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Değerli mesteklaşlarım, 
Türk kuyumculuk ve mücevherat sektörünün gelişiminin 
önündeki en önemli engellerden biri olan değerli taş ithala-
tında alınan Özel Tüketim Vergisi’nin kaldırılması konusun-
da nihayet mutlu sona ulaştık. Üretim ve ihracatın teşvik edil-
diği yeni vergilendirme sistemiyle birlikte sektörde yeni bir 
dönemin başlayacağını düşünüyoruz. Orta ve uzun vadede 
sektörün son derece olumlu kazanımlar elde edeceği bu dü-
zenleme sonrasında İstanbul’un, Belçika, İsrail ve Dubai gibi 
elmas ticaret merkezlerinden birisi olma yolunda önü açılmış 
oldu. Coğrafi konumdan, güvenliğe, şirket kurulumundaki 
kolaylıklardan vergi uygulamalarına kadar sahip olduğumuz 
pek çok avantajı gerektiği gibi kullanabilmemiz durumunda 
bu üç ülkede gerçekleştirilen ve 100 milyar USD’yi bulan el-
mas ticaretinin önemli bir bölümünün ülkemize kayması hiç 
de zor değil. Bu sorunun çözülmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ederim.

Yeni ÖTV düzenlemesinin en önemli ayaklarından birini 
Borsa İstanbul üyeliği oluşturuyor. Düzenlemenin avantajla-
rından yararlanmak için BIST üyeliği son derece önemli hale 
geldi. Mücevher İhracatçıları Birliği olarak, BIST yönetimi 
ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, borsa üyeliğinin ta-
bana yayılması adına, üyelik süreçlerinin kolaylaştırılması ve 
üyelik aidatının bir süreliğine 10.000  USD’den 1.000 USD’ye 
çekilmesi konusunda görüş birliğine vardık. Sektör mensup-
larımızın BIST üyeliği konusunda hassasiyet göstermelerinde 
ve gerekli girişimlerde bulunmalarında fayda var. 

Mücevher İhracatçıları Birliği’nde hazırladığımız stratejik 
iletişim eylem planı çerçevesinde sadece firmalarımızın değil, 
sektörümüzün genelinin uluslararası pazarlardaki kurumsal 
algısını ve marka değerini yükseltmeyi hedefl edik. Bu amaçla 
dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan Dünya Elmas 
Borsaları Federasyonu ile işbirliği gerçekleştirerek World Di-
amond Magazine isimli ingilizce yayın yapan dergiyi hayata 
geçirdik. Sektörümüzün tanıtımı adına internet teknolojileri 
ile ilgili projelerimizi de kısa süre sonra devreye sokacağız.

ÖTV ile ilgili düzenlemenin yasalaşması ile birlikte sektö-
rümüz ve ülkemiz için daha da önemli hale gelen ve Kal-
kınma Ajansı tarafından da desteklenen ‘’Taşların Tılsımını 
Duymak’’ projemiz kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi 
işbirliği ile hayata geçirdiğimiz taş kesim merkezimizin açılı-
şını da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. Global mücevher 
endüstrisinde yüksek katma değer sağlanan alanlardan biri 
olan taş kesim işleminin ülkemizde de yapılmaya başlama-
sının, sektörümüz için yüksek sayıda ilave istihdam ve ciro 
yaratacağı kanaatindeyim. 
Sektörümüzün dünyaya açılan penceresi İstanbul Jewellery 
Show 16-19 Ekim 2014 tarihleri arasında tüm dünyadan ziya-
retçilerini ağırlayacak. Fuarımızın gelişimi için Mücevher İh-
racatçıları Birliği olarak, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene 
de çalışmaya devam ediyoruz. ÖTV düzenlemesi sonrasında-
ki ilk fuar organizasyonu gerçekleştirilecek. Bu düzenleme-
nin orta ve uzun vadede fuarımızın gelişimine de önemli kat-
kılar sağlayacağını düşünüyorum. Fuarımızın, sektörümüz 
için başarılı geçecek bir sezonun habercisi olmasını dileriz.

AYHAN GÜNER
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı
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kalkmış oldu. Bu sorunun 
çözümünde emeği geçen 
herkese teşekkür ederim. Yeni 
ÖTV düzenlemesi üretimi 
cezalandıran değil, üretimi 
ve ihracatı teşvik eden bir 
sistem. Artık üreticilerimiz 
ihtiyaç duydukları değerli 
taşları ÖTV ödemeden ithal 
edecek, taşlar üretim sürecine 
girecek, burada katma değer 
yaratılıp dünyanın dört bir 
yanına ihrac edilecek. İşte 
üreticinin yanında olmak 
budur. Bu sayede sektörümüz 
pırlantalı mücevher alanında 
da önemli bir yol alacak. 
Şu anda nasıl ki altın 
ürün grubunda dünyanın 
önemli ülkelerinden birisi 
durumundaysak, pırlantalı 
mücevher grubunda da 
söz sahibi ülkelerden birisi 
konumuna yükselebiliriz.’’

Türkiye’nin son derece 
önemli avantajlara 
sahip olduğunu belirten 
Ayhan Güner yeni ÖTV 
düzenlemesi ile birlikte 
sektörün sahip olduğu 
avantajları kullaması adına 
da önemli bir adımın atılmış 
olduğunun altını çizdi. 
Güner, Türk Kuyumculuk 
ve Mücevherat Sektörünün 
sahip olduğu avantajlar ve 
gelecek projesiyonu ile ilgili 
şu noktaların altını çzidi; 

Türkiye mücevher 
pazarlarının merkezinde yer 
alıyor 
‘’Sahip olduğumuz coğrafi 
konum son derece avantajlı. 
Avrupa, Rusya, Ortadoğu, 
Türki Cumhuriyetler ve 
Kuzey Afrika pazarlarının 
tam merkezinde yer 
alıyoruz. Bir kaç saatlik 
uçuş ile oldukça geniş 
pazarlara ulaşabilme şansına 
sahibiz. Aynı şekilde bu 
ülkelerden bize gelmek 

çok kolay. Bu açıdan 
baktığımızda Türkiye’nin 
yeni mücevher pazarının 
merkezinde yer aldığını 
kolaylıkla söyleyebiliriz. 
Örneğin; Rusya’dan 8 saat 
Dubai’ye uçmak yerine çok 
daha kısa sürede İstanbul’a 
ulaşabilirsiniz.’’
Vize kolaylığı
‘’Avrupa Birliği vize 
uygulamaları sebebiyle 
sıkıntı yaşanabilen bir 
bölge. Avrupa’ya gitmek 
için vize problemleriyle 
uğraşmak ve pek çok 
bürokratik işlemi halletmek 
gereliyor. İsrail zaten vize ve 
güvenlik konusunda önemli 
sıkıntılar yaşayan bir ülke. 
Oysa Türkiye’ye pek çok 
ülkeden vize muafiyetinden 
yararlanarak kolaylıkla giriş 
yapılabiliyor.’’

Mevzuat kolaylıkları
‘’Dünyada şirket kuruluşları 
ve ticari mevzuatlar 
konusunda ülkeden ülkeye 
farklı zorluklar yaşanabiliyor. 
Örneğin 

Değerli taş 
ithalinde alınan 
ÖTV sorununun 
çözümü 

konusunda uzun süredir 
yoğun çaba sarfeden 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ayhan 
Güner, yeni düzenleme ile 
birlikte Türk Kuyumculuk 
ve Mücevherat Sektörü’nün 
önünde yeni bir dönemin 
başladığını belirtti. Yeni 
düzeneleme sonrasında 
sektörün sahip olduğu 
avantajları çok daha 
iyi kullanabilmesinin 
de önünün açıldığını 
belirten Ayhan Güner 
şunları söyledi; ‘’Değerli 
taş ithalinde alınan ÖTV, 
sektörümüzün uluslararası 
pazarlardaki rekabet gücünü 
son derece kısıtlayan bir 
engel niteliğindeydi. Benim 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nde hizmet vermek 
istememdeki en büyük amaç 
da ÖTV’nin kaldırılması 
için çaba sarfetmektir. 
Uzun süredir gösterilen 
çabalar sonuç verdi ve 
sektörün önündeki en 
önemli engellerden birisi 

Türk kuyumculuk ve mücevherat sektörünün çok önemli avantajlara sahip 
olduğunu belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, 
değerli taş ithalatında alınan ÖTV’nin kaldırılması sonrasında Türkiye’nin 
altın grubundan sonra pırlantalı mücevher kategorisinde de dünyada söz 
sahibi ülkelerden birisi olmasının önününün açıldığını belirtti. 
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Dubai’de şirket kurabilmeniz için mutlaka 
yerli bir ortak gerekiyor. Oysa Türkiye’de 1 
günde dahi şirket kurabileceğiniz bir ticari 
mevzuat kolaylığı sözkonusu. Dolayısıyla 
yabancı şirketlerin -ki bunların arasında 
dünyanın önemli sightholder fi rmalarını da 
dahil edebiliriz- ülkemizde fi rma kurarak 
ticaret yapmaları son derece basit. Ticari ve 
hukuki açıdan hiç bir sorunumuz da yok. 
Bütün alt yapımız hazır durumda.’’

güçlü üretim altyapısı ve 
yetişmiş insan kaynağı
‘’Türk kuyumculuk ve mücevherat sektörü 
5000 yıllık bir kültürel mirasın üzerine 
inşaa edilmiş son derece köklü bir sektör. 
Sektörümüzde binlerce atölyenin yansııra 
dev ölçekli, son teknoloji ürünü ekipmanlarla 
donatılmış fabrikalara da sahibiz. Alanında 
uzman, yetişmiş insan kaynağımız da bizim 
önemli bir gücümüz. Değerli taş konusunda 
dünyanın ticaret merkezi olabileceğimiz 
gibi, üretim merkezlerinden birisi olabilecek 
altyapımız da var.’’

Borsa faaliyete başladı
‘’Sektörün kalkınması ve düzenlenmesi 
için önemli unsurlardan birisi olan  Borsa 
İstanbul Değerli Taşlar ve Değerli Madenler 

Piyasası da önemli bir role sahip. 
Sağlıklı işlemeye başlayan borsamızın 
da etkisiyle sektörün gelişimi devam 
edecek.’’

Değerli taş ticareti 
pastasındaki payımızı arttıracağız
‘’Yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte 
Türk Kuyumculuk ve Mücevherat 
Sektörü’nün dünyanın yeni değerli 
taş merkezi olması adına önü açılmış 
oldu. Artık bu saydığımız avantajları 
kullanarak değerli taş alanında 
dünyanın önemli merkezlerinden 
birisi olmayı hedefl iyoruz. İsrail, 
Belçika ve Dubai’de yıllık 100 milyar 
doları bulan değerli taş ticareti 
sözkonusu. Her pazarın kendine göre 
bir takım sorunları var. Ancak biz yeni 
yasal düzenlemenin de etkisi ile sahip 
olduğumuz avantajları kullanabilirsek, 
dünyanın yeni değerli taş ticaret 
merkezi olabiliriz. Bu pastadan %20’yi 
almayı hedefl iyoruz.’’

2023 ihracat hedeflerine ulaşabileceğiz
‘’Türk kuyumculuk ve mücevherat 
sektörünün önünde önemli bir 
hedef var. Türkiye’nin 2023 ihracat 

hedefl eri çerçevesinde sektör 
olarak 13-15 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirilmemiz öngörülüyor. 
Yeni düzenleme sonrasında ihracatta 
ülkemizin gücüne güç katabileceğiz. 
Cari açığın azaltılmasında önemli rol 
oynayacağız.’’

İstihdam artacak
‘’Yeni ÖTV düzenlemesi aynı 
zamanda ham taşların Türkiye’de 
işlenmesi konusunda da yeni iş 
kollarının yaratılması ve gelişmesi 
adına önemli katkı sağlayacak. 
Örneğin; taş kesimi ile ilgili bir 
alanın gelişeceğini tahmin ediyoruz. 
Hindistan bu alanda çok önemli bir 
model. Bu ülkede taş kesiminde 1,3 
milyon kişi istihdam ediliyor. Yılda 30 
milyar dolara yakın bir ticaret hacmi 
yaratılıyor. Biz ‘’Taşların Tılsımını 
Duymak Projesi’’ ile bu alanda bir 
adım attık. Mücevher İhracatçıları 
Birliği olarak taş kesimi ile ilgili alt 
sektörün gelişmesi için çalışmalar 
yapmaya devam ediyoruz. Taş 
kesim alanının gelişmesi ile birlikte 
sektörde 300 bin kişiye istihdam 
yaratılabileceğini ümit ediyoruz.’’

JTR   RöpoRTAj
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Kuyumculuk ve mücevherat sektörü firmalarının BIST’e üyelik işlemleri 
kolaylaştırıldı. 31.12.2014 tarihine kadar yapılan işlemlerde üyelik ücretinin 
10.000 USD’den 2.000 TL’ye indirilmesine ilişkin onay SPK’dan geldi. Yeni 
düzenlemeye göre tanınan KDV muafiyetinden yararlanabilmek için BIST üyesi 
olmak gerekiyor. En küçük perakendeciden en büyük ihracatçılara kadar tüm 
firmalarımızın yıl sonuna kadar üyelik işlemlerini tamamlamalarında fayda var. 

ÖTV sorunu ile ilgili yeni düzenlemenin 
de içinde yer aldığı torba yasa taslağının 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından da onaylanarak yasalaşması 
sonrasında sektör firmalarının BIST 
üyeliği önem kazandı. Yeni düzenleme 
ile BIST üyesi firmalar çok önemli 
avantajlara sahip olacaklar. 
Bu düzenlemeye göre BIST üyesi 
firmaların kendileri arasındaki 
işlemlerde KDV muafiyeti getiriliyor. 
En küçük perakendeciden en büyük 
ihracatçıya kadar, BIST’e üye olan her 
firma bu ayrıcalıktan yararlanabiliyor. 
İthal edilen değerli ve yarı değerli 
hammadde üzerindeki ÖTV 
kaldırılırken bunun yerine yüzde 
18 KDV getirilmiş oldu. Buna göre 
değerli ve yarı değerli ham taşları, 
Borsa İstanbul üzerinden Türkiye’ye 
getiren firmaların KDV ödemesi söz 
konusu değil. BIST’ten alınan ürünün 

işlendikten sonra ihracında ise herhangi 
bir vergi oluşmayacak. Ancak, Borsa’dan 
alınan vergisiz ürünün işlendikten sonra 
yurt içindeki son kullanıcılara satışı 
noktasında ise yüzde 18 KDV oluşacak. 
Borsa üyelerinin kendileri arasındaki 
işlemlerde KDV sözkonusu olmayacak.
Bu süreçte en önemli noktalardan 
birisi olarak Borsa İstanbul üyeliğinin 
olduğunu belirten uzmanlar, yeni 
düzenlemenin sağladığı avantajlardan 
faydalanmak isteyen firmaların BIST 
üyeliği ile ilgili işlemlere bir an önce 
başlamalarının gerekli olduğunun 
altını çiziyor. Yeni düzenlemede 
borsa üyeliğinin çok önemli hale 
gelmesi sonrasında Mücevher 
İhracatçıları Birliği, borsa üyeliğinin 
tabana yayılabilmesi ve üye saysının 
artması adına yeni düzenlemelerin 
yapılabilmesi için BIST yönetimi ile 
önemli görüşmeler gerçekleştirdi. 

Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında 
BIST üyelilk işlemleri SPK’nın onayıyla 
kolaylaştırıldı. 

Üyelik bedeli 2.000 TL’ye indi
Yapılan görüşmeler neticesinde mütabık 
kalınan önemli noktalardan birisi alınan 
üyelik bedellleri hakkında. Daha önce 
10.000 USD olan üyelik bedelinin 2.000 
TL’ye inmesi SPK tarafından onaylandı. 
Kuyumculuk ve Mücevherat Sektörü 
firmaları 31.12.2014 tarihine kadar bu 
fırsattan yararlanabilecek.

Üyelik başvuruları BIST Değerli 
Taşlar ve Değerli Madenler 

Piyasası’nın Kuyumcukent’teki 
merkezinden yapılıyor. 

0212 292 66 00 numaralı telefondan 
üyelik detayları öğrenilebiliyor.
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Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkan vekili 
Mustafa Atayık
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Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Mustafa Atayık, değerli taş 
ithalatında uygulanan Özel Tüketim Vergisi’nin kaldırılması ile ilgili 
düzenlemenin yasalaşması ile birlikte Türk Kuyumculuk ve Mücevherat 
Sektöründe yeni bir dönemin başladığını, sektörün 2023 ihracat hedefine 
ulaşması adına çok önemli bir adım atıldığını söyledi. 

üreticinin bulunduğu 400 
bine yakın kişinin istihdam 
edildiği, bünyesinde 
dev fabrikalar bulunan, 
milyarlarca dolar ihracat 
rakamlarına ulaşan bir 
boyuta erişmişti. Ben ÖTV’de 
yapılan düzenlemenin 
yasalaşması ile birlikte 
1980 yılındakine benzer 
bir yapısal dönüşüm 
sürecinin başlayacağını 
düşünüyorum. Bakınız, 
önümüzde bir Hindistan 
örneği var. Biz yılda 2 milyar 
dolar civarında bir ihracat 
gerçekleştiriyorken, bu 
ülkede sadece değerli taş 
kesiminde yaratılan ihracat 
rakamı 28 milyar dolar 
düzeyinde. Bu çok büyük 
bir rakam. Hindistan bu 
satış rakamlarına ulaşacak, 
milyonlarca insanı istihdam 
etmeye imkan verecek yasal 
düzenlemeleri yıllar önce 
gerçekleştirmiş durumda. 
Şu anda Hindistan, dünya 
değerli taş ticaretinde söz 
sahibi ülkelerden birisi. 
Hong Kong, Dubai, İsrail, 
Belçika gibi ülkelerdeki 
yasal düzenlemler de 
sekörleri koruyan, geliştiren 
ve büyümeye yönelten 
nitelikte. Oysa çok büyük 
avantajlara sahip olmamıza 
rağmen değerli taş ithalinde 
alınan ÖTV yüzünden çok 
zaman kaybettik. Türkiye 
gerek işgücü, gerek 5000 
yıla dayanan kuyumculuk 
ve mücevherat kültürü, 
gerek ekonomisi ve gerekse 
coğrafi konumu sebebiyle 
çok önemli avantajlara 
sahip. Aynı gün içinde 
Avrupa, Afrika, Asya hatta 
Amerika’daki pazarlara 
uşaşabilme şansına sahip 
olabileceğiniz başka bir 
coğrafya yok. Değerli taş 

ithalinde alınan ÖTV’nin 
kalkması sonrasında sektörde 
önemli bir dönüşüm 
yaşanacak. 2023 yılı için 
sektörümüzün önüne 
koyulan 12-15 milyar USD 
ihracat hedefine ulaşmak için 
çok önemli bir engeli aştık.

Yasal düzenlemenin 
getirilerinden maksimum 
düzeyde yararlanabilmek 
için yapılması gerekenler 
nelerdir?
ÖTV ile ilgili düzenemenin 
en önemli ayaklarından 
birisini Borsa İstanbul 
oluşturuyor. Bildiğiniz 
gibi yurt dışından ithal 
edilen değerli taşların 
Borsa İstanbul üzerinden 
ülkeye girmesi zorunluluğu 
getiriliyor. Bu yüzden 
Borsa üyeliği ile ilgili de 
bir takım düzenlemelerin 
yapılması ve üyeliğin 
tabana yayılması gerekiyor. 
Üyelik prosedürünün 
kolaylaştırılması ile ilgili 
görüşmeler olumlu bir 
şekilde devam ediyor.  
Üyelik aidatları ve üyelik 
prosedürü kolaylaştırılmaya 
çalışılıyor. Bu görüşmeler 
henüz neticelenmemiş 
olsa da kısa bir süre sonra 
nihayete erdirilecek. 10.000 
USD olan üyelik bedelinin 
1.000 USD’ye indirilmesi 
konusunda BIST yönetimi ile  
mütabakata varıldı. 

Mücevher İhracatçıları 
Birliği olarak yürüttüğünüz 
‘’Taşların Tılsımını Duymak’’ 
projesi, ÖTV düzenlemesinden 
nasıl etkilenecek?
Bu projenin pek çok 
boyutu var. Bu proje ile 
engelli işgücünü taş kesimi 
alanında yetiştirmek 
istiyoruz. Ülkemizde çıkan  

ve sektörümüzde kullanılan 
çok sayıda taş var. Kilosunu 
10 dolara sattığımız bir 
taşı, adedi 10 dolardan 
ithal eden bir yapıda 
olduğumuzu üzülerek ifade 
etmek isterim. Ancak taş 
kesiminde uzmanlaşmamız 
sonrasında kendi taşımızı 
kendimiz kesecek, katma 
değeri kendi ülkemizde 
yaratacak, çok sayıda kişiye 
istihdam sağlayacağız. Tabi 
bu düzenleme ile birlikte 
dünyanın her yerinden ham 
taş ithal edip, ülkemizde 
işleyip ihraç eder duruma da 
gelebiliriz. Taşların Tılsımını 
Duymak projesi bu yolda 
attığımız önemli bir adım. 
Ancak büyüyerek gelişeceğini 
düşünüyorum.

ÖTV düzenlemesinin diğer 
bir boyutu da iç pazar 
ile ilgili. Düzenlemenin 
yasalaşmasından sonra 
iç pazara etkileri nasıl 
olacaktır?
ÖTV’nin kalkması ile 
birlikte iç pazar da uzun 
dönemde canlanacaktır. 
Ancak iç pazarda kısa vadede 
çözülmeyi bekleyen çok 
önemli bir sorun var. O da 
BDDK’nın kredi kartlarına 
taksitli satışı yasaklaması 
kararı. ÖTV düzenlemesinin 
iç pazara olumlu 
yansımasının olabilmesi için 
kuyumcu mağazalarında 
kredi kartına taksit yasağının 
kalkması gerekiyor. BDDK 
bu konuda çok öenmli bir 
adım attı ve taksit sayısını 
4’e çıkaracağını açıkladı. 
Henüz bu konuda uygulama 
başlamamış olsa da kısa bir 
süre sonra BDDK’nın kesin 
bir açıklama yapacağından 
eminiz. 

Türk Kuyumculuk ve 
Mücevherat Sektörü’nün 
önündeki en önemli 
engellerden birisi olan 
ÖTV kaldırıldı. Bu konudaki 
değerlendirmeleriniz 
nelerdir?
Değerli taş ithalatında alınan 
%20 özel tüketim vergisi 
sektörümüzün dünya ile 
rekabette önünde duran en 
önemli engellerden birisidir. 
Bu sorun çözülmeden 
uluslararası pazarlarda 
özellikle pırlantalı mücevher 
ürün grubunda rekabetçi bir 
konumda olabilmemiz son 
derece güçtür. Bu yüzden çok 
uzun bir süredir bu konuda 
sonuca ulaşabilmek adına 
büyük çabalar sarfediyorduk.
Yapılan bu özverili 
çalışmalar neticesinde 
mutlu sona ulaştık. ÖTV 
ile ilgili önergenin torba 
yasa kapsamında Meclis’te 
görüşülerek kabul edilmesi 
ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
da imzalanması sonrasında 
Türk Kuyumculuk ve 
Mücevherat Sektörü’nde yeni 
bir dönem başladı. 

Sektörde başlamasını 
öngördüğünüz yeni dönemi 
biraz açar mısınız? Sektörde 
ne gibi değişiklikler olacak?
1980 yılında Türk 
Parası’nın Değerinin 
Korunması Kanunu’nda 
yapılan değişiklik ile 
Türk Kuyumculuk ve 
Mücevherat Sektörü çok 
büyük bir yapısal dönüşüm 
sürecine girmiş, ihracat 
serbestleşmiş, sektör 
esnaflıktan sanayiciliğe 
doğru bir dönüşüm süreci 
yaşamıştı. Bu süreçten 
sonra sektörümüz dünya 
ile rekabet eden, binlerce 
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Dünya Türkiye'nin 
potansiyelini 
keşfedecek

Türk sanayiini yurt dışında üst düzeyde temsil etmek ve ‘Türk Malı’ algısını 
yükseltmek amacıyla Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 
koordinasyonu ile başlatılan 'Türkiye Markası' çalışmaları tamamlandı ve Türkiye'nin 
yeni logosu ve sloganı tanıtıldı.
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milli tasarımı, Türkiye ve 
dünyaya tanıttıklarını dile 
getiren Erdoğan, "İnşallah 
bugünden itibaren Türkiye'de 
üretilen ürünlerin artık 
üzerinde 'Made in Turkey' 
damgası yerine artık bu logo 
olacak. Dünyanın neresinde 
olursa olsun bu logoyu 
görenler o ürünün Türkiye'de 
üretildiğini, Türkiye'den ihraç 
edildiğini anlayacaklar" diye 
konuştu.
Bu logoyla birlikte "Discover 
the potential" sloganının 
kullanılacağını kaydeden 
Erdoğan, bu sloganın 
da son derece isabetli 

olduğunu söyledi. "Discover 
the potential" cümlesini 
İngilizce'den Türkçe'ye 
çevirirken "Potansiyel" 
sözcüğü yerine "Güç" 
sözcüğünün kullanımının 
daha uygun olacağı 
görüşünde olduğunu ifade 
eden Erdoğan, "Yani 'Gücü 
keşfet'... Bu noktada böyle 
bir yaklaşım. İnşallah 
bugünden itibaren tüm 
dünyada Türkiye'yi ve 
Türkiye ürünlerini bu logoyla 
ve 'Gücü keşfet' sloganıyla 
tanıtıyor olacağız" diye 
konuştu.

Türkiye'nin dünyaca tanınan 
markalarının itibar ve güvene 
sahip olduğunu anlatan 
Erdoğan, "Bu logo ve sloganla 
inanıyorum ki ürünlerimizin 
gücüne güç katılmış, itibarına 
itibar katılmış, güvenine de 
güven katılmış olacaktır. Bu 
önemli logo ve sloganın bir 
kez daha hayırlı olmasını 
diliyorum. Emeği geçenleri 
tekrar tebrik ediyor, elinize 
sağlık diyor, herkese şahsım, 
ülkem ve milletim adına 
teşekkür ediyorum" dedi.
Logo Hakkında 

Saffron Brand Consultant 
tarafından tasarlanan logoda, 
Türklerin tarihte kilim, 
halı, el sanatları, mimari 
gibi alanlarda kullandıkları 
kültürel motiflerden 
esinlenildi ve onlara çağdaş 
anlamlar yüklendi. Buna göre 
logoyu oluşturan 8 motif; 
yükselişi, sinerjiyi, dünyayı, 
buluşmayı, doğu ve batıyı, 
inovasyonu, birlikteliği ve 
harmoniyi simgeliyor.

