını anlatan Mustafa Kamar, “Yakın zamanda Hong 
Kong’a roadshow düzenlemeyi amaçlıyoruz. Bu konuda 
hazırlıklar başladı. Ağustos ayının sonunda ise Miami ve 
akabinde Suudi Arabistan hedeflerimiz arasında yer alıyor. 
Yurt dışında agresif bir şekilde ülkemiz için reklam ve tanıtım 
çalışmaları yapıyoruz. Tüm dünyayı Türkiye ile iş yapması 
konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Son olarak Rusya 
Federasyonu ile iş birliği geliştirmek için önemli görüşmeler 
gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Yurt dışında agresif bir şekilde 
ülkemiz için reklam ve tanıtım 

çalışmaları yapıyoruz. Tüm dünyayı 
Türkiye ile iş yapması konusunda 

bilinçlendirmeye çalışıyoruz.
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BAŞKANLAR, İSTANBUL’DA 
SEKTÖRÜ KONUŞTU
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Yönetimi, kuyumcu oda ve dernek 
başkanlarıyla sektörün sorunlarına çözüm bulmak amacıyla bir toplantı 
gerçekleştirdi. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Kamar da toplantıya katılanlar arasında yer aldı.
Mart Fuarı için İstanbul’a gelen 
kuyumcu oda ve dernek başkanları, 
İstanbul Kuyumcular Odası’nın ev 
sahipliğinde Florya Develi Restaurant’ta 
bir araya geldi. Nadir Metal Rafineri’nin 
katkılarıyla gerçekleştirilen yemekli 
toplantıya İKO Yönetimi, Mustafa Atayık 
başkanlığında tam kadro yer alırken, 
Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı 
Mustafa Kamar, İTO Kuyumculuk 
Komitesi Başkanı Erhan Hoşhanlı, 
Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, 
Bursa, Trabzon, Elazığ, Uşak, Şanlıurfa, 
Malatya, Balıkesir, Niğde, Samsun, 
Eskişehir, Kayseri, Kars, Adıyaman, 
Akhisar, Bingöl, Çivril, Kilis, Çanakkale, 
Ünye, Gümüşhane, Manavgat ve Salihli 
oda ve dernekleri başkan ve yönetim 
kurulu üyeleriyle sektör dergileri 
katıldı. Saatler süren toplantıda, taksit 
yasağı, sektöre özel yasal düzenleme, 
laboratuvar pırlantası/sentetik taşlar ve 
enflasyon muhasebesi başta olmak üzere 

çözüm bekleyen birçok konuyla ilgili 
görüş ve önerilerini dile getirdi. 

Aynı söylemleri kullanalım!
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı 
Mustafa Atayık, sektörün kamuoyunda 
ve devlet kurumları nezdinde ortak 
dil ve söylemle anlatılması gerektiğini 
vurguladı ve kurumlar arası sağlanan 
birlikteliğin devamının önemine vurgu 
yaptı.

“Esnaftan duyduğumuz en büyük 
şikayet; taksit yasağı… Aslında, biz 
bugüne kadar mesleği tam olarak ilgili 
mercilere ve bürokrasiye anlatamadık. 
Kuyumculuğu israf, lüks tüketim ve cari 
açığı artıran bir emtia olarak görüyorlar. 
Mesleğimizde 40 bin kuyumcu 
olduğunu, bunların da 6 bininin üretici 
olduğunu söylüyoruz. Muhataplarımıza 
ihracatta dünyada ikinci, üretimde 
ise üçüncü ve pazar payında da 5. 

olduğumuzu söyleyince şaşırıyorlar. 
Biz, böyle bilmiyorduk diyorlar. Altın, 
bu ülkenin zenginliği, altın almaktan 
kredi kartı taksiti uygulamaktan, teşvik 
etmekten ne gibi bir zarar var. Yasağın 
kalkması için diğer sektör kurumlarıyla 
birlikte tüm ilgili kurumlara durumu 
aktardık ve basın ve yayın kuruluşlarında 
sorunun piyasaya yansımalarını dile 
getirdik. Sorunlarımızı dile getirirken 
sektörle ilgili değerlendirmelerimizde 
ortak bir dil ve söylem kullanmamız 
önemlidir.”

Yasal düzenlemeyle standartlarımızı 
oluşturmalıyız!
İKO Başkanı Atayık,  Kuyumcular 
Birliği’ni kurmak yerine mesleki 
standartların yasal bir çerçeveyle 
korunacağı bir düzenleme yapılmasının 
daha doğru olacağını dile getirdi.
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“Birlik çalışmalarıyla uğraşacağımıza 
kuyumculuğa bir standart getirirsek 
daha faydalı olacaktır. Böylece, hem 
sektörümüze çeki- düzen vermiş, hem de 
sadece ehil olanların bu işi yapmalarını 
sağlamış oluruz. Bu yasal çerçeveyle 
kuyumculuk adı altında işimizi bozan 
kişilerle daha etkin mücadele edeceğiz.

GLT sertifikasını kullanın!
Toplantıda oda ve dernek başkanlarının 
piyasalarda sentetik taşlarla ilgili şikayet 
ve kaygılarını dile getirmesi üzerine 
İKO Başkanı Atayık, tüm sektöre GLT 
Laboratuvarı’nı etkin olarak kullanmaya 
çağırdı.

“Anadolu’da hiçbir kuyumcu, GLT 
Laboratuvarı’na sertifika yaptırmıyor. 
Halbuki GLT, TÜRKAK’tan uluslararası 
geçerlilik belgesi alan bir kurum. 
Aldığınız taşlar, gerçek mi sentetik mi 
öğrenmek istiyorsunuz bu ürünlerinize 
GLT’ye gönderin. İKO garantisi ve 
güvencesi altında bu laboratuvarı 
geliştirmemiz ve büyütmemiz lazım. 
Sahip çıkıp destek vermenizi bekliyoruz. 
En azından satın aldığınız 10 taşın 3’ünü 
sertifika için göndermelisiniz.”

Birliktelikte altın bir çağ yaşıyoruz!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Kuyumculuk Komitesi Başkanı Erhan 
Hoşhanlı, sektör kurumları olarak 
eşgüdüm halinde, istişare anlayışıyla 
ortak hedefler ışığında birlikte 
çalıştıklarını vurguladı ve bu birlikteliğin 
çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

İKO ve JTR’yle birlikte birçok çalışmayı 
yapma gayreti içerisindeyiz. İstişare 

halinde dayanışma ve işbirliğimiz devam 
ediyor. İçinde bulunduğumuz sürecin 
faydalı ve güzel bir dönem olduğuna 
inanıyorum. Ticaret Odası’nın sektörlere 
birebir temas etme ve organik bağları 
anlamında zaafları var; ama kendine 
has imkanlarını sektörün lehinde 
kullanılması konusunda elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz.  Sektörün 
sanat ve zanaat birikiminin kayıt altına 
alınması ve müfredat olarak okullarda 
okutulması için diğer kurumlarla 
birlikte yürüttüğümüz mesleki standart 
çalışmalarını tamamladık. Bu toplantıya 
ev sahipliği yapan İstanbul Kuyumcular 
Odası ve katkıları için Nadir Metal 
Rafineri’ye çok teşekkür ediyoruz.”

