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DÜNYA REFAHININ 
ZİRVESİNDE / KATAR
Hedef Ülkeler

SEKTÖR ETKİ ALANINI
GENİŞLETİYOR
Ayhan Güner

MÜCEVHER SEKTÖRÜ
HONG KONG’DAYDI
Fuarlar

İSTANBUL DÜNYAYI AĞIRLAYACAK41. Istanbul Uluslararası
Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı

Global mücevher endüstrisinin en önemli fuarlarından biri haline gelen 
istanbul jewelry show, mücevher ihracatçıları birliği alım heyeti organizasyonu 
çerçevesinde dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlayacak.

TURİSTİK 
BÖLGELERDE 
BÜYÜK KRİZ



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

YADV_EM2015_ADUNYASI_TR.pdf   1   31.08.2015   17:21



3

Turizm bölgelerinde kriz yaşanıyor
Bir zamanlar kuyumculuk ve mücevherat sektörünün lokomotifi 
olan turizm bölgelerinde, acentaların çalışma sisteminden 
kaynaklı çok büyük kriz yaşanıyor. Tahminlerimize göre 
bölgelerde ortaya çıkan ihracat kaybı 7 milyar USD’ye yakın. 
Sektörün çok büyük zarar gördüğü bu sistemin değişmesi için 
devletin her kademesi ile görüşmelerimiz devam ediyor.

ASEAN ile stratejik işbirliği adımları atılıyor
Dünya mücevher endüstrisinin önemli oyuncularından Belçika 
ve İsrail ile attığımız stratejik işbirliği adımları sonrasında Uzak 
Doğu’da önemli açılımların temelini attık. Geçtiğimiz günlerde 
Malezya’da düzenlenen ASEAN + 6 kongresinde de bölge 
ülkelerinin sektörel kurumlarının başkanları ile bir araya geldik. 
Detaylarını ilerleyen sayfalarda bulacağınız ziyaretlerimizden 
çıkan önemli sonuç şu; Dünyanın gözü Türkiye’nin üzerinde.

İstanbul Jewellery Show’da misafirlerimizi ağırlayacağız
Her ne kadar İtalya ve Hong Kong gibi önemli uluslararası 
fuarlarda çok olumlu göstergeler oluşmasa da 15-18 Ekim 
2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Jewellery 
Show’da çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamayı planlıyoruz. Mart 
ayında düzenlenen fuarda gerçekleştiriğimiz alım heyeti 
organizasyonunda 1000’in üzerinde yabancı alıcıyı ülkemizde 
ağırlamış ve ‘’Türkiye’nin en büyük alım heyeti rekoruna’’ imza 
atmıştık. Bu fuarda da çok sayıda yabancı ziyaretçiyi İstanbul’da 
ağırlayacağız. Katılımcı firmalarımızın ve üyelerimizin fuardan 
en yüksek faydayı elde etmeleri için ortaya koyduğumuz 
çalışmaların olumlu sonuçlar vermesini diler, tüm firmalarımızın 
fuar dönemini başarılı geçirmesini dilerim.

AYHAN GÜNER
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı
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JTR Magazine 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nin ücretsiz 
yayınıdır. İçerideki yazı ve 
fotoğraflar ancak kaynak 
gösterilerek kullanılabilir.
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Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner liderliğindeki heyet, 
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki ASEAN+6 Mücevher Birlikleri 
Başkanları zirvesine katıldı. Dünyanın en eski ve güçlü mücevher endüstrisine 
ve geleneğine sahip bir ülke olarak Türkiye’nin bölge için sağladığı avantajları 
anlatan Güner, “İster bizimle, ister birbirinizle ticaret yapın; Türkiye olarak size 
memnuniyetle destek olacağız” dedi.

Türkiye Mücevher Endüstrisi ve ASEAN +6 İşbirliği
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Türkiye’nin toplam 
ihracatına katkısını 
istikrarlı bir şekilde 
sürekli arttıran 

Mücevher İhracatçıları 
Birliği, bu kez dünyanın en 
büyük mücevher pazarına 
yöneldi. Çin ve Hindistan gibi 
dünyanın mücevher devlerinin 
de desteklediği ASEAN+6 
ülkelerinin oluşturduğu AEC 
(Asean Economic Forum 
Community) işbirliği örgütü 
kapsamında Mücevherciler 
Başkanları Kuala Lumpur’da 
bir araya geldi. Toplantının 
özel konuğu olarak katılan 
Mücevher İhracatçıları Birliği 
Başkanı Ayhan Güner, yapığı 
sunumda Türkiye’nin mücevher 
sektörünün kapasitesini ve 
ASEAN+6 ülkeleri için taşıdığı 
fırsatları anlattı.

Mücevher ihracatçıları olarak 
sürekli dalgalanmalar, fiyat ve 
kur hareketleri, ülke bazında 
pazar hareketleri yaşayarak 
kriz yönetmek durumunda 
kaldıklarını belirten Güner, 
“Bu nedenle, sürekli hareket 
halindeyiz. Nerede hareket 
orada bereket… Biz sürekli 
pazarları geliştirmeye 
çalışıyoruz. Böylelikle herhangi 

bir pazarda daralma olduğunda 
yumurtaların tamamını aynı 
sepete koymadığımız için 
performansımızı sürdürülebilir 
hale getiriyoruz.” dedi. Asya 
ülkelerini gizemli, ekonomik 
performanslarını ise büyüleyici 
olarak tanımlayan Güner, 
Türkiye olarak bu ülkelerin 
mücevher sektörlerine 
olanaklarını açarak ciddi bir 
sinerjik kapasite yaratacaklarını 
anlattı ve şunları söyledi: 

“Asyalı dostlarımıza Türkiye’yi 
anlattık. Türkiye’nin gücünü, 
kapasitesini anlattık. Dünyanın 
en güçlü montür endüstrisine 
sahibiz. Türkiye, dünyanın 
en eski ve köklü mücevher 
endüstrisine sahibiz. Çin ve 
Hindistan dünyanın en büyük 
mücevher üreticileri, pazarı 
ve ihracatçıları olarak bu 
pazarın da liderleri... Dünya 
nüfusunun neredeyse yarısı bu 
coğrafyada yaşıyor. Biz de bu 
pazarla işbirliğimizi geliştirerek 
sektörümüzü büyütmek, 
ihracatımızı arttırmak istiyoruz.”

Asya’nın gündemi Türkiye
Bu seneki zirvenin özel konuğu 
olan Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ayhan Güner 
başkanlığındaki heyet, Türk 
hükümetinin değerli taşlarla 
ilgili vergi düzenlemesi ve Borsa 

İstanbul’daki Değerli Taşlar 
Piyasası’nın hareketlenmesiyle 
birlikte dünyanın gözünün 
çevrildiğini anlattı. Türkiye’nin, 
bu ülkelerin Kuzey Avrupa, 
Rusya, Orta Doğu ve Avrupa’ya 
açılan ticaret kapısı olma 
seçeneği olduğunu belirten 
Güner, sözlerine şöyle devam 
etti:

“Türkiye’de iş yapmak isteyenler 
için vergiler sıfırlanmıştır. 
Avrupa’da yaşanan vize, 
İsrail’de yaşanan güvenlik 
sorunu; Körfez’in sıcaklığı 
ile Kuzey’in soğukluğu sorun 
değil artık. Türkiye’de 1 gün 
içinde şirket kurarak faaliyete 
başlayabilirsiniz. İstanbul’da 
uluslararası standartlarda 
işlemler yapabileceğiniz Elmas 
Borsası devreye girmiştir. 
Borsada işlem gören taşların tüm 
değerlemeleri dünya çapında 
geçerli sertifika ve raporlar 
üreten uluslararası bir kuruluş 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Dünyanın her yerinden insanlar 
en fazla 4-5 saatlik uçuşla 
borsada işlem yapabilirler. 
5000 yıldan eski bir mücevher 
geleneğine sahip olan Türkiye, 
aynı zamanda da dünyanın 
en büyük montör stoğuna ve 
üretim kapasitesine sahiptir. 
Kuyumculuk ve mücevher 
endüstrisinde sahip olduğumuz 

know-how son derece ileri 
düzeydedir. Tüm bu avantajları 
irdelediğimizde ASEAN +6 
ülkelerine teknoloji transferi 
gerçekleştirebileceğimiz gibi; 
coğrafi konumumuzun sağladığı 
avantajlarla çok farklı ticari 
kapılar açabiliriz.”

Bir ucu Asya bir ucu Avrupa 
olan gerdanlığın İstanbul 
Boğazı’nda buluşacağını anlatan 
Güner, Türkiye’nin kapasitesini 
ve üretim yeteneklerini 
sürekli geliştirdiğini ve küresel 
pazardaki ağırlığını sürekli 
geliştirdiğini söyledi. 

Hedef 100 milyar Dolarlık 
pastadan pay almak
İstanbul Elmas Borsası’nın, 
Dubai, İsrail ve Belçika elmas 
borsalarının hakim olduğu 
100 milyar dolarlık bir işlem 
hacmine talip olduğunun 
altını çizen Güner, İstanbul’un 
avantajlarını şu sözlerle anlattı:

“İstanbul her dinden ve etnik 
yapıdan insanın rahat hareket 
edebileceği bir kent… Hem hızlı 
ve rahat ulaşım, hem de THY 
sayesinde İstanbul’dan dünyanın 
hemen her yerine kurulan 
linkler bu anlamda önemli… 
Rakiplere baktığımız zaman iki 
tanesine gitmek aşırı güvenlik 
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kaygıları ve zor vize almak 
nedeniyle cazip değil; Dubai 
ise aşırı sıcaklar nedeniyle yılın 
6 ayında ancak iş yapılabilen 
bir ülke… Oysa Türkiye için 
bunlar söz konusu değil. Sahip 
olduğumuz montör kapasitesi 
nedeniyle değerli taş işinde 
olanlar için farklı seçenekler 
de söz konusu... Amacımız ve 
hedefimiz bu 3 büyük borsanın 
toplam 100 milyar Dolar olan 
işlem hacminden pay alabilmek, 
alacağız da… 

Asya ülkeleri ile Türkiye’nin 
işbirliği yapmasının karşılıklı 
olarak yaratacağı sinerjiyi 
kestirmek çok kolay değil… 
Ancak kesin olan şey şu ki; 
karşılıklı olarak partnerler 
açısından verimli sonuçları, 
verimsiz sonuçlarından fazla 
olacaktır.

ASEAN+6 NEDİR?
Ürettiklerini dünyanın uzak 
köşelerine pazarlamaya çalışan 
Asya ülkeleri geçtiğimiz yıllarda 
birbirlerini ve sahip oldukları 
fırsatları keşfettiler… Doğunun 
gizemli coğrafyası, her birinin 
diğeri için ne kadar anlamlı 
olduğunu fark edince Avrupa 

Birliği benzeri bir ekonomik 
işbirliği örgütü kurdular. Kendi 
aralarındaki işbirliği süreçlerini 
başarıyla yöneten AEC ülkeleri, 
6 Asya ülkesinin de kendilerine 
destek vermesiyle işbirliklerini 
geliştirdiler. İlk toplantısını 
Kuala Lumpur Mücevherciler 
Birliği’nin liderliğinde 
gerçekleştiren ASEAN+6 
Mücevherci Birlikleri Başkanlar 
Zirvesi bu yıl 4. toplantısını 
Malezya’nın başkenti Kuala 
Lumpur’da gerçekleştirdi. AEC 
üyesi, Brunei, Singapur, Laos, 
Kamboçya, Malezya, Myanmar, 
Filipinler, Tayland, Vietnam 
ve Endonezya’nın yanı sıra 
Çin, Japonya, Yeni Zelanda, 
Avusturalya, Hindistan ve Güney 
Kore Mücevherci Birliklerinin 
başkanlarının bir araya geldiği 
organizasyon üye ülkeler 
arasındaki işbirliğini geliştirmeyi 
ve sektörel sorunları çözmeyi 
amaçlıyor. 

ASEAN (Association of 
Southeast Asian Nations) 
Güneydoğu Asya Uluslar 
Birliği; 
8 Ağustos 1967’de Vietnam 
Savaşı’ndan kaynaklanan 

komünist genişlemeye karşı 
olarak Filipinler, Malezya, 
Tayland, Endonezya ve Singapur 
arasında kurulan uluslararası 
örgüt. ASEAN, 8 Ağustos 
1967’de Bangkok’ta Filipinler, 
Malezya, Tayland, Endonezya ve 
Singapur’un kurduğu uluslararası 
bir örgüttür. 8 Ocak 1984’te 
Bruney Darussalam, 28 Temmuz 
1995’te Vietnam, 23 Temmuz 
1997’de Lao PDR ve Birmanya 
ve 30 Nisan 1999’da Kamboçya 
örgüte dahil olmuştur.
4.5 milyon kilometre kareye 
yayılan ASEAN bölgesinin 
toplam nüfusu 500 milyon 
civarındadır.
ASEAN örgütünün öncelikli 
hedefleri arasında bölge 
ülkelerinin ekonomik 
büyümesine ivme 
kazandırılması, toplumsal ve 
kültürel gelişim, bölgede barış 
ve istikrarın sağlanması yer 
almaktadır.
 