Mehmet Büyükekşi
‘’Önümüze büyük hedefler 
koyduk. 2023 yılında 500 
milyar dolar ihracat yapacak 
ve kişi başına 25 bin dolarlık 
gelir seviyesine ulaşacağız. 
Dünyanın 10. Büyük 
ekonomisi olacağız. İnsani 
kalkınmışlık endeksinde en 
üst sıralara ulaşacağız. Bu 
hedefleri gerçekleştirmek için 
çok çalışmamız gerekiyor. 
Çok çalışmak da yetmiyor, 
zira bugün dünyadaki 

Türkiye'nin yeni sloganı, 
"Turkey Discover the 
potential” oldu.
Türk sanayiini yurt dışında 
üst düzeyde temsil etmek 
ve ‘Türk Malı’ algısını 
yükseltmek amacıyla 
Ekonomi Bakanlığı ve 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi'nin (TİM) 
koordinasyonu ile başlatılan, 
yaklaşık bir buçuk yıldır 
süren 'Türkiye Markası' 
çalışmaları tamamlandı 
ve Türkiye'nin yeni 
logo ve sloganı tanıtıldı. 
İşadamlarından reklamcılara, 
tasarımcılardan sanatçılara 
ve akademisyenlere kadar 
yaklaşık 150 kişilik ekibin 
ortak görüş alışverişleri ile 
şekillenen ve kreatif yüzünü 
Saffron Brand Consultant 
danışmanlık firmasının 
tasarladığı yeni slogan 
ve logo; Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
yanı sıra Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci ve Kültür 
ve Turizm Bakanı Ömer 
Çelik'in katıldığı lansman ile 
tanıtıldı. "Turkey Discover 
the potential” sloganı ve 
yeni logo, bugünden itibaren 
Türkiye'nin yurtdışındaki 
yeni yüzünü temsil edecek. 
Logo, tarihte Türklerin 
kilim, mimari, el sanatları 
gibi alanlarda kullandığı 8 
ayrı motiften esinlenerek 
geliştirildi.

"Bu tüm dünyaya yapılmış bir 
tekliftir”
Lansmanın açılışında 
konuşan TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, bir 
dağınıklık ve karmaşayı 
sona erdirmek için yola 
çıktıklarını belirterek, 
"Bugün, tüm paydaşları ile, 
Türkiye kendisini dünyaya 
tanıtmak noktasında yeni 
bir değer kazanıyor. Bugün, 
bir kez daha, hikayemizi 
dünyaya anlatmak için yeni 
bir atağa odaklanıyoruz” 
dedi. Türkiye'nin tüm 
ihraç mallarında ve tanıtım 
materyallerinde kullanacağı 

yeni logosunu tanıttıklarını 
vurgulayan Büyükekşi şöyle 
devam etti:

"TURKEY Discover the 
Potential 
Bu bir marka değildir. 
Marka olan Türkiye'nin 
kendisidir. TURKEY 
Discover the Potential bir 
tekliftir. TURKEY Discover 
the Potential'la tüm dünyaya 
bir teklif yapıyoruz. Gel, bu 
potansiyeli keşfet. Keşfet ve 
kendine değer kat. Keşfet 
ve kendini tamamla. Keşfet 
ki kendini keşfetmiş ol. 
Keşfet ve zenginleş. Keşfet 
ki hepimiz kazanalım 
Keşfet ki insan medeniyeti 
zenginleşsin. Keşfet ki hep 
birlikte mutlu olalım”.

"Bu logo ve slogan bugünden 
itibaren tüm dünyaya 
yayılacak”
Lansmanın onur konuğu 
olan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ise 
taslaklarını önceden gördüğü 
ve son hali verilen logo ve 
sloganın hayırlı olmasını 
temenni etti. "Slogan 

Türkçeye çevrilirken �gücünü 
keşfet' olarak çevrilmeli 
diye konuşan Erdoğan, 
"Bugünden itibaren bu logo 
tüm dünyaya yayılacak 
ve tüm dünya bu logoyu 
tanıyacak. Türkiye'de üretilen 
tüm ürünlerin üzerinde bu 
logo bulunacak. Dünyaca 
tanınan markalarımız bu 
logoyu kullanacak. 
Ekonomi Bakanlığı ve 
TİM tarafından hazırlanan 
aynen yeni Türk Lirası 
logosu gibi önem arz eden 
bir başka logoyu, bir başka 

TİM BAşkAnı MEHMET BüyükEkşı, “Bu 
BıR MARkA dEğıldıR, MARkA olAn 
TüRkıyE’nın kEndısıdıR. �TuRkEy 

dıscovER THE poTEnTıAl’ TüM dünyAyA 
yApılMış BıR TEklıfTıR”
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rakiplerimiz de çok çalışıyorlar.
Bir yandan çok çalışırken 
öte yandan doğru hamleleri 
zamanında yapmamız gerekiyor.
Bugün sizin huzurunuzda, 
sizin himayenizde, doğru bir 
hamlenin başlangıcını yapıyoruz. 
Bu hamleye çok ihtiyacımız 
var. Bugün, bir dağınıklıktan, 
bir karmaşadan kurtuluyoruz. 
Bugün, tüm paydaşları ile, Türkiye 
kendisini dünyaya tanıtmak 
noktasında yeni bir değer 
kazanıyor.
Bugün, bir kez daha, hikayemizi 
dünyaya anlatmak için yeni bir 
atağa odaklanıyoruz. Bugün 
Türkiye, ihraç mallarında 
ve tanıtım materyallerinde 
kullanacağı, ortak kimlik işareti, 
alameti farikasını lanse ediyor.

TURKEY
Discover the Potential
Bu bir marka değildir.
Marka olan Türkiye'nin 
kendisidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünden itibaren bu logo tüm 
dünyaya yayılacak ve tüm dünya bu logoyu tanıyacak”
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Steven Benson, MDBC Ltd. 

Değerli taş ithalinde alınan ÖTV’nin kaldırılması sonrasında ilk 
işlem Borsa İstanbul Değerli Madenler ve Değerli Taşlar Piyasası’nda 
gerçekleştirildi. Firması On Mücevherat adına ilk işlemi gerçekleştiren 
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner ÖTV düzenlemesi 
sonrasında Türkiye’nin dünya elmas ticaretinde önemli merkezlerden 
birisi olacağını belirtti.
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firmam On Mücevherat 
adına gerçekleştireceğim 
ilk işlem ile yurtdışından 
ithal ettiğim değerli taşları 
vergisiz olarak üretim 
süreçlerime sokacak, sonra 
bunları Türkiye’de işleyip 
katma değer yaratacak ve 
tekrar yurtdışına satacağım. 
İşte üreticiye destek budur. 
Daha önce yurtdışından 
gelen hammaddeye ÖTV 
ödüyorduk. Bu üretime çok 
büyük bir engeldi. Ama 
şu anda bizim için çok 
önemli, tarihi bir gün. Biz 
altın ihracatında dünyada 
söz sahibiyiz ama pırlantalı 
mücevherde, asıl katma değer 
yaratabileceğimiz alan olan 
mücevherde dezavantajlıydık. 
Hükümetimiz değerli taş 
ithalinde alınan ÖTV’yi 
kaldırarak sektörümüzün 
önünü açmış oluyor. İnşallah 
mücevher sektörü de bunu 
iyi değerlendirir. Hepimize 
hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Burada şu 
noktada dikkatinizi çekmek 
istiyorum; İsrail Elmas 
Borası’nın geçen yıl cirosu 
17, Belçika Borsası’nın ise 
58 milyar dolar. Türkiye 

bunların ikisinden de 
müşteri almaya talip. Biz 
bu kanun ile İstanbul’un 
elmas ticaretinde söz sahibi 
olmasını gerçekleştirmek 
istiyoruz. Uzun zamandır 
biz mücevherciler ile ilgili 
olumsuz bir kamuoyu 
oluşturulmuştu. Özellikle 
pırlantada KDV ödenmemesi 
noktasında eleştiriler 
yapılıyordu. Buyrun, 
pırlantada da KDV var. Biz 
üreticiler için ÖTV kalktı. 
Şimdi bundan sonra görev biz 
üreticilere düşüyor. Bundan 
sonra bizim hedefimiz 
ihracatı ve istihdamı 
arttırmak olmalı. Burayı 
üretim ve dağıtım merkezi 
yapmak istiyoruz. Biz altın 
takıda dünyanın en kuvvetli 
ülkelerinden bir tanesiyiz. 
Ama pırlantalı takıda da 
kuvvetli olmak istiyoruz. 
Ortadoğu ve Avrupa’nın şu 
anda en büyük üretim merezi 
konumundayız. Türkiye çok 
büyük bir potansiyel. Biz bu 
potansiyeli değerlendireceğiz. 
Bu benim ve sektörüm için 
tarihi bir gün. 10 senedir bu 
konuda çok önemli çabalar 
sarf ettik. Bu çalışmalarımızın 

İSTANBUL (İHA) - 
Dünyanın en değerli 
emtialarının başında gelen 
elmas, BİST bünyesinde 
kurulan İstanbul Elmas 
Borsa'sında gerçekleştirilen 
ilk işlem ile ÖTV’siz 
olarak ithal edildi. 
Borsa üzerinden ticareti 
yapılan Elmas üzerindeki 
vergilerin kaldırılması ile 
elmas ticareti kayıt altına 
alınırken, ihracat amaçlı 
elmas-pırlanta kullanan 
kuyumcular da kaybettikleri 
rekabet avantajını yeniden 
kazandılar. MİB Başkanı 
Ayhan Güner, İsrail, Belçika 
ve Dubai elmas borsalarının 
işlem hacminin 100 milyar 
doları aştığını belirterek 
Türkiye’nin de bu pastadan 
payını alacağını belirtti. 
Borsa İstanbul (BIST) 
bünyesinde faaliyet gösteren 
İstanbul Altın Borsası'ndan 
sonra sermaye piyasalarımız 
İstanbul Elmas Borsası ile 
de tanıştı. İstanbul Elmas 
Borsası'ndaki ilk işlem 
gerçekleştirildi. Borsa'daki 
ilk taş alımını firması 
On Mücevherat adına 
gerçekleştiren Mücevher 

İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ayhan Güner, İstanbul 
Elmas Borsası ile dünya 
piyasalarındaki fiyat 
dalgalanmalarının Türkiye'ye 
de anlık yansıyacağını 
ve kuyumcuların dünya 
piyasaları ile aynı 
fiyatlardan elmas temin 
ederek kaybettikleri 
rekabet avantajını yeniden 
yakaladıklarını anlattı.
MİB Başkanı Ayhan Güner, 
İsrail, Belçika ve Dubai elmas 
borsalarının işlem hacminin 
100 milyar Doları aştığını 
belirterek Türkiye’nin 
de bu pastadan payın 
alacağını belirtti. Gelişen 
bir ekonominin finans 
ayaklarının çeşitliliğinin 
önemine değinen Güner, 
"Nasıl varlıklı bir insanın 
evinde paranın yanı sıra 
altın, pırlanta, yakut gibi 
değerli taşlar varsa; nasıl 
ki eskiden hükümdarların 
hazineleri bu değerli taşlarla 
daha da kıymetli hale 
geliyorsa; Türkiye ekonomisi 
de elmas ticareti sayesinde 
önemli bir eşik atlayacak." 
dedi ve sözlerine şöyle 
devam etti: "Ben birazdan 
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sonucu almış olmaktan son derece 
mutluyuz. Türkiye eğer bölgenin 
finans merkezi olacaksa mücevherin 
de merkezi olmalı dedik. İsrail’in 17, 
Belçika Borsası’nın ise 58 milyar dolar 
yıllık ciroları var. Biz ise 3 milyar 
ihracattan bahsediyoruz. Konuştuğumuz 
rakamlara bakın, bu ülkelerde dönen 
rakamlara bakın. Bu ticaret Türkiye’ye 
kayabilir. Hepsiden daha avantajlıyız. 
Bugün Rusya, Türki Cumhuriyetler, İran, 
Irak, Kuzey Afrika’dan bize gelmek çok 
kolay. Ancak Avrupa’ya gitmek için vize 
almak ve pek çok bürokratik işlem ile 
uğraşmak gerekiyor. Bunların hiçbirine 
gerek yok. Biz Belçika’da sağlanan 
şartları burada sağlarsak bu bölgelerin 

elmas ticareti Türkye’ye kayacaktır. 
Zaten altyapımız çok kuvvetli. Burası 
1-2 sene sonra şaha kalkacaktır. 
ÖTV düzenlemesinin meyvalarını 
önümüzdeki sene sonundan itibaren 
toplamaya başlayacağız. Bu uzun soluklu 
bir süreç. Şimdi Mücevher İhracatçıları 
Birliği olarak dünyadaki bütün değerli 
taş toptancılarını Türkiye’ye davet 
edeceğiz. Onlarla toplantılar yapacağız. 
Dubai yerine burayı kullanmalarını 
isteyeceğiz. Dubai’de bir şirketin %15’i 
yerli üzerine kayıtlı olmak zorunda. 
Büyük şirketler ve yahudiler bu yüzden 
oraya giremiyorlar. Oysa Türkiye’de 1 
saatte şirket kurulur. Ticari ve hukuki 
açıdan hiç bir sorunumuz da yok. 

Bütün alt yapımız hazır durumda. Size 
sorarım, bir alıcı Rusya’dan Dubai’ye 
8 saat uçmak mı ister yoksa buraya 2 
saatte gelip alışveriş yapmak mı ister? 
Her bakımdan avantajlıyız. Şimdi 
bunu bütün dünyaya duyuracağız. Her 
konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. 
Bunlardan birisi de iletişim. Sesimizi 
tüm dünyaya duyurmak amacıyla 
yabancı bir dergi çıkarttık. Bütün 
dünya borsalarına gönderdik. Herkese 
bu sistemi anlatmamız lazım. Bizim 
daha çok yolumuz var. Belçika İsrail ve 
Dubai borsalarında 100 milyar dolarlık 
bir yıllık ticaret hacmi sözkonusu. Bu 
yeni ÖTV düzenlemsi ile birlikte bu 
pastadan pay almak istiyoruz. Türkiye 
çok ciddi bir potansiye sahip iken sadece 
2-3 milyar USD hacmimiz var. Bu 
pastanın %20’sini hedefliyoruz. Sektörün 
geleceği, pırlantalı takıda. Ki bu katma 
değer üretilen alan. Esas gelir elde 
edilecek alan budur. Aynı altın takı gibi 
pırlantalı takıda da söz sahibi olacağız. 
Bu çıkarttığımız dergimizi Hong Kong 
farında dağıtmaya başladık. Dağıttığımız 
dergiler karşılığında 4500 adet kart 
toplandı. Bu derginin içinde Dünya 
Elmas Borsaları Birliği Başkanı Alex 
Popov gibi dünya mücevher endüstrisine 
yön veren çok önemli isimler yer alıyor. 
Her platformda sesimizi dünyaya 
duyuracağız. Bu konuda internet portalı 
çalışmalarımız da devam ediyor.

Mustafa Atayık; 
"Yeni düzenleme ile pırlantalı mücevher ihracatçılarının 
önü açılmış oldu.’’
Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen imza törenine katılan 
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Mustafa Atayık, bugün gerçekleştilen işlemin 
sektör açısından çok önemli olduğunu belirterek 
şu açıklamada bulundu; ‘’Daha önce tüketim değil, 
üretim vergilendiriliyordu. Yeni düzenleme ile pırlantalı 
mücevher ihracatçılarının önü açılmış oldu. Bundan 
sonraki süreçte Türk kuyumculuk ve mücevherat sektörü 
sahip olduğu potansiyeli kullanarak çok önemli ihracat 
rakamlarına ulaşma şansı yakalamış olacaktır. Mücevher 
İhracatçıları Birliği olarak, sektörünün gelişimine katkı 
sağlayacak projelere imza atmaya devam edeceğiz.’’
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Çetin Ali Dönmez; 
‘’Borsa ile sektör işbirliği daha da 
gelişecek.’’
Değerli taşta ÖTV’nin kaldırılması sonrasında ya-
pılan ilk işleme ilişkin yapılan basın toplantısına 
katılan Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı  
Çetin Ali Dönmez sektör borsa işbirliği ile çok 
önemli çalışmaların ortaya koyulacağını belirte-
rek şu değerlendirmelerde bulundu; ‘’Borsa İs-
tanbul adına da başta Ayhan Güner olmak üzere 
sektörümüzün diğer katılımclarına çok teşekkür 
ediyorum. Burada sadece ilk işlemi Ayhan Bey 
yapıyor ama diğer işlemler devam edecek. Bi-
zim bu çalışmamız aslında sektör ile borsanın bir 
araya geldiğinde, ortak dili konuştuğunda neler 
yapabileceğinin de göstergesi. Sağ olsunlarT-
BMM’de bizi temsil eden miletvekilleri de çok 
önemli çaba sarettiler ve önemli bir adım atıldı. 
Ayhan Bey’in de söyledği gibi daha önce ÖTV’ye 
tabi olan kıymetli taşlar Türkiye’ye işçilik yapıl-
mak, katma değer yaratılmak üzere ÖTV’siz ge-
lecek. Ne zaman müşteriye satıldı, o zaman KDV 
ortaya çıkacak. Gerçekten bu çok önemli bir an. 
Bu işlem Borsa İstanbul Kıtmetli Taş Piyasası’nın 
ilk işlemi. Şu anda burada olanlar şunu da bilme-
liler; Taşlar da fiziki olarak burada. Bu iş inşalah 
daha da gelişecek. Burada fiilen taşçıların bir 
araya gelmesi de bizim düşündüğümüz konu-
lardan bir tanesi. Bir süre sonra Kuyumcukent’e 
taşınıyoruz. İnşallah bundan sonraki adımda pa-
ladyum ve platin konusunda TBMM’de elimizden 
gelen çabayı gösterip, bu madenlerin KDV’den 
muaf olması için çalışacağız. ÖTV düzenlemesi 
sektöre ve ekonomimize hayırlı olsun.’’ 
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MÜcEVhER 
ihRacaTçiLaRi 
EngEL TaniMaDi
Mücevher İhracatçıları Birliği’nin toplumdaki dezavantajlı grupların istihdam 
edilmesini amaçlayarak yola çıktığı “Taşların Tılsımını Duymak” projesi kapsamında 
kurulan “Değerli Taş Kesim Merkezi” açıldı. Türkiye'nin en büyük ve en modern taş 
kesim merkezi sayesinde Mücevher İhracatçıları'nın kullandıkları taşlar ham olarak 
alınacak ve Türkiye'de işlenerek daha yüksek bir katma değer yaratılacak. Merkez 
sayesinde sadece Kalsedon ihracatı bin kat değer kazanacak ve kilogramı 10 Dolar 
olan Kalsedon'un gramı 10 Dolara ihraç edilecek.



 2014-01 |  JTR Magazine  19

Mehmet Büyükekşi, MİB 
Başkanı Ayhan Güner ve 
İTİCÜ Rektörü Prof. Dr. 
Nazım Ekren yaptıkları 
konuşmalarda ihracatın 
gelişmesinin ekonomimize 
ve insanımıza katkılarını 
vurguladılar. 
Projenin açılış töreninde 
bir konuşma yapan 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği (MİB) Başkanı 
Ayhan Güner, "Mücevher 
ihracatçıları olarak yıllardır 
her türlü engele rağmen 
ülkemiz ekonomisine 
ciddi kazanımlar sağladık. 
Bizim işadamı olarak 
yapabildiğimizi engelleri 
nedeniyle çaresizliğe 
hapsedilen insanlarımız da 
yapabilir dedik ve bu projeyi 
gerçekleştirdik" dedi ve 
sözlerine şöyle devam etti:
"Geçen yıl MİB üyelerinin 
yaptığı ihracat miktarı 2,3 
milyar TL/USD... Bizim 
amacımız bir yandan ihracatı 
arttırmak ama bir yandan da 
ithalatı azaltmak. Mücevher 

üretmek için altını kısmen 
ama değerli taşları tamamen 
ithal etmek zorundayız. 
Değerli taşları iki türlü ithal 
edebiliyoruz; işlenmiş ya 
da ham... İşlenmiş değerli 
taş aldığımız zaman elbette 
bunun bize maliyeti çok 
daha yüksek oluyor. Ancak 
ham taş alıp kesimini-
işlemesini yaptığımız zaman 
ithalat maliyetimiz daha da 
düşecek. İhracat anlamında 
rekabet gücümü de artacak; 
işlenmiş taş ihraç ederek 
yeni bir ihracat kalemi de 
yaratmış olacağız. Sadece 
Kalsedon açısından bakarsak; 
bugüne kadar kilogramını 
10 dolardan ihraç ettiğimiz 
Kalsedon'un artık gramını 
10 Dolara ihraç edeceğiz. 
Geçen yıl 3500 kilo Kalsedon 
ihraç ederek yaklaşık 35bin 
USD gelir elde etmiştik. Aynı 
miktar işlenmiş Kalsedon 
ihraç edersek bu rakam 17 
milyon dolar olarak tam bin 
katına çıkmış olacak. Hem 
ülkemiz insanını kazanırken 
hem de ülke ekonomisine 
kazandırmaktan gurur 
duyuyoruz."

Değerli Taş Kesim Merkezi 
sayesinde hem toplumdaki 
engelliler için istihdam 
olanağı yaratılacak hem de 
mücevher sektörü için ihtiyaç 
duyulan nitelikli insan gücü 
yetiştirilecek. Öncelikle 
İstanbul bölgesinde ikamet 
eden engelliler olmak üzere 
toplumdaki diğer dezavantajlı 
bireyleri de kapsayan proje 
için başvurular devam ediyor.
Açılış töreninde konuşan 
TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi de Mücevher 
İhracatçıları Birliğine değerli 
çalışmalarından ötürü 
teşekkür ederek şunları 
söyledi:
"Ülkemiz ihracatı için atılan 
her adım bizi her anlamda 
güçlendirmektedir. Türkiye 
dönemsel olarak sıkıntılı 
bir bölgede yaşıyor. Bu da 
doğal olarak dış ticaretimizi 
olumsuz etkileyebiliyor. 
Ancak memnuniyetle 
görüyorum ki işadamlarımız 
engel tanımıyorlar. Sürekli 
yeni pazarlar arıyorlar, yeni 
iş kolları geliştiriyorlar; 
yeni ihracat kalemleri 
yaratıyorlar." 

Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği’nin; İstanbul 

Kuyumcular Odası, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi ve İşitme 
Engelliler Federasyonu ile 
ortaklaşa hayata geçirdiği ve 
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 
(İSTKA) desteklediği 
“Taşların Tılsımını Duymak” 
projesi kapsamında kurulan 
“Değerli Taş Kesim Merkezi” 
hizmete açıldı. 
Taş kesim merkezinde başta 
işitme engelliler olmak üzere 
toplumdaki diğer dezavantajlı 
gruplara değerli taş kesimi 
öğretilerek hem onların 
ekonomik ve sosyal yaşama 
kazandırılmaları sağlanacak; 
hem de mücevher sektörünün 
bugüne kadar işlenmiş 
olarak aldığı değerli taşlar 
artık Türkiye'de işlenerek 
ihracata değer katacak. 
Merkezin açılışına katılan 
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Müsteşarı Nesrin 
Avşar Çelik, İTO Başkanı 
İbrahim Çağlar, TİM Başkanı 

HAM TAş Alıp kEsİMİnİ-İşlEMEsİnİ 
yApTığıMız zAMAn İTHAlAT 

MAlİyETİMİz dAHA dA düşEcEk. 
İHRAcAT AnlAMındA REkABET 

gücüMüz dE ARTAcAk; İşlEnMİş 
TAş İHRAç EdEREk yEnİ BİR İHRAcAT 

kAlEMİ dE yARATMış olAcAğız.
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UBM Rotaforte tarafından düzenlenen dünyanın önde gelen 
kuyumculuk fuarlarından olan “Istanbul Jewelry Show” 16 -19 Ekim 
2014 tarihlerinde, gerek yurtiçinden gerekse dünya genelinden önemli 
sektör temsilcilerini 39. Kez, İstanbul Fuar Merkezi’nde (CNR Expo) 
1-2-3 nolu salonlarında bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Mücevher sektörü ekim ayı için hazır
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Dört gün boyunca, 3 salonda, 30.000 
m²’lik sergi alanında, sadece sektör 
profesyonellerine yönelik düzenlenecek, 
16 -19 Ekim 2014, 39. “Istanbul Jewelry 

Show” Mücevher Fuarı’nda, altın, pırlanta, inci-
li takı, mücevher, taş, montür, gümüş, saat, vitrin 
dekorasyon, makina, ekipman ve kasa sektörlerin-
den, 800’ün üzerinde toplam 14 ülkeden, sektörün 
önemli firma ve markaları, gerek Türkiye genelinden, 
gerekse dünya genelinden, önemli alıcılara en yeni ve 
özel ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

“Sektör profesyonelleri yılın en önemli 
  etkinliğinde bir araya geliyor”
“Istanbul Jewelry Show Ekim 2014” Fuarı başta 
Türkiye geneli olmak üzere, Avrupa Birliği ülkel-
erinden, Orta Doğu’ya, Yakın Doğu’dan, Rusya’ya, 
Doğu Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Türkî Cumhuri-
yetler’den, Akdeniz ülkelerine kadar, sektör pro-
fesyonellerinin yakından takip ettiği, her yıl önemli 
iş bağlantılarının kurulduğu, mücevher sektöründe, 
Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’nun en önemli ticaret 
köprüsü olma özelliğine sahip.
T.C Ekonomi Bakanlığı, İstanbul Değerli Maden ve 
Mücevherat İhracatçıları Birliği, Türkiye Mücevher 
İhracatçıları Derneği (JTR) ve KOSGEB tarafından 
desteklenen Istanbul Jewelry Show, aynı zamanda 
Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) kalite onayı ve Kali-
te Yönetimi Sistemi ISO-9001 belgesine sahip. 
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Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği Başkanları 
ağırlıyor

organizasyonda sektörde son zamanda 
yaşanan gelişmeler, sektörün karşı 
karşıya kaldığı sorunlar ve çözüm 
yolları üzerinde karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunulacak. Sektörün 
bir araya gelmesi, birlikte kararlar alıp, 
birlikte uygulayabilmesi açısından bu 
toplantıların önemli olduğuu vurgulayan 
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa Kamar şunları 
söyledi; ‘’Sektör kurumlarının birlikte 
hareket ederek, sektörel sorunları 
belirlemesi ve bu sorunların çözümü 

için ortaya konulan yol haritasını 
birlikte uygulayabilmesinin son derece 
önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Mücevher İhracatçıları Birliği olarak 
bu noktada sektörün diğer kurumları 
ile birlikte hareket ediyoruz. Bu amaçla 
farklı toplantı ve organizasyonlar 
düzenliyoruz. Bunlardan birisini 
de 18 Ekim Cumartesi akşamı saat 
20:00’da Florya Develi Restaurant’ta 
gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin  
dörtbir yanındaki tüm oda ve dernek 
başkanlarımızı bekliyoruz.’’ 