Satışlar, dolar bazında yüzde 60 düştü
Son 5-6 aydır İKO’yla birlikte sektör için 
yoğun bir görüşme trafiği yürüttüklerini 
belirten Mücevher İhracatçılar Birliği 
Başkanı Mustafa Kamar, sektörün birlik 
ve beraberlikte en güçlü dönemini 
yaşadığına dikkat çekti. Kamar, 
konuşmasında taksit yasağının alışverişe 
etkisini rakamlarla anlattı.

“Bankalararası Kart Merkezi’nden 
bilgi aldım. 2017-2018 yılları Kasım-
Aralık, Ocak Şubat dönemiyle 2018-
2019 yıllarının aynı aylarındaki 
alışveriş verileri şöyle: İki dönemde TL 
bazında bir fark yok. 5 milyar TL’lik 
kart harcaması yapılmış. Fakat, dolara 
çevirdiğiniz zaman maalesef,  yüzde 
60 civarında dolar bazında kredi kartı 
satışlarında düşüş var. Tüketiciler, 
taksit yasağı nedeniyle kuyumculardan 
yapmaları gereken alışverişi elektronik, 
güzellik ve bakım ürünlere harcamış. 
Sevgililer Günü’nde nedeniyle kredi 

Taşları kontrol ettirmenizi 
tavsiye ediyorum. Yoksa yakın 

zamanda sentetik pırlanta, 
turizm bölgelerinde ve iç 

piyasada sıkıntı yaratabilir.
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kartıyla elektroniğe 1,9 milyar TL, 
bakıma 1,3 milyar TL, kuyumculuğa 
ise 500 milyon TL harcanmış. 3 
milyar TL lüks tüketime gitmiş; ama 
biz lüks tüketim değil, lüks tasarruf 
aracıyız.  3 milyar TL elektronik ve 
güzelliğe giderken kuyumculuğa 500 
TL harcanmış. Güzellik ve elektronikte 
taksit olduğu için insanlar, onları tercih 
etmişler. Kuyumcu alışverişinde sepet 
ortalaması ise 750 TL’ye düşmüş.”

Kontrol için taşlarınızı İKO’ya gönderin
Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı 
Kamar, sentetik ve laboratuvar 
ortamında geliştirilen taşların sektör için 
sıkıntı oluşturmaması için alınan taşların 
kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, 
bu konuda İstanbul Kuyumcular 
Odası’nda iyi bir sistemin kurulduğunu 
söyledi.

“Aldığınız taşları kontrol ettirin. GLT 
başta olmak üzere sertifika veren 
kurumlarda analiz ettirebilirsiniz. 
İKO’da ayarevinden, değerleme 
hizmeti ve GLT’ye laboratuvarına 
kadar kurulan sistem gayet iyi... Taşları 
kontrol ettirmenizi tavsiye ediyorum. 
Yoksa yakın zamanda sentetik pırlanta, 
ülkemizin hem turizm açısından, hem 
de içeride büyük sıkıntı olacaktır. İKO, 
güzel sistemi kurmuş gönderiyoruz, siz 
de gönderin.” 

Devlette kuyumcu algısı iyi değil!
“İKO Yönetimi, bazı çalışmaları 
yapıyor, zaman zaman bizimle birlikte 
hareket ediyorlar. Bunun için İKO 
Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyoruz. 
İhracatçılar Birliği, Ticaret Odası ve bu 
davetin gerçekleşmesine katkı sağlayan 
Nadir Metal Rafineri’ye teşekkür 
ediyoruz. Oda ve dernek başkanlarına 
da katılım ve katkıları için teşekkür 
ediyorum.”sözleriyle konuşmasına 
başlayan Ankara Kuyumcular 

Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, 
kuyumculuğun devlet nezdindeki 
algısının değişmesi gerektiğini ifade etti.
“Devletin kuyumcuya bakışı iyi 
değil. Bugüne kadar gelmiş geçmiş 
hükümetler içerisinde bizi ciddiye 
almayan, sorunlarımıza çözüm önerisi 
getirmeyecek olan şu anki mevcut 
hükümettir. Kriz dönemlerinde hep 
gündemde altın var. Vatandaşlarımız,  
yardımlaşma ve dayanışma için 
geleneksel olarak altını kullanıyor. 
Bugünkü manzara sektörün suçu değil. 
Başkanlarımız, durumu anlatıyor. Siyasi 
otorite bizi dinlemediği için siyasi otorite 
üzerinde ağırlığımız olmadığı için çok 
umutlu değilim. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği toplantısında sektör adına 
söz aldım ve taksit yasağının piyasalara 
olumsuz etkilerini anlattım. Hazine ve 
Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak da 
konuyu değerlendireceklerini söyledi.”

Sıkıntılarımızı iyi anlatmalıyız
İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay 
Baransel, taksit yasağı uygulamasıyla 
sektör olarak 2014 yılında da karşı 
karşıya kaldıklarını belirterek, konunun 
ilgili kurumlara ve bürokrasiye iyi 
anlatılması gerektiğini belirtti. Bugüne 
kadar sektör için yaptığı çalışmalar 
nedeniyle İKO Yönetimi’ne teşekkür 
eden Baransel,  ortak sorunların 
çözümü için tüm oda ve dernek 

İhracatçı firmaları aramıza 
alarak ortak hareket 
edemediğimiz sürece; 

ancak havanda su döveriz. 
Çünkü, bu firmalar, ihracat 

yapıyorlar ve devlet 
tarafından çok ciddiye 

alınıyorlar. 
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başkanlarının illerinde tanıdıkları 
bakan ve milletvekillerine sıkıntılı dile 
getirmesinin önemine değindi.