2003 yılında ASEAN liderlerinin 
ASEAN’ın 3 bölümü kapsaması 
gerektiği kararı üzerine ASEAN 
Güvenlik Topluluğu, ASEAN 
Ekonomik Topluluğu ve ASEAN 
Toplum ve Kültür Topluluğu 
oluşturuldu.

ASEAN’ın en üst karar verme 
organı her yıl gerçekleştirilen 
ASEAN devlet başkanları 
zirvesidir. ASEAN ülkelerinin 
dışişleri bakanları da her yıl bir 
kez bir araya gelmektedir. Ayrıca 
tarım ve ormancılık, ticaret, 
enerji, çevre, finans, sağlık, 
yatırım, işgücü, hukuk, kırsal 
gelişim, yoksullukla mücadele, 
telekomünikasyon, uluslararası 
suç, ulaştırma, turizm gibi 
konularda ASEAN ülkelerinin 
bakanlarının bir araya geldiği 
toplantılar düzenlenmektedir.
 
Koordinasyonun sağlanması 
ve diplomatik ilişkilerde 
bulunulması amacıyla 
ASEAN örgütünün Pekin, 
Berlin, Brüksel, Canberra, 
Cenova, İslamabad, Londra, 
Moskova, Yeni Delhi, New 
York, Ottawa, Paris, Riyad, 
Seul, Tokyo, Washington ve 
Wellington’da temsilcilik ofisleri 
bulunmaktadır.
 
Türkiye, Güneydoğu Asya 
Ülkeleri Birliği Dostluk ve 
İşbirliği Anlaşması’na (ASEAN/
TAC) katılım belgesini 23 
Temmuz 2010 tarihinde 
imzalamıştır.

Ermin Siow (Malezya Altın takı ve Mücevher Birlikleri Federasyonu - FGJAM), Ng Yih Chen (4. AEC+6 Değerli Taş ve Mücevherciler 
Başkanları Zirvesi), Kith Pheara (Kamboçya Değerli Taş ve Mücevherciler Birliği), Li King Hi (Hong Kong Mücevher & Yeşim Taşı 
Üreticileri Birliği, Hayashi Maruyama (Japonya Mücevherciler Birliği), Mia Florencio (Filipinler Mücevherciler Konfederasyonu), 
Suittipong Damrongsakul (Tayland Taş ve Mücevherciler Birliği-TGJTA), Dr. Le Ngoc Dung (Vietnam Değerli Taş Sanat-El Sanatları 
Birliği, Tseng Chin Tsai (Taiwan Mücevher Endüstrisi Birliği), Ayhan Güner (Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği), Letitia Chow 
(UBM Asia Ltd Mücevher ve Yayıncılık Grubu İş Geliştirme), Fiorence Chan (Hong Kong Jewellery Magazine)

JTR      HABER
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Resmi Gazete’de yayınlanarak yürülüğe giren değişikliğe göre Dolaşım ve 
Menşe belgelerinin satış ve onay işlemleri yetkisi İhracatçı Birlikleri’ne 
verildi. Mart ayında yapılan değişiklik sonrasında sektör ihracatçıları dolaşım 
ve menşe belgeleri onay işlemlerinde İhracatçılar Birliği’ni tercih etti.

Dolaşım belgeleri satış 
ve onay yetkisi artık 
İhracatçılar Birliği’nde. 
11 Eylül 2014 tarih ve 29116 
Mükerrer Sayılı Resmî 
Gazete’ de yayımlanan 
değişiklik ile 5910 sayılı 
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile 
İhracatçı Birliklerinin Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 3 üncü maddesine 

“TIR karneleri, ATA, A.TR 
ve EUR.l dolaşım belgeleri, 
menşe şahadetnameleri 
ve EAN-UCC çizgi kod 
işlemleri, mal ve hizmetlerin 
uluslararası ticaretindeki 
beyanname, vesika ve benzeri 
belgelerin düzenlenmesi 
ve/veya onaylanması.” 
şeklindeki (d) bendi eklenerek, 
Mücevher İhracatçıları Birliği, 
ihracatçılar ve/veya gümrük 

müşavirliklerine söz konusu 
belgelerin satış ve onay 
işlemlerinde yetkilendirildi.
 
Bu kapsamda, Mücevher 
İhracatçıları Birliği’nce 
uluslararası dolaşım 
belgelerinden A.TR, 
Basitleştirilmiş A.TR, Menşe 
Şahadetnamesi, Özel Menşe 
Şahadetnamesi (Form A), EUR-
1 ve EUR-MED belgelerinin 

ihracatçı firmalara veya gümrük 
müşavirlerine satış ve onay 
bedeli 5 TL olarak belirlendi. 
Firmaların söz konusu 
hizmetten yararlanabilmeleri 
için ‘’Taahhütname’’ ile 
başvurmaları yeterli.

Dolaşım Belgeleri mart 
ayından itibaren  Dış Ticaret 
Kompleksinde A Blok zemin 
katta verilmeye başlandı.

İhracatçılar Dolaşım ve 
Menşe Belgeleri Onayında 
Birliği Tercih Ediyor
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“Acentalar ve komisyoncular 
 sektöre büyük zarar veriyor”

Her yıl ülkemizi ziyaret eden 
turist sayısında artış olmasına 
karşın sektörün turistlere 
yaptığı satışın sürekli azalmakta 
olduğuna dikkat çeken Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ayhan Güner turizm acentaları 
ve komisyoncuların etik dışı 
faaliyetleri sebebiyle turistik 
bölgelerde binlerce mağazanın 
kapandığını, Kapalçarşı ve 
çevresindeki esnafın ise turistlere 
gerçekleştirdiği satışın son 
derece düşük düzeyde kaldığını 
söyledi. Güner bu sorunu Çırağan 
Sarayı’nda düzenlenen Sektörler 
Toplantısı’nda Başbakan Davutoğlu 
ve bakanlara aktardı.

“Turistik bölgelerde 
sektör kan kaybediyor”
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ayhan 
Güner Çırağan Sarayı’nda 
düzenlenen Sektörler 
Toplantısı’nda Başbakan 
Davutoğlu ve bakanlara 
hitaben yaptığı konuşma 
ile son derece önemli bir 
konuyu gündeme taşıdı. 
Türkiye’nin turizm gelirleri 
ve turist sayısı her geçen 
sene artarken kuyumcu ve 
mücevhercilerin bu artıştan 
yararlanamadığı gibi, turizm 
acentaları ve komisyoncuların 
etik dışı faaliyetleri sebebiyle 
sektörün kan kaybettiğini, 
turistik bölgelerde binlerce 
mağazanın kapandığını 

belirtti. Ülkeyi ziyaret 
eden turist sayısı her geçen 
yıl artarken kuyumcu 
mağazalarının kapandığını 
belirten Güner şu 
değerlendirmelerde bulundu; 
“1995 yılında ülkemize gelen 
turist sayısı 7,7 milyon kişi 
iken 2014 sonu itibariyle 
bu sayı 34 milyonu aştı. 
Türkiye’nin turizm gelirleri 
de 4,9 milyar dolardan 41,4 
milyar dolara yükseldi. Ancak 
burada sektörümüz açısından 
son derece önemli bir tablo 
var. Söz konusu dönemde 
turistik bölgelerde bulunan 
4000’e yakın kuyumcu 
mağazasının en az 3000’i 
kapatmak zorunda kaldı. 
Örneğin Alanya’da 1995’te 
570 kuyumcu varken şimdi 

bu sayı 50 bile değil. Side 
ve Manavgat’taki 250 olan 
kuyumcu sayısı şimdi 30’un 
altında.”

“Turizm rehberleri 
komisyon alabilmek 
için bu ülkeye ihanet 
ediyorlar”
“Günümüzde acentelerin 
gelen turistten %40 – 60 arası 
komisyon almasından dolayı 
turizm esnafını bitirdiler. 
Marmaris, Bodrum, Alanya, 
Kemer, Side bunlar bizim ilk 
turistik satış yerlerimizdi. 
Mağaza sayıları azaldı. 
Halbuki turist sayısına göre 
dükkan sayısı artması lazım. 
Sonuç olarak mücevher 
sektörü acenteler yüzünden 

Türkiye’ye gelen turistten hiç 
bir şekilde faydalanamıyor. 
Turizm yöresindeki esnafımız 
artık bu işe dur demeli, işine 
sahip çıkmalı. Çünkü center 
denen büyük mağazalara 
giden tursite ‘buradan 
alışveriş ederseniz problem 
yok, ama dışarıdan alırsanız 
problem var’ deniyor, turistler 
kandırılıyor. Konuşa konuşa 
rehberler Türkiye’nin imajını 
kötülediler.”

“Mücevher dükkanı 
yerine Kapalıçarşı’da 
lokumcu açılıyor”
Turizm bölgelerinde satışlar 
son derece azaldı. Mücevher 
dükkanı yerine Kapalıçarşı’da 
lokumcu açılıyor. Sahil 
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1995 Turist Sayısı 7,7 milyon
Tuzim Geliri: 4,9 Milyar $
Ortalama Harcama: 684 $

2000 Turist Sayısı 10,4 milyon
Tuzim Geliri: 7,6 Milyar $
Ortalama Harcama: 764 $

2005 Turist Sayısı 20,3 milyon
Tuzim Geliri: 24,1 Milyar $
Ortalama Harcama: 842 $

2010 Turist Sayısı 24,9 milyon
Tuzim Geliri: 33 Milyar $
Ortalama Harcama: 755 $

2014 Turist Sayısı 34,3 milyon
Tuzim Geliri: 41,4 Milyar $
Ortalama Harcama: 828 $

yörelerine gittiğinizde sahte 
t-shirt ve çanta satılıyor. 
1000 dolarlık yüzük yerine 
10 dolara t-sirt satıyoruz. 
Turizm yöresindeki kuyumcu 
oda başkanları ve ticaret 
odası temsilcileri 20 sene 
önce kaç kuyumcu dükkanı 
varmış, şimdi kaç tane 
var açıp bakabilirler. Ben 
bizzat bildiğim için %80 
azalma olduğunu rahatlıkla 
söyleyebilirim. Bugün 
Kapalıçarşı’nın onda biri bile 
olmayan Dubai Gold Shouk’ta 
senede tursitlere 10 milyar 
dolarlık ürün satışı yapılıyor. 
Bütün Türkiye’nin turistelere 
sattığı 1,2 milyar dolardır. 
Kuşadası’na gemi geldiğinde 
turistler acenteler tarafından 
çarşıya bırakılmıyor. 15 
dakikalığına çarşıya gitmesine 
izin verilen turiste satış 
yapabilmeniz mümkün 
değil. Esnafın yaşama hakkı 
kalmadı. Komisyonlar 
sebebiyle fiyatlar çok 
yükseliyor. Turizm rehberleri 
komisyon alabilmek için 
bu ülkeye ihanet ediyorlar. 
Bu büyük potansiyeli 
maalesef kaybettik. Bütün 
turizm yörelerindeki 
çarşıların kalitesi düştü. 
20 sene öncesinden geriye 

gidiyoruz. Artık çarşılarda 
Çin’den alınan ucuz lamba 
satılıyor.  Türkiye bu işten 
çok büyük para kaybediyor. 
Bütün çarşılar gece 1-2 ye 
kadar açık olurdu. Türkiye 
Hindistan’dan sonra en 
büyük üretim gücüne sahip 
ama buna rağmen bu acente 
ve rehberler yüzünden 
sektörümüz büyük zarar 
görüyor.”

“Mücevher sektörü her 
yıl milyarlarca dolar 
kaybediyor”
“2014 yılı sonu itibariyle 
ülkemize gelen yabancı turist 
sayısı 34 milyonu aştı. Turistik 
bölgelerdeki çalışma sistemi 
ile ilgili gerekli düzenlemeler 
yapılırsa her yıl 
3 – 3,5 milyar 
doların 
üzerinde 

mücevher satışı yapabiliriz. 
Her turiste yalnızca 100 dolar 
satış yapılabilse bile bu rakama 
ulaşabiliriz. Bu çok ciddi bir 
rakam. Sektörümüzün yıllık 
ihracatının 3,1 milyar dolar 
olduğunu varsaydığımızda ne 
kadar büyük bir potansiyeli 
değerlendiremediğimiz 
ortadadır. Bu önemli problemi 
Sayın Başbakanımız ve 
bakanlarımıza Çırağan 
Sarayı’nda düzenlenen 
Sektörler Toplantısı’nda arz 
ettim. Bundan sonraki süreçte 
de bütün sektör olarak bu 
konunun takipçisi olmalıyız.”