Mücevher İhracatçıları Birliği 
önemli bir organizasyona imza 
atmaya hazırlanıyor. 16-19 Ekim 

2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 
olan İstanbul Jewellery Show süresinde 
İstanbul’u ziyaret edecek olan Türkiye’nin 
dört bir yanındaki kuyumcular oda 
başkanları ve TOBB, İSO ve İTO  gibi 
sektörün önemli kurumlarının başkanları 
Mücevher İhracatçıları Birliği’nin misafiri 
olarak Florya Develi Restaurant’ta 
bir araya gelecek. 18 Ekim Cumartesi 
akşamı saat 20:00’da başlayacak olan 

Sektör, 18 Ekim 2014 Cumartesi günü Nadir Metal Rafineri Sponsorluğunda, Mücevher 
İhracatçıları Birliği’nin düzenleyeceği akşam yemeğinde bir araya gelecek. Türkiye’nin 
dört bir yanındaki kuyumcular odası başkanlarının yanısıra TOBB, İTO ve İSO 
başkanlarının da katılacağı organizasyon Florya Develi Restaurant’ta gerçekleştirilecek.

18 EKİM 2014
FLORYA DEVELİ

RESTAURANT
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İletişim Faaliyetleri 
Profesyonelleşiyor

Mücevher İhracatçıları Birliği yönetimi, 
kurumun iletişim faaliyetlerinin 
profesyonelleşmesi adına önemli bir adım attı. 
Kuyumculuk ve mücevherat sektörüne yönelik 

önemli bir tecrübeye de sahip olab 212PR Danışmanlık, 
birliğin iletişim faaliyetlerinin profesyonelleşmesi ve 
tkinliğinin artmasında önemli rol oynayacak. Yapılan 
işbirliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mücevher 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa 
Atayık şunları söyledi; ‘’ Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 
sektör içi, devlet kurumları, kamuyoyu ve yurtdışı ile 
iletişim faaliyetlerinin profesyonel bir şekilde yönetimi 
son derece önemli. Sektör içi iletişimin sağlıklı bir şekilde 
sağlanmasından tutun da kuyumcu ve mücevhercilerin 
yaşadığı sıkıntıların kamuoyuna ve ekonomi yönetimine 
anlatılmasına kadarki oldukça geniş bir çerçevede güçlü ve 
profesyonel bir halka ilişkiler faaliyetimizin olması gerekiyor. 
Tabi sektörümüzün kendine has bir takım dinamiklere 
sahip olması, iş birliği yapacağımız firma seçimimizde 
de önemli rol oynuyor. Sektörümüz hakkında tecrübeye 
sahip, profesyonel bir firma ile çalışmak bizim için oldukça 
önemli. Bu yüzden, sektör dinamiklerine son derece hakim 
olan 212PR Danışmanlık firması ile işbirliği yapmaya 
karar verdik. Ajans Başkanı Tanyel Yılmaz’ın sahip olduğu 
tecrübenin, birliğimizin gerek yurtiçi gerekse yurtdışı 
iletişim faaliyetlerinin profedyonel ve etkin yürütülmesinde 
son derece etkili olacağını düşünüyorum. Bu alanda kısa süre 
içinde gerçekleştiridğimiz çalışmaların olumlu yansımalarını 
da almış bulunuyoruz. İşbirliğimiz süresince ortaya 
konulacak iletişim çalışmalarının sektörümüze önemli 
faydalar sağlayacağını düşünüyorum.’’

Mücevher İhracatçıları Birliği, iletişim alanındaki 
faaliyetlerini profesyonelleştirmek amacıyla 

212PR firmasından destek almaya 
başladı. Kuyumculuk ve mücevherat 
sektörüne yönelik önemli tecrübesi olan 
firma Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 
önümzdeki dönemde halkla ilişkiler 
ve iletişim faaliyetlerinin organize 

edilmesinde görev yapacak. 
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FUaR İLE BİRLİKTE 
SEKTÖREL 
haREKETLEnME 
BaŞLaYacaK
UBM Rotaforte Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Şermin Cengiz İstanbul Jewellery 
Show 2 ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Son zamanlarda sektör adına önemli 
gelişmeler yaşandığını belirten Şermin Cengiz ÖTV düzenlemesi ve kredi kartına 
taksitli satış yasağının kalkması sonrasında sektörel canlanmanın başlayacağını tahmin 
ettiğini belirtti. Cengiz, bu gelişmelerin hemen sonrasında gerçekleşecek olan İstanbul 
Jewellery Show’un sektörel hareketlenmeye sahne olacağını beklediğinin altını çizdi.
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mücevher pazarında mevcut 
telebin karşılama oranının 
artacağını kanaatindeyim. 
Tabi bu yurtdışı sektör 
profesyonellerinin 
firmalarımıza olan 
ziyaretlerini de olumlu 
etkileyecektir. Türk mücevher 
pazarının, dünyadaki 
önemi artacak. Bunun 
paralelinde fuarların da 

olumlu yönde etkileneceğini 
tahmin ediyorum. Orta ve 
uzun vadede gerek yurtiçi 
gerekse yurtdışı katılımcı 
firma sayısında artış 
olacağını düşünüyoruz. 
Daha şimdiden geleceğe 
yönelik projeksiyonlarımızı 
değerlendirmeye başladık. 
Gerçekleşme olasılığı 
yüksek olan taleplere cevap 
verebilme noktasında 
planlamalar yapıyoruz.’’

Taksit yasağının kalkması 
hareketlenmeyi hızlandıracak
BDDK’nın şubat ayı 
başından itibaren kuyumcu 
mağazalarında kredi kartına 
taksitli satışı yasaklaması 
sonrasında sektörde önemli 

bir durgunluk yaşanmıştı. 
Şimdi ise taksit sayısının 
4’e çıkartılması gündemde. 
Kısa dönemde sektörü en 
çok etkileyen konu taksit 
sınırlamasıydı. 6 ay gibi kısa 
bir süre geçmesine karşın 
sektöre etkilerinin çok 
büyük olduğu bir durum 
sözkonusu. Pek çok firmanın 
kapandığına, sektörün 
önemli derecede daraldığına, 
sektörde çarkların 
dönmediğine tanık olduk. 
Cirolarda %40’lara varan 
oranda daralmalar gözlendi. 
Neyse ki sektörün önde 
gelenlerinin yoğun çabası 
ile taksit yasağında sona 
gelindi. Bu iç piyasayı kısa 
dönemde olumlu etkileyecek 
bir gelişme. Taksit yasağının 
çok kısa bir süre içinde 
kalktığının resmi olarak 
duyurulmasını bekliyoruz. 
BDDK, internet sitesinde 
konuyu kamuoyunun 
görüşüne sunmuştu. En az 4 
taksitin geri gelmeisne kesin 
gözüyle bakılıyor. Sektörel 
kurumların, bu sayının 6 
hatta 9’a çıkartılması için 
çalışmalar yaptığını biliyoruz. 
4 taksit dahi iç pazarın 
harketlenmesine yeterli 
olacağını düşünüyorum. Bu 
düzenleme ilk olarak yılbaşı 
alışverişi döneminde kendini 
göstermeye başlayacaktır. 
İstanbul Jewellery Show 2’nin 
yılbaşı alışverişi öncesinde 
siparişlerin verildiği bir 
döneme denk geldiğini 
de gözönüne alırsak, 
fuarın hareketli geçeceğini 
söyleyebiliriz.’’

Değerli taş ithalatında alınan 
ÖTV’nin Kuyumculuk ve 
Mücevherat Sektörü’nün 
uzun yıllardır çözmek için 
yoğun çaba sarfettiği bir konu 
olduğunu belirten Şermin 
Cengiz, düzenleme taslağının 
TBMM’den geçtikten sonra 
Cumhurbaşkanı’nın da 
onaylaması ile yasalaşması 
sonrasında sektörün yeni 
bir dönemin kapılarını 
araladığını ifade etti.  Bu 
kanunda yapılan değişiklik 
kısa dönemde olmasa bile 
orta ve uzun dönemde 
sektörde önemli bir gelişme 
trendinin yaşanmasına 
yol açacağını beklediğini 
söyleyen Şermin Cengiz konu 
ile ilgili değerlendirmelerine 
şu şekilde devam etti;  
‘’Ben kanunun bu haliyle 
özellikle ihraç pazarlarında, 
firmalarımızın rekabet 
gücünün artacağına 
inanıyorum. Düzenlemenin 
iç piayasaya yönelik olumlu 
etkileri sınırlı kalacaktır. 
Çünkü ÖTV’nin kaldırılıp 
KDV’nin getirilmesi 
sözkonusu. Ben bu 
düzenleme sonrasında bir 
kaç sene içinde sektörün 
gerçekleştiridiği ihracatta 
önemli artış gerçekleşeceğini 
tahmin ediyorum. Tabi 
düzenlemenin getirilerinin 
zamana yayılacağını tahmin 
ediyoruz. Kısa vadede olumlu 
sonuçların ortaya çıkmasını 
beklememek gerekiyor. 
Ancak orta ve uzun vadede 
sektörün çok önemli 
kazanımlara sahip olacağı 
muhakkak. Bu düzenlemenin 
yasalaşmasında emeği 
geçen herkese sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum.’’

Rekabet gücümüz artacak
Yeni ÖTV düzenlemesinin 
sektörün ihracatına çok 
önemli katkıları olacağını 
söyleyen Şermin Cengiz, 
bu düzenleme sonrasında 
firmalarımızın uluslararası 
pazarlardaki rekabet 
güçlerinin artacağını 
söyledi. Değerli taş 

ithalinde alınan ÖTV’nin 
kaldırılması sonrasında 
ortaya çıkacak ihracat 
artışının sektörün 2023 yılı 
için önüne konan 13-15 
milyar USD ihracat rakamına 
ulaşmasında son derece 
önemli etkisi olacağının 
altını çizen Şermin Cengiz 
şu değerlendirmelerde 
bulundu; “Uzun yıllardır 
Türk kuyumculuk ve 
mücevherat sektörü ÖTV 
ile ilgili çok önemli sorunlar 
yaşadı. Firmalarımız 
üretim yapmakta ihtiyaç 
duydukları hammadde 
temininde rakiplerine göre 
son derece dez avantajşı bir 
durumdaydılar. Bu sebeple 
sektörümüz sahip olduğu 
çok önemli avantajlarını 
kullanamadığı gibi, uzun 
yıllar atıl kapasite ile 
çalışmak zorunda kaldı. 

Ancak şimdi şartlar 
değişti. Özellikle pırlantalı 
mücevher pazarında her 
geçen sene daha fazla söz 
sahibi olacağımızı tahmin 
ediyorum.”

ÖTV düzenlemesi İstanbul 
Jewellery Show’u da 
büyütecek
‘’Düzenleme sonrasında 
sektörümüzün dünya 
mücevher pazarından 
alacağı payın artacağını 
tahmin ediyorum. 
Bu, mevcut firmaların 
satışlarının artmasının 
yanısıra, yeni firmaların 
da faaliyette bulunmaları 
sonucunu doğruracaktır. 
Sektörümüzün, dünya 

TüRk MücEvHER pAzARının, dünyAdAkı önEMı 
ARTAcAk. Bunun pARAlElındE fuARlARın 
dA oluMlu yöndE ETkılEnEcEğını TAHMın 

EdıyoRuM. oRTA vE uzun vAdEdE gEREk yuRTıçı 
gEREksE yuRTdışı kATılıMcı fıRMA sAyısındA 

ARTış olAcAğını düşünüyoRuz. dAHA şıMdıdEn 
gElEcEğE yönElık pRojEksıyonlARıMızı 

dEğERlEndıRMEyE BAşlAdık. gERçEklEşME 
olAsılığı yüksEk olAn TAlEplERE cEvAp 

vEREBılME nokTAsındA plAnlAMAlAR yApıyoRuz.
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Türk mücevherleri 
hong Kong’da
Mücevher İhracatçıları Birliği’nin milli katılım organizasyonları çerçevesinde 
sektörün öncü ihracatçı firmaları, alanında dünyanın en önemli fuar 
organizasyonlarından biri olan Hong Kong Jewellery Show’a katıldı.
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Bu fuara 44 milli katılımcı olmak 
üzere toplam 63 firmamız ile katıldık. 
Firmalarımız açısından başarılı bir 
fuar geçtiğini söyleyebilirim. Bu fuarda 
firmalarımızın ve sektörümüzün tanıtımı 
için hazırladığımız dergilerimizi de 
dağıttık. Worl Diamond Magazine 
dergimiz ile fuar katılmcısı firmalarımızı 
tanıtmak amacıyla hazırladığımız 
ihracatçı rehberimizi 2.000 
katılımcıya ulaştırdık. Önümüzdeki 
dönemlerde gerçekleştirilecek 
fuarlarda düzenleyeceğimiz milli 
katılım organizasyonlarıyla ihracatçı 
firmalarımızı desteklemeye devam 
edceğiz.’’

Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği başarılı 

bir milli katılım 
organizasyonuna daha imza 
attı. Türk kuyumculuk ve 
mücevherat sektörünün 
öncü ihracatçıları Turkish 
Pavillion’da dünyanın 
dört bir yanından gelen 
ziyaretçilerini ağırladı. 17-21 
Aralık 2014 tarihleri arasında 
Hong Kong Exhibition 
Centre’da düzenlenen fuarda 
750 metrekareden büyük 
bir alanda  yer alan Turkish 
Pavillion’da 44 firmamız milli 
katılım çerçevesinde yer aldı. 
Toplamda 63 firmamızın 
yeni koleksiyonlarını 
sergilediği ve dünyanın 
dört bir yanından alıcılarla 
buluştuğu fuar sektör 
firmalarımız açısından 
hareketli geçti. Milli 
katılım organizasyonu ile 
ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Mustafa Atayık 
şunları söyledi; ‘’Mücevher 
İhracatçıları Birliği olarak, 
ihracatçılarımızın dünyaya 
ulaşmalarında etkili 
olan her organizasyonu 
destekliyoruz. Dünyanın 
en önemli fuarlarından biri 
olan Hong Kong Jewellery 
Show özel önem verdiğimiz 
organizasyonlardan biri. 
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Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Gizil 
İnci Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık sektörün tanıtımı için 

uluslararası tanıtım faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti. 
Birlik görevlilerinin hedef pazarlara yönelik ziyaretlerinin aralıksız 
devam ettiğini ifade eden Atayık, Turquality programı çerçevesinde 

hazırlanan yabancı dildeki dergi ve rehberlerin de sektörün tanıtımına 
önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Mücevher İhracatçıları Birliği 
tanıtım atağında
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M
ücevher İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Gizil 
İnci Yönetim Kurulu 

Başkanı Mustafa Atayık Mücevher 
İhracatçıları Birliği’nin tanıtım çalış-
maları ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Türk Kuyumculuk ve Mü-
cevherat Sektörü’nün çok önemli 
bir potansiyele sahip olduğunu ancak 
sektörün sahip olduğu potansiyelini 
dünyaya anlatmakta sıkıntı yaşadığını 
ifade etti. Mücevher İhracatçıları Bir-
liği yönetimi olarak sektörün tanıtım 
çalışmaları ile ilgili stratejik bir eylem 
planı hazırladıklarını belirten Musta-
fa Atayık bu çalışmalarla ilgili şunları 
söyledi; “Sektörümüzün çok ciddi 
avantajlara sahip olduğu hepimizin 
malumu. Ekonomi yönetiminin de-
ğerli taş ithalatında alınan özel tüke-
tim vergisi ile ilgili düzenlemesinden 
sonra sektörümüzün uluslararası pa-
zarlardaki rekabet gücü daha da artacaktır. Avantajlarımızı anlatmak 
için Mücevher İhracatçıları Birliği görevlileri hedef pazarlara yönelik 
yoğun bir seyahat programı uyguluyorlar. Ekiplerimizin bir bölümü şu 
anda Endonezya ve Pakistan’da hedef müşteriler ile yoğun bir temas 
halindeler. Sektörümüzün önemli fuarı İstanbul Jewelry Show’a yük-
sek sayıda ve etkili ziyaretçi çekmek için oldukça yoğun bir tempoda 
seyahatlerine devam ediyorlar.”
Mücevher İhracatçıları Birliği stratejik tanıtım eylem planı ile ilgili 
detaylarla ilgili de bilgi veren Mustafa Atayık şu noktalara değindi; 
“Lobicilikten, kamuoyuna doğru mesajlar vermeye, sektörümüzün 
kurumsal itibar yönetiminden, ihracatçı fi rmalarımızın tanıtılmasına 
kadar pek çok konuda adımlar atmamız gerkiyor. Sektörümüzün 
tanıtım anlamında önemli eksikleri söz konusudur. Biz sahip oldu-
ğumuz potansiyeli küresel pazarlara daha iyi anlatmalı, sektörümü-
zün marka konumlandırmasını hedefl enen noktaya çıkartmalıyız. Bu 
amaçla çeşitli kitlesel iletişim araçlarını kullanmaya başladık. Öncelik-
le profesyonel bir iletişim ajansı olan 212 PR ile anlaşma imzaladık. 
Medya iletişim faaliyetlerimizin profesyonellik düzeyini daha da art-
tırdık. Taşların Tılsımını Duymak Projesi ile ilgili düzenlediğimiz basın 
toplantısının ciddi yansıma alması ve olumlu tepkiler ile karşılaşma-
sı attığımız bu adımın ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Basılı 
mecralar ile ilgili de çalışmalara başladık. Turquality destek progra-
mı çerçevesinde yurtdışı pazarlara yönelik bir içeriğe sahip olan ve 
yalnızca İngilizce yayınlanan World Diamond Magazine dergisi ile 

sektörümüzün kurumsal iti-
bar yönetimini yükseltmeyi 
hedefl iyoruz. Amerika Birleşik 
Devletleri’nden Hong Kong’a, 
İsrail’den Belçika’ya kadar tüm 
dünyadaki mücevher endüst-
risi ile ilgili gelişmelerin yer 
aldığı bu dergide ülkemizin 
de çok ciddi bir ağırlığı olacak. 
Altın Dünyası Yayın Grubu 
tarafından hazırlanan bu der-
ginin ilk sayısını Hong Kong Fu-
arı ile birlikte binlerce yurtdışı 
sektör mensubuna ulaştırdık. 
Şimdiye kadar alınan tepkiler-
den son derece memnunuz. 
Tüm dünya ile ilgili önemli 
bir data oluşturma çalışması 
tamamladık. Bu dergimizi dü-
zenli olarak binlerce yurtdışı 
alıcının doğrudan adreslerine 
posta yolu ile ulaştıracağız. 
Binlercesini de fuarlarda da-

ğıtacağız. Bu derginin sektörümüzün genelinin tüm dün-
yaya tanıtılmasına önemli katkısı olacaktır. Firmalarımızın 
tanıtımına ve ticaretlerini arttırmalarına katkıda bulunmak 
amacıyla da bu World Diamond Magazine dergisinin ekinde 
“Türkiye İhracatçıları Rehberi” veriyoruz. Bu rehberi alan 
yurtdışı alıcı hangi fi rmamızın hangi ürün grubunda faaliyet 
gösterdiğinden tutun, kiminle irtibata geçeceğine, fi rma 
pırlantacı mı, montürcü mü, altıncı mı, alyansçı mı gibi pek 
çok bilgiye sahip olacak ve ihracatçı fi rmalarımız ile iletişime 
geçmesi kolaylaşacak. Bu rehberi yurtdışı fuar takvimlerine 
göre organize ediyoruz. Örneğin Eylül ayında Hong Kong 
fuarına katılacak olan ihracatçı fi rmalarımızı bu rehberde 
tanıttık. Fuar katılımcılarının Hall ve stand numaralarından 
tutun, ürün gruplarına kadar bu rehberde detaylı bilgi ver-
dik. İlk sayıda 10.000 adet baskı sayısı belirledik. Sonraki sa-
yılarda 30.000 adet dağıtım yapmayı planlıyoruz.”

İnterneti de unutmadık
Tanıtım faaliyetlerine internette de aktif bir şekilde yer vere-
cekerini belirten Atayık bu konuda şunları söyledi; ‘’Sektö-
rümüzü ve fi rmalarımızı internette de tanıtmak için önemli 
çalışmalar yapıyoruz. Sektörümüzle ilgili haberleri internet 
üzerinden tüm dünyaya duyuracağımız gibi fi rmalarımızla 
ilgili tüm bilgiler ve ürünleri de internette yer alacak. Hazır-
ladığımız rehberlerdeki fi rma bilgilerini internete taşımaya 
başladık. Sektörün tüm üreticilerini internete taşıyacağız. 
Örneğin Dubai’deki bir alıcı internete girip ülkemizdeki al-
yans ya da montür üreticilerinin detaylı inceleyebileceği gibi 
bu fi rmaların yüzlerce hatta binlerce modelini de görebile-
cek. Bu sistem ticaretin gelişimine önemli katkı sağlayacak.’’

“İlk sayıda 10.000 adet baskı sayısı 
belirledik. Sonraki sayılarda 30.000 
adet dağıtım yapmayı planlıyoruz.”

TURKEY
COUNTRY OF OPORTUNITIES

T u r k I S H   J E w E l l E ry
EXPOrTErS’ ASSOCIATIOn

jewellery sector
turkısh
EXPORTERS
guıde
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RUSYa’nin En BÜYÜK 
MÜcEVhER FİRMaLaRinDan 
RUSSKiYE SaMOTSVETY İLE 
aLiM hEYETİ YaPiLDi
St. Petersburg’da 1912 yılında kurulan, Rusya Federasyonu’nun en köklü ve önde gelen 
firmalarından Russkiye Samotsvety firması ile Mücevher İhracatçıları birliği üyesi 
ihracatçılarımız arasında 16 Ekim Salı günü ikili görüşmelerin yapıldı. Türkiye İhracatçılar 

Meclisi ve Mücevher İhracatçıları Birliği 
işbirliğinde yapılan özel nitelikli bir 
alım heyeti kapsamında firmalarımız 
ürün setlerini ve kataloglarını Russkiye 
Samotsvety firması yetkililerine sunarak 
iş anlaşmaları yapma fırsatı buldular. 
Russkiye Samotsvety firması,
•	Altın	takı	(14	K,	18	K)	ve	gümüş	takı	

(taşsız veya yarı değerli renkli taşlı)
•	Zirkonlu	mücevher
•	Gümüş	eşya	(exclusive	gümüş	eşya,	

sofra takımı vs.) gibi ürünler talep ettti
Söz konusu, alım heyetine katılacak 
firmalarımız yandaki gibidir.

 1.  ONSA MUCEVHERAT IMALATI VE DIC TIC A.S.

 2.  ÇıNAR GÜMÜŞ

 3.  MET JEWELLERY

 4. G.S.P KUYUMCULUK SAN.TIC.LTD.ŞTI

 5. TAMŞAN KUYUMCULUK

 6.  ITALGOLD

 7. MANIA/HUGAS ARZUMAN

 8. YUFA JEWELRY

 9. F.A.N.C.Y. KUYUMCULUK LTD ŞTİ

 10. ON MÜCEVHERAT    

 11. MALIK KıYMETLI MADENLER KUYUMCULUK LTD. STI.

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

 13. ÖZMİLAN KUYUMCULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

 14. GÜNEŞGİL KUYUMCULUK İTH  SAN TİC.AŞ

 15. PELE GÜMÜŞ

 16. KENNEDY SILVER - KENAN KIZILKAYA

 17. SASUN KUYUMCULUK

 18.  ARMADA KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş

 19.  HASAN AKAY KUYUMCULUK TİC.LTD.ŞTİ

 20. BAROCCO SİLVER

 21.  TIMES KUYUMCULUK  SAN.VE TIC.LTD.STI.
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Orta Doğu en büyük pazar
Bu yılın ilk 8 aylık 
döneminde en büyük 
ihraç pazarımız Yakın, 
Orta ve Doğu Asya 
olarak gerçekleşti. Bu 
bölgede bulunan ülkelere 
gerçekleştirdiğimiz ihracat 
toplamı 588 milyon 
dolar oldu. Bu toplam 
ihracatımızın %40’ını 
bu bölgedeki ülkelere 

yaptığımız anlamına geliyor. 
Bu bölgeye geçtiğimiz 
yılın aynı döneminde  
gerçekleştirdiğimiz ihracat 
toplamı 629 milyon dolardı. 
Bölgede devam eden 
siyasi istikrarsızlık ihracat 
rakamlarımızın %6,5 
oranında gerilemesine sebep 
oldu. (Tabi burada her iki 
yılda gerçekleştirilen ihracat 
işlemlerinde uygulanan 

Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği’nin 

2014 yılı Ocak-Ağustos 
dönemine ilişkin 
performans raporları 
hazırlandı. Yılın ilk 
8 aylık döneminde 
Türk Kuyumculuk ve 
Mücevherat Sektörü’nün 
gerçekleştirdiği toplam 
doğrudan ihracat 
1.469 milyon dolar 
olurken geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine 
göre %3 oranında bir 
artış meydana geldi. 
Geçtiğimiz yılın ilk 8 
ayında gerçekleştirilen 
ihracat toplamı 1.426 
milyon dolar olarak 
gerçekleşmişti. 