Standartlara ihtiyacımız var!
“Sadece kredi kartına odaklanırsak 
sektörün potansiyeli ve gücünü 
anlatmakta zorlanırız.” diyen Çanakkale 
Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay 
ise kuyumculuğun geleceğe güçlü bir 
şekilde taşınması için yasal düzenlemeye 
ihtiyaç olduğunun altını çizdi. 
“Çözüm bekleyen sorunlarımız 
çok… Kredi kartına odaklanmak 
doğru değil. Belirli alanlar için yasal 
standartlara kavuşmamız gerekiyor. 
Bizim de; artık belli bir kanun taslağı 
nezdinde yönetilmek ve icraatımızın 
gerçekleştirilmesine ihtiyaç var. 
Katkılarından dolayı İKO Yönetimi’ne 
teşekkürler…”

Devlete nasıl katkı sunacağımızı 
konuşmalıyız
Manisa Salihli Kuyumcular Derneği 
Başkanı Osman Özsaraç, devlet 
kurumları ve bürokrasiyle yapılacak 
görüşmelerde sadece sorun iletmekle 
kalınmamalı, devlete nasıl daha fazla 
katkı sunabilmenin yol ve yöntemlerinin 
de tartışılmasını istedi.

“Biz, ilgili kurumlara sorunlarımıza 
ileteceğimize devletin bizden nasıl 
düzenli vergi alması gerektiğini 
konuşmamız lazım.  Bugün 
bakıyorsunuz, 10 televizyon kanalında 
farklı altın fiyatları veriliyor.  Biz, her 
gün müşterilerimize televizyonla bizdeki 
fiyat farkını izah etmeye çalışıyoruz.  
Dertlerimizle gittiğimizde dertleri dert 
olarak görüyorlar.  Devlete katkı tarafını 
da konuşmalıyız.”

Özel yasayla kurulmuş meslek odaları 
olmalıyız
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı 
Salih Özman, eczacılar, mühendisler 
ve barolarda olduğu gibi sektörün 
sorunlarının çözümünün özel 
yasayla kurulmuş meslek odalarının 
oluşturulmasından geçtiğine inandığını 
açıkladı. 

“Kuyumcular Birliği’ni kurmak için 
yıllardır uğraşıyoruz. Ancak, bu 
teklifin iktidar partisinden Meclis’e 
gelmesi gerekiyor. Çünkü, iktidar, teklif 
vermezse komisyonlardan geçmiyor.  
Bugün, meslek odası olarak da hiçbir 
yaptırımımız yok. Biz, yarı bankacı ve 
banker gibiyiz. Özel kanunla kurulmuş 
meslek odası olması lazım. Baro, 
Eczacılar Odası ve Mühendisler Odası 
gibi olmalıyız. O zaman başkanların da 
yaptırımı olur. Ciddiyeti olan bir meslek 
teşekkülü haline geliriz.” 

Büyük markalarla hareket etmeliyiz
Uşak Kuyumcular Odası Başkanı Atalay 
Savaş, kronik hale gelen sorunların 
çözümü için kurumsallaşmış ve 
markalaşmış büyük firmalarla ortak 
hareket edilmesine ihtiyaç olduğunu 
söyledi.
“İhracatçı, marka olmuş büyük 
firmaları aramıza alarak ortak hareket 
edemediğimiz sürece; ancak havanda 
su döveriz. Çünkü, bu firmalar, 
ihracat yapıyorlar ve devlet tarafından 
çok ciddiye alınıyorlar. Büyük 
markalarımızla beraber hareket edip 
ilgili yerlere götürürsek daha etkili 
oluruz.” 

Nadir Metal Rafineri desteği 
ile organize edilen toplantıya 

Türkiye'nin dört bir yanından oda ve 
dernek başkanları katıdı.
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MÜCEVHER İHRACATI YAPAN (Mücevher İhr.Birliği Üyesi)
 TÜM FİRMALARIN PERFORMANSA GÖRE SIRALI LİSTESİ (Ocak - Nisan 2019)

Sıra Firma Adı

1 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ

2 ARPAS IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA A.S.

3 AHLATÇI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

4 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

5 MİDAS PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.

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

7 NADİR METAL RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

8 MİORO HEDİYELİK EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

9 SOZER KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

10 GESSART ALTIN PAZARLAMA VE DAG ITIM A.S.

11 ISTOR KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.Ş.

12 HEMERA KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13 ERBAY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

14 GULERYUZ KUYUMCULUK TURIZM VE OTOMOTIV SAN.VE TIC.A.S.

15 BOGAZICI HEDIYELIK ESYA VE EL SANATLARI SAN. VE TIC.A.S.

16 FB KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.

17 İSTOR HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

18 TUANA MUCEVHERAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

19 ONSA MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

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

22 BONUS KIYMETLİ MADENLER A.Ş

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

24 FABOR KUYUMCULUK TURİZM İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

25 MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE KUYUMCULUK SAN.VE TIC.LTD.STI.

26 MIDAS HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET A.S.

27 MIRSADO DERICILIK MUCEVHERAT TUR.PAZ.SAN.TIC.LTD.STI.

28 MURAD KUYUMCULUK VE HED.EŞYA İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

29 VİSTA KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

30 KOÇAK GOLD KUYUMCULUK DIŞ TİCARET A.Ş.

31 ORORİA DIŞ TİCARET A.Ş.

32 ATASAY KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

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

34 OZNAME KUYUMCULUK SANAYİ VE TICARET LİMİTED ŞİRKETİ

35 ALEF KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

36 ÖZMİLAN KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

37 MODEL KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ

38 GOLDTRANS KIYMETLİ MADENLER VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

40 ARMON MÜCEVHERAT SANAYİ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

41 KOÇAK MÜCEVHERAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

42 BONUS ALTIN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

43 TURKCAN KUYUMCULUK SANAYİ A.Ş.

44 HİRA HEDİYELİK İ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

45 RİNA GOLD KUYUMCULUK LTD. ŞTİ.

46 KLAY BATRİ

47 ALPER TUNCOKU KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

48 MAYA DIZAYN KUYUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ

49 COSKUN MELENGIC KUYUMCULUK SAN .VE TIC.LTD.STI.

50 ERIS MUCEVHERAT TICARET TURIZM INSAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

51 ONUR KARDESLER KUYUMC.VE DAY. TUK.MALL.SAN.TIC.LTD.STI.

52 AZZURO KUYUMCULUK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

53 OZCAN GUMUS SAN.VE TIC.LTD.STI

54 İPEKYOLU KIYMETLİ TAŞLAR VE KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