“Sektörü turizm 
bölgeleri geliştirdi”
“Kuyumculuk ve mücevherat 
sektörünün ihracata turizm 
bölgelerine yapılan satışlarla 
başladı diyebiliriz. Bu sayede 
hem ürün kalitemiz, hem 
tasarım gücümüz gelişti. 
Bu sektörümüzün bugün 
dünyada en önemli ülkelerden 
biri haline gelmesinde, 
kendimizi yetiştirmemizde 
son derece faydalı oldu. 
Ancak acentelerin ve 
komisyoncuların haksız 
faaliyetleri sebebiyle çok 
önemli bir pazar ortadan 
kalktı.”

1995 Yılında Türkiye’yi ziyaret 
eden turist sayısı 7,7 milyon iken 
2014 yılındaki ziyaretçi sayısı 34 

milyonu aştı. Ancak aynı dönemde
turistik bölgelerdeki mücevherci

sayısı yüzde 80 oranında azaldı
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Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner 
başkanlığındaki MİB heyeti, Malezya’nın başkenti Kuala 
Lumpur’daki ASEAN+6 Mücevher Birlikleri Başkanları Zirvesi'nin 
ardından bu kez de Hong Kong fuarı ile eşzamanlı olarak 
düzenlenen JNA Awards ödül gecesine katıldı.

Türk Mücevher sektörü
Hong Kong'taydı
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1. Mükemmelliğin 30 yılı ödülü: Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association
2. Yılın markası: Chii Lih Coral Co Ltd
3. Yılın patronu: Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Co
4. Yılın endüstri inovasyonu: China Stone Co Ltd, Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd, Shenzhen United BlueOcean 
Technology Development Co Ltd, Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd
5. Yılın üreticisi – Gemstone Cutting & Polishing: RMC Gems India Ltd
6. Yılın üreticisi – Diamond Cutting & Polishing: Hari Krishna Exports Pvt Ltd 
7. Yılın üreticisi – Gem-Set Jewellery: Lorenzo Jewelry Ltd
8. Yılın üreticisi – Precious Metals-Only Jewellery: Shenzhen Ganlu Jewelry Co Ltd
9. Yılın yabancı girişimi – ASEAN Countries: PANDORA Production Co Ltd
10. Yılın yabancı girişimi – India: J. B. And Brothers Pvt Ltd

Ödül kazananlar

ASEAN+6 
ülkelerinin 
oluşturduğu 
AEC (Asean 

Economic Forum 
Community) işbirliği örgütü 
kapsamında Mücevherciler 
Başkanları’nın, Malezya’nın 
başkenti Kuala Lumpur’daki 
toplantısına katılan 
Mücevher İhracatçıları Birliği 
daha sonra da Hong Kong’da 
dünya mücevher devleriyle 
bir araya geldi.  
ASEAN+6 toplantısında 
özel konu olarak katılan 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ayhan Güner 
başkanlığındaki heyet Hong 
Kong Fuarı ile eşzamanlı 
olarak düzenlenen JNA 
Awards Ödül Törenine 

katıldılar. MİB Başkanı 
Ayhan Güner ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa 
Kamar’ın yanı sıra sektörün 
önde gelen firma temsilcileri 
Arpaş’tan Murat Ergün, Eriş 
pırlanta’dan Levent Eriş, 
Gülaçtı Kuyumculuk’tan 
Hasan Gülaçtı da geceye 
katılanlar arasında yer aldılar. 
Türkiye’nin, dünyanın her 
yerindeki pazar olanaklarını 
titizlikle araştırdığının 
altını çizen Güner, Asya’nın 
hem üretim hem de pazar 
kapasitesi anlamında büyük 
önem taşıdığını belirterek 
şunları söyledi:
“Türkiye bugün dünyanın 
en önemli mücevher 
endüstrilerinden birisine 
sahip... Bu kapasitenin 

doğru kanalize edilmesi 
halinde rakipleriyle işbirliği 
Türkiye’ye de kazandıracaktır, 
rakiplerine de… Bugün 
dünya sıralamasında 
Türkiye’nin önünde 2 ülke 
var; Çin ve Hindistan… Bu 
ülkeler aynı zamanda Türkiye 
ile işbirliğini geliştirmek 
konusunda da bizimle 
aynı fikirdeler. Her adımı 
atıyoruz, dünya mücevher 
sektörü ile her yerde ve 
her platformda bir araya 
geliyoruz ve her seferinde 
ihracatımızı bir adım daha 
ileri taşıyoruz.”
JNA Awards Gala Gecesinde 
özel konser ve gösterilerin 
yanı sıra 15 kategorideki 18 
ödül de sahiplerini buldu.



Lüks perakendeyi yeniden şekillendirmek için;

Mücevher ve pırlanta satışlarında artışı yakalamak için 
danışmanların, pazarlama ve araştırma şirketlerinin 
çalışmaları her yıl yeni ufuklar açıyor. Bu yılın ikinci 

döneminde yapılan American Express Platinum Card’ın 
“Lüks Araştırması” günümüzün tüketicisinin eğilimlerini 

detaylı olarak ortaya koyuyor.

Üst gelir grubunu 
dilimlere ayıran 
araştırma, yıllık 
gelir arttıkça 

yapılan lüks harcamalarının, 
gelir içindeki oranının kat kat 
arttığını göstermekte.
Diğer taraftan Luxury 
Institude tarafından son 
yayınlanan Luxury Retail 
in 2015, düzenli 
olarak 
yaptıkları 

“Luxury Survey”in sonuçlarını 
ana başlıklarda toplayarak 
önemli ipuçları veriyor. Tüm 
bunları uzun zamandır bilinen 
ve yeni pazarlama fikirleri 
ile bir araya getirdiğimizde 
ortaya bazı ipuçları çıkıyor;
American Express Platinum 
Card’ın araştırma sonuçlarına 
göre, 1965 ile 1976 
yılları arasında doğan “X 

Jenerasyon”u, kendilerinden 
önceki jenerasyon olan 

Baby Boomers’a 
göre değerli takı 
alımlarında çok daha 

bilinçli. 
Luxury 

Institude’ün araştırmasına 
göre ise genç grubu 
oluşturan Millennial 
Generation (doğum yılları 
1980 ile 2000’lerin başları 
arasında değişen) için ise 
kişisel ilişki kurulması ve özel 
hissetmek çok önemli. 
Lüks ürün tüketicisi olan tüm 
jenerasyonlar iyi bir servis ve 
kendine güven için, daha fazla 
ödeme yapmaya gönüllüler. 
Luxury Enstitüsü’ne göre, 
sadece bir kaç marka özellikle 
mağaza bağlantılı ilişkiler 
kurmakta uzmanlaşmıştır.
American Express Platinum 
Card’ın yaptığı araştırmadan 
alınan sonuca göre, 390,400 
$ yıllık geliri ile “rich” sayılan 
grup, yıllık geliri 152,500$ 
olan «affluent» grubunun 
üç katından fazla lüks 
harcaması yapıyor. Bu durum 
mücevherde de geçerli. 
Zengin grup mücevher ve saat 
için yılda ortalama 17,185$ 
harcarken affluent grup 5,163$ 
harcıyor.
Aynı araştırmaya göre lüks 
ürün tüketicisi indirim 
ve özel fiyatlardan çok 
etkileniyor. Grubun %83ü 

iyi bir indirimin alışveriş 
kararlarını çok ciddi oranda 
etkilediğini söylerken yine 
büyük çoğunluğu çok nadiren 
bir ürüne tam bedelini 
ödeyip indirimsiz aldığını 
itiraf ediyor. Bu da bir kez 
daha fiyatlandırmanın ve 
lüks bir ürüne yakışır şekilde 
sunulacak özel kampanyaların 
önemini ortaya koyuyor.
Mücevher gibi özel ve 
nadide bir ürünü sunarken, 
güzel tasarımların yanında 
özel hikayelerinin olması 
satınalma eğilimini yüksek 
oranda arttırıyor. Buradaki 
asıl challenge ise mağaza 
personelinin hikayelerdeki 
duygu yükünü, tasarlayan 
kadar yoğun müşteriye 
aktarabilmesi.
Mücevherde güven çok 
önemli. Pek çok nihai 
tüketici, alış veriş yapmak için 
mücevher mağazasını uzun 
süredir tanıdığı ve güvendiği 
yerler arasından seçiyor. 
Uluslararası laboratuvar 
sertifikalarının ne olduğu 
ve önemi anlatıldığında 
satınalma eğilimini artıyor.

JTR      HABER
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Türk kuyumculuk 
ve mücevherat 
sektörü Eylül 
ayı içinde 

dünyanın en önemli 
organizasyonlarından biri 
olarak kabul edilen Hong 
Kong Jewellery Show’da 
dünyanın dört bir yanından 
gelen ziyaretçilerini 
ağırladı. Milli fuar katılımı 
çerçevesinde düzenlenen 
organizasyonda çok 

sayıda firmamız yer aldı. 
Özellikle Çin ekonomisinde 
yaşanan olumsuz gelişmeler 
sonrasında merakla 
beklenen fuarda yine  
dünyanın dört bir yanından 
1000’in üzerindeki firma 
katılımcı olarak yer aldı. 
Ancak Asya’da yaşanan 
ekonomik durgunluğun 
etkilerinin gözlendiği 
fuarda ziyaretçi sayısında 
yaşanan azalış dikkat çekti. 

Hong Kong Jewellery 
Show’da geçtiğimiz yıldaki 
organizasyona göre %40 
oranında ziyaretçinin 
azaldığı fuar sonunda 
yayınlanan raporlara yansıdı. 

Özellikle son yıllarda dünya 
mücevher endüstrisinin 
kalbinin attığı yer olarak 
kabul edilen Hong Kong’da 
yaşanan durgunluk, global 
mücevher endüstrisi 

tarafından da temkinli 
karşılandı. Gerek üretim 
gerekse tüketim pazarı 
anlamında son derece 
önemli olan Uzak Doğu’da 
yaşanan durgunluğun 
global endüstrisin genelini 
de olumsuz etkileyeceği 
tahmininde bulunan 
uzmanlar, ihracatta pazar 
çeşitlendirme stratejisinin 
son derece önem 
kazandığının altını çizdi. 

Hong Kong Fuarı’nda 
%40 daralma
Global mücevher endüstrisinin en önemli organizasyonlarından 
biri olarak kabul edilen Hong Kong Jewellery Show geride kaldı. 
Geçtiğimiz yıla göre ziyaretçi sayısının %40’a varan oranda azalması, 
mücevher endüstrisinin önümüzdeki dönemde sergileyeceği 
performans açısından olumsuz değerlendirmeler yapılmasına sebep 
oldu. Fuarda milli katılım organizasyonu çerçevesinde Türkiye’den çok 
sayıda firma ziyaretçilerini ağırladı.
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Gümrük Sorunları 
Masaya Yatırıldı
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa 
Atayık, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Özdemir, Şube Müdürü Şirzat 
Akbulak ve Mücevher Tanıtım A.Ş. Genel Müdürü Ali Ramazan Şanto, Kargo 
Gümrük Müdürü Nurol Özkan’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede sektör 
mensuplarının gümrüklerde yaşadığı problemler ve çözüm yolları masaya 
yatırıldı.

Mücevher İhracatçıları 
Birliği firmalarımızın 
gümrük işlemlerinde karşı 
karşıya kaldıkları sorunlar 
ve bunların çözümü ile ilgili 
çalışmalarına devam ediyor. 
Gümrüklerde firmalarımızın 
yaşadığı sıkıntıları yakından 
takip eden Birlik Yönetimi, 
yetkililerle işbirliği içerisinde 
çalışarak, sıkıntıların azalması 
ve işlemlerin hızlanması 
için yeni çözüm yolları 
bulunması adına sürekli 
temaslarda bulunuyor. Bu 

amaçla yapılan çalışmalardan 
birinde Mücevher İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mustafa 
Atayık, Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Can Özdemir ve 
Şube Müdürü Şirzat Akbulak, 
Mücevher Tanıtım A.Ş. Genel 
Müdürü Ali Ramazan Şanto, 
Kargo Gümrük Müdürü Nurol 
Özkan’ı makamında ziyaret 
etti. Süreçlerin hızlanması 
adına ortaya konulabilecek 
projeyle ilgili yapılan çalışmayı 
Kargo Gümrük Müdürü 

Nurol Özkan’a aktaran heyet 
adına açıklama yapan Mustafa 
Atayık, görüşme ile ilgili 
şunları söyledi; ‘’Mücevher 
İhracatçıları Birliği olarak 
ihracatçı firmalarımızın, dış 
ticaret işlemlerini en hızlı ve 
doğru bir şekilde yapabilmesi 
adına kamu kurumları ile 
birlikte çalışarak çözüm 
yolları üretmeye çalışıyoruz. 
Firmalarımızın yaşadıkları 
sıkıntıları sınıflandırıyor, 
bu sıkıntılarla ilgili çözüm 
önerileri geliştiriyor ve bunları 

yetkililerle paylaşıyoruz. 
Bugüne kadarki süreçte bunun 
çok faydasını gördük ve değerli 
müdürlerimizin de desteği 
ile önemli çalışmalara imza 
attık. Yeni projemizle ilgili de 
görüşlerini almak üzere Kargo 
Gümrük Müdürümüz Sayın 
Özkan’ı ziyaret ettik. Kendisi 
ile karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunduk. Sayın Özkan’ın 
da tavsiyeleri sonrasında 
projenin son halini verecek ve 
sektörümüzle de paylaşacağız.’’
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2014 yılında imzalanan bir anlaşma 
ile Türkiye, Avrupa Birliği’nin yedi 
yıllık yeni araştırma ve yenilik 
çerçeve programı “Horizon 2020 
(H2020)”ye tam erişim hakkına sahip 
oldu. Türkiye, daha yüksek ve iddialı 
hedeflerle ve daha emin adımlarla 
bu programdan en yüksek faydayı 
sağlamaya çalışacak. TÜBİTAK’ın cazip 
yeni Destek ve Ödül Programları ile 
her sektörden olduğu gibi kuyumculuk 
ve mücevherat sektöründen pek çok 
firma da hazırlayacakları projeler ile bu 
fırsatlardan yararlanabilecekler. 