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin ilk 8 aylık verileri açıklandı. 
Türk Kuyumculuk ve Mücevherat Sektörü’nün ilk 8 aydaki 
doğrudan ihracatı 1.469 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1.426 milyon dolardı. 
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da en büyük pazarımız 
Birleşik Arap Emirlikleri olurken, toplam ihracatımızın 
%89’u Altın Takı kategorisinden gerçekleştirildi.

yAkın, oRTA vE doğu AsyA ılE dığER 
AvRupA BölgElERındE ıHRAcATıMız 

gERılERkEn, AvRupA BıRlığı’nE 
gERçEklEşTıRdığıMız ıHRAcATı %23, 
kuzEy AMERıkA’yA ısE %13 oRAnındA 

ARTTıRdık. 

  DEĞER (USD)    DEĞER (USD)   % MİKTAR %

 YAKIN, ORTA, DOĞU ASYA   629.229.907      588.342.719     -6% -40.887.189  40%

 AVRUPA BİRLİĞİ   246.828.722      302.526.312     23%  55.697.590     21%

 DİĞER AVRUPA   317.743.561      258.634.644     -19%  -59.108.917  18%

 KUZEY AMERİKA   80.701.923      91.455.337     13%  10.753.414     6%

 DİĞER   152.115.179      228.978.646     51%  76.863.467     16%

TOPLAM  1.426.619.292      1.469.937.657     3%  43.318.365     

BÖLGELERE GÖRE İHRACAT

altın/ons fiyatlarını da 
değerlendirmek gerekiyor.) 
Sözkonusu dönemde sektörün 
en büyük ikinci pazarı %20
,6’lık payla Avrupa Birliği 
ülkeleri olurken, toplam 
ihracatımızın %17,6’sı Diğer 
Avrupa ülkelerine yaptığımız 
satışlardan gerçekleşti. İlk 
üç pazarımızın toplam 
ihracatımız içindeki payı 
%78,2 olurken bir zamanlar 
en büyük pazarlarımızdan 
biri olan Kuzey Amerika’nın 
toplam satışlarımız içindeki 
payı %6’da kaldı. 

Yakın, Orta ve Doğu 
Asya ile Diğer Avrupa 
bölgelerinde ihracatımız 
gerilerken, Avrupa Birliği’ne 
gerçekleştirdiğimiz ihracatı 
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%23, Kuzey Amerika’ya ise 
%13 oranında arttırdık. ABD 
ve Avrupa ekonomilerindeki 
toparlanma ihracat 
rakamlarımıza da olumu yansıdı. 

İlk sırada Birleşik arap Emirlikleri 
geliyor
Ocak – Ağustos döneminde en 
çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 
ülkeler arasında Birleşik 
Arap Emirlikleri ve Irak ilk 
2 sırayı paylaştı. Ortadoğu’da 
yaşanan gerginlik Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne 
yaptığımız ihracatın %5, Irak’a 
gerçekleştirdiğimiz ihracatın 
ise %19 azalmasına sebep 
oldu. Rusya – Ukrayna krizi de 
ihracatımızı olumsuz etkiledi. 
Rusya’ya gerçekleştiridğimiz 
ihracat 123 milyon dolardan 
66 milyon dolara gerileyerek 

%46 azalış gösterdi. Amerika 
Birleşik Devletleri ekonomisinde 
yaşanan hareketlenme sebebiyle 
bu ülkeye gerçekleştirdiğimiz 
ihracat %12 artmış durumda. 
Böylece ABD uzun bir süreden 
sonra Rusya’dan daha fazla ürün 
sattığımız bir ülke haline geldi. 
Libya, Kırgızistan, Azerbaycan 
ve Hong Kong ihracatımızı 
arttırdığımız ülkeler arasında 
yer aldı. 

İhracatımızda pırlantalı mücevherin 
payı %3.
Ocak-Ağustos 2014 döneminde 
gerçekleştirdiğimiz 1.469 milyon 
dolar ihracatın 1.303 milyon 
doları Altın Takı satışlarımızdan 
gerçekleşti. Bu toplam 
satışlarımız içinde %89’luk bir 
pay anlamına geliyor. Altın 
takıdan sonra en çok ihracını 

BAE  367.239.745      348.161.676     -5%

IRAK  210.993.622      171.213.657     -19%

ABD  73.724.831      82.934.165     12%

RUSYA  123.056.076      65.941.523     -46%

LİBYA  38.542.356      58.416.578     52%

LİTVANYA  64.378.026      54.426.074     -15%

KIRGIZİSTAN  28.294.289      53.843.885     90%

ALMANYA  63.070.035      50.966.288     -19%

AZERBEYCAN  42.350.984      48.169.019     14%

HONG KONG  26.292.292      43.264.658     65%

BELÇİKA  5.230.189      42.149.473     706%

KAZAKİSTAN  69.381.744      39.654.233     -43%

İSRAİL  29.860.390      38.575.453     29%

LETONYA  7.487.695      27.875.544     272%

İTALYA  21.463.997      27.411.684     28%

SİNGAPUR  12.664.768      20.198.100     59%

UKRAYNA  22.517.193      18.838.935     -16%

LÜBNAN  6.423.758      16.289.639     154%

POLONYA  10.586.499      14.672.088     39%

ÇEK CUMHURİYETİ  10.985.991      13.304.976     21%

DİĞER  192.074.813      233.630.010 22%

GENELTOPLAM 1.426.619.292 1.469.937.656 3%

ÜLKE      DEĞER (USD) DEĞER (USD) DEĞİŞİM 

Ocak – Ağustos 
döneminde 
en çok ihracat 
gerçekleştirdiğimiz 
ülke Birleşik Arap 
Emirlikleri oldu.
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gerçekleştirdiğimiz ürün grubu ise 69 milyon dolarla 
Gümüş Takı. Yüksek katma değerin yaratıldığı 
Pırlantalı Mücevher kategorisinin toplam satışlarımız 
içindeki payı ise sadece %3 düzeyinde. Kısacası 
sektör olarak toplam ihracatımızın tamamına 
yakınını rekabetin yoğun olduğu ve kar marjlarının 
düşük olduğu altın takı grubundan elde ediyorken 
pırlantalı mücevher kategorisinde almamız gereken 
çok yol olduğu değerlendirmesini yapmak mümkün. 
Değerli taş ithalatında alınan özel tüketim vergisinin 
kaldırılmasının, sektörün ihraç kalemlerinin 
oransal dağılımına etkilerini önümüzdeki dönemde 
dikkatlice takip etmek gerekiyor. Sektör uzmanları, 
yeni ÖTV düzenlemesinin pırlantalı mücevher 
ihracatımızı son derece olumlu etkileyeceği 
noktasında görüş bildiriyorlar. 

MAL GRUBU  DEĞER (USD)    DEĞER (USD)   DEĞİŞİM PAYI

ALTIN TAKI   1.278.792.928      1.303.289.333     1,9% 89%

GÜMÜŞ TAKI   67.976.824      69.227.099     1,8% 5%

PIRLANTALI ALTIN   31.538.155      45.135.445     43,1% 3%

KAPLAMA VE ARTIKLARI   8.499.151      16.820.408     97,9% 1%

BİJUTERİ   9.181.312      9.300.613     1,3% 1%

DİĞER    10.396.721      7.648.798     -26,4% 1%

İNCİ   2.052.817      5.318.105     159,1% 0%

YARI İŞLENMİŞ ALTIN   7.576.225      5.251.725     -30,7% 0%

SAAT VE PARÇALARI   3.271.963      3.652.821     11,6% 0%

YARI İŞLENMİŞ GÜMÜŞ   6.629.350      3.398.521     -48,7% 0%

PIRLANTALI GÜMÜŞ    320.955      505.157     57,4% 0%

DİĞER   382.892      388.269     1,4% 0%

METAL PARALAR   -        1.363        

GENEL TOPLAM  1.426.619.292      1.469.937.657     3,0%

MAL GRUBU RAPORU

Türk kuyumculuk ve mücevherat 
sektörünün 2014 yılının ilk 8 ayında 

gerçekleştirdiği doğrudan ihracat. 
(Milyon USD)

İhracatımızın 
%89’u Altın Takı 
kategorisinden 
gerçekleştirildi.
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Dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı Turquality, 
klasik ihracat desteklerinden farklı olarak  markalaşma hedeflerine 
katkıda bulunmak üzere Türk firmalarını destekliyor. Kuyumculuk 
ve mücevherat sektöründen Altınbaş, Atasay, Assos, Gilan, So Chic 
ve	Zen’in	Turquality	destek	programları	çerçevesinde	uluslararası	
marka olma yolculuğu devam ediyor. Turquality programları 
çerçevesindeki desteklerden birlikler de faydalanabiliyor. Mücevher 
İhracatçı İhracatçıları Birliği bu konudaki çalışmalara da start verdi. 
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TURQUaLiTY® Programı’nın gelişim 
Süreci

Dünyada devlet destekli ilk ve 
tek markalaşma programı olan 
TURQUALITY®’nin tüketicilerin 
gözünde bir marka referansı, Türk 
markaları açısından ise bir gelişim 
katalizörü olabilmesi amaçlanıyor.

23 Kasım 2004 tarihinde ilk kez 
yürürlüğe giren TURQUALITY® 
programı, küresel pazarlardaki 
değişimler ve program paydaşlarının 
talepleri de dikkate alınarak, stratejik 
bir gelişim ve değişim sürecinden 
geçerek bugün bulunduğu noktaya 
ulaştı. TURQUALITY® bugün; 
firmaları kurumsal, finansal ve 
operasyonel anlamda destekleyen bir 
markalaşma destek platformu olarak 
konumlandırılıyor.

Projeyle ilgili teknik çalışmaları 
yürütmek üzere Ekonomi 
Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ile 
özel sektör temsilcilerinden oluşan 
TURQUALITY® Çalışma Grubu 
ile TURQUALITY® Sekretaryası 
oluşturuldu. TURQUALITY® Çalışma 
Grubu tarafından proje kapsamında 
izlenecek strateji belirlendi.

Oluşturulan strateji doğrultusunda, 
tekstil ve hazır giyim programın 
pilot sektörü olarak belirlendi. 
TURQUALITY® Sertifikası 

verilecek markaların seçilmesi ve bu 
markaların sağlanabilmesi amacıyla 
uluslararası bir şirketten danışmanlık 
hizmeti alınması kararlaştırıldı. Bu 
kapsamda Werner International 
Danışmanlık Firması ile çalışıldı. 
TURQUALITY® kapsamında olan 
15 firmanın inceleme çalışmaları 
üretim ve pazarlama olmak üzere 
iki kısımda gerçekleştirildi ve 
kıyaslama (“Benchmarking”) çalışması 
tamamlandı.

Stratejik toplantılar sonucunda 
“Markalaşma Yol haritası” oluşturuldu

TURQUALITY® Projesinin 
“Uluslararası Tanıtım, Pazarlama 
ve Markalaşma Stratejisi”nin 
geliştirilmesi ve proje çerçevesinde 
gerçekleştirilen faaliyetlerin gözden 
geçirilmesi amacıyla 30 Haziran- 1 
Temmuz 2005 tarihlerinde Stratejik 
Planlama toplantısı yapıldı. Toplantıya 
“Konumlandırma (Positioning)” 
olarak tanımlanan pazarlama 
yaklaşımının geliştirilmesinde önemli 
rol alan ve pazarlama konusunda 
yaratıcı fikirler geliştiren Jack Trout, 
Werner International firmasından 
Gian Mario Borney, Jan Urlings ve 
uluslararası markalaşma ve pazarlama 
uzmanları Armando Branchini, 
Carlo Giordanetti ile TURQUALITY® 
Çalışma Grubu Üyeleri’nden oluşan 
Yönlendirme Komitesi katıldı.

Stratejik Planlama toplantısına katılan 
ekip, ikinci toplantısını 28-29 Temmuz 
2005 tarihleri arasında gerçekleştirdi 
ve bu çalışmalar sonucunda 
TURQUALITY® Programı’nın 
uygulaması için “TURQUALITY® 
Stratejik Planı” ve “Markalaşma Yol 

Haritası” dokümanı oluşturuldu.

TURQUALITY, ülkemizin rekabet 
avantajını elinde bulundurduğu ve 
markalaşma potansiyeli olan ürün 
gruplarına sahip firmalarımızın, 
üretimlerinden pazarlamalarına, 
satışlarından satış sonrası hizmetlerine 
kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde 
yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma 
ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası 
pazarlarda kendi markalarıyla global 
bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu 
markalar aracılığıyla olumlu Türk malı 
imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi 
amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve 
tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, 
klasik ihracat desteklerinden farklı olarak 
salt ihracatı artırmak yerine firmaların 
markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak 
yer alıyor.

TURQUaLiTY®’nin hedefleri

l Marka potansiyeli olan firmalara global 
bir marka olma yolunda finansal kaynak 
sağlamak.

l Global Türk markaları yaratabilmek için 
firmaların ve markalarının gelişimlerine 
yönelik strateji, operasyon, organizasyon 
ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile 
destek olmak.

l Program kapsamında bulunan 
firmaların yönetim birimlerine 
yönelik eğitim desteği vermek.

l Yurtdışında olumlu 
Türk malı imajının 
oluşturulması ve 
tutundurulması için 
iletişim ve tanıtım 
faaliyetlerinde 
bulunmak.

TuRQuAlıTy® programının odağında, klasik 
ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı 

artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine 
katkıda bulunmak yer alıyor.

TURQUALITY®’nin 
Misyonu 

Küresel Türk markalarından 
yurtiçinde lokomotif oluşturmak

Şirketlerin marka gücü 
ve kurumsal altyapısını 

güçlendirmek

Yurtiçinde marka bilinci ve 
farkındalığı yaratmak
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TURQUaLiTY® Programı 
diğer sektörlere de açıldı

Yapılan Stratejik Planlama çalışması 
doğrultusunda, TURQUALITY® 
Programı kapsamına alınması 
planlanan firma sayısının arttırılarak, 
Program’ın pilot sektörleri olarak 
seçilen tekstil ve hazır giyim 
ile beraber diğer sektörlerin 
de Program’a dahil edilmesi 
kararlaştırıldı. Bu sektörler hızlı 
tüketim ürünleri, dayanıklı tüketim 
ürünleri, kuyum/mücevherat, 
otomotiv, endüstriyel makina 
sektörlerini içeriyor.

İlk aşamada Marka Destek Programı 
kapsamında bulunan firmalar 
TURQUALITY® Destek Programı 
kapsamına dahil olmak amacıyla 
başvurdular. Programa dahil 
edilecek markaların belirlenmesi 
ve bir metodoloji oluşturularak bu 
metodoloji doğrultusunda firmaların 
ön incelemeden geçirilmesi 
amacıyla global bir şirketten 
danışmanlık hizmeti alınması 
kararlaştırıldı. Bu metodolojinin 
oluşturulması ve firmaların ziyaret 

edilerek ön inceleme çalışmasının 
gerçekleştirilmesi için Deloitte 
Danışmanlık, Program’ın yönetim 
danışmanı olarak seçildi.

Deloitte, TURQUALITY® Destek 
Programı kapsamına alınmak üzere 
başvuran Marka Destek Programı 
kapsamındaki firmaları ziyaret 
ederek firmalarda ön inceleme 
çalışmasını gerçekleştirdi. Ön 
inceleme çalışmasında firmalar 3 ana 
bölümde, 10 farklı performans alanı 
bazında incelendi.

Deloitte, ön inceleme çalışmasına 
ilişkin raporunu Ekonomi Bakanlığı 
İhracat Genel Müdürlüğü’ne iletti. 
Bakanlık bu raporlar üzerinden 
TURQUALITY® Çalışma Grubu’nun 
oluşturmuş olduğu kriterler 
doğrultusunda firmaların hangi 
destek programına hak kazandığına 
ilişkin nihai kararı verdi.

24/05/2006 tarihinde yeni Tebliğ’in 
yayınlanmasıyla 33 marka 
TURQUALITY® Destek Programı’na, 
22 marka ise Marka Destek 
Programı’na alındı. 

TEBLİĞ KAPSAMINDA DESTEKLENEN 
FAALİYETLER
A- Marka Destek Programı
B- TURQUALITY®  Destek Programı

A- MARKA DESTEK PROGRAMI KAPSAMINA 
ALINAN ŞİRKETLERİN DESTEKLENMESİ

     BAŞVURU ÖNCESİ ÖN KOŞUL

• Marka tescili ve korunmasına 
ilişkin giderleri %50 oranında ve 
yıllık 50.000 ABD Doları, 

• Hedef ülkelerde yapacakları 
reklam&tanıtım faaliyetleri %50 
oranında ve yıllık 300.000 ABD 
Doları,

• Hedef ülkelerde açacakları yurtdışı 
birimlerin kira giderleri %50 
oranında ve yıllık 300.000 ABD 
Doları,

• Hedef ülkelerde açacakları gondol, 
reyon, satış alanlarına ilişkin kira 
giderleri %50 oranında ve yıllık 
200.000 ABD Doları,

• Hedef ülkelerde açacakları 
showroom’lara ilişkin kira giderleri 
%50 oranında ve yıllık 200.000 
ABD Doları,

• Kallite, çevre belgeleri alımına 
ilişkin giderleri %50 oranında ve 
yıllık 50.000 ABD Doları,

• Franchising sistemi ile açılacak 
mağazalara ilişkin dekorasyon 
harcamaları %50 oranında ve yıllık 
50.000 ABD Doları,

• Satın alınacak danışmanlık hizmeti 
giderleri %50 oranında ve yıllık 
500.000 ABD Dolarına kadar 
desteklenir,
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TEBLİĞ KAPSAMINDA DESTEKLENEN 
FAALİYETLER
A- Marka Destek Programı
B- TURQUALITY®  Destek Programı

A- MARKA DESTEK PROGRAMI KAPSAMINA 
ALINAN ŞİRKETLERİN DESTEKLENMESİ

     BAŞVURU ÖNCESİ ÖN KOŞUL

2006/4 sayılı Tebliğin esas amacı uluslararası Türk markalarının yaratılmasıdır. Bu 
tebliğ kapsamında verilen destekler ve gerekli koşullar düzenlenmiştir.
Bu itibarya, 2006/4 sayılı Tebliğ uyarınca Marka/ TURQUALITY® destek programı 
kapsamına alnacak şirketlerin, belirli bir iş yönetimi kalitesi, operasyonel 
mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyeline sahip olması şartı aranmaktadır.

B- TURQUALITY®  DESTEK PROGRAMI 
KAPSAMINA ALINAN ŞİRKETLERİN 
DESTEKLENMESİ

• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarıma 
ilişkin giderleri,

• Kalite, çevre belgelerinin alımına ilişkin 
giderleri,

• İstihdam edilen moda/endüstrieyel ürün 
tasarımcısı giderleri, 

• Hedef ülkelerde yapacakları reklam&tanıtım 
faaliyetleri,

• Hedef ülkelerde açacakları birimlerin yurtdışı 
kira giderleri

• Hedef ülkelerde açacakları gondol, reyon, 
satış alanlarına ilişkin kira giderleri

• Hedef ülkelerde açacakları showroom’lara 
ilişkin kira giderleri

• Franchising sistemi ile açılacak mağazalara 
ilişkin dekorasyon harcamaları

• Satın alınacak danışmanlık hizmeti giderleri 
desteklenir.

KAPSAMA ALINMA
Ön değerlendirme çalışması sonrası, uygun bulunan 
firmalara, ‘’Marka Programına’ mı ‘’ TURQUALITY®  
Destek Programına’’ mı kabul edildiğine dair bildirim yapılır.

FİRMA ÖN İNCELEME ÇALIŞMASI 
KAPSAMINA ALINMA
Bu aşamada danışmanlık firması ile TURQUALITY®  
Sekreteryası’nın beraber yürüttüğü firma ön inceleme 
çalışması yer almaktadır. Başvuru yapan firmada 
gerçekleştirilen 2 günlük bir çalışma ile firma aşağıdaki 
alanlarda incelenmektedir.
- Stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi
- Marka yönetimi
- Marka performansı
- Tedarik zinciri yönetimi
- Pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi
- Ürün tasarım/araştırma geliştirme
- Finansal performans
-İnsan kaynakları yönetimi
- Kurumsal yönetim
- Bilgi sistemleri yönetimi

Bu çalışma sonucunda belirli bir noktanın üzerinde olduğu 
belirlenen firmalar TURQUALITY®  veya Destek programı 
kapsamına alınmaktadır.

DESTEK SÜRESİ
Marka Destek Programı için:  4 yıl
TURQUALITY®  Destek Programı için: 5 yıl 

BAŞVURU ÖNCESİ ÖN KOŞUL
Mürazat edilen markanın Türkiye’de tescilli olması, 
yurt dışında da ibraz edilecek iş planında belirtilen 
hedef pazarların en az birinde tescil edilmiş olması 

gerekmektedir.
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ülkeler, çalışan sayısı, kapasiye 
bilgileri, markalar, kuruluş 
yılı, internet siteleri gibi 
firmaile ilgili her türlü bilgi 
yer alacak. Sistemde ayrıca 
her firma için sınırsız sayıda 
ürün girebileceği ürün 
koleksiyonlar bölümü yer 
alacak. Bu bölümde firma, 
yeni çıkarttığı koleksiyonlarını 
tüm dünyadaki alıcılara 
tanıtabilme şansına sahip 
olacak. 

Sistem üzerinden doğrudan 
satış olmayacak
Kurulan sistem 
üzerinden doğrudan 
ticaret gerçekleştirilmesi 
hedeflenmiyor. Sitede 
yayınlanacak bilgiler ile 
uluslararası alıcıların, 
sektörümüzden ihracatçılar 
ile tanıştırılması amaçlanıyor. 
Bu yüzden sistemde tam 
anlamıyla bir e-ticaret 
entegrasyonu yer almıyor. 

Ürün koleksiyonları 
video formatında da 
sergilenebilecek
Sistemin en önemli 
ayaklarından biri oldukça 
zengin bir ürün çeşidini 
ziyaretçilere sunacak olması. 
Her firmanın kendi ürünlerini 
girerek oluşturduğu ürün 
havuzu, yurtdışı alıcıların 
seçeneğini arttıracak. Sistemde 
ürün koleksiyonları özel 
çekim video formatında da 
yayınlanacak.

Ekonomi Bakanlığı fonları ile 
tanıtım amaçlanıyor
Mücevher İhracatçıları 
Birliği tarafından kurulan 
bu sistemin ihracatçılarımızı 
uluslararasaı arenada etkili 

bir şekilde tanıtabilmesi 
amacıyla ihtiyaç duyulan 
fonların finansmanı ilgili 
projeler geliştiriliyor. Proje 
finansmanının Turquality 
projesi kapsamına alınabilmesi 
için çalışmalar devam ediyor. 
JTR ve Altındünyası Yayın 
Grubu tarafından hazırlanan 
sektörel rehberlerdeki her 
türlü firma bilgileri sistemde 
otomatik olarak yer alacak. 

Aynı zamanda Altındünyası 
Yayın Grubu tarafından 
yönetilen altindunyasi.org 
sitesindeki tüm firma bilgileri 
eşzamanlı olarak Mücevher 
İhracatçıları Birliği’nin 
sisteminde yer alacak. Sistem, 
pek çok farklı sistemden de 
beslenebilecek. 

Projenin kısa bir süre sonra 
hayata geçmesi bekleniyor.

Dünyada internet 
kullanımının 
son derece 

yaygınlaşmasıyla birlikte 
internet hayatımızın 
her yönünde olduğu 
gibi, iş yaşamımızda da 
vazgeçilmez bir unsur 
haline geldi. İnternetin ticari 
faaliyetlerimizdeki rolü her 
geçen gün artıyor. Sektörel 
internet portallarında 
yaratılan ticaret hacmi her 
geçen yıl artış eğiliminde. 
İnternet, firmaların doğrudan 
alışveriş yapmalarının 
yanısıra, firmaların 
birbirlerinin faaliyetleri 
hakkında bilgi alıp, ticari 
iletişime başladıkları son 
derece önemli bir platform 
haline geldi. Bu gerçekten 
hareketle hazırladığı sektörel 
iletişim eylem planına 
internet projelerini de dahil 
eden Mücevher İhracatçıları 
Birliği, Türk Kuyumculuk ve 
Mücevherat Sektörü adına 
çok önemli bir projeye start 
verdi. 

Sektörel portal hazırlanıyor
Mücevher İhracatçıları 
Birliği tarafından hazırlanan 
internet portalında Türk 
Kuyumculuk ve Mücevherat 
Sektörü’nde faaliyet gösteren 
ihracatçı ya da ihracat yapma 
potansiyeline sahip olan 
firmalarla ilgili her türlü 
bilgi yer alacak. Her firma 
için sistemde ayrı bir sayfa 
tanımlanacak. Bu sayfada 
şirket profili, merkez, ofisler 
ve fabrika iletişim bilgileri, 
ilgili kişiler, çalışılan ürün 
grupları, üretilen ayarlar, 
faaliyet gösterilen alan 
(Pırlanta, montür, pres, 
zincirvb), ihracat yapılan 

Mücevher İhracatçıları Birliği hazırladığı proje ile sektör firmalarını internet üzerinden 
tüm dünyaya tanıtacak. Hazırlanan portalda firmalarla ilgili şirket profilinden uzman 
olduğu ürün gruplarına, yetkili kişilerden iletişim bilgilerine kadar her türlü detaylı 
bilgi yer alacak. Sistemde ayrıca firmaların ürün koleksiyonlarını sergileyebilecekleri bir 
alan da tanımlandı. Portalın devreye girmesi ile birlikte firmalarımızın yurtdışındaki 
alıcılarla iletişime geçmeleri ve yaratılan ticaret hacminin arttırılması hedefleniyor. 
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AB’NİN 6. BÜYÜK EKONOMİSİ

Polonya, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri 
arasında en sağlıklı ekonomiye sahip ülke 
olarak değerlendirilmekte olup, son beş yıldır 
GSYİH büyüme oranı AB ortalamasının 
üzerinde seyretmektedir. Sektörün Polonya’ya 
ihracatı Ocak-Ağustos 2014 döneminde, geçen 
yılın aynı dönemine göre %38 artışla 14,7 
milyon dolara ulaşmıştır.