55 KAYA KUYUMCULUK TURIZM INSAAT VE OTOM.SAN.TIC.LTD.STI.

56 IDA KUYUMCULUK DEĞ.MADENLER GIDA TUR.SAN:VE TIC.A.Ş.

57 BAG KUYUMCULUK TURIZM IMALAT ITH.IHR.VE DAHILI TIC.LTD.STI.

58 AYDIN KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

59 YARBA KUYUMCULUK MAKİNA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

60 STAR PIRLANTA SAN.VE TIC.LTD.S TI.

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

62 REHAM JEWELLERY KUYUMCULUK VE TİC. A.Ş.

63 FLORA KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

64 KOVAN KUYUMCULUK SAN.VE TIC. LTD.STI.

65 EMEL KUYUMCULUK TİC.LTD.ŞTİ.

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

67 MELEK KUYUMCULUK SANAYİ VE TICARET LİMİTED ŞİRKETİ

68 UZMAN KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

69 APEKS KUYUMCULUK MUCEVHERAT SA N. VE TIC. LTD. STI.

70 GG DEĞERLİ METALLER LTD.ŞTİ

71 ARILAR TURİZM KUY. SAN. VE TİC. A.Ş.

72 LARA KUYUMCULUK KIY. MAD. PAZ.  SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

73 UMIT KOC

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

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

76 SADE-İŞ KUYUMCULUK İTHALAT IHRACAT  SAN.VE TIC.A.Ş.

77 SENGUL KUYUM.TUR.TEKS.SAN.VE TIC.LTD.STI.

78 OROMAS HEDİYELİK EŞYA VE KUYUMCULUK SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

79 STAR-TEK KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

80 MERT KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

81 MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİC. A.Ş.

82 MARKIZ DIS TIC.LTD.STI.

83 ASIL MUCEVHERAT SAN.VE TIC. LTD.STI.

84 ALTINKUM KUYUMCULUK VE TURIZIM SAN.TIC.LTD.STI

85 ÖZAK ALTIN TİC AŞ

86 CETAŞ KUYUMCULUK İM. İHT.  VE DAHİLİ TİC. LTD. ŞTİ.

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

88 AYA KUYUMCULUK MÜCEVHERAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

89 TALAY KUYUMCULUK A.Ş.

90 GERAS MUCEVHERAT SAN.VE TIC. LTD.STI.

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

92 GBL KIYMETLI MADENLER VE DIŞ TİC.A.Ş.

93 CAGLAR ARTEK KUYUMCULUK LTD.STI.

94 KARAT HEDIYELIK ESYA SAN.VE TIC.LTD.STI.

95 CSF KUYUMCULUK ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.STI.

96 ŞENER MÜCEVHERAT HED.EŞYA VE TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

97 ATLAS MÜCEVHERAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

98 AKGUN KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

99 OKTAY YILMAZ

100 EMIR KUYUMCULUK SANAYI IC VE DIS TIC.PAZ.LTD.STI.
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PIRLANTALI MÜCEVHERAT İHRACATI YAPAN (Mücevher İhr.Birliği Üyesi) 
FİRMALARIN PERFORMANSA GÖRE SIRALI LİSTESİ (OCAK- NİSAN 2019

S.No UNVAN

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

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

3 MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE KUYUMCULUK SAN.VE TIC.LTD.STI.

4 EMEL KUYUMCULUK TİC.LTD.ŞTİ.

5 ORORİA DIŞ TİCARET A.Ş.

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

7 ASIL MUCEVHERAT SAN.VE TIC. LTD.STI.

8 KARAT HEDIYELIK ESYA SAN.VE TIC.LTD.STI.

9 ERIS MUCEVHERAT TICARET TURIZM INSAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

10 EMIR KUYUMCULUK SANAYI IC VE DIS TIC.PAZ.LTD.STI.

11 ŞENER MÜCEVHERAT HED.EŞYA VE TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

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

13 SEVAN BIÇAKÇI MÜCEVHER TASARIM VE TİC. A.Ş.

14 ATASAY KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

15 SANLI KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

16 STARTAŞ KUYUMCULUK GEMOLOJİK ANALİZ VE BELGELEME İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

17 HOSGOR IC VE DIS TIC.LTD.STI.

18 İNF TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

19 KISMET TASARIM TAKI EVİ MÜCEVHERAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

20 ALLURE DİAMOND MÜCEVHERAT DEĞERLİ MADENLER DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ALTINDAN MAMÜL MÜCEVHERAT İHRACATI YAPAN (Mücevher İhr.Birliği Üyesi)
FİRMALARIN PERFORMANSA GÖRE SIRALI LİSTESİ ( OCAK - NİSAN 2019)

S.No UNVAN

1 ARPAS IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA A.S.

2 AHLATÇI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3 MİDAS PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.

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

5 MİORO HEDİYELİK EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

6 SOZER KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

7 GESSART ALTIN PAZARLAMA VE DAG ITIM A.S.

8 ISTOR KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.Ş.

9 HEMERA KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10 ERBAY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

11 GULERYUZ KUYUMCULUK TURIZM VE OTOMOTIV SAN.VE TIC.A.S.

12 BOGAZICI HEDIYELIK ESYA VE EL SANATLARI SAN. VE TIC.A.S.

13 FB KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.

14 İSTOR HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

15 TUANA MUCEVHERAT VE KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

16 ONSA MÜCEVHERAT İMALATI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

17 BONUS KIYMETLİ MADENLER A.Ş

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

19 FABOR KUYUMCULUK TURİZM İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

20 MIDAS HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET A.S.
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GÜMÜŞTEN MAMÜL MÜCEVHERAT İHRACATI YAPAN (Mücevher İhr.Birliği Üyesi)
FİRMALARIN PERFORMANSA GÖRE SIRALI LİSTESİ (OCAK - NİSAN 2019)

S.No UNVAN

1 ONUR KARDESLER KUYUMC.VE DAY. TUK.MALL.SAN.TIC.LTD.STI.

2 OZCAN GUMUS SAN.VE TIC.LTD.STI

3 İPEKYOLU KIYMETLİ TAŞLAR VE KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

4 TALAY KUYUMCULUK A.Ş.

5 CSF KUYUMCULUK ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.STI.

6 HAZORFİM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

7 PETEK GÜMÜŞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

8 TY DEĞERLİ MADENLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

9 ISTANBUL KUYUMCULUK TEKS.SAN. VE TIC.LTD.STI.

10 AHLATÇI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

11 AKGUN KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

12 ANTIK GUMUS ISTEPAN BALIK

13 SOLHAN KARDEŞLER KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

14 COŞ-AR KUYUMCULUK HEDİYELİK EŞYA GÜMÜŞÇÜLÜK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

15 OZCAN MUCEVHERAT SAN.VE TIC. LTD.STI.

16 GBL KIYMETLI MADENLER VE DIŞ TİC.A.Ş.

17 OZ OSMANLI KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

18 STAR GÜMÜŞ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

19 PANDORA JEWELRY MÜCEVHERAT A.Ş.

20 ALMAS DİAMOND KIYMETLİ TAŞ VE KUYUMCULUK İML İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

BİJUTERİ İHRACATI YAPAN (Mücevher İhr.Birliği Üyesi)
FİRMALARIN PERFORMANSA GÖRE SIRALI LİSTESİ ( OCAK - NİSAN 2019)