H2020’den yararlanmak istiyorsanız 
zaman kaybetmeden size en uygun 
çağrıyı ve konu başlığını yenilenmiş 
www.h2020.org.tr web sitedensinden 
bulun. Nereden başlayacağınızı 
bilemiyorsanız TÜBİTAK Horizon 
2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi 
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 
irtibata geçebilir ve size, sizin kişisel 
deneyim veya kurumsal araştırma 
stratejilerinize uygun önerileri 

alabilirsiniz. 2007-2013 yılları arasında 
Türkiye’den 1.097 kuruluş toplam 
portföy büyüklüğü 2,8 Milyar Avro 
olan 1.012 projede yer aldı. Sizin de 
hazırlayacağınız proje bu kapsamda 
değerlendirilebilir.
İşte Horizon 2020’nin yeni çağrıları 
ve destek ve ödül programları ile ilgili 
sorular ve yanıtları;

2014-2020 yılları arasında 
ne kadarlık bir bütçeden 
yararlanabiliriz? 
2020 yılına kadar yaklaşık 80 milyar 
Avro’luk bir bütçenin tüm Avrupa’dan 
gelecek gerek konsorsiyumlu 
(çok ortaklı) gerekse bireysel (tek 
araştırmacı/kurum odaklı) projelere 
dağıtılması öngörülüyor. Projeler 
bilimsel mükemmeliyet, etki ve 
uygulama kriterleri açısından 
değerlerlendirilikten sonra finansal 
olarak desteklenecektir. Tabi ki tüm 
bu destegin karşılıksız hibe şeklinde 
oldugunu hatırlatmamızda fayda var. 

Kimler yararlanabilir?
• Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ 
Birlikleri
• Bireysel Araştırmacılar, Üniversiteler, 
Araştırma Merkezleri, Kamu 
Kurumları
• Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası 
Organizasyonlar

Büyük Fırsatlar

JTR      HABER

Dünyanın en büyük araştırma ve yenilik programı Horizon tam erişime 
açıldı. Üniversiteler, kamu kurumları ve araştırma kurluşlarının yanısıra 
sanayi kuruluşları ve KOBİ’ler de Horizon 2020’nin sunduğu çok önemli 
fırsatlardan yararlanabilecek. Horizon 2020 kuyumculuk ve mücevherat 
sektöründen proje geliştirecek firmalar için de büyük önem arz ediyor.
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H2020’de hangi tür projelerim için 
finansal destek alabilirim?
Toplumsal Sorunlara Çözümler: 
Toplumu ve vatandaşları etkileyen 
genellikle çok disiplinli ve çok ortaklı 
araştırmalar (çevre, enerji, gıda, sağlık, 
güvenlik, sosyal bilimler ve ulaşım)

Endüstriyel Liderlik/Ortaklık:  
Avrupa endüstrisinin teknolojik 
gelişim seviyesini bir adım daha 
ileriye götürecek konularda çok 
disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar 
(nanoteknoloji, ileri malzemeler, ileri 
imalat, üretim teknolojileri, bilgi ve 
iletişim teknolojileri, biyoteknoloji, 
uzay, KOBİ’lerde yenilik ve risk 
finansmanına erişim)

Bilimsel Mükemmeliyet: Dünya 
standartlarında bilim yapılmasına 
olanak sağlayacak, yetenekli 
araştırmacıların kariyerlerini 
geliştirecek, onları Avrupa’da kalmaya 
cezbedecek, bunun için uygun koşulları 
sağlayacak ve ayrıca en iyi araştırma 
altyapılarının geliştirilmesine destek 
verecek olan programlar (Avrupa 
Araştırma Konseyi, Marie Skladowska 
Curie, Araştırma Altyapıları, Yeni ve 
Gelişen Teknolojiler) 

Tabi ki bu kadar değil. Sadece Türkiye 
gibi AB Çerçeve Programları’ndaki 
performansını yükseltmek isteyen 
ülkelere özel olarak yayınlanan çağrılar 
yoluyla eşleştirme, mükemmeliyet 
merkezleri oluşturma gibi desteklerden 
de faydalanabilirsiniz.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine 
Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek 
ve Ödül Programları kapsamında 
hangi destek ve ödüllerden nasıl 
faydalanabilirim?

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine 
Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek 
ve Ödül Programları kapsamında 
H2020 programına katılımı ve 
projelerin kabul oranını artırmak 
amacıyla;

• H2020 Kapsamında düzenlenen proje 
pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum 
toplantılarına katılmak için seyahat 
desteği,

• ERC Projeleri, Marie Skladowska-
Curie Programları proje önerilerinizin 
başarı şansını yükseltmek için uzman 
kişi ve kuruluşlardan ön değerlendirme 
hizmeti alma desteği,

• Ortaklı projelere koordinatör olmanız 
için seyahat desteği, organizasyon 
desteği, proje yazma-sunma 
eğitimi, proje yazdırma ve proje ön 
değerlendirme hizmeti alımı gibi 
destekleri içeren koordinatör olma 
destek paketi,

• H2020 kapsamında sunduğunuz, eşik 
üstü puan alan ancak desteklenmeyen 
projeleriniz için eşik üstü ödülü,

• H2020 kapsamında ortak, koordinatör 
veya baş araştırmacı olarak sunduğunuz 
ve desteklenen projeleriniz için 
proje tipine ve bütçesine bağlı olarak 
hesaplanan başarı ödülü.
 
Kimden yardım alabilirim?
• İlgilendiğiniz alt programdan sorumlu 
Ulusal İrtibat Noktası ile irtibata geçin
• Ünivesitedeyseniz AB/Proje/Teknoloji 
Transferi Ofisiniz ile irtibata geçin
• Daha önce desteklenen projelerin 
sahipleriyle irtibata geçin.

Artırılmış bütçesi ve genişletilmiş 
kapsamı ile H2020’de 
yaralanabileceğiniz pek çok yeni fırsat 
sizleri bekliyor.

DETAYLI BİLGİ: www.h2020.org.tr

Mevcutta Türkiye 
olarak 451 
milyon Euro 
katkı sağlanan 
programdan 
yapılan proje 
başvuruları 
neticesinde 
Türkiye’nin aldığı 
geri dönüş oranı, 
sağlanan katkının 
ancak %60’ıdır.
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UBM Rotaforte tarafından düzenlenen ve dünya genelindeki 500’ü 
aşkın mücevher fuarı içerisinde ilk 5’te yer alan “Istanbul Jewelry 
Show” Ekim Fuarı, 15-18 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleşecek.
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Türkiye mücevher 
sektörünün yanı 
sıra 110’u aşkın 
ülkeden sektör 

profesyonellerinin yakından 
takip ettiği fuar 41’inci defa 
sektör profesyonellerini 
buluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl, mücevher 
ihracatının 3 Milyar 108 
Milyon 750 bin USD’ye 
ulaştığı önümüzdeki beş 
yıllık hedefte bu rakamın 
5 Milyar USD olarak 
öngörüldüğü, 2023’te ise 
12 Milyar USD Mücevher 
ihracatının hedeflendiği 
Türkiye’de bu ihracatın %80’i  
“Istanbul Jewelry Show” da 
gerçekleşiyor.

UBM Rotaforte Murahhas 
Aza’sı Sayın Şermin Cengiz; 
“30 yıl önce mücevher 
üretimi hasat mevsimine göre 
ayarlanırdı bugün ise İtalya ile 
yarışır haldeyiz.” dedi…

Dünyanın en büyük 
kuyumculuk ülkesi olmayı 
hedefleyen Türkiye’nin, 30 
yılda çok büyük yol katettiğini 
belirten Şermin Cengiz; 
“Bugün Türkiye Mücevher 
sektörüne baktığımızda 30 
yıl içerisinde, gerek sektörün, 
gerekse Istanbul Jewelry 
Show’un Türkiye mücevher 
ihracatına çok büyük 
katkısağlayarak, beraber yol 
aldığını görüyoruz. Sektör, 
artık uluslararası kulvarda 
mücevher sektöründe tek 
tabanca olan İtalyanlar’la 
yarışıyor. Öyleki, Mücevher 
İhracatçıları Birliği Ağustos 
ayı mücevher sektörü 
verilerine göre, mücevher 
sektörü Ağustos ayında yüzde 
133,84 ile 2015 yılının miktar 
bazındaki en yüksek ikinci 
ihracatına imza atarken değer 
bazında artış oranı ise yüzde 
25’lere ulaştı” dedi.

Türkiye’de mücevher 
ihracatının yüzde 80’inin 
Istanbul Jewelry Show’da 
gerçekleştiğine dikkat çeken 
UBM Rotaforte Genel 
Müdürü Şermin Cengiz;  
“Türkiye’nin İtalya’dan 
sonra dünyanın en büyük 
2. İhracatçısı, İtalya ve 
Hindistan’dan sonra ise en 
büyük 3. üreticisi olduğunu 
belirtti.

Sadece mücevher sektörü 
profesyonellerinin ziyaret 
edebildiği fuarda, Türkiye 
başta olmak üzere, 
İtalya, Lübnan, Litvanya, 
Meksika, Rusya, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Hong 
Kong, Tayland ve Kore’den 

toplam 15’i aşkın ülkeden 
800’ün üzerinde dünyanın 
önemli mücevher marka ve 
firmaları çok özel koleksiyon 
ve ürünlerini sergileyecek. 

Her sene Mart ve Ekim 
ayları olmak üzere 
yılda 2 kez İstanbul’da 
gerçekleştirilen, Uluslararası 
“Istanbul Jewelry 
Show”Fuarı, mücevher 
sektöründe bir dünya 
markası olmasının yanısıra 
Türkiye Mücevher Sektörü 
İhracatında% 80’e yakın iş 
hacmi yaratması açısından 
da gerek ülke ekonomisi, 
gerekse mücevher sektörü 
için büyük önem taşıyor.

41. Uluslararası “Istanbul Jewelry Show”
Ekim Fuarı, 30 yıldır kesintisiz olarak

UBM Rotaforte tarafından düzenleniyor.
İşte rakamlarla 30 yıl

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

Jewellery Exports in 30 years;

Without interruption, 41st International
“Istanbul Jewellery Show” October Fair,
have been organized by UBM Rotaforte
for around 30 years. Below you can
see this 30 years with figures;

   

Mücevher sektöründe
ihracat rakamının
yıllara göre
dağılımı; 

Jewellery sector
export figures

according
to years;

1992 1996 2006 2014

12.7
milyon $ 

109.2
milyon $

1.2
milyar $

3 milyar
108 milyon
750 bin $

1992199620062014

12.7
million $

109.2
million $

1.2
billion $

3 billion
108 million

750k $

Yıl
Katılımcı

firma
Ziyaretçi
  ülke 

Ziyaretçi
  sayısı (kişi) Year Exhibitor Visitor

Country
Number of

Visitors



Dünya Altın Konseyi’nin 
yayınladığı yeni 
Altın Talep Trendleri 

raporu, Amerika’da 2014 
yılının ikinci çeyreğinde 25 
ton olan altından mamul 
mücevher talebinin bu yılın 
ikinci çeyreğinde yüzde 2’lik 
bir artışla 25.5 tona çıktığını 
bildirdi. 

Rapor, düşük fiyatların talep 
üzerindeki ufak artışı teşvik 
ettiğini belirtti. Altın, ikinci 
çeyrekte ons başına 1,192.40 
dolardan seyrederken, bir sene 
öncesinden bu yana yüzde 7 
ve ilk çeyrekten itibaren yüzde 
2 oranında düştü. Bununla 
birlikte, destekleyici talep, sarı 

altının bijuteri için popülaritesi 
anlamına gelmekteydi; şimdi 
ise daha çok düğüne özel bir 
popülaritesi var.
Dünya Altın Konseyi, düşük 
altın fiyatları yavaş yavaş 
tüketicilere işlenirken, 
Amerika’daki altın talebinin 
artmaya devam edeceğini 
umduğunu belirtti. Konsey 
ayrıca, dört çeyrekte toplam 
117.6 ton olan Amerika 
mücevher talebinin 2011 
yılının üçüncü çeyreğinden 
bu yana en yüksek seviyede 
olduğunu kaydetti.