POLOnYa
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Polonya, Merkezi ve Doğu Avrupa 
ülkeleri arasında en sağlıklı 
ekonomiye sahip ülke olarak 

değerlendirilmekte olup, son beş yıldır 
GSYİH büyüme oranı AB ortalamasının 
üzerinde seyretmektedir. Polonya, 
AB’ye üye olduğu 2004 yılından bu 
yana yabancı sermaye yatırımları ve iç 
talebin sürüklediği bir ekonomik büyüme 
yakalayarak, AB içerisinde 6’ncı büyük 
ekonomi olmuştur.   Polonya ekonomisi 
2013 yılında %1,6 oranında bir büyüme 
kaydetmiştir. 2014 yılı başında, 2013 
yılında GSYİH artışına en büyük katkının 
ihracattan geldiği, sanayi üretiminde 
kaydedilen büyüme oranının %2,2 
olarak AB ortalamasının %11 üzerinde 
gerçekleştiği açıklanmıştır. Polonya Merkez 
Bankasının büyüme tahmini 2014 yılı 
için %2,8, 2015 yılı için %3,5’dur.   Yapılan 
ekonomik değerlendirmelerde, kuvvetli 
iç talep, dış ticaret için uygun döviz 
kurları ve yabancı sermaye yatırımları 
ve AB fonlarının, ekonominin başarılı 
performansını sağlayan temel unsurlar 
olarak belirtilmektedir.   Polonya’nın 
Avrupa’nın birçok ülkesinde yaşanmakta 
olan finansal krizden nispeten daha az 
etkilenmesinde önemli rol oynayan bir 
unsuru da Polonya’nın Euro’ya geçmemiş 
olması teşkil etmiştir.   Polonya Merkezi 
İstatistik Bürosu’nun verilerine göre 
2012 itibariyle yıllık ihracat 143.4 milyar 
Avro, ithalat 154.04 milyar Avro, toplam 
ticaret hacmi ise 297,4 milyar Avro olarak 
gerçekleşmiştir. (2013 ilk üç çeyreğindeki 
ihracatı 113,7 milyar Avro, ithalatı ise 
114.8 milyar Avro olmuştur.)   
Polonya önemli ölçüdeki yüzölçümü, 
nüfus ve ekonomik potansiyeli ile 
orta büyüklükte bir Avrupa ülkesidir. 
GSYİH’da son yıllardaki artış nedeniyle 
dünya ekonomisindeki önemi ve payı 
yükselmektedir. Özelleştirme uygulamaları 
neticesinde, ülke Merkezi ve Doğu Avrupa 
Ülkeleri içerisinde en fazla doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarına konu olan 
ülke durumundadır.

Bu nedenle Polonya’ya ürün gönderecek 
firmalarımızın mutlaka ayar kontrolünü 
dikkat etmeleri gerekiyor.
Polonya’daki bir diğer farklılık ise, ürün 
tarzlarıdır. Polonya’da örneğin yüzükte 
taşın yüksekliği istenen bir tarz değil daha 
çok yüzükle aynı seviyede montürlere 
rağbet görmektedir. Bu ve buna benzer tarz 
farklılıklarına göre ürün seti oluşturmakta 
yarar vardır.
AVM’lerin dışında eski Varşova dedikleri 
turistik bölgede mücevher firmaları 
bulunmakla birlikte bunlar daha çok özel el 
yapımı mücevherler satmaktadır. Özellikle 
Reynak meydanı civarında daha çok 
Polonya’nın geleneksel takısı olan kehribar 
takısı mücevherler satan mağazalar 
çoğunluktadır. Bunların en büyüğü 
Schumbert’tir.

Türk kuyumculuk ve 
mücevherat sektörü 
Polonya’ya 2013 
yılının Ocak-Ağustos 
döneminde 10,5 
milyon dolar ihracat 
gerçekleştirmiştir. Bu 
yılın aynı döneminde 
ise ihracatımız %38 
artışla 14,7 milyon 
dolara ulaşmıştır.

POLONYA

Başkent  Varşova

Nüfus 38,5 Milyon

Yüzölçümü 312.685 km2

Devlet Başkanı Bronislaw Komorowski

Başbakan Donald Tusk

Resmi Dil Lehçe

Para Birimi Zloty (1 Dolar:4,22 Zloty)

GSYİH 399 Milyar EURO

Ülkede alt yapı yatırımlarının hız kazanması, 
doğrudan yabancı sermayenin pazara olan 
ilgisinin kesintisiz devam etmesi ve tüketim 
harcamalarının mali krizden nispeten daha 
az etkilenmesi gibi nedenlerden ötürü 
Polonya, 2008-2009 mali krizi boyunca 
pozitif büyüme gösteren yegane AB 
üyesi ülke olmuştur. İhracatta artış, özel 
tüketimde ve sabit yatırımlarda yaşanacak 
toparlanmadan dolayı 2014 yılında GSYİH 
%3’ün üzerinde büyüme beklenmektedir.
Polonya Euro’ya 2015 yılında geçecektir.
Polonya, yaklaşık 320 milyar dolar 
civarındaki perakende piyasası ile AB’ne 
yeni katılan 10 ülke arasında en büyük 
pazara sahiptir. 
Polonya’da zincir marketler büyük ölçüde 
yabancı sermayeye aittir. 

Mücevher Sektörü.
Perakende piyasası çok güçlü olan 
Polonya’da mücevher mağazaları da genelde 
büyük AVM’lerde yer almaktadır. Złote 
Tarasy, Galeria Mokotów, Blue City, Arkadia 
en önemli alışveriş merkezleridir. 
Polonya mücevher sektöründe 4 büyük 
firma vardır:  
Apart, Yes, Kruk,  Schubert, Jubitom. Bu 
firmaların tamamı bu AVM’lerde mağazası 
bulunmaktadır.
Türk kuyumculuk ve mücevherat sektörü 
Polonya’ya 2013 yılının Ocak-Ağustos 
döneminde 10,5 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirmiştir. Bu yılın aynı döneminde 
ise ihracatımız %38 artışla 14,7 milyon 
dolara ulaşmıştır.
Polonya firmalarının Türk mücevher 
firmalarından ürün almaktan kaçınmasının 
en önemli nedenlerinden Türk ayar 
evlerinden geçen altının Polonya ayar 
evlerinden düşük ayar olarak geçmesidir. 
Örneğin 585 milyem olması gereken bir 
14 ayar altın yüzük setinin içinden rastgele 
bir ürün seçiliyor, eğer 585 değil de 584,5 
bile çıksa düşük ayar damgası üstelik bütün 
sete vuruluyor.  Bu damgayı sildirmek de 
Polonya’da pahalı bir işçilik olduğu için 
firmalar genelde ayarlarını tutturduğunu 
bildiği güvendiği firmaları tercih ediyorlar. 
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İSVİçRE’DEKİ aLTin 
REFERanDUMU 
FİYaTLaRin SEYRİnİ 
ETKİLEYEBİLİR
Merkez Bankası rezervlerinde 1040 ton altın bulunan İsviçre’de Kasım ayında 
yapılacak olan altın referandumu dünyadaki altın fiyatlarının seyrini etkileyebilir. 
Gerçekleşecek altın referandumundan ‘Evet’ çıkması durumunda yüklü altın 
alımı yapmak zorunda kalabilecek olan İsviçre Merkez Bankası’nın bu alımı 
hızlı	gerçekleştirmesi	durumunda	altın	fiyatlarında	dengeler	değişebilir.	Zamana	
yayması durumunda ise etkisinin minimumda kalması bekleniyor. 
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Bankası altın rezervini 
yüzde 12 daha artırmak 
durumunda kalacak. Bu 
da 1500 tonluk altın alımı 
anlamına geliyor. Bankanın 
bilanço büyüklüğünün 
475 milyar dolar olduğu 
düşünüldüğünde İsviçre 
yaklaşık 50 milyar 
dolara yakın altın alımı 
gerçekleştirebilir. Dahası 
İsviçre Merkez Bankası 
referandumda evet çıkması 
durumunda altın almak 
için elindeki euroları ve 
Amerikan tahvillerini 
satmak durumunda 
kalabilir. 
Peki referandum 
sonucunun ‘Evet’ çıkması 
durumunda piyasaya 
etkisi ne olacak? Uzmanlar 
referandumun evet 
çıkması durumunda 
altın fiyatlarının yukarı 
çıkmasının global döngü 
ve altının alınacağı sürenin 
uzunluğuna bağlı olduğunu 
söylüyor.  1.500 tonun yıllık 
dünya üretiminin yarısı 
olduğu için hayli büyük bir 
meblağ olduğunu kaydeden 
uzmanlar alımların vadeye 
yayılması durumunda 
etkinin hayli minimal 
kalabileceği görüşünde 
birleşiyor. 
Altın fiyatlarındaki 
yükselme ve volatilitenin 
sürmesi altın takı ve 

Dünyanın en yüksek 6. 
Altın rezervine sahip olan 
İsviçre’de Kasım ayında 
altın için referanduma 
gidilecek. 106 bin imza 
ile kabul edilen ve 30 
Kasım’da gerçekleştirilecek 
referandumda İsviçrelilere 
altınla ilgili 3 konu için 
“evet” ya da “hayır” demesi 
istenecek. Bu konular; 
“İsviçre merkez bankası 
altın satmayı bıraksın”, 
“Altın İsviçre’de saklansın” 
ve “Altın, rezervlerin en az 
yüzde 20’sini oluştursun” 
şeklinde sıralanıyor. Bu 
referanduma gerekçe ise 
son yıllarda kantonlara 
gelir kazandıran 
altın satışlarının altın 
rezervlerinin azalmasıyla 
birlikte durdurulması 
gösteriliyor.

Bu referandum 
konularından özellikle 
üçüncüsüne verilen 
yanıtlardan ‘’evet’’ in 
fazla çıkması halinde, 
yani İsviçre Merkez 
Banaksı rezervlerinin 
en az %20’sinin altın 
olmasının kabul edilmesi 
halinde İsviçre’nin 
önümüzdeki dönemde 
çok yüklü miktarda 
altın alması gerekecek. 
İsviçre Merkez Bankası 
rezervlerinin yüzde 8’i 
altın olarak tutuluyor. 
Eğer referandumda 
evet çıkarsa Merkez 

3 yıllık BıR 
dönEMdE 

İsvıçRE MERkEz 
BAnkAsı’nın 1500 
Ton AlıM yApMAsı 
gEREkıR kı Bu BıR 
yıllık üRETıMın 
yARısınA EşıT.

mücevher talebini de olumsuz etkiliyor. Fiyatların istkrarını 
koruması durumunda talepte de istikrar sözkonusu oluyor. 
Geçtiğimiz yıllarda altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş 
pazarların talep tahmini yapmasını güçleştirmiş, altın takı 
ve mücevher endüstrisinde talep darlaması yaşanmıştı. 

*Avrupa Merkez Bankası

  kaynak: dünya Altın konseyi
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ORTA AVRUPA’NIN YÜKSELEN YILDIZI

cEK cUM hURİYETİ
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Çek Cumhuriyeti 2004 
yılında AB'ye üye olan 
10 ülke içinde en fazla 
yabancı sermaye alan ve 
sahip olduğu potansiyel 
itibariyle gelişme şansı 
en yüksek olan ülkelerin 
başında geliyor. Sektör 
olarak 2013 yılının ilk 
8 aylık döneminde bu 
ülkeye gerçekleştirdiğimiz 
ihracat 11 milyon dolar 
iken, 2014 yılının aynı 
döneminde ihracatımız 
%21’lik artışla 13,3 
milyon dolara yükseldi.

cEK cUM hURİYETİ
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çEK cUMhURİYETİ 
PaZaR aRaŞTiRMaSi RaPORU
Çek Cumhuriyeti 2004 yılında AB'ye 
üye olan 10 ülke içinde en fazla yabancı 
sermaye alan ve sahip olduğu potansiyel 
itibariyle gelişme şansı en yüksek 
olan ülkelerin başında gelmektedir. 
Makroekonomik istikrarın yanı sıra, 
ülkenin dış ticaret yapısındaki köklü 
değişiklik ve AB coğrafyasındaki 
konumu, vasıfl ı işgücü ve uygun 
yatırım ortamı nedeniyle artmakta 
olan doğrudan yabancı sermaye girişi 
büyüme için gerekli şartları sağlamış 
durumdadır. Cari fi yatlarla Gayri Safi  
Yurtiçi Hasılası (GSYH) 193 milyar 513 
milyon dolar olan Çek Cumhuriyeti'nin 
kişi başına düşen milli geliri de 18 bin 
336 dolar seviyesinde. Türkiye olarak 

Çek Cumhuriyeti’ne 786 Milyon USD 
ihracat gerçekleştiriyorken, ithalatımız 2 
Milyar USD’nin üzerinde. Sektör olarak 
2013 yılının ilk 8 aylık döneminde bu 
ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat 11 
milyon USD iken, 2014 yılının aynı 
döneminde ihracatımız 13,3 Milyon 
USD’ye yükseldi.

Ekonomi son 3 yıldır durağan 
bir seyir izliyor 
Çek Cumhuriyeti, Orta ve Doğu 
Avrupa'daki eski Doğu Bloku üyeleri 
arasında en gelişmiş ve sanayileşmiş 
ekonomilerden birisine sahiptir. 
Komünist dönem sonrası değişim 
yaşayan geçiş ekonomileri arasında 
da küresel ekonomiyle bütünleşme 

sürecinde en başarılı performans 
gösteren ülkelerden biridir.   Ülkede 
1990'lı yılların başından itibaren, 
fi yat kontrollerinin kaldırılması, 
özelleştirme, yabancı yatırımlara açılma, 
uluslararası ticaret ve döviz kurunun 
serbestleştirilmesi gibi uygulamaları 
kapsayan bir dizi reform yapılmıştır. 
Komünist dönemde %97 olan devletin 
ekonomideki payı, bugün %20'nin 
altındadır.   Uzun bir geçmişi olan güçlü 
ekonomik altyapısına ve katı bir disiplini 
haiz bankacılık sistemine sahip olmasına 
rağmen, 2012’nin son çeyreğinden 
itibaren, AB bölgesinde hüküm süren 
ekonomik kriz, Çek Cumhuriyeti’nde 
de etkisini önemli ölçüde hissettirmeye 
başlamıştır. Bunda Çek ekonomisinde 
büyük payı bulunan Alman ekonomisi 

ile ihracatının % 83’ünü gerçekleştirdiği 
AB ülkelerindeki ciddi talep daralması 
etkili olmuştur. 2013’ün ilk 10 aylık 
döneminde ekonomi %1,8 oranında 
küçülmüştür.   Ekonomideki durgunluğa 
paralel olarak 2013 yılında işsizlik 
oranlarında önemli artış gerçekleşmiştir. 
2013 Kasım itibariyle %8,7 olan rakam 
son 3 yılın en yüksek seviyesine işaret 
etmektedir.   Diğer yandan, ihracatta 
2012 yılında başlayan düşme eğilimi 
2013 yılının dördüncü çeyreğinden 
itibaren artma trendine girmiştir. 
İlk 10 aylık verilere göre, ihracat 
133.806 milyon Dolardır.Ancak Çek 
ekonomisi, global krizle bağlantılı 
ihracat talebindeki keskin daralmanın 
da sonucu olarak, uzun bir dönemden 
sonra ilk defa küçülmeye başlamıştır. 

2008 yılında büyüme % 3.1 ile sınırlı 
kalmıştır. 2009 yılında Çek ekonomisi 
% 4.7 oranında daralmıştır. 2010 yılında 
yeniden büyümeye başlayan Çek 
ekonomisi ise % 2’nin üzerinde büyüme 
gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise büyüme 
1.7 ile sınırlı kalmış, 2012 yılında 
%1 oranında daralan ekonomi, 2013 
yılında da % 1.4 oranında daralmaya 
devam etmiştir. Pazar araştırmasında 
edindiğimiz gözlem Ekonominin 
özellikle lüks tüketim ve mücevher 
piyasasında kısa vadade durgunluğunu 
sürdüreceği yönündedir.

Mücevher Piyasası
Pazar araştırması Prag ve termal turistik 
şehir olan Karlovari’de gerçekleştirildi. 
İki şehri farklı özelliklerinden dolayı ayrı 
incelemek gerekir.

Prag
Prag sadece Çek cumhuriyeti’nin 
değil Avurpa’nın en çok turist çeken 
şehirlerinden biridir. Kültür turizmi 
kategorisine girdiği için her mevsim 
turist gelebilmektedir. Bu bakımdan 
Çek iç piyasası ile yabancılara yönelik 
mağazalar farklılık gösterir. Yabancı 
tüketicilere yönelik Cartier, Chopard, 
Bvlgari gibi büyük mücevher markaları 
Paris Caddesi’nde yer almaktadır.
Ürünlerini daha çok İtalya ve uzak doğu 
pazarından ithal ettikleri görülmüştür.
Yatırım amaçlı mücevher tüketimi 
yoktur. Daha çok düşük ayarlı, küçük, 
ince, sade ürünler tercih edilmektedir. 

JTR      HABER



 2014-01 |  JTR Magazine  57

Ortadoğu pazarına uygun olan ağır altın takı talebinin çok düşük düzeyde 
olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle Ağır 18-22-24 ayar altınlarla üretilen 
takılar, büyük boyutta mücevherler bu piyasada gözlemlenmemiştir.

çek mücevher sektörüne girecek firmalarımız mutlaka bu pazarın ürün 
ihtiyaçlarına yönelik ürün setleriyle hizmet vermeleri uygun olacaktır.
Çek Cumhuriyeti mücevher piyasası daha çok 14 Ayar talep eder. Fakat 
pırlantalı ürünlerde 18 ayar talep edilmektedir. Çek firmaları Alman iş kültürne 
benzer yapıdadır ve disiplinli ticaret anlayışına sahiptirler. Bu nedenle düzensiz 
ve randevusuz pazarlama usulüyle ziyaretten kaçınılmalıdır. Firmalarımızın 
randevu usulü ile ve yerelde networkü itibarı olan kişiler, mülşavirliğimiz 
araclığı ile alınacak randevularla firma ziyaretleri gerçekleştirmelerinde yarar 
vardır.
Çek mücevher firmalarının genelde Türkiye ile iş geçmişleri bulunmakla 
beraber, çok memnun olmadıkları gözlenmiştir. Uluslararası standartlarda 
işçilik ve hizmet kalitemiz ile bu algının yıkılması suretiyle Çek pazarında iş 
fırsatlarının genişletilmesi mümkün olabilecektir.
Çek pazarında Alo, Azra, Carollinium, Klenoty Aurum, Benet ve Türk kökenli 
Lapis öne çıkan firmalardır.

Resmi Adı Çek Cumhuriyeti

Nüfus 10.5 milyon

Yüzölçümü 78.886 km2

Dil Çekce

Din Dini olmayan % 59, Katolik % 26,8, 
Protestan % 2,1, diğer % 3,3, belirsiz % 8,8

Başkent Prag

Başlıca şehirleri (nüfus) Prag, Brno, Ostrava, Plzen, Liberec

Yönetim Şekli Parlementer Demokrasi

Cumhurbaşkanı Milos Zeman

Başbakan Bohuslav Sobotka

Para Birimi Çek Kronu (CZK)

Çek Cumhuriyeti, Orta 
ve Doğu Avrupa'daki 
eski Doğu Bloku 
üyeleri arasında en 
gelişmiş ve sanayileşmiş 
ekonomilerden birisine 
sahiptir. Komünist 
dönem sonrası 
değişim yaşayan geçiş 
ekonomileri arasında 
da küresel ekonomiyle 
bütünleşme sürecinde 
en başarılı performans 
gösteren ülkelerden 
biridir. 

Temel Sosyal Göstergeler
Kaynak: The Economist Intelligence Unit Poland Country Profile, 2014
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SOSYaL MEDYa’nin 
aLTin KURaLLaRi
Sosyal medya kuyumculuk ve mücevherat sektöründeki firmalar için de son 
dönemin en popüler konularından biri. Bu popülerliğin markalar da farkında. 
Amaç;  müşterilerle daha sağlıklı bir iletişim kurmak, markalarını tanıtmak, iyi 
sonuçlar elde etmek hatta satışları arttırmak. Bunu iyi yapabilen markalar olduğu 
kadar, başarısız girişimlerde bulunan markalar da var. Özellikle sektörümüzde 
başarısız örneklerin sayısı oldukça fazla. Sosyal medyada başarılı olmak için bu 
alanın kurallarını iyi bilmek ve yapılan hatalardan uzak durmak gerekiyor. Peki 
bunlar neler? İşte markaların sosyal medyada sıklıkla yaptıkları hatalar.
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Ve tüketiciler zamanla 
markadan uzaklaşırlar. 

Sosyal medyayı Facebook’tan 
ibaret zannetmek: Markaların 
sosyal medya yatırımlarını ve 
çalışmalarını incelediğimizde 
Facebook’un bariz şekilde 
önde olduğunu görüyoruz. 
Bunun nedeni, Facebook’a 
yatırım yapmanın hem marka 
yöneticileri hem de ajanslar 
için daha kolay olması. Ama 
iş böyle olunca ciddi bir 
risk de alınmış olunuyor. 
Marka, Facebook’a bağımlı 
hale geliyor. Böylece tüm 
yumurtaları aynı sepete 
koymuş oluyorsunuz. 
Facebook konusunda 

yaşanacak bir sıkıntı 
markanın yatırımlarını ciddi 
anlamda etkiler hale geliyor. 

Sosyal medyada yapılan 
hatalar üzerinde durduk. 
Peki markalar sosyal medyayı 
etkin kullanmak için neler 
yapmalı? Şimdi buna 
bakalım…

SOSYaL MEDYaDa BaŞaRi İçİn
Strateji belirlemek: 
Sosyal medyada strateji 
oluştururken önemli olan 
nokta, markanın burada 
bulunma amacıdır. Markanın 
amacı ne ve nasıl bir geri 
dönüş bekliyor? Bu iki 
sorunun cevabına göre, 
markanın yapısına uygun 
bir strateji belirlenmelidir. 
Strateji belirlenirken, 
markanın genel yapısının 
dışına çıkılmamalıdır. Sosyal 
medya farklı bir alan ama 
bu markanızın olduğundan 
farklı davranmasını 
gerektirmez. Markanın 
yapısı ve özellikleri iyi tahlil 
edilip, bu alana uygun şekilde 
konumlandırılmalıdır. 

Uzman insanlarla çalışmak: 
Sosyal medya yönetimi 
markaların dikkat etmeleri 
gereken önemli bir konu. 
Sosyal medya yönetimini bu 
alanda uzman ve tecrübeli 
insanlara yaptırmak 
gerekiyor. İyi bir sosyal 
medya uzmanının sahip 
olması gereken özellikler var. 
Bunlar, baskı altında sakin 
kalabilmek, hızlı düşünüp 
pratik cevap verebilmek, 
çok yönlü bakabilmek, 
insan ve toplum psikolojisi 
hakkında bilgi sahibi olmak. 
Bu özelliklere sahip, aynı 
zamanda markanın havasını 
teneffüs edebilen, markayı 
benimsemiş insanlarla 
çalışmak çok daha fazla 
verim sağlayacaktır. 

Doğru hedef kitleye ulaşmak: 
Takipçi sayınızın çok 
olması, başarılı olduğunuzu 
göstermez. Önemli olan 

SOSYaL MEDYaDa YaPiLan 
haTaLaR
Amaç belirleyememek: 
Birçok firma bir rüzgara 
kapılmış durumda, nereye 
gittiklerini bilmeden hızla yol 
alıyorlar. Çünkü önlerinde 
yol haritası, yapılacaklar 
listesi ve doğru bir plan yok. 
Böyle olunca da markalar 
amaçsızca ilerliyorlar. Bu da 
hem yaptıkları kampanyalara 
hem de müşterileri 
ile olan iletişimlerine 
yansıyor. Markanın 
hesabında gezinirken 
mücevher koleksiyonlarından 
sonra, firma sahibinin 
ailesiyle geçirdiği tatil ya da 
sünnet düğünü fotoğraflarına 
rastlıyabiliyorsunuz.

Takipçi fazlalığı amaç değildir: 
Markaların sosyal medyada 
yaptıkları en büyük hatadır. 
Marka yöneticileri bir yarış 
içine girmiş durumdalar. 
Amaç en kısa sürede, en çok 
takipçi sayısına ulaşmak. Çok 
takipçiye ulaşmanın marka 
için avantaj olacağını ve çok 
kişiye ulaşırlarsa daha etkili 
olacaklarını düşünüyorlar. 

Tek yönlü iletişim: 
Bazı markalar, geleneksel 
medyadan kalma 
alışkanlıklarını sosyal 
medyaya da taşımaya 
çalışıyorlar. Sürekli olarak 
tüketiciye kendilerini 
anlatmaya çalışıp, dinlemek 
yerine konuşmayı tercih 
ediyorlar. Markalarının 
gücünden, hizmetlerinden, 
yaptıklarından bahsediyorlar. 
Bu durum bazı markaların, 
yeni dönemi anlamadıklarını 
gösteriyor. 

Şeffaf olmamak: 
İletişimde yeni dönemin 
en önemli sözcüklerinden 
biri, şeffaflık. Çünkü artık 
insanlar bilgiye çok hızlı 
ulaşabiliyorlar. Hiçbir 
şeyi saklayamıyorsunuz, 
saklamaya çalıştığınızda 
tüketiciler bunu kolaylıkla 
anlayabiliyorlar. Bu durum 

da markalara zarar veriyor. 
Çünkü insanlar şeffaf 
olmadığınızı görürlerse, 
size karşı duydukları güveni 
kaybediyorlar.