S.No UNVAN

1 ANTİK İSTANBUL GÜMÜŞ HEDİYELİK EŞYA İMALAT İTH. İHR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ.

2 CEVDET KARADAŞ - ARTI AKSESUAR

3 CESAR KUYUMCULUK SAN.TIC. LTD.STI.

4 BEGÜM KHAN MÜCEVHER A.Ş.

5 MEHMET YAVUZCAN

6 OSMAN KAYA - KARMA BİJUTERİ HEDİYELİK EŞYA

7 PRAMİT TEKNİK MALZ.SAN.VE TİC. A.Ş.

8 EMIR KUYUMCULUK SANAYI IC VE DIS TIC.PAZ.LTD.STI.

9 MOR TAKI AHSAP VE HED.ESY.IMAL PAZ.TUR.SAN.TIC.LTD.STI.

10 LAV KUYUMCULUK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

11 BY ORAKCI TAKI TASARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

12 ŞEVKİYE ŞEBNEM KARAKAŞ

13 JUJU TAKI TASARIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

14 KÖZEN BUJİTERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

15 VİDİNLİ TAKI VE AKSESUARLARI TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ.

16 ATASAY KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

17 MOTIF KUYUMCULUK SANAYI VE TIC.A.Ş.

18 OZCAN GUMUS SAN.VE TIC.LTD.STI

19 CSF KUYUMCULUK ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.STI.

20 BEGÜM KIRLIOĞLU
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MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
TÜRKİYE GENELİ AYLIK İHRACAT BİLGİLERİ

2018 Dönemi 2019 Dönemi DEĞİŞİM (%)

AY DEĞER FOBUSD DEĞER FOBUSD DEĞER

OCAK 141.692.364 273.818.395 93,6

ŞUBAT 195.478.907 250.640.934 28,22

MART 522.694.192 299.014.149 42,76

NİSAN 354.848.101 258.862.728 26,94

MAYIS 251.182.783

HAZİRAN 198.940.211

TEMMUZ 260.021.086

AĞUSTOS 896.158.230

EYLÜL 590.887.015

EKİM 474.413.829

KASIM 272.281.580

ARALIK 251.862.904

TOPLAM: 4.410.461.204 1.082.336.205 10,82

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
MAL GRUBU BAZINDA İHRACAT RAPORU (TÜRKİYE GENELİ - AYLIK)

01.01.2017- 
30.04.2017 

Dönemi

DEĞİŞİM (%)
(2018 - 2019)

01.12.2018 
- 30.04.2018 

Dönemi

01.12.2019 
- 30.04.2019 

Dönemi

MAL GRUPLARI DEĞER FOBUSD DEĞER DEĞER FOBUSD DEĞER FOBUSD

MÜCEVHER 1.134.254.844 -10,82 1.213.599.880 1.082.336.205

ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1.048.515.740 -14,44 1.105.093.721 945.543.331

ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1.040.971.836 9,17 611.607.923 667.681.057

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ ALTIN 7.543.904 -43,69 493.485.798 277.862.274

GÜMÜŞTEN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 30.259.897 35,78 35.673.449 48.438.417

GÜMÜŞTEN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 28.927.224 22,94 33.837.316 41.599.977

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ GÜMÜŞ 1.332.673 272,44 1.836.133 6.838.440

PIRLANTALI MÜCEVHERCİ EŞYASI VE AKSAMI 25.523.405 38,09 35.003.632 48.335.035

PIRLANTALI ALTINDAN MÜCEVHERCİ EŞYASI VE AKSAMI 25.327.541 38,29 34.162.684 47.243.862

PIRLANTALI GÜMÜŞTEN MÜCEVHERCİ EŞYASI VE AKSAMI 195.864 29,76 840.948 1.091.173

BİJUTERİ 3.283.324 4,70 2.964.022 3.103.456

BİJUTERİ 3.283.324 4,70 2.964.022 3.103.456

DİĞERLERİ 26.672.478 5,88 34.865.056 36.915.967

TABİİ İNCİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ.KIYMETLİ /YARI KIYMETLİ 
TAŞLAR VE BUNL.MAMUL EŞYA

9.117.761 71,24 5.809.604 9.948.598

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ DİĞER KIYMETLİ MET-
ALLER

1.023.677 1.207,50 229.915 3.006.124

SAATLER.AKSAM VE PARÇALARI (KIYMETLİ MET ALLERDEN/
KIYMETLİ METALLERLE KAPLANMIŞ)

1.498.982 33,31 2.828.381 3.770.464

METAL PARALAR -100,00 5.603

KIYMETLİ METALLERİN/KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA 
METALLERİN DÖKÜNTÜLERİ.ARTIKLARI

14.122.810 -20,11 24.207.989 19.338.664

KIYMETLİ METALLERDEN MAMUL DİĞER EŞYA 909.248 -52,22 1.783.564 852.116
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - NİSAN 2018  OCAK - NİSAN 2019   % DEĞİŞİM  

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

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 93.527.035,19 206.117.075,72 120,38

2 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 76.593.529,57 138.460.870,90 80,77

3 İNGİLTERE 215.230.940,85 99.601.165,29 -53,72

4 HONG KONG 74.548.320,54 88.580.651,38 18,82

5 ALMANYA 63.869.319,58 50.777.489,73 -20,50

6 İSRAİL 45.553.521,06 39.987.613,21 -12,22

7 LİBYA 26.758.099,19 38.817.712,49 45,07

8 IRAK 48.377.596,22 31.134.823,86 -35,64

9 HINDISTAN 21.226.399,81 26.047.862,17 22,71

10 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 60.718.910,41 26.029.357,90 -57,13