 

Amerika Altın İthalatı 2. 
Çeyrekte %9 arttı 
Medya raporları, Amerika’da 
altın ithalatının 30 Haziran 
2015’te biten çeyrekte yaklaşık 
üç yıldır görülen en yavaş 
büyüme oranı olarak %9 
arttığını bildirdi. Raporlar, 
çeyrek boyunca ülkenin14,792 
kg ithal ederken, 2014 
yılının aynı ayına kıyasla %3 
oranındaki artışla Haziran’da 
4,205 kg’a ulaştığını ortaya 
koyuyor. Altın ithalatı bundan 
önce en az dokuz ardışık 
çeyrekte çift haneli büyüme 
gösterdi. Medya tarafından 
belirtilen bu rakamlar, küresel 
değerli metal danışmanı 

Thomson Reuters GFMS’ın 
analistlerinden sağlanan 
tahminlere dayanmaktaydı. 
Geçen ay yayımlanan 
raporda, GFMS, yılın ilk 
yarısı boyunca Amerika’nın 
yurt içi tüketiminde %13 
oranında artış gözlendiğini 
belirtti. Kurum, Amerika’nın 
en geniş altın tedarikçisi 
haline gelen Hindistan’da 
altın ithalatının %9.5 olarak 
gerçekleşirken, diğer iki en 
iyi altın tedarikçileri olan Çin 
ve İtalya’dan yapılan ithalatın 
düştüğünü kaydetti. Diğer 
taraftan, raporlara göre gümüş 
ithalatı ikinci çeyrekte %11’e 
yükselirken, platin ithalatı 
%39’a fırladı.

Amerika’da 
altına talep 
yükseliyor
Amerikalı tüketiciler, geçtiğimiz birkaç 
yıla oranla daha fazla altından mamul 
mücevher satın alıyor. 
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Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği 
Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mustafa Atayık, 5000 
yıllık bir kültürel miras 
birikimine sahip olan 
Anadolu topraklarının 
özellikle el sanatkarlığı 
anlamında dünyanın 
en zengin coğrafyası 
olduğunu belirtti. Bu 
zenginliğin gelecek 
kuşaklara aktarılması 
adına Mücevher 
İhracatçıları Birliği olarak 
da önemli çalışmalar 
yaptıklarını vurglayan 
Atayık konu ile ilgili 
şu değerlendirmelerde 
bulundu; ‘’Mücevher 
İhracatçıları Birliği 
olarak, bu coğrafyada 
sahip olduğumuz 
kültürel değerleri gelecek 
kuşaklara aktarmak ve 
bu değerlerimizle ilgili 
gerek yurt içi gerekse yurt 
dışında bilinç oluşturmak 

adına çalışmalar yapıyoruz. 
Gümüş el sanatkarları ile 
ilgili yaptığımız çalışmalar 
da bunlardan bazıları. 
Gümüş EL Sanatkarları 
Derneği GESAD ile 
koordineli çalışmalar 
yapıyor, gerek yurt içi ve 
yurtiçi fuar katılımları, 
gerekse üretici rehberleri 
hazırlanması ile GESAD’a 
destek olmaya çalışıyoruz. 
Geçtiğimiz hafta gümüş 
el sanatkarlarımızı 
yurtiçi ve yurtdışına 
tanıtmak amacıyla 
yabancı dilde ‘’Gümüş 
Üreticileri Rehberi’’ 
hazırladık. Bu rehberde, el 
sanatkarlarımızla ilgili çok 
sayıda firmanın bilgilerine 
ulaşmak mümkün. Bu 
rehberin dağıtımına New 
York’ta gerçekleştirilen 
fuarla birlikte başlanacak. 
Bu fuarda aynı zamanda 
GESAD için özel bir alan 
tahsis ettik. Fuar süresinde 
sanatkarlarımızın eserleri 
yabancı ziyaretçilere 

tanıtılacak. Bu konudaki 
desteklerimiz devam 
edecek.’’
Gümüş el sanatkarlığının 
çok köklü bir alan 
olduğunu belirten Mustafa 
Atayık, artık kaybolmaya 
yüz tutmuş bu mesleğin 
yaşatılması adına çok 
kişiye görevler düştüğünün 
altını çizdi. Atayık 
konu ile ilgili 
açıklamalarına 
şöyle devam etti; 
‘’Bu sanat dalı çok 
zor şartlar altında 
icraa edilmeye 
çalışılıyor. Gerekli 
tanıtım faaliyetleri 
yapılamadığı 
için bu değerden 
gerektiği gibi 
faydalanamıyoruz. 
Oysa bu alanda 
önemli bir 
potansiyel var. 
Bugün Paris’e 
gittiğinizde 
makine ile, 
neredeyse el dahi 

değmemiş bir gümüş 
objeyi astronomik fiyatlara 
satın alıyorsunuz. Oysa 
bizim ustalarımız çok 
daha kalitelerini, bir 
sanatçı titizliği ile hayata 
geçiriyorlar. Bu konuda 
aynı zamanda Kültür 
Bakanlığı’na da görev 
düştüğü kanaatindeyim.’’

JTR'den 
GESAD'a Destek
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mustafa Atayık, çok zengin 
bir kültürel mirasa sahip olan Türkiye’nin, 
gelecek kuşaklara aktarmak zorunda olduğu 
çok sayıda değer olduğunu ifade etti. Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner 
ve yönetim kurulunun bu alanda yapılan 
çalışmalara destek verdiğinin altını çizdi.
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Krikor Orta İnciyan

Hüseyin Azmi Baykal
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Milka Karaağaçlı tarafından yönetilen Kısmet by 
Milka Jewelry dünya çapında çalışan bir mücevher 
markası… Kısmet adını vermiş olduğu markasıyla, 
adını duyurmuş bir takı tasarımcısı olan Milka 
Karaağaçlı ile tasarımları üzerine konuştuk.

Sizi mücevher 
tasarımcılığı 
ile buluşturan 
hikâyenizi anlatır 

mısınız?

Kasım 2008”e kadar 
yani toplam 15 sene, 
hiç ara vermeden, işime 
âşık durumda çalıştım. 
Pazarlama ve iletişimle iç 
içe geçti yıllarım. Aynı yıl 
Londra’da yaşayan bir İngiliz 
arkadaşıma hediye olarak, 
nazar boncuklu bir kolye 
götürdüm. Spiritüelliğin 
yeni trend olduğu dönemde, 
Türk geleneklerini 
temsil eden bu kolye çok 
beğenildi. Arkadaşları 
bana bileziğini, küpesini, 
kolyesini sipariş etmeye 
başladılar. E tabii, kafamda 
fikirler uçuşmaya başladı. 
3 haftada 70 farklı nazar 
boncuklu model yaptım 
ve Londra’ya yolladım, 
tamamı satıldı. Kısa 
sürede çok yol kat edince 
işin şekli değişti. İnsanlar 
tasarımlarımı beğenip almak 
istedikçe içimdeki üretme 
isteği büyüdü. Hayata 
bakışımı, inançlarımı ifade 
edebileceğim bir alan 

bulmuştum. İşin inceliklerini 
öğrendikçe daha büyük haz 
duymaya başladım ve bu işe 
balıklama daldım!

Tasarımlarınız kadar 
ismiyle de dikkat çeken bir 
markanız var. O nedenle 
sormadan edemiyoruz, 
neden “Kısmet”? 

Her an hayatta bir 
seçim yapıyoruz ve 
her an geleceğimizi 
şekillendiriyoruz. Aslında 
kendi kararımızla kendi 
geleceğimizi yaratıyoruz. 
Kısmet; şans demek, 
talih demek, nasip 
demek… Gelecekle 
ilgili... Mücevherlerimde 
kullandığım taşlar her 
türlü negatif enerjiyi geri 
yansıtıyor, bu şekilde 
kendimi koruyarak kendi 
seçimimi yapıyor, geleceğime 
karar veriyorum. Ben 
diyorum ki bu marka 
benim Kısmet’im, şansım. 
Kısmet taktığımda gerçekten 
kendimi iyi hissediyorum 
ve şansımın, enerjimin 
açıldığına inanıyorum. Her 
bir ürünü bu güzel enerjiyle 
tasarlıyorum. Kısmet 

takanlar bunu çok iyi biliyor. 
Ben kısmet kelimesine 
çok inanırım. Her işin, her 
olayın gerçekten kısmeti ile 
geldiğine de inanıyorum. 
Kısmet kelimesini yabancılar 
da “kısmet” olarak telaffuz 
edebiliyorlar. Ben de, dünya 
çapında tanınan bir marka 
olmayı hedeflediğim için 
markamın adını kısmet 
koydum.

Birlikte çalıştığınız bir 
tasarım ekibi var mı yoksa 
tüm tasarımlar sizin 
elinizden mi?

Tasarımların tamamı bana 
ait. 

Tasarımlarınızı çalışırken 
nelerden besleniyorsunuz? 
Size ilham veren detaylar 
neler? 

İlham kaynağım hayatın 
kendisi, yaşadığım 
tecrübeler, geçmişim, 
hayallerim, sevdiklerim... 
En çok da sevdiklerime 
duyduğum heyecan, 
aşk… Bence tasarımın 
hikâyesini bilirseniz aldığınız 

mücevhere 
daha çok 

bağlanıyorsunuz 
ve işte o 
zaman hissederek 
taşıyorsunuz. Bu 
bakış açısıyla yaratıyorum 
tasarımlarımı. Mesela tatile 
gittiğim zamanlar koleksiyon 
çıkartıyorum. Gündelik 
yaşantımızda oturup 
kendimizi dinleyecek çok 
vakit olmuyor, hep yapacak, 
koşturacak bir şey buluyoruz. 
Üç günlük bir tatile 
gideyim, ikinci gün beynim 
boşalır. Boşaldığı zaman da 
beynimin içindekiler dışarıya 
çıkıyor. O zaman üretmeye 
başlıyorum, tatilden dönünce 
de çizmeye başlıyorum. 

Bunların yanında 
okuduğum 
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kitaptaki bir cümle, dergide 
gördüğüm mimari bir 
detay ya da yolda yürürken 
hissettiğim bir duygu da beni 
harekete geçirebiliyor.

Koleksiyonlarınız arasında 
sizin için en özel parçanız 
hangisi? Bir hikâyesi var mı? 

Tasarladığım koleksiyonların 
arasından böyle bir seçim 
yapmam çok zor. Her biri 
farklı zamanların ve farklı 
duyguların yansımalarından 
doğdu. Her birinin yeri 
çok ayrı... Ancak illa ki bir 
koleksiyon seçmem gerekirse 
ilk yaptığım nazar boncuklu 
tasarımlarımı söyleyebilirim. 
Benim kısmetimi açan ilk 
koleksiyonum çünkü…

Mücevherde şu sıralar ön 
plana çıkan renk ve taşlar 
neler? Bu trendler sizin 
takılarınıza yansıyor mu? 

Kullandığım taşların hepsi 

en iyi kalitede ve hakiki 
taşlar. Beyaz, siyah ve konyak 
rengi pırlanta kullanıyorum. 
Renk katmak istediğimde 
yakut ve naturel safirin 
değişik renklerini katıyorum 
tasarımlarıma. Tüm bunların 
yanında koleksiyonlarımda 
farklı materyaller kullanmayı 
da seviyorum. Onyx 
taşlar, ipek kumaşlar hatta 
abanoz kullandığım diğer 
materyaller arasında… 
Aralarından bana en yakın 
koleksiyon “bu” diye seçmem 
çok zor. Farklı bakış açıları ve 
farklı duygularla tasarladığım 
için hepsi benim bir yanımı 
yansıtıyor.

Tasarımlarınızı satın almak 
isteyenler size nerelerden 
ulaşabilir?

Yurtdışında aralarında 
Amerika, Avusturalya, 
Birleşik Arap Emirlikleri, 
Fransa, İngiltere, İsviçre, 
Japonya, Kıbrıs ve Kuveyt’in 
de bulunduğu toplam 9 ülkeye 
ihracat yapıyorum. Bunun 
dışında “ Kısmet” Amazon.
com’da da satışta. New 
York’ta da ayrıca Fragments 
diye çok iyi bir showroomla 
çalışıyorum. İstanbul’da 
Nişantaşı ve Suadiye’de Kısmet 
by Milka showroomlarımız 
var. 
 

Dönem dönem bazı dizilerde 
kullanılan tasarımlarınız 
tüm Türkiye’de ses getiren, 
aranan modeller haline 
geldi. Bu popülerliğin 
markanıza bir katkısı oldu 
mu? Yine böyle bir projeniz 
olacak mı?