Markayı olduğundan farklı 
konumlandırmak: 
Sosyal medya markalar için 
yeni bir alan olsa da, aslında 
farklı davranmamaları 
gereken bir yer. Çünkü 
tüketiciler markaları 
sadece sosyal medyada 
değil, her yerde takip 
ediyorlar. Markanızı burada 
konumlandırırken, farklı 
bir yapıya bürünmeye 
çalışırsanız, tüketiciyle 
aranıza set çekmiş olursunuz. 
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sizi takip eden insanların niteliğidir. 
Takipçilerinizin yüzde kaçı gerçekten 
sizle ve göndermiş olduğunuz içeriklerle 
ilgileniyor? Burada, etkileşimin önemi 
ortaya çıkıyor. Çok sayıda ilgisiz insan 
yerine, daha az sayıda ama ilgi gösteren 
insana sahip olursanız elde edeceğiniz 
verim artacaktır. Sosyal medyada amaç, 
markanız için ihtiyaç duyduğunuz 
müşteriler ve potansiyel müşterilere 
ulaşmaktır. Hedef kitlenizde yer almayan 
her takipçi, sizin için yüktür. Yaptığınız 
çalışmalar onların ilgisini çekmeyecektir. 
Bu yüzden doğru hedef kitleye 
odaklanılmalıdır. Herkese ulaşma çabası, 
çoğu zaman başarısızlığın en kestirme 
yoludur. 

Takipçi değil, destekçiler oluşturmak: 
Markalar kendilerini destekleyen 
ve markalarına inanan insanlar 
sayesinde güçlenirler. Bu yüzden 
takipçileri, destekçilere dönüştürmek 
gerekiyor. Bunu yapabilmek için, 
onlarla ilgilenmeli, görüşlerini dikkate 
almalısınız. Takipçilerinize ilgi gösterir, 
şikayetlerini dikkate alırsanız onlar 
da markanızı benimsemeye başlarlar. 
Belirli bir aşamadan sonra ise, sizi 
desteklemeye devam ederler. Başka 
insanlar sizi eleştirdiklerinde, sizden 
önce destekçileriniz cevap verirler. Bu 
durum özellikle kriz dönemlerinde çok 
işe yarar. Kriz dönemlerinde insanlar 

sizi eleştirdiklerinde marka olarak cevap 
verdiğinizde, eleştiriler kesilmeyebilir. 
Ama marka yerine, takipçiler markayı 
savunursa eleştiriler hızla kesilecektir. 

açık iletişim: 
İnsanların iletişim konusunda en sevdikleri 
şey, açık olmak. Markalar kendilerini ne 
kadar açık ve net ifade ederlerse o derece 
kabul görüyorlar. Tüketicisine samimiyetle 
yaklaşan markalar, onlar tarafından 
benimseniyorlar ve iletişimleri güçlenmiş 
oluyor. 

Birlikte geliştirmek: 
Sosyal medyayı etkin kullanan markalar, 
tüketicisiyle birlikte gelişen markalardır. 
İnsanlar sosyal medyada, konuşmak, 
yorum yapmak istiyorlar. Eğer onlara 
bu imkanı sağlarsanız, iletişiminiz 
çok daha kuvvetli olacaktır. Ürün ve 
hizmetlerinizi takipçilerinizle birlikte 
geliştirmek size gereksiz araştırma 
maliyetlerinden kurtarıp, daha az hata 
yapmanızı sağlayacaktır. İnsanları dinler, 
geri bildirimleri alır ve buna uygun 
çalışmalar yaparsanız markanız ciddi 
anlamda verim elde eder.
 
SOnUç
Sosyal medya, markaların müşteri 
ilişkilerini geliştirmeleri, kendilerini 
tanıtmaları için çok önemli bir mecra. 
Bu alanı doğru kullanan markalar 
önemli geri dönüşler alıyor, doğru 
kullanmayanlar ise, marka imajlarına 
zarar veriyorlar. Sosyal medyayı doğru 
kullanmak için markalar, hedeflerini iyi 
belirlemeli, uzman insanlarla çalışmalı 
ve yenilikleri takip etmeliler. Bu şekilde 
imajlarını güçlendirecek, gereksiz 
harcamalardan kurtulmuş olacaklar. 
Müşterileriyle sürekli iletişimde oldukları 
için, ihtiyaçları iyi anlayacak ve gelişmeye 
devam edeceklerdir. Bu da bir markanın 
ömrünü uzatan önemli bir faktördür.

Kaynak : The Brandage – Bilal Temizer
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Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi

Güneydoğu Asya’nın en büyük, dünyanın da 16. Büyük 
ekonomisi olan Endonezya istikrarlı büyümesine devam 
ediyor. Kişi Başı GSMH’nın 4.300 dolar olduğu ülkeye 
sektörümüzün gerçekleştiriği ihracat 1 milyon doların altında. 

EnDOnEZYa
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Ekonomi
G-20 üyesi olan Endonezya, Güneydoğu 
Asya’nın en büyük ekonomisidir. 
Endonezya GSYİH’si sabit değerle 704 
milyar Dolar’a ulaşmıştır. Bu rakam 
satın alma gücü paritesine göre 1.033 
milyar ABD Doları olup, Endonezya 
dünyanın 16. en büyük ekonomisi 
konumundadır. Satın alma gücü 
paritesine göre Endonezya’da kişi 
başına düşen milli gelir 4.300 ABD 
Doları seviyesindedir. Petrol, doğal 
gaz, altın ve bunun yanısıra diğer 
zengin doğal kaynakları sayesinde 
geleceğin büyük ekonomileri arasında 
yer alması kuvvetle muhtemel olarak 
değerlendirilmektedir.
Ülke ekonomisi genel olarak ham 
madde ihracatına dayalı olup, temel 
ihraç kalemlerini petrol ve sıvı doğal 
gaz, bitkisel yağlar, palmiye yağı, 
elektrikli cihazlar, demir cevheri, 
kauçuk ve yan ürünleri, makineler, 
kağıt ve karton, hazır giyim, dokuma 
ve dokumacılık ürünleri, bakır, ağaç ve 
mamulleri, taşıt ve parçaları, plastik ve 
ürünleri, ayakkabı, sentetik lifler, kakao 
oluşturmaktadır. Endonezya’nın temel 
ihraç malları pazarı Japonya, Çin ve 
Singapur’dur. İthalatta temel alımlar ise 
yine aynı ülkelerden yapılmaktadır
Ülke, toplam 8.6 milyar varillik ham 
petrol rezervine sahip olup, bunun 4.3 
milyar varili kanıtlanmış rezervlerden, 
4.3 milyar varili ise tahmini 
rezervlerden oluşmaktadır. Önceki 
yıllarda 1 milyon varilin üzerinde 
günlük üretimi bulunmakta iken 
eskiyen kuyularda üretimin azalması ve 
yeni yatırımlar yapılmaması nedeniyle 
son yıllarda Endonezya’da günlük 
üretim 860,000 varile kadar düşmüştür. 
Ortalama petrol tüketimi 1 milyon 
varilin üzerine çıkması ile net petrol 

ithalatçısı durumuna düşen Endonezya, 
2008 yılında OPEC üyeliğinden 
ayrılmıştır.
Endonezya’da 2010 yılındaki büyüme 
oranı % 6,1 olarak gerçekleşmiştir. 
2011 yılında ekonomideki büyümenin 
% 6-6,5 düzeyinde gerçekleşeceği 
hesaplanmaktadır.
2010 yılı sonu itibariyle Endonezya’nın 
toplam ihracatı 146 milyar Dolar olmuş, 
aynı yıl toplam ithalat ise 111 milyar 
Dolar olarak gerçekleşmiş ve ülke 
ekonomisi 35 milyar dolarlık ticaret 
fazlası vermiştir. 2010 sonu itibariyle 96 
milyar Dolarlık döviz rezervine sahip 
Endonezya’nın dış borcunun 196 milyar 
dolar olduğu açıklanmıştır.

Mücevher sektörü
Sektörümüzün Endonezya’ya 
gerçekleştirdiği ihracat 2014 yılının ilk 3 
çeyreğinde 597 bin dolardır. Geçtiğimiz 
yılın aynı dönemindeki ihracat ise 
sadece 29 bin dolar düzeyindedir. 
Endonezya mücevher piyasası büyük 
alışveriş merkezlerinde yer alan 
mağazalar ve Ortadoğu tarzı çarşılarda 
olmak üzere ikiye ayrılır.
Büyük AVM’lerde yer alan mücevher 
mağazaları genelde birkaç firmanın 
zincir mağazalarıdır. Bu firmalar 
çoğunlukla ürünlerini Hong Kong’tan 
almaktadır. Zincir mağazalar genelde 
14-18 ayar altın, kubik zirkonlu veya 
pırlantalı mücevherler satılmaktadır. 
Zincir mağazalar en çok farklı tasarımlı 
ürünler almaktadırlar. Türkiye’den 
ürün aldığını ifade eden firmalar türk 
ürünleri pahalı da olsa tasarım ve 
işçiliklerinden dolayı ürün aldıklarını 
ve daha çok alabileceklerini ifade 
etmişlerdir.
Malawai ve Gold Center’da yer alan 

mağazalar ise ürünlerini toptancılardan 
alıp iç piyasaya satan perakendecilerdir. 
Bu toptancılar ise ürünlerin bir 
kısmını Endonezya’nın mücevher 
üretim merkezi olan Jawa adasının 
doğusundaki Surabaya’dan almaktan bir 
kısmını ise yine Hong Kong’tan temin 
etmektedirler.
Ülkede %10 Damga Vergisi, %10 KDV 
ve %7,5 Gelir Verigisi uygulanmaktadır. 
Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya 
ve Singapur’un Bruney Darussalam, 
Vietnam, Laos, ve Birmanya, 
Kamboçya’dan oluşan ASEAN ülkelerine 
2015’e kadar vergileri kademeli olarak 
düşürecekleri belirtilmektedir.
Ayrıca Hindistan ile yapılan serbest 
ticaret anlaşması nedeniyle Hint 
mücevherleri Endonezya piyasasına 
vergisiz girmekte bu da bir çok 
Endonezya firmasını Hint firmalarıyla iş 
yapmaya sevketmektedir.
Endonezya ile Türkiye arasında serbest 
ticaret anlaşması için girişimlere 
başlanmış ancak  henüz bu çalışmalar 
sonuçlandırılmamıştır.
Endonezya piyasasında frenchise işi 
de tek bir firmanın elindedir. Genelde 
yabancı markaların frenchise’nı bu 
firma yapmaktadır. Frenchise vermek 
isteyen firmalarımızın bu şirketle temasa 
geçmesi gerekmektedir. İletişim bilgileri 
Birliğimiz’den temin edilebilir.
Endonezya iş çevrelerinde geç kalma 
randevu saatine riayet etmek yaygın 
bir davranış değil, özellikle Jakarta 
trafiği nedeniyle genelde iki taraf da 

Endonezya 
dünyanın 16. en 
büyük ekonomisi 
konumundadır. 
satın alma gücü 
paritesine göre 
Endonezya’da kişi 
başına düşen milli 
gelir 4.300 ABd 
doları seviyesindedir. 
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randevulara geç kalabildiği için 1 saat opsiyonlu 
randevu verilmesinde yarar vardır.

Dış Ticaret Politikası
Dünya Ticaret Örgütü’ne 1995 yılında üye 
olan Endonezya, ithalatta ASEAN ülkeleri ve 
ASEAN ülkeleri dışı ülkeler için ayrı gümrük 
tarife oranları uygulamaktadır. Endonezya’nın 
ortalama tarife bağlama oranı 2008 yılında 
%37’dir. Buna karşın uygulamada vergiler 
ortalama %7-8 civarındadır. 

İthalat Rejimi
Endonezya hükümeti ithalat kısıtlamalarını ve 
özel lisansa tabi ürünlerin sayısını azaltmayı 
sürdürmektedir. 1990 yılında 1112 olan ithalat 
lisansı kıstlamasına tabi olan ürünlerin sayısı 
şu anda 141’e inmiştir. Alkollü içecekler, 
yağlayıcılar, patlayıcılar ve bazı tehlikeli kimyasal 
bileşimler ve diğer bazı maddeler ithalat lisansı 
uygulamasına tabidir.

JTR      HABER

Mart 2002’de Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Özel İthalatçı Kimlik Kod 
Numarası (NPIK) üzerine bir karar 
yayınlamıştır. Bu karar ithalatçıların 
bazı ürünlerde mallarını limandan 
çekebilmeleri için özel bir ithalatçı 
kimlik kartı almalarını zorunlu 
kılmaktadır. Bu ürünler mısır, 
pirinç, soya fasülyesi, şeker, tekstil 
ve ilgili ürünler, ayakkabı, elektronik 
ürünler ve oyuncaklardır.
23 Ekim 2002 tarihinde Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı tekstil ithalat 
anlaşmalarını ilgilendiren bir 
karar çıkartmıştır. Bu karara göre 
sadece üretim tesislerine sahip ve 
üretim aşamasında kullanılmak 
üzere elbise ve mobilya gibi nihai 
ürünler için girdi olarak kumaş 
ithalatı yapan firmalar ithalat lisansı 
alabilmektedir.

İthalat Belgeleri
Hükümet ithal edilen ürünlerin 
çoğunda şu belgeleri aramaktadır:
- Ticari fatura, 
- Menşe şahadetnamesi,
- Konşimento, 
- Tek Acenta Onay Belgesi
- Ağırlık Notu
- Paketleme Listesi
- Ürüne özel diğer belgeler.
Bu belgeler dışında ithalatçıların 
hazırlamaları gereken birtakım 
belgeler de vardır ama bu belgeler 
ile ihracatçı firmaların ilgisi yoktur. 
Nisan 1997’de yürürlüğe giren 
Gümrük Yasası ile ithalatçılar 
Gümrük dairelerini bilgilendirmek 
amacıyla ithalat belgelerini ilk önce 
standart olarak hazırlanmış olan 
bilgisayar disketinde ilgili daireye 
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Resmi Adı Endonezya Cumhuriyeti

Nüfus 240,2 milyon (2010 yılı nüfus sayımı)

Dil Bahasa Endonezya dili ve 250 civarındaki diğer 
yerel diller

Din İslamiyet (%88), Hıristiyanlık (%8), Hinduizm 
(%2), Budizm (%1), Diğer (%1)

Yüzölçümü 1 904 443 km2

Başkent (nüfus) Cakarta (9,608)

Etnik Yapı Ovimbundu (%37), Kimbundu (%25), Bakongo 
(%13), Diğer (%2), Avrupalı (%1)

Başlıca Şehirleri (nüfus) Medan (2,098), Bandung (3,179), Semarang 
(1,556), Surabaya (2,765), Palembang (1,445)

Yönetim Şekli Cumhuriyet

Devlet Başkanı Susilo Bambang YUDHOYONO

Para Birimi Rupiah (Rp)

CIA The World Factbook

vermek durumundadır. İthal edilen 
malların incelenmesi, söz konusu 
mallar ithalatçının deposuna 
geldikten sonra da yapılabilmektedir. 
Genellikle bu süreçte gerekli olan 
işlemlerle Endonezyalı ithalatçılar 
ilgilenmektedirler.

Diğer Engeller
Endonezya’nın orman ürünleri 
sektörü yoğun bir şekilde 
korunmaktadır. Çimento, gübre ve 
doğal gaz alanında faaliyet gösteren 
bazı firmalar lisans sahibi olmaları 
nedeniyle çeşitli avantajlardan 
faydalanabilmekte, haksız bir rekabet 
gücü elde etmektedirler.

Tarifeler ve Diğer Vergiler
Her ne kadar bazı malların ithalatı 
yasaklanmış veya kotalar ile 
sınırlanmış olsa da Endonezya 
göreceli olarak açık bir ekonomiye 
sahiptir. Bazı malların ithalatını 
ise sadece yetkiye sahip ithalatçılar 
gerçekleştirebilmektedir. Endonezya, 
ithalatı düzenlemek amacıyla ithal 
edilecek ürüne duyulan ihtiyaç 
ve niteliklerine göre değişen 
gümrük tarifeleri ve sürşarjlar 
uygulamaktadır. 
Endonezya hükümeti Ocak 2004’te 
yeni bir gümrük tarife indirim 

programını duyurmuştur. Bu yeni 
programa göre tarifeleri “ASEAN 
Dışı Tarifeler” ve “ASEAN Tarifeleri” 
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 
Otomotiv ürünleri ve alkol gibi 
hassas ürünler dışındaki ürünlerin 
çoğunda ASEAN dışı tarifeler %0, 
%5 ve %10 oranlarına düşmüştür. 
ASEAN tarifeleri ise çoğunlukla %0, 
%2,5 ve %5 olarak uygulanmaktadır.
Hükümet, ithal edilen ve iç piyasada 
üretilen tüm mallarda %10 oranında 
bir katma değer vergisi ve lüks 
mallara %10 ila %75 arasında 
değişen oranlarda satış vergisi 
uygulamaktadır.
1986’dan beri yerli ihracatçıların 
gerekli girdileri rekabet edebilir 
fiyatlar ile ithal edebilmelerini 

sağlamak için sermaye malları ve ara malların 
ithalatını aşamalı olarak kolaylaştırmıştır. Öte 
yandan Endonezya’nın ASEAN çerçevesindeki 
yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak 
amacıyla tarifelerin düşürülmesi süreci de 
devam etmektedir.
İthal malları için tüm bu vergiler ithal 
noktalarında tahsil edilmekte ve ithalat 
vergileri de dahil olmak üzere ürününün 
değerine göre hesaplanmaktadır.
İthalat, ihracat ve dağıtım sektöründe 
çoğunlukla Endonezyalılar faaliyet 
göstermektedir fakat doğrudan yatırım 
yapan yabancı firmalar da özel bir lisansla 
ülkede faaliyette bulunabilmektedir. Bir 
kaç istisna dışında özel şirketler tarafından 
gerçekleştirilen ithalatlarda akreditif 
gerekmektedir.

Tarife Dışı Engeller
Suharto döneminde buğday, pirinç, şeker, 
soya fasulyesi gibi gıda ürünleri sadece devlet 
kuruluşu olan Milli Lojistik Ajansı (BULOG) 
tarafından ithal edilmekteydi. Bulog’un bu 
yetkileri azaltılarak bazı özel firmalara da 
ithalat izni verilmeye başlanmıştır. Şarap 
ve damıtılmış içkilerin ithalatına miktar 
kısıtlaması uygulaması vardır. %40-150 
gümrük vergisi, %10 KDV ve %40-75 lüks 
vergisinin yanısıra bu ürünlerin ithalatı 
devlete ait bir işletme ile sınırlandırılmıştır. 
Ocak 2010’da alınan bir karar ile alkollü içecek 
ithalatçısı olarak tescil edilmiş firmaların da 
ithalat yapmasına izin verilmiştir. Endonezyalı 
ithalatçılar gıda ürünlerinde ürünün helal 
olmasına dikkat etmektedir ve bazı ürünlerde 
helal sertifikası istemektedir.
İthalatta gümrük vergilerinin hesaplanmasında 
asgari birim fiyat uygulaması vardır. 
Bu uygulamadaki belirsizlikler engel 
oluşturmaktadır.
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Mücevherciler 
instagram’ı 

Keşfetti!
Aylık aktif kullanıcı sayısı 200 milyonu ve paylaşılan fotoğraf sayısı 20 milyarı aşan 

Instagram kuyumcu ve mücevherciler için de global bir satış ve tanıtım mecrası 
haline geldi. Sektörden pek çok firma bu platformda dünyanın dörtbir yanındaki 
‘’sosyal medya fenomenlerinin’’ tedarikçisi olmaya başladı. Bu platformda ürün 
satıp gelir elde etmekten daha da önemli faydalar da sağlanıyor; dünya tüketici 

trendlerini işin merkezinden takip etmek gibi… 
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INSTAGRAM ile ilgili güncel 
bilgiler veren Facebook CEO’su 
Mark Zuckerberg, Instagram’ın aylık 
200 milyon aktif kullanıcı sayısına 
ulaştığını açıkladı. Instagram’ın resmi 
blogundan da yapılan açıklamaya göre 
Instagram’ın aylık aktif kullanıcı sayısı 
200 milyona ulaşmış durumda. Bu 
rakam ise 2012’nin Eylül ayında 100 
milyon, 2013’ün Eylül ayında ise 150 
milyondu. Bu da son 6 ayda Instagram’a 
50 milyon yeni kullanıcının katıldığını 
gösteriyor. Açıklanan aktif kullanıcı 
sayısı verilerinin yanı sıra şimdiye 
kadar Instagram‘da paylaşılan fotoğraf 
sayısının 20 milyarı geçtiği de belirtildi.
Kuyumculuk ve mücevherat sektörü her 
geçen gün internetin nimetlerinden daha 
fazla yararlanmaya başladı. 2012 yılında 
Facebook tarafından 1 milyar dolara 
satın alınan Instagram şu sıralarda 
kuyumcular tarafından da keşfedilmiş 
durumda. Tüketicilerle doğrudan 
iletişime geçmek hatta satış yapmak için 
imkanlar sunan Instagram firmalarımıza 
da yeni ufuklar açıyor. Instagram’da 
yayınladığınız ürünleriniz ile Türkiye’nin 
hatta dünyanın dört bir yanındaki 
potansiyel müşterilere ulaşmanız 
artık mümkün. İşletme dünyasında 
marka bilinirliği ve ürün tanıtımı 
için Instagram’dan yararlanmanın 
pek çok yolu var. Bunları sizin için 
araştırdık. Şirketlerin Instagram’ı sosyal 
medya pazarlamasında nasıl etkin 
kullanabileceklerine dair pek çok ipucu 
var. Markanız Instagram pazarlaması 
yöntemlerinden nasıl yararlanabilir? 
Instagram pazarlamasında başarılı bir 
sosyal işletme olmak için aşağıdaki 
tüyolara göz atabilirsiniz.

Ürünlerinizi kullanan 
müşterilerinize yer verin
İnsanların görünümleriyle kendini 
beğenmesinden yola çıkmak, 
engagement kültürünü yani markanızın 
müşterileriyle bütünleşmesini en 

teşvik edici yöntemlerden biri. Benefit 
Cosmetics kendi ürünleri olan “gerçek” 
maskarayı ile kullanan “gerçek” 
insanların fotoğraflarını bir araya 
getirerek bu yolu uyguladı. 11 bin 
900’dan fazla selfie #realsies hashtagi 
ile Instagram’da paylaşıldı ve görseller, 
Benefit Cosmetics ürün sayfasına 
mozaik görünümlü olarak kullanıldı.
Yeni ürününüzü tanıtın

Ben & Jerry’s yeni Scotchy Scotch Scotch 
tadı için farkındalık yaratmak adına 
Instagram’da reklam kampanyası başlattı. 
Instagram’a göre geçtiğim Kasım ayında 
dört sponsor görselle yayınlanan ve 
18-35 yaş aralığındaki Amerikalıları 
hedefleyen kampanya, 8 günlük süreç 
içerisinde 9.8 milyon kullanıcıya ulaştı.

hashtag gücünden yararlanın
 Instagram’da markanızın bilinirliği 
açısından hashtag kullanımı çok önemli. 
L2’ye göre Instagram’da markaların % 
80’i en az bir tane hashtag ile gönderi 
yayınlıyor. Markaların çoğu sektördeki 
popüler hashtag kullanmayı tercih 
ediyor. Bu sayede markaları insanlar 
arama yaparken sıklıkla karşılarına 
çıkıyor. Bununla birlikte Topshop 
ve Gucci gibi markalar kullanıcıları 
gönderilerinde markayı benimsemeleri 
için motive ediyor. Instagram’da en 
popüler top 10 marka arasında yer 
almaları şaşırtıcı değil.

Yarışma ve projelere ev sahipliği yapın
Fotoğraf yarışmaları düzenlemek, 
markanızın Instagram’da bilinirliğini 
artırmak için çok iyi bir yol. Yarışmada 
hashtag kullanmanız, yarışma 
sırasında katılımcıları toplamanız 
açısından unutulmamalıdır. Olapic’in 
araştırmasına göre Lancôme #bareselfie 
proje kampanyası, yeni DreamTone 
serum ürün serisi satışı için kadınları 
makyajsız fotoğraf gönderimi 
yapması için cesaretlendirdi. 2 ay 

kampanya süresince 500’den fazla 
fotoğraf paylaşıldı. Böylece Lancome 
resmi sitesinde kullanıcı katkısıyla 
oluşturulmuş olan selfie galerisi 
tasarlanıp serum için %4 oranında geri 
dönüş sağladı.

Müşterilerinizi taklit edin
 2011’de yoğurt markası Chobani, 
Instagram’a bile daha katılmamışken, 
marka hayranlarının yoğurdu kullanarak 
oluşturdukları karışım sanatının 
fotoğraflarını yayınladığını keşfetti. 
Instagram’a göre Chobani tüketicileri 
#creationaday ve #chobani hashtaglerini 
kullanarak yoğurt ürününü, sadece bir 
kahvaltı aracı olarak değil yaratıcılıkla 
fotoğraflayarak vitrin oluşturmada 
temel bileşen olarak alıyor. Chobani 
de bu doğrultuda Instagram’da marka 
stratejisini belirliyor. Müşterilerinin 
yaratıcılklarından faydalanarak onların 
yaptıklarına öykünüyor. Chobani Marka 
İletişim Ekibi İçerik Yöneticisi Hilary 
duPont, “eğer müşterilerimiz smoothie 
gönderimi yapıyorsa biz de aynısını 
yapıyoruz. Biz, onlar ne yapıyorsa onu 
yapmak istiyoruz” diye ifade ediyor.

görsel değişiklikleri dikkate alın
Wisconsin Üniversitesi yakın 
zamanda Instagram’da 130 bin posttan 
fazla gönderi üzerinde bir çalışma 
gerçekleştirdi. İnsanların reklam 
olmayan Instagram fotoğrafları ve 
e-ticaret fotoğrafları ile bağ kurmaları 
arasında pek çok farklı unsur keşfettiler. 
Mesela sarı ya da mavi rengi içeren 
filtrelenmemiş fotoğraflar, soru işareti 
içermeyen uzun başlıklı görseller, satış 
rakamlarında daha çok başarı getiriyor.

hayranlarınızı kamera arkasına götürün
Müşterilerinizin ve takipçilerinizin 
marka ile en çok yakınlaştıran 
yöntemlerden biri de şirketinizdeki 
kamera arkası görüntülerini 
paylaşmanızdır. Alice and Olivia 
tasarımcısı Stacey Bendet, çektiği 
fotoğraf ve video görüntüleriyle neden 
ilham aldığını, nasıl hissettiğini, ürünün 
arka planını Instagram’da paylaşıyor. 
Böyle müşterileriyle daha samimi bir 
iletişim dili sayesinde bağlantı kuruyor 
ve onlara daha yakınlaşıyor. Bendet, aynı 
zamanda “Sadece ürünün kendisini değil 
ürünün etrafında dönen tüm hikayeyi 
göstermek, işte markayı oluşturmak için 
tüm mesele bu…” diye aktarıyor.
Kaynak: FastCompany.com
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Destekler 
ihracatçının 
önünü açıyor
T.C. Ekonomi Bakanlığı ihracatçılar için çok sayıda destek programları 
geliştiriyor.  Fuar tanıtımdan yurt dışı pazar araştırmaya, KOSGEB’den 
Turquality markalaşma programına kadar oldukça geniş yelpazedeki 
destek ve teşvikler ihracatçılarımızın yolunu açıyor. Destek ve teşvik 
programlarıyla ilgili ihracatçılarımızın bilgi sahibi olması ve bu 
imkanlardan yararlanması son derece önemli. 