11 KIRGIZİSTAN 13.891.131,54 24.605.302,85 77,13

12 MEKSİKA 19.158.088,58 21.848.291,25 14,04

13 KATAR 13.830.129,79 20.820.709,79 50,55

14 POLONYA 16.749.103,38 20.031.830,30 19,60

15 BELÇİKA 28.544.231,90 19.145.391,36 -32,93

16 ROMANYA 16.692.837,09 17.802.733,63 6,65

17 FAS 9.206.804,09 15.785.909,88 71,46

18 NEPAL 20.021.254,48 14.709.702,28 -26,53

19 SUUDİ ARABİSTAN 12.014.571,39 13.138.839,98 9,36

20 İTALYA 11.876.999,50 12.261.245,21 3,24

21 RUSYA FEDERASYONU 9.172.953,37 11.092.827,81 20,93

22 PANAMA 7.873.689,57 9.752.158,61 23,86

23 LETONYA 7.622.350,60 9.083.272,99 19,17

24 ÇEK CUMHURİYETİ 12.275.019,94 7.747.313,02 -36,89

25 İSVİÇRE 147.179.126,73 6.937.722,33 -95,29

26 HOLLANDA 8.762.921,91 6.371.535,85 -27,29

27 FRANSA 7.100.840,99 6.328.246,05 -10,88

28 İSPANYA 5.679.416,18 6.014.344,84 5,90

29 BULGARİSTAN 4.093.346,24 5.682.045,87 38,81

30 KANADA 4.618.960,87 5.597.687,69 21,19

31 SINGAPUR 7.551.068,30 5.485.751,92 -27,35

32 LÜBNAN 15.733.278,71 4.459.432,00 -71,66

33 YUNANİSTAN 2.438.312,46 4.457.422,51 82,81

34 AVUSTRALYA 3.853.591,08 3.879.874,12 0,68

35 ÜRDÜN 6.324.212,45 3.840.186,99 -39,28

36 LİTVANYA 2.797.115,26 3.507.016,70 25,38

37 AVUSTURYA 4.354.815,68 3.479.472,41 -20,10

38 KARADAĞ 90.211,36 3.283.401,23 3.539,68

39 MACARİSTAN 1.004.022,72 3.267.272,98 225,42

40 SLOVAKYA 1.357.541,78 2.318.934,05 70,82

41 TAYLAND 6.411.052,28 2.191.062,61 -65,82

42 DUBAİ 1.359.802,89 2.066.054,62 51,94

43 JAPONYA 3.468.047,79 1.996.254,85 -42,44
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - NİSAN 2018  OCAK - NİSAN 2019   % DEĞİŞİM  

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

44 KKTC 3.015.393,82 1.923.333,54 -36,22

45 İSVEÇ 919.944,07 1.882.865,08 104,67

46 KAZAKİSTAN 10.242.549,92 1.869.787,80 -81,74

47 MOGOLISTAN 1.359.256,50 1.780.924,09 31,02

48 UKRAYNA 6.859.212,22 1.760.168,96 -74,34

49 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 1.857.486,12 1.756.127,28 -5,46

50 MISIR 2.179.191,11 1.738.970,21 -20,20

51 KUVEYT 1.284.153,60 1.665.144,63 29,67

52 MALEZYA 1.809.102,54 1.648.498,39 -8,88

53 CEZAYİR 2.586.312,20 1.408.553,14 -45,54

54 İRAN (İSLAM CUM.) 2.219.275,59 1.262.003,00 -43,13

55 GÜRCİSTAN 1.493.541,41 1.251.730,22 -16,19

56 ARNAVUTLUK 2.715.897,70 1.062.205,60 -60,89

57 NİJERYA 553.176,74 1.052.108,82 90,19

58 DANİMARKA 608.180,38 1.017.250,63 67,26

59 FILIPINLER 686.716,10 934.395,56 36,07

60 BOSNA-HERSEK 784.014,29 906.016,18 15,56

61 HIRVATİSTAN 1.002.664,66 891.316,14 -11,11

62 BAHREYN 50.500,73 860.810,96 1.604,55

63 GÜNEY KORE CUMHURİYE 264.383,83 857.966,95 224,52

64 ESTONYA 592.825,75 779.009,42 31,41

65 AFGANİSTAN 1.308.878,87 733.759,06 -43,94

66 MOLDAVYA 535.679,08 670.384,63 25,15

67 TACİKİSTAN 1.051.135,61 633.257,39 -39,75

68 PORTEKİZ 725.761,25 630.721,06 -13,10

69 ENDONEZYA 27.893,79 542.939,04 1.846,45

70 KOSOVA 488.604,64 541.180,23 10,76

71 NORVEÇ 695.794,16 485.231,93 -30,26

72 SIRBİSTAN 426.625,43 437.459,19 2,54

73 İRLANDA 240.554,15 392.460,91 63,15

74 SENEGAL 91.199,35 391.265,99 329,02

75 K. MAKEDONYA CUMHURİYETİ 225.006,98 355.557,90 58,02

76 UMMAN 53.924,39 324.867,00 502,45

77 SUDAN 453.841,62 304.890,30 -32,82

78 YEMEN 87.140,36 304.553,99 249,50

79 FİNLANDİYA 459.625,93 296.817,41 -35,42

80 BEYAZ RUSYA 297.030,12 285.597,31 -3,85

81 TRAKYA SERBEST BÖLGE 219.542,05 255.996,04 16,60

82 TÜRKMENİSTAN 28.318,90 240.674,56 749,87

83 AHL SERBEST BÖLGE 638.217,07 232.818,35 -63,52

84 YENI ZELANDA 74.657,08 190.113,40 154,65

85 GUAM 80.820,33 180.894,88 123,82

86 KAMBOÇYA 10.922,52 174.556,43 1.498,13
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87 ANDORRA 136.569,11

88 GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 223.012,57 107.884,95 -51,62

89 CEBELİ TARIK 93.059,00

90 VIETNAM 87.048,44

91 MALİ 61,50 59.357,58 96.416,39

92 URUGUAY 21.148,80 52.660,14 149,00

93 PAKISTAN 296.284,56 37.624,84 -87,30

94 KOLOMBİYA 42.887,31 36.944,14 -13,86

95 SLOVENYA 42.917,38 32.868,87 -23,41

96 HONDURAS 32.414,27

97 EGE SERBEST BÖLGE 15,81 26.416,16 166.985,14

98 ŞİLİ 29.373,77 23.716,80 -19,26

99 MORİTANYA 1.630.065,47 20.700,45 -98,73

100 LÜKSEMBURG 18.316,79

101 TUNUS 39.868,30 17.855,72 -55,21

102 MALTA 24.399,96 13.656,41 -44,03

103 YENI KALODENYA VE BA 12.095,91

104 EKVATOR 11.274,78

105 LİHTENŞTAYN 43.505,91 10.492,30 -75,88

106 MALDİV ADALARI 8.374,32

107 PERU 41.919,95 7.819,00 -81,35

108 GINE 6.598,72

109 ÖZBEKİSTAN 2.303,03 6.106,19 165,14

110 KOCAELİ SERBEST BLG. 5.225,01

111 PARAGUAY 2.652,37

112 BERMUDA 1.471,92

113 TAYVAN 4,00 1.270,33 31.658,25

114 TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) 2.171,21 1.043,33 -51,95

115 CIBUTI 167,38 878,73 424,99

116 SURİYE 688,21 727,75 5,75

117 BREZİLYA 637,60

118 KONGO(DEM.CM)E.ZAİRE 43,62 599,91 1.275,31

119 BAHAMALAR 500,00

120 SRI LANKA 10.416,57 477,64 -95,41

121 MYANMAR (BURMA) 243.459,37 429,75 -99,82

122 NIJER 316,41

123 KAMERUN 346,28 248,89 -28,12

124 ETİYOPYA 1.185,22 175,00 -85,23

125 ANGOLA 1.846,30 119,52 -93,53

126 ADANA YUMURT.SER.BÖL 114,60

 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - NİSAN 2018  OCAK - NİSAN 2019   % DEĞİŞİM  