Doğru zamanda doğru yerde 
olmak çok önemli. Kısmet, 
Ask-ı Memnu’daki Bihter 
kolyelerini ve Feriha’nın ünlü 
kanat kolyesini tasarladı. 
Elbette ki bu tasarımların 
markanın tanınmasında 
büyük katkısı oldu. 
Ancak zaman değişiyor 
ve bence artık dizilerle 
ünlü olacak tasarımların 
devri geçti. Ben hep yeni 
ve farklı olana imza atmayı 
hedefliyorum kendime. 
İlerde yapacağım projeler de 
dizi sponsorluğundan öte 
olacaktır.

“Artık dizilerle ünlü olacak tasarımların 
devri geçti. Ben hep yeni ve farklı olana 

imza atmayı hedefliyorum.”
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ABD’nin Las Vegas kentinde 
düzenlenen dünyanın en 
önemli fuarlarından birine 
katılan Türk Mücevher 
Sektörü temsilcileri, 
geçtiğimiz yıllara göre 
yoğun bir ilgi gördü. ABD 
ile mücevher ihracatının 
Mayıs ayında yüzde 24’ün 
üzerinde arttığını belirten 
Mücevher İhracatçıları Birliği 
Başkanı Ayhan Güner; “Halen 
ticaretimizin pozitif yönü var. 
Las Vegas fuarı hem ABD hem 
de dünya pazarı bakımından 
önem taşıyor” dedi.

JTR      HABER

Sektör Las Vegas’ta 
Sahne Aldı
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Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği 
tarafından 

gerçekleştirilen Türkiye 
pavyonu, JCK Las Vegas Show 
mücevher fuarında hedefine 
ulaştı. Geçtiğimiz yıla göre 
zayıf bir fuarın yaşandığı Las 
Vegas’ta bu sene çok dinamik 
bir fuar gerçekleştiğine 
dikkat çeken MİB Başkanı 
Ayhan Güner; Türkiye’nin 
bu fuardan beklentilerini 
karşıladığını ve fuardaki 
performansın önümüzdeki 
dönemde mücevher ihracatı 
rakamlarına yansıyacağını 
belirtti. 

Türk Mücevher Sektörü’nün 
en çok ihracat yaptığı 
ülkelerin başında gelen ve 
sektörün geleneksel pazarları 
arasında yer alan ABD ile 
ihracat verilerinin tedricen 
artış gösterdiğine dikkat çeken 
Güner; “Mayıs ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 24’ün üzerinde artış 
var. Biz mevcut pazarımızı 
korumak ve geliştirmek 
adına elimizden ne geliyorsa 
yaptık ve yapacağız” dedi. Bu 
yıl Türkiye’nin 10. kez milli 
pavyon ile katıldığı fuarda 
41 firma ürünlerini sergiledi. 
Devletin desteklerinin de en 

efektif şekilde kullanıldığı 
fuarda reklam ve tanıtım 
çalışmalarına da büyük önem 
verildi. Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nin World Diamond 
Mark işbirliği ile hazırladığı 
World Diamond Magazine 
dergisi de Las Vegas fuarı 
katılımcılarına dağıtıldı. 
Fuara tüm dünyadan 20 
bin perakendeci ve 600’ün 
üzerinde VIP perakende 
mağazası katıldı. Fuara katılım 
gösteren Türk firmaları, geçen 
seneye göre çok daha yoğun 
bir ilgi gördüklerini belirttiler. 
Bölgedeki en önemli fuar 
olan Las Vegas Show’u 
değerlendiren MİB Başkanı 
Ayhan Güner, 2014 yılında 
global krizin etkileriyle ivmesi 
düşen fuarın bu sene yeniden 
ivme kazandığını belirtti. 
Fuardaki tüm alanların dolu 
olmasının, fuara katılan 
perakendeci sayısının yüzde 20 
artmasının ve Türk firmalarının 
gördüğü ilginin, önümüzdeki 
dönemde bu ülkeye mücevher 
ihracatına olumlu yansımasının 
kaçınılmaz olduğunu söyleyen 
Güner sözlerine şöyle devam 
etti:

“Fuara katılan firmalarda, 
geçtiğimiz yıllara göre daha 
yüksek hacimli iş yaptıklarını 
öğrendik.  Katılımcı firmalar 

gelecek yıllardaki fuarlara 
katılım konusunda geçen 
seneye göre artık daha 
iyimser. Biz MİB olarak 
Türk mücevher sektörünü 
tanıtabilmek amacıyla en 
verimli adımları atıyoruz. 
Türkiye, en yoğun ihracat 
yaptığı geleneksel pazarlarında 
önemli bir gerileme 
yaşıyor. Biz de bu nedenle 
yeni pazarlar arıyoruz ve 
buralarda geçtiğimiz yıllarda 
hiç olmayan ticaret ciroları 
yakalıyoruz. Ancak bir yandan 
da BAE, ABD gibi geleneksel 
pazarlardaki konumumuzu 
korumak ve güçlendirmek 
için çalışıyoruz. Özellikle 
perakende yönünden çok 
kuvvetli olan Las Vegas Show 

bizim için bu nedenle çifte 
önem taşıyor. Hem en önemli 
ticaret ortaklarımızın başında 
gelen ABD’li dostlarımız 
açısından önemli… Hem 
de dünyanın en büyük 
fuarlarından biri olması 
sebebiyle diğer pazarlar 
bakımından önemli… Burada 
yaptığımız her çalışma sadece 
ABD pazarını değil, gelişmeye 
çalıştığımız yeni pazarlarda da 
önümüzü açacak.”

MİB Başkanı Ayhan Güner, 
Las Vegas Show’daki iş 
bağlantılarının önümüzdeki 
aylarda ihracat rakamlarına 
yansımalarını da takip 
edeceklerini ve kamuoyu ile 
paylaşacaklarını belirtti.
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Las Vegas'tan Notlar...
Dünya mücevher takviminin en önemli fuarlarından biri 
olarak gösterilen JCK Las Vegas geride kaldı. ABD pazarının 
hareketlenmesine ilişkin önemli ipuçlarının ortaya çıktığı fuarla ilgili 
izlenimleri bir kaç başlık altında toplamak mümkün.

1.Katılımcılar fuardan 
iyimser ayrıldı.
JCK Las Vegas fuarının 
açılış gününde koridorlarda 
gezerken, elmas tüccarları 
iyimserliklerinden 
bahsediyordu. Bazıları, 
satışçıların doğuştan 
iyimser insanlar olduğunu 
öne sürebilir ancak elmas 
sektöründe genelde 
satışçıların gerçekçi 
olduğu görülmektedir. 
Bu iyimserliğin kaynağı, 
Amerikan pazarındaki bir 
inanış ve aynı zamanda 
parlatılmış elmas fiyatlarının 

dibe vurduğuna dair bir his 
olabilir. Fiyatlar daha fazla 
düşmeyecekse, o zaman 
perakendeciler için daha fazla 
fiyat düşüşü istemenin bir 
anlamı yok. İlk sahnede bir 
silah göründüğünde, üçüncü 
sahnede bu silah patlar, bu 
mantıkla ilk etapta ortaya 
çıkan iyimserlik de bir hayal 
kırıklığı işaretidir.

2.Amerika Tamam, 
Dünyanın Geri Kalanı 
Yavaş
 Katılımcılar, sürekli olarak 

Amerikan pazarı ile ilgili çok 
fazla endişelenmediklerini 
asıl endişelerinin dünyanın 
geri kalanına olan satışlar 
olduğundan bahsetti. Çin 
ve Hong Kong’taki talepler, 
sürekli olarak devam eden bir 
yavaşlamadan muzdarip ve 
Japonya gibi diğer pazarlarda 
da söylentilere göre elmas 
talebi düşük.
 Diğer yandan Amerika’da 
talepler yavaş ancak sürekli 
bir hızda. En büyük tüketici 
pazarı olarak, hacim burada. 
Ve şu anda, tüccarların aradığı 
da bu - sabit bir nakit akışı 

yaratan hacim.

3.    Fiyatlar Dibe Vurdu, 
Toptancılar Stoklarının 
Değerini Koruyor
 Geçtiğimiz son birkaç ay 
içinde nakit akışı yaratma 
dürtüsüyle – düşen talebe 
klasik bir tepki olarak – 
parlatılmış elmasların toptan 
fiyatları düştü, neredeyse 
tamamen kar payı kaybının 
yaşandığı bir noktaya geldi (ve 
bazı durumlarda, parlatıcılara 
göre, bu noktayı da geçti). 
 Fuardan bu kadar kısa bir 
süre sonra fiyatların daha da 
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düşüp düşmediğini ve eğer 
düştüyse ne oranda düştüğünü 
söylemek zor. Ancak, genel 
düşünce, fiyatların daha da 
düşmesine izin vermemekti. 
Toptancılar, kar çizgilerini 
ve bariz nedenlerden ötürü 
stoklarının değerini korumak 
istiyor. Dahası, ürünlerinin 
değerine oldukça güveniyorlar. 
Bu çok önemli. Bir noktada, 
düşük fiyatları reddetme veya 
perakendecilerin duyduğu 
güveni kaybetme riskini göze 
alma ihtiyacı duyacaklar. Bu 
güven zaten tüketici nezdinde 
aşınıyor ve farklı yönlerde ele 
alınması gerekiyor.

4.   Kalıcı Ekonomik Elmas 
Değerinin Vurgulanması 
Gerektiğine Dair Büyüyen 
bir Kavrayış
Kısmen, elmaslarla ilgili 
sorun onların gereksiz bir 
ürün olarak algılanmasıdır. 
Bunlar yiyecek veya barınak 
değil. Ancak, elmasların, 
sürekli olarak değerli olma 
gibi başka dişe dokunur 
özelikleri var. Sektördeki çoğu 
insan, elmasların yeniden 
satış değerinin vurgulanması 
gereken bir konu olduğunu 
düşünüyor.
 Yeni başlayanlar için, popüler 
bir efsaneyi çürütmek 
gerekiyor: bir tüketicinin 
bir elması mağazaya geri 
götürüp satmaya çalıştığında 
aldığı düşük fiyat ile 
‘’kanıtlanmış’’ elmasların çok 
da değerli olmadığı kanısı. 
Bu efsaneye göre şöyle bir 
beklenti var, perakendeden 
bir elmas aldıktan sonra 
bunu perakendenin 
üstünde yüksek bir fiyata 
başka bir perakendeciye 
satabilmelisiniz. Açıkçası bu 
perakende iş modeline hiç 
uymuyor – düşük fiyattan 
al yüksek fiyata sat, toptan 
fiyatıyla al, perakende 
fiyatlarıyla sat. Tam perakende 
fiyatı artı kar payı ile birlikte 
geri alma beklentisi pek 
gerçekçi değil. 
 
Ayrıca, en azından bazı 

perakendecilerin müşterilerin 
cahilliğinden yararlanıp 
onlardan eski elmaslarını satın 
alırken toptan fiyatlarının 
çok daha altında ödeme 
yapmaları söz konusu. Bu 
konuda temkinliyim. Bazı 
durumlarda, toptan fiyatları, 
tüketicilerin aldığı ödeme ve 
dürüst uygulamalar arasında 
uçurum var ve bu da tüketici 
pazarında oldukça olumsuz 
bir düşünce oluşturur ve 
sonuçta gelip bizi belimizin 
aşağısından vurur. .

 Elmas sektöründeki 
çoğu insan, toptancılar ve 
perakendeciler, bir orta 
yolun bulunması gerektiğine 
inanmaya başlıyor. Tüketiciler, 
hangi elmasların iyi bir 
yeniden satış değerine sahip 
olduğunu ve zaman içinde 
değerin ne olduğunu takip 
etme ve bulma yöntemini 
öğrenmeleri gerekiyor 
ve bunu da geleneksel 
perakende modelini 
bozmadan veya romantizmin 
kaybolduğuna dair elmasları 

metalaştırmadan yapmak 
gerekiyor.
 
JCK’de bir panel sırasında 
Forevermark CEO’su 
Stephen Lussier lüks elmas 
sahipleriyle konuştukları 
zaman konuşmayı ‘’4C’lerin 
dışına’’ taşıma ihtiyacının 
doğduğunu söyledi.  Demek 
istediğim de bu, bir elmasın 
değerini etkileyen diğer 
özellikleri anlatmak. Bu, De 
Beers VP’nin, özellikle de De 
Beers perakende markasından 

sorumlu Başkan Yardımcısının 
cesur bir ifadesi. De Beers, 
tüketicilerle konuşmayı 
romantizmden, sonsuz aşktan 
alıp ticari ürün dünyasına 
taşımayı istiyor.