JTR      RApoR



BİREYSEL FUARLAR GEREKLİ EVRAKLAR
Ön Başvuru Sırasında Getirilecek Evraklar
•  Ön başvuru dilekçesi
•  Yer tahsis belgesi veya fatura

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

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

gösteren)

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

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

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

PRESTİJ FUARLARI KATILIM DESTEKLERİ
(%50, 50.000 $)

DESTEK ORANI: %50, 50.000 $ maksimum

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

DESTEK ORANI
%50 - %70 , $15.000 maksimum

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

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

geçmemek kaydıyla Ekonomi Bakanlığınca 
desteklenmektedir.

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

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

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

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

geçmemek kaydıyla Ekonomi Bakanlığınca 
desteklenmektedir.

KİMLER YARARLANABİLİR ?
Şahıs Firması OLMAYAN bütün şirketler

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

BAŞVURU MERCİİ
İhracatçı Birlikleri

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

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

evrakların İhracatçı Birliğine ulaştırılması

yuRTdışı BİRİM, MARkA vE TAnıTıM fAAlİyETlERİnİn dEsTEklEnMEsİ
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DESTEK TUTARI
Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 
oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar 
desteklenir.

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

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

2)  PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ 
SAĞLANMASI

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

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

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

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

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

DESTEK KAPSAMI:

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

Destek kapsamında yer alan başlıca harcamalar

·  Araştırma Faaliyetleri için kullanılan alet, 
teçhizat ve yazılım giderleri

·  Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti 
ve eşdeğer hizmet alım giderleri

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

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

·  Patent başvuru giderleri

·  Personel Giderleri

p A z A R A  g İ R İ ş  d E s T E ğ İ

A R - g E  d E s T E k l E R İ 
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- Görüşme Yapılan Kurum/Kuruluş/Şirket Bilgi Formu
- Şirketin son sermaye paylaşımını gösteren ticaret sicili 

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

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

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

biniş kartları gerekmektedir.
• Biniş kartlarının ibraz edilememesi durumunda ilgili 

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

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

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

belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış 
örneği

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

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

belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış 
örneği 

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

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

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

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

- İGEME tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

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

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

DESTEK ORANI
%70, gezi başı maksimum 7.500 $

KİMLER YARARLANABİLİR?
Şahıs Firması OLMAYAN bütün firmalar.

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

BAŞVURU MERCİİ
T.C. Ekonomi Bakanlığı

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

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

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

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

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

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

Formu 
- İmza Sirküleri 
- Taahhütname
- Beyanname
- Pazar Araştırması Değerlendirme Raporu

yuRTdışı pAzAR ARAşTıRMAsı dEsTEğİ
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4) Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurt dışı birimi bulunan
Şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının Türk ürünleri ve 
birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği 
reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve 
yıllık en fazla 150.000 $ 

Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım 
yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip;Şirketlerin 
ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği 
reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında ve 
yıllık en fazla 250.000 $

5) Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi

Şirketler
Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları 
markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin 
giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $ 

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları
Kira giderleri desteğinden her bir birim için en fazla dört 
yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 15 adet yurt 
dışı birimi için 
desteklenmektedir. 

KİMLER YARARLANABİLİR?
Türkiye’de yerleşik,  üretim ve/veya pazarlama şirketleri, 
yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ve İşbirliği 
Kuruluşları

YURTDIŞI ONAY MERCİİ
Ticaret Müşavirliği / Ticaret Ataşeliği

BAŞVURU MERCİİ
İhracatçı Birlikleri

DESTEK KAPSAMI (Toplam 15 Birim)

1) Mağazaların Desteklenmesi (Mağaza Başına)

Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği 
Kuruluşları
Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 
120.000  $

Ticari şirketler
Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 
100.000 $ 

2) Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi 
(Ofis, Showroom, Reyon başı)

Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği 
Kuruluşları
Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 
100.000 $ 

Ticari şirketler
Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 
75.000 $

3) Depoların Desteklenmesi (Depo Başı)

Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği 
Kuruluşları
Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve 
yıllık en fazla 100.000 $         

Ticari şirketler
Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve 
yıllık en fazla 75.000 $

yuRTdışı BİRİM, MARkA vE TAnıTıM fAAlİyETlERİnİn dEsTEklEnMEsİ
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Fuar Sonrası Getirilecek Evraklar
•  Fatura aslı yada noter veya ihracatçı birliği onaylı sureti
•  Banka aracılığı ile yapılmış ödeme dekontları aslı
•  Sözleşme, taahhütname 
•  Ticaret sicil gazetesi sureti
•  Kapasite raporu aslı
•  Faaliyet belgesi veya ekspertiz raporu (kapasite raporu 

yoksa)
•  Imza sirküleri aslı
•  Stant alanında kullanılan markalara ilişkin marka tescil 

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

gösteren)

MİLLİ KATILIM FUARLARI GEREKLİ EVRAKLAR
Fuar Sonrası Getirilecek Evraklar
•  Fatura aslı yada noter veya ihracatçı birliği onaylı sureti
•  Banka aracılığı ile yapılmış ödeme dekont asılları
•  Fuar katılım sözleşmesi
•  Banka talep mektubu ve taahhütname 
•  Ticaret sicil gazetesi sureti
•  Kapasite raporu 
•  Faaliyet belgesi veya ekspertiz raporu (kapasite raporu 

yoksa)
•  Imza sirküleri aslı
•  Stant alanında kullanılan markalara ilişkin marka tescil 

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

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

PRESTİJ FUARLARI KATILIM DESTEKLERİ
(%50, 50.000 $)

DESTEK ORANI
%50, 50.000 $ maksimum

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

FUAR TANITIM DESTEKLERİ:
 (%50 – 70, 15.000 $)

DESTEK ORANI
%50 - %70 , $15.000 maksimum

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

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

geçmemek kaydıyla Ekonomi Bakanlığınca 
desteklenmektedir.

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

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

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

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

geçmemek kaydıyla Ekonomi Bakanlığınca 
desteklenmektedir.

KİMLER YARARLANABİLİR ?
Şahıs Firması OLMAYAN bütün şirketler

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

BAŞVURU MERCİİ
İhracatçı Birlikleri

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

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

evrakların İhracatçı Birliğine ulaştırılması

BİREYSEL FUARLAR GEREKLİ EVRAKLAR
Ön Başvuru Sırasında Getirilecek Evraklar
• Ön başvuru dilekçesi
• Yer tahsis belgesi veya fatura

yuRTdışı fuAR kATılıM dEsTEklERİ 
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 GENEL DESTEM PROGRAMI 
 DESTEKLERİ

DESTEK ÜST
LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)
1. ve 2. 

Bölgeler
3. ve 4. 

Bölgeler

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

KİMLER YARARLANABİLİR ?
Şahıs Firması OLMAYAN bütün fi rmalar

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

BAŞVURU MERCİİ
İhracatçı Birlikleri

kosgEB dEsTEklERİ 

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

DESTEK ORANI
%75

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

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

eğitimcilerden alınacak eğitim programları

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

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

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

olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin URG 
için hazırlanması,

– Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular 

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

UR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

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

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

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

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

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

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

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

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

uluslARARAsı REkABETçİlİğİn gElİşTİRİlMEsİnİn (uRg) dEsTEklEnMEsİ
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BAŞVURU MERCİİ:
Bağlı olduğunuz Ticaret ve Sanayi Odası / Sanayi Odası 
yada Proje web siteleri üzerinden “Nitelikli Çalışan 
Arıyorum” sekmesi(Bknz. http://bbs.beceri.org.tr/BBS/
welcome.do) 

• Bu proje ile eleman arayan işverenler; 

• Teorik eğitim en fazla 3 ay, işbaşı(staj) eğitimi de 
en fazla 3 ay olmak üzere toplam eğitim süresi en 
fazla 6 aydır. Ancak işverenler tarafından daha 
kısa süreli kurs talep edildiği taktirde, kurs süreleri 
kısaltılabilmektedir.

• Firma temsilcileri kursları ziyaret edebilmektedir

• Firmalar kursiyerleri kendileri seçebilmektedir.

• İşverenler, kurs müfredatı ile ilgili talepte 
bulunabilmektedir.

• Eğitimlerin firma bünyesinde yapılması mümkündür.

• Usta ve ustabaşılar eğitimlere katılabilmektedir.

DESTEK KAPSAMI
Olası istihdam durumunda, istihdam edilen 
kişilerin;

-  18-29 yaş arası erkekler ve yaştan bağımsız 
kadınlar için 42 ay süreyle

-  30 yaş üstü erkekler için 30 ay süreyle 
sigorta primi işveren payı ödemeleri kamu 
kaynaklarından karşılanmaktadır.

KİMLER YARARLANABİLİR? : 
İŞKUR’a kayıtlı olan firmalar

DESTEK FAALİYETLERİ :
İhtiyaç duyduğu mesleklerde kursların açılması

- Bu kurslarda eğitim görenlere hiçbir mali 
yükümlülük altına girmeden staj imkânı 
sağlanması

- İşe almayı düşündüğü kişiyi iş başında görme 
imkânı elde edilmesi

- Bu kurslarda yetişen elemanları istihdam 
etmekle,hem nitelikli elemanlara kavuşacak hem 
de teşviklerden yararlanılması 

uMEM (uzMAnlAşMış MEslEk EdİndİRME MERkEzİ) pRojEsİ dEsTEklEnMEsİ
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JTR      RApoR

Mücevher ihracatçıları Birliği (JTR) 
üyelerinin dünyanın dört bir yanına 
yönelik faaliyetleri hız kesmeden 
devam ediyor.
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 1 ARPAS İHRACAT ITH. VE  PAZA RLAMA A.Ş.

 2 ALTINBAS KUY. ITH. İHR. SANAYI VE TİC. A.S.

 3 ONSA MÜC.  İMALATI  VE DIŞ TİC.A.Ş.   

 4 TURKCAN KUYUMCULUK SANAYI A.Ş. 

 5 ISTANBUL ALTIN RAFINERISI A.Ş. 

 6 GUNESGIL KUY. IHR. İTH. TİC.VE SAN.A.Ş.

 7 VOLGAM GIDA DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

 8 ISTOR ALTIN MUC. PAZ. İTH.VE IHR.LTD.ŞTI.

 9 FMB KUYUMCULUK SAN. TİC. LTD. ŞTI.

 10 ALEXANDRA GOLD KUY. SAN.VE TİC.A.Ş.

 11 SOZER KUYUMCULUK SANAYI VE TİC. A.S.

 12 OKTAY YILMAZ 

 13 MIRSADO MUC.TUR.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTI.

 14 MIORO HEDIYELIK ESYA SAN.VE TİC.A.Ş.

 15 MUMTAZ KUYUM. İC VE DIS TİC.LTD.ŞTI.

 16 MIORO ALTIN PAZ.LTD.ŞTI. 

 17 SELMA KARAOĞLU

 18 NARI ALTIN GÜMÜŞ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

 19 MIDAS HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TİC.A.Ş.

 20 PARS MÜCEVHERAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

 21 ISHAKOGLU KUY. VE DERI SAN. TİC. LTD.ŞTI.

 22 ARDA KUYUMCULUK SANAYI VE TİC. LTD.ŞTI.

 23 NADIR METAL RAFINERI SAN.VE TİC.A.S.

 24 HEMERA KUYUMCULUK TİC. LTD.ŞTI.

 25 ON MÜCEVHERAT SAN.VE DIŞ TİC. LTD.ŞTI.

( OCAK - AĞUSTOS 2014) MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NDEN
EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLK 50 FİRMA

 26 MED-ART SAGLIK HIZMETLERI.LTD.ŞTI.

 27 İTALGOLD KUY. SAN.VE TİC.LTD.ŞTI.

 28 MURAT SEN 

 29 KAYA KUY. TUR.INSAAT SAN.TIC.LTD.ŞTI.

 30 ASOS KUYUMCULUK PAZ.A.Ş. 

 31 AYDIN KUYUMCULUK SANAYI.LTD.ŞTI.

 32 BOGAZICI HEDIYELIK ESYA SAN. VE TİC.A.S.

 33 GESSART ALTIN PAZ. VE DAG ITIM A.Ş.

 34 MUSTAFA ŞEREFOĞLU

 35 KARAKAŞ  ATLANTİS TİC. A.Ş.

 36 MODEL KUYUMCULUK TİCARET LTD.ŞTI.

 37 COSKUN MELENGIC KUYUMCULUK.LTD.ŞTI.

 38 GOLDMAS KUYUMCULUK LTD.ŞTI.

 39 İDEAL KUYUMCULUK TİC. LTD. ŞTİ.

 40 İNNOVA KUYUMCULUK SAN.VE TİC.A.Ş.

 41 GUNER KUYUMCULUK TİCARET LTD.ŞTI.

 42 ERIS MUCEVHERAT SAN.LTD.ŞTI.

 43 ARMADA KUYUMCULUK SAN.VE TİC. A.Ş.

 44 CETAS KUYUMCULUK TİC.LTD.ŞTI.

 45 ONUR KARDESLER KUYUM. LTD.ŞTI.

 46 VASFİ KAYA

 47 ITALSILVER TAKI SAN. VE TİC. LTD. ŞTI.

 48 MONTUR IS HED.ESYA SAN.VE TİC. LTD.ŞTI.

 49 DRAGON KUYUMCULUK TİC. LTD. ŞTI.

 50 BAG KUYUMCULUK TİC.LTD.ŞTI.
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MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU - (KÜMÜLATİF)

ÜLKE GRUBU-ÜLKE
  OCAK - AĞUSTOS 2013   OCAK - AĞUSTOS 2014 % DEĞİŞİM
MİKTAR (KG)   DEĞER (USD) MİKTAR (KG)   DEĞER (USD)

AV R U PA  B İ R L İ Ğ İ       
LİTVANYA 2.859,94 64.378.026,43 3.315,00 54.426.074,14 15,91 -15,46
ALMANYA 244.098,17 63.070.034,73 612.656,02 50.966.287,60 150,99 -19,19
BELÇİKA 184.338,28 5.230.188,71 471.759,97 42.149.472,82 155,92 705,89
LETONYA 354,20 7.487.695,49 1.595,40 27.875.544,07 350,42 272,28
İTALYA 33.070,69 21.463.996,90 5.556,04 27.411.684,07 -83,20 27,71
POLONYA 6.326,13 10.586.498,63 5.769,47 14.672.088,33 -8,80 38,59
ÇEK CUMHURİYETİ 38.446,59 10.985.991,12 48.937,57 13.304.976,09 27,29 21,11
ROMANYA 6.632,92 7.471.167,02 23.143,54 13.294.790,16 248,92 77,95
İNGİLTERE 10.578,08 9.921.849,81 6.502,74 11.252.766,64 -38,53 13,41
İSPANYA 10.976,85 10.011.227,09 12.990,23 11.224.047,82 18,34 12,11
FRANSA 20.918,11 9.680.602,69 11.816,04 8.760.289,50 -43,51 -9,51
AVUSTURYA 2.553,20 5.360.524,34 3.454,71 6.012.643,95 35,31 12,17
HOLLANDA 4.373,66 5.520.796,51 2.344,05 5.787.709,76 -46,41 4,83
YUNANİSTAN 38.724,79 896.170,32 19.662,02 2.636.775,69 -49,23 194,23
DANİMARKA 222,88 1.107.205,20 125,15 2.034.992,78 -43,85 83,80
SLOVAKYA 8.787,73 2.029.596,64 7.555,46 1.883.135,71 -14,02 -7,22
ESTONYA 3.961,36 1.321.098,95 2.633,34 1.875.407,61 -33,52 41,96
İSVEÇ 542,56 893.985,85 540,25 1.736.524,55 -0,43 94,25
MACARİSTAN 1.245,72 1.701.392,18 991,50 1.241.199,37 -20,41 -27,05
BULGARİSTAN 5.410,52 842.273,16 8.305,33 1.055.876,85 53,50 25,36
FİNLANDİYA 286,06 3.140.178,32 121,55 921.495,40 -57,51 -70,65
HIRVATİSTAN 2.400,51 2.489.026,39 1.625,77 911.573,92 -32,27 -63,38
PORTEKİZ 245,97 572.276,32 106,68 501.945,99 -56,63 -12,29
İRLANDA 3.041,27 349.923,11 57,57 313.195,88 -98,11 -10,50
LÜKSEMBURG 327,00 29.700,00 36,22 117.267,33 -88,92 294,84
MALTA 26,75 185.933,26 614,63 93.325,99 2.197,68 -49,81
SLOVENYA 89,62 101.363,15 3,47 65.220,11 -96,13 -35,66
ÜLKE GRUBU TOPLAMI 630.839,56 246.828.722,32 1.252.219,73 302.526.312,13 98,50 22,57
      
D İ Ğ E R  AV R U PA       

RUSYA FEDERASYONU 11.078,91 123.056.075,63 9.512,13 65.941.523,07 -14,14 -46,41
KIRGIZİSTAN 5.830,03 28.294.289,05 6.437,38 53.843.885,07 10,42 90,30
AZERBEYCAN-NAHCIVAN 35.218,12 42.350.984,03 5.722,92 48.169.018,97 -83,75 13,74
KAZAKİSTAN 12.209,98 69.381.743,75 15.600,63 39.654.233,46 27,77 -42,85
UKRAYNA 8.173,42 22.517.193,43 18.351,55 18.838.934,55 124,53 -16,34
TACİKİSTAN 761,21 16.531.829,39 481,01 8.082.486,83 -36,81 -51,11
İSVİÇRE 1.019,98 2.670.316,99 1.843,58 5.799.445,21 80,75 117,18
NORVEÇ 215,01 1.066.535,80 126,40 4.656.415,76 -41,21 336,59
GÜRCİSTAN 3.016,94 3.679.058,31 5.770,26 4.625.179,67 91,26 25,72
ARNAVUTLUK 3.958,47 2.010.170,50 2.633,39 2.609.587,01 -33,47 29,82
TÜRKMENİSTAN 652,76 143.583,92 3.787,39 1.764.465,29 480,21 1.128,87
BEYAZ RUSYA 1.273,92 2.990.446,51 445,99 1.677.071,32 -64,99 -43,92
SIRBİSTAN 10.722,42 792.566,55 8.134,54 894.046,29 -24,14 12,80
MOLDAVYA 1.413,23 635.088,45 1.127,56 709.421,92 -20,21 11,70
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  OCAK - AĞUSTOS 2013   OCAK - AĞUSTOS 2014 % DEĞİŞİM
MİKTAR (KG)   DEĞER (USD) MİKTAR (KG)   DEĞER (USD)

BOSNA-HERSEK 8.901,61 581.858,49 9.237,28 597.434,97 3,77 2,68
KOSOVA 4.912,28 73.592,23 11.729,00 270.017,08 138,77 266,91
MAKEDONYA 8.645,93 199.144,10 11.581,10 244.875,31 33,95 22,96
KARADAĞ 13.822,58 192.173,70 6.446,04 182.751,24 -53,37 -4,90
CEBELİ TARIK 0,00 0,00 0,32 50.000,00 100,00 100,00
ÖZBEKİSTAN 176,65 576.360,36 88,48 13.995,06 -49,91 -97,57
TATARİSTAN 0,01 550,00 0,24 9.855,74 2.072,73 1.691,95
ÜLKE GRUBU TOPLAMI 132.003,45 317.743.561,19 119.057,20 258.634.643,82 -9,81 -18,60
      
K U Z E Y  A F R İ K A       

LİBYA 45.085,58 38.542.355,71 41.725,05 58.416.577,63 -7,45 51,56
CEZAYİR 3.955,42 1.701.808,99 9.828,42 9.069.805,71 148,48 432,95
FAS 2.180,64 2.542.366,01 3.810,06 4.690.827,43 74,72 84,51
MISIR 6.193,98 954.978,57 2.333,33 508.473,80 -62,33 -46,76
TUNUS 1.839,45 16.667.799,96 3.212,16 76.093,60 74,63 -99,54
SUDAN 751,26 6.834,77 54,38 815,54 -92,76 -88,07
ÜLKE GRUBU TOPLAMI 60.006,33 60.416.144,01 60.963,40 72.762.593,71 1,59 20,44
      
B AT I  A F R İ K A       

NİJERYA 461,67 5.177,37 354,97 29.658,06 -23,11 472,84
GANA 0,00 0,00 3,28 12.765,49 100,00 100,00
KONGO 27,94 403,77 62,32 1.680,00 123,05 316,08
KAMERUN 15,89 289,62 84,14 467,74 429,52 61,50
SENEGAL 5,88 88,57 22,18 128,50 277,21 45,08
FİLDİŞİ SAHİLİ 0,00 0,00 9,00 45,50 100,00 100,00
CAD 4,31 40,00 3,53 15,00 -18,10 -62,50
TOGO 3,58 126.288,64 0,00 0,00 -100,00 -100,00
LİBERYA 28,50 250,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00
GİNE 85,00 240,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00
BURKİNA FASO 3,44 177,85 0,00 0,00 -100,00 -100,00
MALİ 5,18 83,65 0,00 0,00 -100,00 -100,00
ÜLKE GRUBU TOPLAMI 641,39 133.039,47 539,42 44.760,29 -15,90 -66,36
      
O R T A , D O Ğ U  V E  G Ü N . A F R       

GÜNEY AFRİKA CUM. 758,63 1.293.514,45 1.820,64 1.042.730,68 139,99 -19,39
MAURİTİUS 0,88 38.307,47 4,74 72.387,21 438,64 88,96
ETİYOPYA 67,08 5.970,85 23,26 2.314,88 -65,32 -61,23
ANGOLA 40,21 479,34 461,31 1.956,75 1.047,25 308,22
GABON 103,52 557,98 81,81 1.782,94 -20,97 219,53
ZAMBIA 0,00 0,00 27,88 531,94 100,00 100,00
KONGO 15,63 1.212,41 53,42 416,32 241,78 -65,66
KENYA 155,24 3.407,01 21,24 400,00 -86,32 -88,26
UGANDA 0,00 0,00 25,67 365,00 100,00 100,00
NAMİBYA 0,00 0,00 0,61 7,08 100,00 100,00
ZİMBABVE 5,05 24.544,30 0,00 0,00 -100,00 -100,00
MADAGASKAR 12.000,00 16.061,04 0,00 0,00 -100,00 -100,00
EKVATOR GİNESİ 47,35 958,70 0,00 0,00 -100,00 -100,00
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TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) 7,58 88,55 0,00 0,00 -100,00 -100,00
MALAVİ 1,52 18,40 0,00 0,00 -100,00 -100,00
BOSTVANA 1,26 12,30 0,00 0,00 -100,00 -100,00
RUANDA 0,83 7,97 0,00 0,00 -100,00 -100,00
ÜLKE GRUBU TOPLAMI 13.204,78 1.385.140,77 2.520,58 1.122.892,80 -80,91 -18,93
      
K U Z E Y  A M E R İ K A       

AMERİKA BİRLEŞİK DEVL. 14.220,03 73.724.831,08 19.597,86 82.934.165,42 37,82 12,49
KANADA 1.796,08 6.977.091,53 2.480,65 8.521.171,17 38,11 22,13
ÜLKE GRUBU TOPLAMI 16.016,11 80.701.922,61 22.078,51 91.455.336,59 37,85 13,32
      
O R T A  V E  G Ü N . A M E R İ K A       

MEKSİKA 1.044,77 6.193.755,90 843,60 10.394.745,74 -19,25 67,83
PANAMA 1.467,79 4.999.100,39 1.819,97 8.567.688,10 23,99 71,38
BREZİLYA 1.084,49 129.099,10 4.694,27 1.304.597,74 332,86 910,54
HOLLANDA ANTİLLERİ 32,97 622.185,23 43,18 1.218.274,70 30,97 95,81
BELİZE 29,88 1.020.725,57 14,55 319.480,29 -51,31 -68,70
KÜBA 0,00 0,00 4,40 124.882,18 100,00 100,00
ŞİLİ 53,20 121.133,32 645,90 106.563,73 1.114,10 -12,03
URUGUAY 1,63 17.906,07 7,41 43.837,07 354,60 144,82
KOLOMBİYA 61,18 3.096,30 619,95 19.338,84 913,32 524,58
PARAGUAY 0,00 0,00 114,00 14.405,02 100,00 100,00
ARJANTİN 0,00 0,00 23,68 4.179,79 100,00 100,00
BERMUDA 263,43 2.570,00 527,48 3.861,00 100,24 50,23
TRİNİDAD VE TOBAGO 37,84 3.847,12 7,86 855,14 -79,23 -77,77
ARUBA 0,59 20.326,61 0,00 0,00 -100,00 -100,00
KOSTARIKA 15,02 1.349,61 0,00 0,00 -100,00 -100,00
EKVATOR 52,83 869,62 0,00 0,00 -100,00 -100,00
BAHAMALAR 19,30 89,96 0,00 0,00 -100,00 -100,00
ÜLKE GRUBU TOPLAMI 4.164,92 13.136.054,80 9.366,25 22.122.709,34 124,88 68,41
      
YAKIN, ORTA DOĞU ASYA      

BAE 40.314,70 367.239.745,00 52.568,63 348.161.676,28 30,40 -5,19
IRAK 89.790,66 210.993.621,96 122.146,27 171.213.656,74 36,03 -18,85
İSRAİL 6.427,73 29.860.390,34 8.221,46 38.575.453,23 27,91 29,19
LÜBNAN 7.918,15 6.423.757,51 5.261,00 16.289.638,59 -33,56 153,58
SUUDİ ARABİSTAN 18.615,87 5.753.705,81 22.011,59 5.213.616,57 18,24 -9,39
ÜRDÜN 2.857,46 2.179.694,15 2.963,99 4.284.639,24 3,73 96,57
K.K.T.C. 2.669,43 3.849.893,49 5.050,30 1.708.304,05 89,19 -55,63
YEMEN 116,83 1.242.893,52 488,57 1.505.216,75 318,18 21,11
KUVEYT 2.233,10 381.287,97 3.188,64 571.555,53 42,79 49,90
KATAR 817,76 967.044,17 1.042,30 461.918,60 27,46 -52,23
UMMAN 74,16 159.068,52 41,72 291.702,57 -43,74 83,38
BAHREYN 305,60 147.022,53 315,69 63.069,24 3,30 -57,10
SURİYE ARAP CUM.(SUR 3.039,46 31.326,49 636,47 2.271,18 -79,06 -92,75
DUBAİ 2,67 455,73 0,00 0,00 -100,00 -100,00
ÜLKE GRUBU TOPLAMI 175.183,59 629.229.907,19 223.936,62 588.342.718,57 27,83 -6,50
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MİKTAR (KG)   DEĞER (USD) MİKTAR (KG)   DEĞER (USD)

D İ Ğ E R  A S YA       

HONG KONG 2.010,80 26.292.291,62 2.863,79 43.264.657,67 42,42 64,55
SİNGAPUR 455,36 12.664.767,76 729,96 20.198.099,61 60,30 59,48
HİNDİSTAN 18.497,35 4.422.080,73 42.259,42 3.349.332,26 128,46 -24,26
JAPONYA 103.349,20 4.273.048,83 81.105,93 3.267.225,66 -21,52 -23,54
TAYLAND 143,04 54.763,40 818,46 796.680,79 472,19 1.354,77
ENDONEZYA 185,60 29.583,41 16,23 597.306,40 -91,26 1.919,06
ÇİN HALK CUMHURİYETİ 641,56 1.719.731,02 20.217,09 596.766,89 3.051,24 -65,30
MALEZYA 54,91 1.265.610,81 26,10 555.906,46 -52,47 -56,08
MOĞOLİSTAN 32,23 631.025,31 48,65 417.353,61 50,95 -33,86
NEPAL 0,00 0,00 605,44 375.955,69 100,00 100,00
MYANMAR (BURMA) 0,00 0,00 6,09 224.013,32 100,00 100,00
TAYVAN 0,00 0,00 8,46 141.502,99 100,00 100,00
FİLİPİNLER 2,15 392,03 0,45 24.618,05 -79,21 6.179,63
GÜNEY KORE 147,72 8.439,44 84.670,00 5.926,90 57.217,90 -29,77
PAKİSTAN 319,73 9.843,55 46,09 4.100,46 -85,58 -58,34
SRİ LANKA 20,27 1.083,00 0,71 25,50 -96,50 -97,65
AFGANİSTAN 650,00 8.797,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00
MALDİV ADALARI 0,48 17,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00
ÜLKE GRUBU TOPLAMI 126.510,40 51.381.474,91 233.422,87 73.819.472,26 84,51 43,67
      
AVS.OKY. VE DİĞER ÜLK.      