 ÜLKE   DEĞER (USD)    DEĞER (USD)    DEĞER (USD)  
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - NİSAN 2018  OCAK - NİSAN 2019   % DEĞİŞİM  

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

127 SOMALI 278,02 90,59 -67,42

128 CAPE VERDE 90,00

129 UGANDA 37,35 60,04 60,75

130 KENYA 54,31

131 EKVATOR GİNESİ 48,00

132 GABON 27,00

133 SIERRA LEONE 12,19

134 KONGO 8,00

135 VENEZUELLA 7,82

136 ZIMBABVE 7,57

137 MALAVI 1,31

138 MAURİTİUS 50.047,48 -100,00

139 DOMINIK CUMHURIYETI 12.956,92 -100,00

140 BRUNEI 8.659,06 -100,00

141 BANGLADEŞ 6.753,66 -100,00

142 AVRUPA SERBEST BÖLG. 6.277,77 -100,00

143 FİLDİŞİ SAHİLİ 440,00 -100,00

144 BURKİNA FASO 294,68 -100,00

145 ZAMBIA 220,17 -100,00

146 KOMOR ADALARI 171,94 -100,00

147 BOSTVANA 66,24 -100,00

148 ANTALYA SERBEST BÖL. 58,69 -100,00

149 MERSİN SERBEST BÖLGE 49,13 -100,00

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

Genel Toplam: 1.213.599.879,87 1.082.336.205,31 -10,82
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  MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - NİSAN 2018 OCAK - NİSAN 2019   % DEĞİŞİM  

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

AVRUPA BİRLİĞİ

İNGİLTERE 215.230.941 99.601.165 -53,72

ALMANYA 63.869.320 50.777.490 -20,50

POLONYA 16.749.103 20.031.830 19,60

BELÇİKA 28.544.232 19.145.391 -32,93

ROMANYA 16.692.837 17.802.734 6,65

İTALYA 11.877.000 12.261.245 3,24

LETONYA 7.622.351 9.083.273 19,17

ÇEK CUMHURİYETİ 12.275.020 7.747.313 -36,89

HOLLANDA 8.762.922 6.371.536 -27,29

FRANSA 7.100.841 6.328.246 -10,88

İSPANYA 5.679.416 6.014.345 5,90

BULGARİSTAN 4.093.346 5.682.046 38,81

YUNANİSTAN 2.438.312 4.457.423 82,81

LİTVANYA 2.797.115 3.507.017 25,38

AVUSTURYA 4.354.816 3.479.472 -20,10

MACARİSTAN 1.004.023 3.267.273 225,42

SLOVAKYA 1.357.542 2.318.934 70,82

İSVEÇ 919.944 1.882.865 104,67

DANİMARKA 608.180 1.017.251 67,26

HIRVATİSTAN 1.002.665 891.316 -11,11

ESTONYA 592.826 779.009 31,41

PORTEKİZ 725.761 630.721 -13,10

İRLANDA 240.554 392.461 63,15

FİNLANDİYA 459.626 296.817 -35,42

SLOVENYA 42.917 32.869 -23,41

LÜKSEMBURG 18.317

MALTA 24.400 13.656 -44,03

AVRUPA BİRLİĞİ Ülke Grubu Toplamı: 415.066.010 283.832.016 -31,62

DİĞER AVRUPA

KIRGIZİSTAN 13.891.132 24.605.303 77,13

RUSYA FEDERASYONU 9.172.953 11.092.828 20,93

İSVİÇRE 147.179.127 6.937.722 -95,29

KARADAĞ 90.211 3.283.401 3.539,68

KAZAKİSTAN 10.242.550 1.869.788 -81,74

UKRAYNA 6.859.212 1.760.169 -74,34

AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 1.857.486 1.756.127 -5,46

GÜRCİSTAN 1.493.541 1.251.730 -16,19

ARNAVUTLUK 2.715.898 1.062.206 -60,89

BOSNA-HERSEK 784.014 906.016 15,56

MOLDAVYA 535.679 670.385 25,15

TACİKİSTAN 1.051.136 633.257 -39,75

KOSOVA 488.605 541.180 10,76

NORVEÇ 695.794 485.232 -30,26

SIRBİSTAN 426.625 437.459 2,54
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  MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - NİSAN 2018 OCAK - NİSAN 2019   % DEĞİŞİM  

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

DİĞER AVRUPA

KUZEY MAKEDONYA CUM-
HURİYETİ

225.007 355.558 58,02

BEYAZ RUSYA 297.030 285.597 -3,85

TÜRKMENİSTAN 28.319 240.675 749,87

ANDORRA 136.569

CEBELİ TARIK 93.059

LİHTENŞTAYN 43.506 10.492 -75,88

ÖZBEKİSTAN 2.303 6.106 165,14

DİĞER AVRUPA Ülke Grubu Toplamı: 198.080.129 58.420.860 -70,51

KUZEY AFRİKA

LİBYA 26.758.099 38.817.712 45,07

FAS 9.206.804 15.785.910 71,46

MISIR 2.179.191 1.738.970 -20,20

CEZAYİR 2.586.312 1.408.553 -45,54

SUDAN 453.842 304.890 -32,82

TUNUS 39.868 17.856 -55,21

KUZEY AFRİKA Ülke Grubu Toplamı: 41.224.117 58.073.892 40,87

BATI AFRİKA

NİJERYA 553.177 1.052.109 90,19

SENEGAL 91.199 391.266 329,02

MALİ 62 59.358 96.416,39

MORİTANYA 1.630.065 20.700 -98,73

GINE 6.599

NIJER 316

KAMERUN 346 249 -28,12

CAPE VERDE 90

SIERRA LEONE 12

BURKİNA FASO 295 -100,00

FİLDİŞİ SAHİLİ 440 -100,00

BATI AFRİKA Ülke Grubu Toplamı: 2.275.584 1.530.699 -32,73
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ORTA,DOĞU VE GÜN.
AFR

GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 223.013 107.885 -51,62

TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) 2.171 1.043 -51,95

CIBUTI 167 879 424,99

KONGO(DEM.CM)E.ZAİRE 44 600 1.275,31

ETİYOPYA 1.185 175 -85,23

ANGOLA 1.846 120 -93,53

SOMALI 278 91 -67,42

UGANDA 37 60 60,75

KENYA 54

EKVATOR GİNESİ 48

GABON 27

KONGO 8

ZIMBABVE 8

MALAVI 1

BOSTVANA 66 -100,00

KOMOR ADALARI 172 -100,00

MAURİTİUS 50.047 -100,00

ZAMBIA 220 -100,00

ORTA,DOĞU VE 
GÜN.AFR

Ülke Grubu Toplamı: 279.248 110.998 -60,25

KUZEY AMERİKA

AMERİKA BİRLEŞİK DEV-
LETLERİ

76.593.530 138.460.871 80,77

KANADA 4.618.961 5.597.688 21,19

KUZEY AMERİKA Ülke Grubu Toplamı: 81.212.490 144.058.559 77,38
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ORTA VE GÜN.
AMERİKA