5.    Pazarlama İhtiyacına 
İlişkin Konuşmalar Nihayet 
Eyleme Dönüşüyor
 De Beers ‘Elmas, sonsuza 
kadar’’ sloganıyla genelleyici 
bir elmas tanıtımı pazarlama 
kampanyasını sona erdiğinden 
beri, çoğu kişi, şirket 

veya diğer işletmelerden 
inisiyatif almalarını ve elmas 
kategorisini herkesin çıkarı 
için tanıtmalarını istedi, talep 
etti, diledi ve hatta yalvardı. 
Şimdiye dek ve tek bir istisna 
ile, elmas, birilerinin, herhangi 
birinin ilgilendiği bir şeydi. 
Birden bire, çalışmalarda 
birçok girişim yer almaya 
başladı. 
 Öncelikle, bu, ‘’birisi’’ 
yapacaktır şeklindeki talebin 
sonu ve eğer başka kimse 
yapmıyorsa bakalım biz nasıl 
yapabiliriz düşüncesinin 
başlangıcıdır. Bu, yeni bir 
soluk. Girişimler arasında, bir 
grup madenci, bir grup sektör 
aktivistleri, özel konuları 
düşünen küçük tüccar grupları 
ve daha niceleri yer almakta. 
Bu, önemli bir değişim. 
Bana göre sırtınızı duvara 
verdiğinizde, değişim başlar.

6. Fiyat Noktası
 Alıcılar, fiyat konusunda 
oldukça bilinçli. Bunun nedeni 
kısmen perakendecilerin tıpkı 
toptancılar gibi giderlerini 
oldukça sıkı bir şekilde 
kontrol etmesi. Elmas sektörü, 
perakendecilere kadar her 
evresinde satışlarda bir düşüş 
yaşıyor. Diğer bir sebep de, 
durumdan en iyi şekilde 
yararlanıp pazarlıkla bir veya 
iki puan daha fiyatları indirip 
indirmeyeceklerini görme 
çabasıdır.

Katılımcılar, sürekli olarak 
Amerikan pazarı ile ilgili çok 

fazla endişelenmediklerini 
asıl endişelerinin dünyanın 

geri kalanına olan satışlar 
olduğundan bahsetti. Çin 

ve Hong Kong’taki talepler, 
sürekli olarak devam eden bir 

yavaşlamadan muzdarip ve 
Japonya gibi diğer pazarlarda 

da söylentilere göre elmas 
talebi düşük.

De Beers ‘Elmas, sonsuza kadar’’ sloganıyla 
genelleyici bir elmas tanıtımı pazarlama 

kampanyasını sona erdiğinden beri, çoğu kişi, şirket 
veya diğer işletmelerden inisiyatif almalarını ve 

elmas kategorisini herkesin çıkarı için tanıtmalarını 
istedi, talep etti, diledi ve hatta yalvardı.



7. Perakendecilerin Stok 
Seviyeleri Yüksek (Ancak 
mutlaka Doğru Ürünler ile 
Değil)
 Sadece toptancıların stok 
problemleri yok. Toptancılar, 
perakendecilerin de aynı 
problemden muzdarip 
olduğunu bilse şaşırabilir. 
Bir yıl önce satın aldıkları 
şey çok büyük ihtimalle hala 
vitrinlerde ve eskiyor. Stokları, 
satışlarla aynı paralelde değil 
ve bu sıkışık durum onların 
yeni ürünlerle sunumlarını 
yeniden canlandırmak için 
çok da esneklik sağlamıyor. 

8. Satışlar olağanüstü 
değildi, ancak umut vardı
 Bir karat veya daha küçük 
yuvarlak elmaslarda çok da 
fazla hareketlilik yoktu ve 
satış fiyatları düşüktü. Süslü 
şekillerde uzmanlaşmış 
birkaç şirket, özelikle 
Minder 
ve 
kenar 

taşları için satışların iyi 
olduğunu belirtti. Bu, 
geleneksel öğelerden 
büyülenmeyen tüketicilerin 
ilgisini çekebilecek bir nesne 
olarak ‘’farklı’’ olan bir şeye 
olan ilgiyi yansıtıyor.
 
Diğer yandan, daha büyük 
ürünler, yüksek fiyatlı 
öğelerin daha çok ilgi görme 
trendinin parçası olarak daha 
iyi satış yaştı. Görünüşe göre, 
Amerikan tüketicilerinin üst 
sınıfı hala elmas almaya ilgi 
duyuyor. Hem yeterli bütçeleri 
var hem de ilgililer. Bu da, 
Tasarım fuarında görülen iyi 
işin bir işareti. Her iki fuarda 
da marka ve belirli bir stil 
sahibi tasarımlar, perakende 
segmentlerinde bir ikileme 

dikkat çekti - lüks ürünler 
etkileyici ve tüketiciler 
bunların harcanan paraya 
değdiğini düşünüyor. Fiyat 
noktası hassas olan öğeler 
çok da iyi durumda değil 
ve umutsuzca pazarlama 
desteğine ihtiyaç duyuyor. 
 
9. El yapımı, Türünün Tek 
Örneği Tasarımlar Çekici
 
İyi tasarlanmış nesneler, 
tüketicilerin dikkatini çekiyor 
ve satış oluşturuyor. Fark 
yaratmakla, yüksek kalitede 
üretim ile yeni ve farklı bir 
şey sunmakla alakalı (evet, 
‘’farklı’’ kelimesi önemli). Bu 
çok büyük bir fark yaratıyor. 
 
Bunlar arasında, el yapımı, 
türünün tek örneği 
tasarımların 

durumu özellikle iyi. Burada 
sebep, yine, fark yaratmak 
olabilir. Toplu üretimden 
geri adım atmak – çok iyi 
tasarlanmış ve yüksek kaliteli 
olsa bile – çok daha büyük bir 
eşsizlik katıyor. Günümüzde 
de satışı oluşturan şey budur!
 
10. Elmas Kaplı Gitarlar 
Müthiş bir İlgi Görüyor! 
 
Coronet elektrik Gibson 
gitarı, JCK Las Vegas fuarında 
stratejik bir konumda 
bulunuyordu ve sabit bir 
izleyici akışına sahipti ve bir 
yıldız çekimiydi. 500 karat 
elmasla kaplı ve 2 milyon $ 
değerindeki gitar her şeye 
sahipti – bir hikaye, stil, göz 
alıcı bir tasarım, farklıydı, 
yeniydi ve eşsizdi. Çelik 
tellerle ve kenar süsleriyle tam 
bir elmas hikayesi.
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İstanbul Vizyon Park  5 
yıl önce bitirilip de kat 
maliklerine teslim edildi. 
Dolayısıyla son derece 

yeni bir kompleks olduğunu 
söyleyebiliriz. Faaliyete 
başladığı ilk dönemlerde, 
normal olarak pek çok 
eksikler mevcuttu. Ancak 
proje aşamasında son derece 
detaylı bir şekilde düşünülmüş 
bir mimarı yapı olduğu için 
ilerleyen zamanlarda malikler 
hiç bir sıkıntı yaşamadılar. 
Bir fabrikanın her türlü 
ihtiyacını karşılayabilecek 
nitelikte. Aşağıda dev bir 
jeneratör parkuru, makine 
dairesi, otomasyon sistemi, 
ısıtma ve soğutma sistemleri, 
güvenlik altyapısı, pis havayı 
atma, ramatların tek noktaya 
toplanması gibi hemen 
hemen her şey düşünülmüş. 
Dolayısıyla eğer bir firma, 
Vizyon Park bünyesinde değil 
de başka bir yerde bütün bu 
imkanlara sahip olmak istese 
son derece yüksek maliyetlere 
katlanmak zorunda kalacaktı. 
İnanılmaz giderlerden 
bahsediyorum ki bunu birebir 
yaşamış kişilerden biri de 
benim. 

Elbette başlangıçta bir sürü 
eksik sözkonusuydu. Biz 
yönetime geldikten sonra 
süratle mevcut problemlerin 
ve eksiklerin üzerine gittik. 
Asit giderlerinden muhasebe 
sistemine kadar pek çok alanda 
problemler sözkonusuydu. 
Artık pek çok açıdan çok 

daha sağlıklı işleyen bir sistem 
mevcut. Bütün bunları tahmin 
edilen bütçenin yaklaşık yarısı 
ile tamamladık. Başkanımız 
Efrim Bağ ve yönetimdeki 
arkadaşlarımız ile birlikte 
çok kısa zamanda çok fazla 
efor sarf ettik. İnanıyorum 
ki buranın metrekaresi 3000 
dolardan 4-5 bin dolarların 
üzerinde çıktı. Burada ciddi 
katma değer yaratıldı.  

İstanbul Vizyon Park’ta 
yaşanan bu gelişmeler ve 
avantajların kullanılabilir 
duruma gelmesi ile birlikte 
doluluk oranları %85’in 
üzerine çıktı. Bölgede ciddi 
bir talep sözkonusu. Artık 

burası Kuyumcukent 
ile birlikte sektörün 
üretim merkezi 
konumundadır. Tabi 
Kuyumcukent’ten ayrılan 
bir takım noktalarımız 
mevcut. Kuyumcukent proje 
aşamasında kuyumcuların 
üretim yapacağı bir tesis değil 
de elektronikçilere hizmet 
verecek bir kompleks olarak 
tasarlandığı için sınırlı altyapı 
imkanlarına sahip. İstanbul 
Vizyon Park sonradan 
inşaa edildiği için ciddi bir 
tecrübe temelinde şekillenmiş 
bir mimari projeye sahip. 
Bu yüzden özellikle belli 
büyüklükteki firmalar İstanbul 
Vizyon Park’ı tercih ediyorlar. 

Görevi 6-7 ay önce devraldık. 
Kuyumculuk sektöründe 
gelen insanlar olduğumuz 
için yaşanan sıkıntılara son 
derece vakıfız. Bu yüzden 
isabetli kararlarla, hızla 
hizmet veriyoruz. Doluluk 
oranlarının daha da artacağını 
öngörüyoruz. Artık sadece 
yatırım amacıyla elde tutulan 
ve farklı beklentilerle kiraya 
verilmeyen sınırlı sayıda yer 
kaldı. Kısacası İstanbul Vizyon 
Park, Türk Kuyumculuk ve 
Mücevherat Sektörü’nün 
gelecek vizyonu çerçevesinde 
üzerine düşen rolü almaya 
hazırdır. 

İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Nurettin Güner sektörün önemli üreticilerini bünyesinde bulunduran 
İstanbul Vizyon Park’ta yaşanan gelişmelerle ilgili düşüncelerini paylaştı. 

NurETTİN GüNEr

Sektörün gelecek vizyonu;
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Uluslararası 
ticaretin 
gelişmesinde son 
derece önemli 

olan fuar organizasyonlarında 
firmaların üzerinde en çok 
durduğu konulardan biri 
kuşkusuz fuar standlarının 
tasarımı. Firma imajının 
ve kurumsal itibarının 
göstergesi olarak da 
değerlendirilebilecek fuar 
standları da zaman içerisinde 
sürekli gelişiyor ve değişim 

gösteriyor. Dünyanın 
önemli fuarları yalnızca yeni 
mücevher koleksiyonlarının 
görücüye çıkmasının yanısıra 
birbirinden görkemli 
standların boy göstermesi 
açısından  da büyük önem 
taşıyor. Özellikle mücevher 
sektöründe faaliyet gösteren 
firmaların fuar standlarının, 
yapılan işin estetik yönünün 
ön planda olması sebebiyle 
son derece önemli olduğunu 
belirten uzmanlar, stand 

tasarım ve mimari süreçlerin 
son derece titizlikle 
yönetilmesi gerektiğini 
belirtiyor. Koleksiyonların 
doğru sergilenmesi, 
ziyaretçilerin rahatlıkla 
ağırlanması, ürünlerin 
güvenliği gibi faktörlerden 
çok daha önemli olarak 
firma imajının yansıtılması 
fuar tasarımını etkileyen en 
önemli faktörlerin başında 
geliyor. Dünya mücevher 
fuarlarınında her geçen 

yıl standlar konusunda da 
önemli gelişmeler yaşandığı 
gözlemleniyor. Tasarımlarda 
dev görseller, gösterişli 
ancak nisbeten ekonomik/
tek kullanımlık malzemeler 
ve ekipmanlar göze 
çarpıyor. Stand tasarımları 
ve mimarisinde de önemli 
değişiklikler yaşanıyor. 
İşte son dönem fuar 
tasarımlarından bazı örnekler.

Fuar Standlarında 
Yeni Dönem



JTR Magazine  31



JTR      HABER

32 JTR Magazine

Viktor Öcal
Sadekar; mücevherin ruhu, tasarımın beyni… Çok az sayıdaki Ermeni Usta 
tarafından sürdürülen bu özel sanat,  Kapalı Çarşı’nın derinliklerinden 
dünyaya ulaşmaya devam ediyor. Eğitimi, geleneksel kültürü, sanatkârlıktaki 
yetişme tarzı ve daha birçok yeteneği ile hem eserlerine hem de sadekarlık 
mesleğine anlam katan bir mücevher ustası… Viktor Öcal… Aynı zamanda 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı olan Viktor Öcal’ın saymakla bitmiyor 
kişisel becerileri… Sektörün kendisine ve kendisi gibi yetiştirilecek daha nice 
sadekara ihtiyacı var.