AVUSTRALYA 1.253,53 7.681.458,02 1.069,85 6.988.582,05 -14,65 -9,02
YENİ ZELANDA 51,49 445.638,08 422,24 371.477,36 720,04 -16,64
GUAM 9,19 263.030,60 4,16 128.320,78 -54,73 -51,21
YENİ KALODENYA VE BA 0,00 0,00 0,49 4.102,68 100,00 100,00
ÜLKE GRUBU TOPLAMI 1.314,21 8.390.126,70 1.496,74 7.492.482,87 13,89 -10,70
      
S E R B E S T  B Ö LG E L E R       

AHL SERBEST BÖLGE 6.691,02 1.635.638,25 5.721,35 3.238.043,49 -14,49 97,97
ANTALYA SERBEST BÖL. 202,60 29.402,59 234,25 40.633,68 15,62 38,20
EGE SERBEST BÖLGE 220,56 85.722,15 153,69 38.435,65 -30,32 -55,16
KOCAELİ SERBEST BLG. 0,00 0,00 20,09 10.935,11 100,00 100,00
BURSA SERBEST BÖLG. 0,00 0,00 0,06 0,66 100,00 100,00
AVRUPA SERBEST BÖLG. 2,50 144,95 0,00 0,00 -100,00 -100,00
TRAKYA SERBEST BÖLGE 1,00 46,83 0,00 0,00 -100,00 -100,00
ÜLKE GRUBU TOPLAMI 7.117,68 1.750.954,77 6.129,44 3.328.048,59 -13,88 90,07
      
D İ Ğ E R  Ü L K E L E R       

FRANSIZ GÜNEY TOPRAK 0,00 0,00 0,39 3.466,72 100,00 100,00
DOĞU TİMOR 5,64 26,49 0,00 0,00 -100,00 -100,00
DİĞER 15.401,93 15.522.217,05 13.813,70 48.282.219,26 -10,31 211,05
ÜLKE GRUBU TOPLAMI 15.407,57 15.522.243,54 13.814,09 48.285.685,98 -10,34 211,07

G E N E L  T O P L A M  1.182.409,99 1.426.619.292,28 1.945.544,84 1.469.937.656,95 64,54 3,04
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MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
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ÜLKE GRUBU-ÜLKE
  OCAK - AĞUSTOS 2013   OCAK - AĞUSTOS 2014 % DEĞİŞİM

MİKTAR (KG)     DEĞER (USD) MİKTAR (KG)     DEĞER (USD)
1 BİRLEŞİK ARAP EMİR. 40.314,70 367.239.745,00 52.568,63 348.161.676,28 30,40 -5,19
2 IRAK 89.790,66 210.993.621,96 122.146,27 171.213.656,74 36,03 -18,85
3 ABD 14.220,03 73.724.831,08 19.597,86 82.934.165,42 37,82 12,49
4 RUSYA FEDERASYONU 11.078,91 123.056.075,63 9.512,13 65.941.523,07 -14,14 -46,41
5 LİBYA 45.085,58 38.542.355,71 41.725,05 58.416.577,63 -7,45 51,56
6 LİTVANYA 2.859,94 64.378.026,43 3.315,00 54.426.074,14 15,91 -15,46
7 KIRGIZİSTAN 5.830,03 28.294.289,05 6.437,38 53.843.885,07 10,42 90,30
8 ALMANYA 244.098,17 63.070.034,73 612.656,02 50.966.287,60 150,99 -19,19
9 AZERBEYCAN-NAHC. 35.218,12 42.350.984,03 5.722,92 48.169.018,97 -83,75 13,74
10 HONG KONG 2.010,80 26.292.291,62 2.863,79 43.264.657,67 42,42 64,55
11 BELÇİKA 184.338,28 5.230.188,71 471.759,97 42.149.472,82 155,92 705,89
12 KAZAKİSTAN 12.209,98 69.381.743,75 15.600,63 39.654.233,46 27,77 -42,85
13 İSRAİL 6.427,73 29.860.390,34 8.221,46 38.575.453,23 27,91 29,19
14 LETONYA 354,20 7.487.695,49 1.595,40 27.875.544,07 350,42 272,28
15 İTALYA 33.070,69 21.463.996,90 5.556,04 27.411.684,07 -83,20 27,71
16 SİNGAPUR 455,36 12.664.767,76 729,96 20.198.099,61 60,30 59,48
17 UKRAYNA 8.173,42 22.517.193,43 18.351,55 18.838.934,55 124,53 -16,34
18 LÜBNAN 7.918,15 6.423.757,51 5.261,00 16.289.638,59 -33,56 153,58
19 POLONYA 6.326,13 10.586.498,63 5.769,47 14.672.088,33 -8,80 38,59
20 ÇEK CUMHURİYETİ 38.446,59 10.985.991,12 48.937,57 13.304.976,09 27,29 21,11
21 ROMANYA 6.632,92 7.471.167,02 23.143,54 13.294.790,16 248,92 77,95
22 İNGİLTERE 10.578,08 9.921.849,81 6.502,74 11.252.766,64 -38,53 13,41
23 İSPANYA 10.976,85 10.011.227,09 12.990,23 11.224.047,82 18,34 12,11
24 MEKSİKA 1.044,77 6.193.755,90 843,60 10.394.745,74 -19,25 67,83
25 CEZAYİR 3.955,42 1.701.808,99 9.828,42 9.069.805,71 148,48 432,95
26 FRANSA 20.918,11 9.680.602,69 11.816,04 8.760.289,50 -43,51 -9,51
27 PANAMA 1.467,79 4.999.100,39 1.819,97 8.567.688,10 23,99 71,38
28 KANADA 1.796,08 6.977.091,53 2.480,65 8.521.171,17 38,11 22,13
29 TACİKİSTAN 761,21 16.531.829,39 481,01 8.082.486,83 -36,81 -51,11
30 AVUSTRALYA 1.253,53 7.681.458,02 1.069,85 6.988.582,05 -14,65 -9,02
31 AVUSTURYA 2.553,20 5.360.524,34 3.454,71 6.012.643,95 35,31 12,17
32 İSVİÇRE 1.019,98 2.670.316,99 1.843,58 5.799.445,21 80,75 117,18
33 HOLLANDA 4.373,66 5.520.796,51 2.344,05 5.787.709,76 -46,41 4,83
34 SUUDİ ARABİSTAN 18.615,87 5.753.705,81 22.011,59 5.213.616,57 18,24 -9,39
35 FAS 2.180,64 2.542.366,01 3.810,06 4.690.827,43 74,72 84,51
36 NORVEÇ 215,01 1.066.535,80 126,40 4.656.415,76 -41,21 336,59
37 GÜRCİSTAN 3.016,94 3.679.058,31 5.770,26 4.625.179,67 91,26 25,72
38 ÜRDÜN 2.857,46 2.179.694,15 2.963,99 4.284.639,24 3,73 96,57
39 HİNDİSTAN 18.497,35 4.422.080,73 42.259,42 3.349.332,26 128,46 -24,26
40 JAPONYA 103.349,20 4.273.048,83 81.105,93 3.267.225,66 -21,52 -23,54
41 AHL SERBEST BÖLGE 6.691,02 1.635.638,25 5.721,35 3.238.043,49 -14,49 97,97
42 YUNANİSTAN 38.724,79 896.170,32 19.662,02 2.636.775,69 -49,23 194,23
43 ARNAVUTLUK 3.958,47 2.010.170,50 2.633,39 2.609.587,01 -33,47 29,82
44 DANİMARKA 222,88 1.107.205,20 125,15 2.034.992,78 -43,85 83,80
45 SLOVAKYA 8.787,73 2.029.596,64 7.555,46 1.883.135,71 -14,02 -7,22
46 ESTONYA 3.961,36 1.321.098,95 2.633,34 1.875.407,61 -33,52 41,96
47 TÜRKMENİSTAN 652,76 143.583,92 3.787,39 1.764.465,29 480,21 1.128,87
48 İSVEÇ 542,56 893.985,85 540,25 1.736.524,55 -0,43 94,25
49 KKTC 2.669,43 3.849.893,49 5.050,30 1.708.304,05 89,19 -55,63
50 BEYAZ RUSYA 1.273,92 2.990.446,51 445,99 1.677.071,32 -64,99 -43,92
 DİĞER 110633,534 56559005,46 202396,07 68622292,81 69717,97295 13096,6952
 T O P L A M  1.182.409,99 1.426.619.292,28 1.945.544,84 1.469.937.656,95 71.549,02 17.285,53
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MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
MAL GRUBU RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

MİKTAR (KG)     DEĞER (USD) MİKTAR (KG)        DEĞER (USD)

ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ 
VE KUYUMCU EŞYASI      

8 AYAR 512,79 9.655.701,27  541,89 10.629.769,62 

9 AYAR 1.230,78 21.854.650,87  1.366,82 21.151.128,70 

10 AYAR 2.217,62 47.550.277,60  2.278,61 44.054.009,26 

14 AYAR 26.714,32 557.990.396,83  23.889,34 553.872.722,60 

18 AYAR 18.666,83 292.985.018,60  25.071,97 420.728.372,04 

19 AYAR 43,18 26.324,39  10,84 390.845,69 

21 AYAR 23.031,48 446.736.612,39  22.014,32 307.781.611,58 

22 AYAR 5.077,42 82.897.019,86  12.391,47 322.497.553,83 

24 AYAR 19,22 424.437,04  23,94 770.393,97 

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI 
İŞLENMİŞ ALTIN 

731,38 7.869.506,23  2.893,12 5.475.506,63 

TOPLAM :  78.245,02 1.467.989.945,08 1.452,66 90.482,31 1.687.351.913,92 1.287,24

GÜMÜŞTEN MAMUL MÜCEVHERCİ 
VE KUYUMCU EŞYASI
      
711311000019 - DİĞERLERI 85.870,85 74.221.612,45  101.098,82 76.483.155,68  

711411000000 - GÜMÜŞTEN 
KUYUMCU EŞYASI AKSAMI 
(DİĞER KIYMETLİ METALLERLE KAPLI/
YALDIZLI/DEĞİL) 6.967,35 2.707.446,95  2.688,32 1.785.461,99  

İŞLENMEMİŞ VEYA 
YARI İŞLENMİŞ GÜMÜŞ 14.813,18 6.953.691,70  8.279,52 3.937.524,26 
  
TOPLAM :  107.651,38 83.882.751,10 24,83 112.066,65 82.206.141,93 19,91

PIRLANTALI ALTINDAN 
MÜCEVHERCİ EŞYASI VE AKSAMI 633,90 35.455.145,84  4.929,78 53.223.044,79 

PIRLANTALI GÜMÜŞTEN 
MÜCEVHERCİ EŞYASI VE AKSAMI 351,26 455.797,79  228,32 524.283,91 

TOPLAM :  985,16 35.910.943,63  5.158,10 53.747.328,70 

BİJUTERİ 371.002,77 10.329.645,58  412.215,39 10.817.383,64 

TOPLAM :  371.002,77 10.329.645,58  412.215,39 10.817.383,64 

TABİİ İNCİ VEYA KÜLTÜR 
İNCİLERİ, KIYMETLİ 92.203,02 2.211.293,01  77.278,97 5.646.458,73 

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞL. DİĞER 3.379,06 382.955,33  796,18 396.082,90 

SAATLER,AKSAM VE PARÇALARI 
(KIYMETLİ METALLERLE KAPLI) 32.564,30 3.982.950,66  35.020,70 4.666.228,32 

METAL PARALAR 0,00 0,00  124,00 1.363,43 

KIYMETLİ METALLERİN VEYA KIYMETLİ 
METALLER İLE KAPLAMA METALLERİN 
DÖKÜNTÜ ARTIKLARI 

851.573,25 13.875.342,92  1.453.788,00 19.600.776,99 

KIYMETLİ METALLERDEN MAMUL DİĞER EŞYA 63.868,78 12.172.601,53  46.423,50 8.213.712,48 

TOPLAM : 1.601.472,74 1.630.738.428,84  2.233.353,80 1.872.647.391,04

MAL GRUBU
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fuAR TAkvİMİ
 15-18 SEPTEMBER 2014 ASiA’S FAShion JEwEllERy & AccESSoRiES FAiR - SEPT hong Kong hong Kong

 06-10 SEPTEMBER 2014 VicEnzA FAll VicEnzA iTAliA
 15-21SEPTEMBER 2014 hongKong SEPTEMBER JEwEllERy & gEM FAiR hong Kong hong Kong
 01-05 SEPTEMBER 2014 JunwEx MoScow “8Th wholESAlE JEwEllERy FAiR” MoSKoVA RuSSiA
 02-04 ocToBER 2014 hodiny A KlEnoTy  BRATiSlAVA SloVAKiA
 03-06 ocToBER 2014 inTERgEM  idAR-oBERSTEin gERMAny
 11-14 ocToBER 2014 18Th chEngdu inTERnATionAl JEwEllERy FAiR chEngdu chinA
 14-18 ocToBER 2014  37 Th MiddlE EAST wATch And JEwEllERy Show ShARJAh uniTEd ARAB EMiRATES
 16-19 ocToBER 2014 iSTAnBul JEwElRy Show ocToBER 2014 iSTAnBul TuRKEy
 18- 20 ocToBER 2014 KoSMiMA ‘14  ATinA gREEcE
 23-26 ocToBER 2014 SingAPuRE JEwEllRy & gEM FAiR SingAPuR SingAPoRE
 24-26 ocToBER 2014 gEMwoRld MüchEn Show Münih  gERMAny
 26-28 ocToBER 2014 JA SPEciAl dEliVERy nEwyoRK nEwyoRK A.B.d
 18-22 noVEMBER 2014 JEwEllERy ARABiA MAnAMA BAhRAin
 05-09 noVEMBER 2014 ViETnAM inTERnATionAl JEwEllERy FAiR ViETnAM ViETnAM
 06-09 noVEMBER 2014 ARu-ASTAnA ASTAnA KAzAKSTAn
 09-12 ocToBER 2014 chinA inTERnATionAl gold, JEwEllERy & gEM FAiR ShAngAi chinA
 14-17 noVEMBER 2014 JunwEx EKATERinBuRg  EKATERinBuRg  RuSSiA
 07-10 noVEMBER 2014 MAlAySiA inT.’l JEwEllERy FAiR ( AuTuMn EdiTion) KuAlA luMPuR MAlAySiA
 13-16 noVEMBER 2014 JEwEllER ExPo uKRAinE KiEV uKRAinE
 13-17 noVEMBER 2014 chinA inTERnATionAl gold, JEwEllERy & gEM FAiR BEiJing  chinA
 21-23 noVEMBER 2014 guJARAT JEwEllERy & gEM FAiR  guAJARAT indiA
 27-29 noVEMBER 2014 MuMBAi JEwEllERy & gEM FAiR MuMBAi indiA
 27-30 noVEMBER 2014  JMA hong Kong hong Kong hong Kong
 03-06 dEcEMBER 2014 duBAi inTERnATionAl JEwElRy wEEK duBAi B.A.E.
 04-07 dEcEMBER 2014 JEwEllER’S SAlon  odESSA uKRAinE
 10-14 dEcEMBER 2014 BEST AdoRnMEnTS oF RuSSiA SAinT-PETERSBuRg RuSSiA
 18-21 dEcEMBER 2014 yuVEliR-3 MoSKow RuSSiA
 20-23 dEcEMBER 2014 JAiPuR JEwEllERy Show JAiPuR indiA
 09- 12 JAnuARy 2015 MAlAySiA inT.’l JEwEllERy FAiR KuAlA luMPuR MAlAySiA
 10-12 JAnuARy 2015 KolKATA JEwEllERy & gEM FAiR KolKATA  indiA
 10-12 JAnuARy 2015 JEwEllERy FAiR noRTh indiA nEw dElhi indiA
 14-16 JAnuARy 2015 gEM & JEwEllERy indiA inTERnATionAl ExhiBiTion chEnnAi indiA
 18-20 JAnuARy 2015 JA SPEciAl dEliVERy ny nEw yoRK AMERicA
 23-26 JAnuARy 2015 EclAT dE ModE / BiJoRhcA PARiS PARiS FRAncE
 23-28 JAnuARy 2015 VicEnzA winTER VicEnzA iTAliA
 25-27 JAnuARy 2015 AnTwERP diAMond TRAdE FAiR  BElgiuM BElgiuM
 21-24 JAnuARy 2015 inTERnATionAl JEwEllERy ToKyo ToKyo JAPAn
 31 JAnuARy-
 15 FEBRuARy 2015 TucSon Show  ARizonA AMERicA
 04-08 FEBRuARy 2015 JunwEx ST.PETERSBuRg  ST.PETERSBuRg RuSSiA
 03-08 FEBRuARy 2015 AgTA gEM FAiR TucSon AMERicA
 11-15 FEBRuARy 2015 MAdRidJoyA MAdRid SPAin
 18-20 FEBRuARy 2015 JA winTER Show 2015 nEw yoRK AMERicA
 20-23 FEBRuARy 2015 iiJS 2015 MuMBAi indiA
 20-23 FEBRuARy 2015 inhoRgEnTA Münih  gERMAny
 24-28 FEBRuARy 2015  BAngKoK gEMS And JEwElRy FAiR  BAngKoK ThAliAnd
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2014 / 2015
 26 FEBRuARy-
 01 MARch 2015 SiBJEwElRy noVoSiBiRSK RuSSiA
 03-06 MARch 2015  ASiA’S FAShion JEwEllERy & AccESSoRiES FAiR - MARch hong Kong hong Kong
 11-14 MARch 2015 AMBERTRiP ViniluS liThuAniA
 02-07 MARch 2015 Al ABdER AJwEx Al Ain uniTEd ARAB EMiRATES
 02-06 MARch 2015 hKTdc hong Kong inTERnATionAl diAMond, gEM Show hong Kong hong Kong
 04-08 MARch 2015 hKTdc hong Kong inTERnATionAl  Show hong Kong hong Kong
 05-08 MARch 2015  JunwEx EKATERinBuRg EKATERinBuRg RuSSiA
 12-15 MARch 2015 iSTAnBul JEwElRy Show MARch 2015 iSTAnBul TuRKEy
 19-26 MARch 2015 BASElwoRld BASEl SwiTzERlAnd
 20-22 MARch 2015 gEM & JEwEllERy indiA inTERnATionAl ExhiBiTion chEnnAi indiA
 25-28 MARch 2015 AMBERiF gdAnSK PolAnd
 22-25 MARch 2015 FREiBuRg JEwEllERy & gEM FAiR  FREiBuRg gERMAny
 28-31 MARch 2015 AREzzoRo AREzzo  iTAliA
 31 MARch-4 APRil 2015 MiddlE EAST wATch And JEwEllERy Show ShARJAh uniTEd ARAB EMiRATES
 08-12 APRil 2015 JwS ABu dhABi ABu dhABi uniTEd ARAB EMiRATES
 09-12 APRil 2015 ARu-AlMATy AlMATy KAzAKSTAn
 20-22 APRil 2015 chinA inT.’l gold, JEwEllERy & gEM FAiR ShEnzEn chinA
 APRil 2015 JEwEl FAiR KoREA SEoul KoREA
 07-10 MAy 2015 inTERnATionAl JEwElRy wATch ViETnAM  ho chi Minh ViETnAM
 15-18 MAy 2015 VicEnzA SPRing VicEnzA iTAliA
 MAy 2015 JEwEllEy uKRAniE KiEV uKRAinE
 MAy 2015 KoBE inTERnATinAl Show KoBE JAPAn
 JunE 2015 AgTA gEM FAiR TucSon AMERicA
 27-31 MAy 2015 nEw RuSSiAn STylE 2013 MoSKoVA RuSSiA
 28 MAy -1 JunE 2015 JcK lAS VEgAS lAS VEgAS AMERicA
 05-07 JunE 2015 hydERABAd JEwEllERy, PEARl & gEM FAiR hydERABAd  indiA
 11-13 JunE 2015 JuBinAlE SuMMER TRAdE FAiR 2015 gdAnSK PolAnd
 JunE 2015 chinA inTERnATionAl gold, JEwEllERy & gEM FAiR guAngzhou chinA
 25-28 JunE 2015 ASiA’S FAShion JEwEllERy & AccESSoRiES FAiR - JunE hong Kong hong Kong
 25-28 JunE 2015 hongKong JunE JEwEllERy & gEM FAiR hong Kong hong Kong
 27-30 JunE 2015 MinERAl & gEM ASiA  hong Kong hong Kong
 July 2015 MAlAySiA inT.’l JEwEllERy FAiR KuAlA luMPuR MAlAySiA
 July 2015 JA nEw yoRK SuMMER Show diREcToRy  nEw yoRK AMERicA
 21- 24 AuguST 2015 MAlAySiA inT.’l JEwEllERy FAiR KuAlA luMPuR MAlAySiA
 AuguST 2015 iiJS 2015 MuMBAi indiA
 AuguST 2015 JAPAn JEwEllERy FAiR ToKyo JAPAn
 SEPTEMBER 2015 inTERnATionAl JEwEllERy london londRA EnglAnd
 09-13 SEPTEMBER 2015 MAdRidJoyA MAdRid SPAin
 SEPTEMBER 2015 VicEnzA FAll VicEnzA iTAliA
 SEPTEMBER 2015 JunwEx wATch  MoSKoVA RuSSiA
 04-07 SEPTEMBER 2015 EclAT dE ModE / BiJoRhcA PARiS PARiS FRAncE
 SEPTEMBER 2015 JunwEx MoScow “8Th wholESAlE JEwEllERy FAiR” MoSKoVA RuSSiA
 SEPTEMBER 2015 hongKong SEPTEMBER JEwEllERy & gEM FAiR hong Kong hong Kong
 06-10 ocToBER 2015 MiddlE EAST wATch And JEwEllERy Show ShARJAh uniTEd ARAB EMiRATES
 15-18 ocToBER 2015 iSTAnBul JEwElRy Show ocToBER 2015 iSTAnBul TuRKEy
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GENEL SEKRETER VEKİLİ  Coşkun Kırlıoğlu

GENEL SEKRETER    YARD.  Fatih Özer

GENEL SEKRETER YARD.  Ümit Koşkan

SEKTÖR DANIŞMANI  Oğuz Özdemir

Şubeler İMMİB Ofis letişim 

Mücevher Şubesi Müdürü Haluk Doğan 0212 454 00 66

Mücevher Şubesi Volkan Adakan 0212 454 09 03

Mücevher Şubesi Şirzat Akbulak 0212 454 09 02

Proje Şubesi Ferhan Şahin 0212 454 09 03

Fuar ve Diğer Destekler Şubesi Nuray Er 0212 454 09 00-1078

Teşvik -1 Şubesi Serhat Çatıkkaş 0212 454 09 00-1068

Teşvik -2 Şubesi Sevil Küçükçetin 0212 454 09 00-1064

Mücevher Tanıtım A.Ş. Çemberlitaş Ofis İletişim

Genel Koordinatör Esin Sözer 0212 518 83 00

Genel Koordinatör Yrd. Yasemin Elham Söze 0212 518 83 00

Birimlerimiz ve iletişim numaralarımız

A D R E S : 
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi A Blok PK:34197

Yenibosna – Bahçelievler / İSTANBUL
Tel : +90 212 454 00 00 Fax: +90 212 454 00 01 

E-posta : immib@immib.org.tr
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