MEKSİKA 19.158.089 21.848.291 14,04

PANAMA 7.873.690 9.752.159 23,86

URUGUAY 21.149 52.660 149,00

KOLOMBİYA 42.887 36.944 -13,86

HONDURAS 32.414

ŞİLİ 29.374 23.717 -19,26

EKVATOR 11.275

PERU 41.920 7.819 -81,35
PARAGUAY 2.652

BERMUDA 1.472

BREZİLYA 638

BAHAMALAR 500

VENEZUELLA 8

DOMINIK CUMHURIYETI 12.957 -100,00

ORTA VE GÜN.AMERİKA Ülke Grubu Toplamı: 27.180.065 31.770.549 16,89

YAKIN,ORTA DOĞU 
ASYA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 93.527.035 206.117.076 120,38

İSRAİL 45.553.521 39.987.613 -12,22

IRAK 48.377.596 31.134.824 -35,64

KATAR 13.830.130 20.820.710 50,55

SUUDİ ARABİSTAN 12.014.571 13.138.840 9,36

LÜBNAN 15.733.279 4.459.432 -71,66

ÜRDÜN 6.324.212 3.840.187 -39,28

DUBAİ 1.359.803 2.066.055 51,94

KKTC 3.015.394 1.923.334 -36,22

KUVEYT 1.284.154 1.665.145 29,67

İRAN (İSLAM CUM.) 2.219.276 1.262.003 -43,13

BAHREYN 50.501 860.811 1.604,55

UMMAN 53.924 324.867 502,45

YEMEN 87.140 304.554 249,50

SURİYE 688 728 5,75

YAKIN,ORTA DOĞU ASYA Ülke Grubu Toplamı: 243.431.224 327.906.177 34,70
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DİĞER ASYA

HONG KONG 74.548.321 88.580.651 18,82

HINDISTAN 21.226.400 26.047.862 22,71

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 60.718.910 26.029.358 -57,13

NEPAL 20.021.254 14.709.702 -26,53

SINGAPUR 7.551.068 5.485.752 -27,35

TAYLAND 6.411.052 2.191.063 -65,82

JAPONYA 3.468.048 1.996.255 -42,44

MOGOLISTAN 1.359.257 1.780.924 31,02

MALEZYA 1.809.103 1.648.498 -8,88

FILIPINLER 686.716 934.396 36,07

GÜNEY KORE CUMHURİYE 264.384 857.967 224,52

AFGANİSTAN 1.308.879 733.759 -43,94

ENDONEZYA 27.894 542.939 1.846,45

KAMBOÇYA 10.923 174.556 1.498,13

VIETNAM 87.048

PAKISTAN 296.285 37.625 -87,30

MALDİV ADALARI 8.374

TAYVAN 4 1.270 31.658,25

SRI LANKA 10.417 478 -95,41

MYANMAR (BURMA) 243.459 430 -99,82

BANGLADEŞ 6.754 -100,00

DİĞER ASYA BRUNEI 199.977.785 171.848.908 -14,07

AVS.OKY.VE DİĞER 
ÜLK

AVUSTRALYA 3.853.591 3.879.874 0,68

YENI ZELANDA 74.657 190.113 154,65

GUAM 80.820 180.895 123,82

AVS.OKY.VE DİĞER ÜLK Ülke Grubu Toplamı: 4.009.068 4.262.978 6,33

SERBEST BÖLGELER

TRAKYA SERBEST BÖLGE 219.542 255.996 16,60

AHL SERBEST BÖLGE 638.217 232.818 -63,52

EGE SERBEST BÖLGE 16 26.416 166.985,14

KOCAELİ SERBEST BLG. 5.225

ADANA YUMURT.SER.BÖL 115

ANTALYA SERBEST BÖL. 59 -100,00

AVRUPA SERBEST BÖLG. 6.278 -100,00

MERSİN SERBEST BÖLGE 49 -100,00

SERBEST BÖLGELER Ülke Grubu Toplamı: 864.161 520.570 2.943,83

DİĞER ÜLKELER Ülke Grubu Toplamı:

Genel Toplam: 1.213.599.880 1.082.336.205 -10,82
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Birimlemiz ve iletişim numaralarımız

ADRES:
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi A Blok PK:34197

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: +90 212 454 00 0 Fax: +90 212 454 00 001

E-posta: immib@immib.org.tr

S. Armağan VURDU
İMMİB Genel Sekreteri
T: 0212 454 00 04
G: 0549 454 00 01
armagan.vurdu@immib.org.tr

Muharrem KAYILI
İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı
T: 0212 454 00 76
G: 0549 454 00 08
muharrem.kayili@immib.org.tr

Nalan ÇATALBAŞ
Mücevher Tanıtım AŞ Müdürü
T: 0212 518 83 00
G: 0530 680 55 92
nalan.catalbas@jtr.org.tr

Oğuz ÖZDEMİR
Mücevher Tanıtım AŞ Sektör Danışmanı
G: 0533 359 25 97
ozdemiroguz@gmail.com

Coşkun KIRLIOĞLU
İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı
T: 0212 454 02 26 
G: 0533 324 52 83
coskun.kirlioglu@immib.org.tr

Fatih ÖZER
İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı
T: 0212 454 01 41 
G: 0532 434 48 70
fatih.ozer@immib.org.tr

İMMİB Genel Sekreterliği

Şirzat AKBULAK
Mücevher İhracatçıları Birliği
Şube Müdürü
T: 0212 454 08 80
G: 0549 749 92 74
sirzat.akbulak@immib.org.tr

Melis ÖZPINAR
Mücevher İhracatçıları Birliği
Uzman Yardımcısı
T: 0212 454 03 80
G: 0549 724 89 66
melis.ozpinar@immib.org.tr

Şerife YORULMAZ
Mücevher İhracatçıları Birliği 
Uzman Yardımcısı
T: 0212 454 09 63
G: 0541 282 94 09
serife.yorulmaz@immib.org.tr

Doruk POYRAZ
Mücevher İhracatçıları Birliği
Sektör Uzmanı
T: 0212 454 08 69 
G: 0549 786 54 73
doruk.poyraz@immib.org.tr

Mücevher Şube

Mücevher Tanıtım AŞ

Ayça UYSAL
Mücevher İhracatçıları Birliği 
Ur-Ge Koordinatörüı
T: 0212 454 09 02

ayca.uysal@immib.org.tr
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