JTR Magazine  33

Bize biraz 
kendinizden 
bahsedebilir 
misiniz? Bugün 

tükenmekte olduğu bilinen 
bir mesleğin, sadekarlığın 
çok az sayıdaki 
temsilcilerinden birisiniz. 
Sizi böylesi tarih kokan bir 
sanatın artık zor bulunan 
temsilcilerinden yapan, 
zorlu olduğunu bildiğimiz 
o süreçten bahsedebilir 
misiniz?

1971 yılının sonlarına doğru 
Kasım ayında dünyaya 
geldim. Küçük yaşlarda diş 
teknisyenliği çıraklığıyla 
başlayan çalışma hayatım 
okuluma paralel devam etti. 
Torna tesviye atölyesindeki 
devamı gelen çıraklığım 
ilkokulun bitmesiyle birlikte 
Kapalı Çarşı’ya gelişimle 
kuyumculukta devam etti. 
Başlangıçta günümüzde 
artık endüstriyel boyuta 
taşınmış olan tüm sanat 
ve meslek dalları gibi 
çıraklığını yaptığım 
yaldızcılık mesleği bana 
yeterli gelmeyince, ortaokul 
birinci sınıftan sonra 
sadekarlığa geçiş yaptım. 
Sadekarlığıma ek olarak 
dönemin büyük mıhlayıcı 

kalemkâr ve kakmacı 
ustalarından eğitimler 
aldım ve uyguladım. 
Çocukluk rüyam olan fen 
bilimleri merakı ile iç içe 
geçmiş elektronik merakı 
bir yandan bu süreç alınan 
eğitimlerle devam etti.
Sadekarlığı nasıl 
tanımlarsınız?  
Sadekarlık, günümüzde 
modern Türkçede karşılığı 
olmayan bir sanat dalı. 
Hakkıyla yapıldığında 
21 ayrı sanat dalını içine 
alır. Günümüzdeki moda 
tabiriyle tasarımcı, cad-
cam (bilgisayarlı tasarım 
ve modelleme)operatörü, 
imalatçı (atölyeci), telci, 
şarnelci, tesviyeci, saccacı 
(bunu da son yıllarda 
duydum), dökümcü, ocakçı 
sizsinizdir. Çünkü tasarlar, 
maden alaşımını seçer ve 
hazırlar, eritir, döker, çeker, 
keser, biçer, şekillendirir 
ve yaparsınız. Mıhlama ve 
cila hariç tüm uygulamalar 
elinizden geçer. Günümüzde 
branşlaşma adı altında bir 
cehalet donemi başladı. 
Ama endüstri olma yolunda 
ve sanayi olma vizyonunda, 
olması gereken buydu. 
Yani bizler modern tabirle 

moda tasarımcısı değil 
mücevheratın terzileriyiz. 
Tasarlar, yapar, bitirir, 
sonlandırırız. Hatta bazen 
çok canımız sıkıldığında 
oturur mıhlar ve cilasıyla 
birlikte bitiririz. Ki 
dünyada da aslında bu işler 
böyleyken Türkiye’de bir 
garip.

Günümüzde 
sadekarlığı nasıl 
konumlandırıyorsunuz?

Sadekarlık altın çağlarına 
doğru gidiyor ve de 
yükselişte. Çünkü yeni 

tasarımların önünün 
açılması için profesyonellere 
ihtiyaç var. Gerek müstakil 
çalışma yapılsın gerek 
danışmanlık, özellikle 
AR-GE konularında 
fazlasıyla ihtiyaç duyulacak. 
Sadekarlar mücevherat, takı 
ve aksesuar tasarımının 

mühendisleridir. Örneğin; 
Cad yazılımlarının 
sektördeki ilk örneklerinden 
Jewellcad bir sadekarın 
çalışma prensibi ve 
teknikleri üzerine 
kuruludur. Bir başka 
deyişle, herkesin aklında 
bir fikir vardır, ama bunu 
hayata geçirmek için teknik 
bilgi, açı, oran, ölçek, 
konstruksiyon, altyapı ve 
doğru malzeme seçimi 
gerekir ki bunların hiçbiri 
tesadüf değil, tam tersine bir 
uzmanlık konusudur...

Teknolojinin sağladığı 

olanakları tasarımlarınızda 
kullanıyor musunuz?

Çalışmalarımda isin 
tasarım, adı üstünde 
tasarlamak, düşünmek 
kısmında, kaynak taraması 
araştırma gibi konularda, 
evet yoğun bir biçimde 
kullanıyorum. Konunun 
döküm mine ve rodium 
kaplama kısmında… Ama 
asıl sorunuz olan cad-cam 
yani bilgisayarlı tasarım 
ve modellemeye gelince 
2001 yılında kullanmayı 
bırakmıştım. Belki 
günümüz programlarıyla 
tekrar denerim, ama o 
yıllarda ve de şuan piyasada 
gördüğüm çıktılarıyla çok 
mekanik duruyorlar. Sanki 
sanat eseri değil de makine 
yedek parçası gibi... Hatta 
zorlasanız arabanıza piston 
ya da motorunuza gömlek 
niyetine takabilirsiniz. 
Bunun dışında teknolojiyi 
çalışmalarımın 
fotoğraflanması kısmında Viktor ÖCAL

“Ben tasarımlarımla dünyanın öbür ucundaki insanlara 
seslendim, onlar da bu çağrıya cevap verdiler. Kültürü 
sanatı ve bilimi paylaştık. Dünyadaki tanınan bilinen 
insanlar da bu yığından bağımsız değildi. Beğendiler 

aldılar ve bir düşü paylaştık diyelim.”
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kullanıyorum, çünkü 
fotoğraflarımı kendim 
çekiyorum. Uzun yıllardır 
bir mücevherat kitabı 
hazırladığım için çalışma 
süreci çıktıları açısından 
video kayıtlar ve montaj 
masasında birleştirmeler 
yapıyorum. Bazılarını ise 
internette genç arkadaşlar 
için kaynakça olarak 
yayınlıyorum. 

Tasarımlarınızı 
oluştururken nelerden 
besleniyorsunuz?  

44 yasındayım birçok 
alanda eğitim aldım 
öğrenim gördüm. Hali 
hazırda sosyoloji ve tarih 
öğrencisiyim. Yani sizin 
anlayacağınız sürekli hiç 
durmadan okuyorum. 
Çeşitli akademik ve 
akademik olmayan 
platformlarda konuşuyor, 
irdeliyor ve araştırıyorum. 
Ciddi bir veritabanım var ve 
bu da oldukça 
besleyici 
oluyor. 

Fotoğraf çekerim, sonra bu 
fotoğraflardaki insanların 
öykülerini öngörmeye 
çalışırım, değişkenleri 
incelerim... Öğrencilerimle 
girdiğim derslerde onlara 
yüzlerce konu hakkında 
anlatım yapar, onlardan 
da beni çürütecek şekilde 
bulgularla karşıma 
gelmelerini isterim. Bunlar 
beni besleyen şeyler… Genç 
beyinler ve bakış açıları 
önemlidir.

Tasarımlarınızı dünyaca 
ünlü kişilerin üzerinde, 
dünyaca bilinen filmlerde 
görmek mümkün. Türkiye 
sınırlarını aşan bir başarı 
hikayeniz var. Bu gibi 
ünlü kişilerce kullanılan 
tasarımlarınızdan biraz 
bahsetmek ister misiniz? 

Bilemedim ki nereden 
başlayayım… Aslında işin 
öyküsü şu: Ben biraz sıra 
dışı bir adamım. Öykü 

buradan başlıyor 
aslında. Bir kere 

kendime ve 

öğrencilerime 
“yabancı” kelimesini 
yasakladım. 
“Yabancı” kelimesi 
bana hep komik 
gelmiştir... 
Evrimsel olarak ya 
da dinler acısından 
baktığınızda bile 
yabancı değilken, 
üzerinizdeki 
tişört, kullandığınız, 
yaşamınızı çevreleyen 
her şey dünyadaki başka 
bir insanın rüyası ya da 
üretimi... Benim öyküm 
bu gerçeği anladığım 
gün değişmişti... Ben 
tasarımlarımla dünyanın 
öbür ucundaki insanlara 
seslendim, onlar da bu 
çağrıya cevap verdiler. 
Kültürü sanatı ve bilimi 
paylaştık. Dünyadaki 
tanınan bilinen insanlar 
da bu yığından bağımsız 
değildi. Beğendiler aldılar 
ve bir düşü paylaştık 
diyelim. Çünkü tek tek her 
birine girmek ve anlatmak 
fikri ve bu duyguyu 
anlatmak açısından yetersiz 
kalacaktır

Yurt içinde veya yurt 
dışında çalışmalarını 
beğendiğiniz sadekarlar 
var mı? 

Tabi ki, olmaz mı? 
Ben her zaman, tüm 
konferans, seminer ve 
söyleşilerimde, hangi 
alanda konuşuyorsam, 
o alanda beni eğiten ya 

da bir şekilde bir katkısı 
bulunmuş olan üstatların 

adıyla başlarım... Onlar 
olmasaydı bizler bugün bu 
şekilde olamayacaktık. Her 
zaman derim, ben en iyi 
değilim ama beni en iyiler 
eğitti. Öncelikle sevgili 
üstatlarım, ki bunların her 
birinin ismini gururla tüm 
röportaj ve makalelerimde 
tek tek yazdım, Papken 
Özuzun, Onno Gültaşyan, 

Civan Arsık, Kadim Biros, 
Herman Işıkçı, ala-turca ve 
ala-franganın efsane ismi 
Osgiyan Ustam gibi...

Dünyada ilk kez Negatif 
heykel tekniğini kullanan 
sanatçı olduğunuzu bir 
röportajınızda okudum. 
Bize biraz bu teknikten ve 
sizi bu teknikle buluşturan 
hikayenizden bahsedebilir 
misiniz?

Teknik 1997’de Lapidery’e 
(Kıymetli taş işlemeciliği) 
merak sarmamla başladı. 
O dönemde bu ise gönül 
vermiş, Sevgili Ağabeyim 
Ahmet Güven’in taşlar 
üzerine eğilmesi beni de 
bu alana doğru çekti. Süreç 
içerisinde hep daha ileri 
derken dvizorler ve döner 
tablada taş biçimlendirmek 
çok yeterli gelmeyince, 
agad(agadlar) akik üzerine 
mühürler işlemeye başladım 
ki bunlardan bir Romalı 
asker olarak tanınan 
birinin parmağındadır... 
Sonra bu konunun üzerine 
eğildikçe, günümüzden 
300 yıl öncesine kadar 
uzanan, reverse intaglio 
uygulamalarını ele aldım. 
İlk örneklerim bu yöndeydi. 
Sonra taşın sınırlarını 
zorlamaya karar verdiğimde 
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Sevgili Ağabeyim Profesör 
Dr. Mehmet Yılmaz 
Savaşçın’ın ilk videosunu 
izlediğinde şaşırdığı 
tekniği geliştirdim. Taşın 
iç uzayında, 3 boyutlu, 8-9 
eksenli calışmalar yapmaya 
başladım. İlk örneklerimde 
camiler gibi daha kolay 
yapılabilen örneklerden 
sonra Mevlana’yı, Aristo’yu, 
Ataturk’ü işledim. Daha 
sonrasında taş çalışmalarımı 
verdiğim insanların bunları 
kendileri 

yapmışçasına ortaya 
çıkışlarına biraz da 
kızıp çalışmaların bir 
kısmının video görsellerini 
yayınladım. Çünkü benim 
ellerim olan çalışma 
görüntüleriyle röportajlar 
veriyorlardı. Sol elimin 
işaret parmağında bir 
kesik ve dikiş izi vardır, 

beni buradan çok 
rahat seçersiniz. 

Sonrasında 
benden geriye 

bir şey 
kalsın ve 
geliştirdiğim 
teknik 

yaygınlaşsın 
istedim ve 

de bu amaçla 
insanlara 

paylaşıma 
açtım. Bugünlerde 

uygulayıcı sayısında 
artış gözlemliyorum. 

Hz.İsa ve Mevlana’nın 
kullandığı bir söz vardır 

“Bir mum, başka bir mumu 
yakmakla ışığından bir 
şey kaybetmez”. Bizler bu 
dünyadan gideceğiz ama 
bu teknik naçizane benim 
koyduğum isimle devam 
edecek.

Sadekarlık aslında birçok 
yeteneğin ve öğrenilenin 
birleşiminde oluşan bir 
mücevher ustalığı. Sizi 
bu noktada birleştiren 
yeteneklerinizden ve 
aldığınız eğitimlerden 
bahsedebilir misiniz? 

Sadekarlık sanat 
akımlarından bağımsız 
değildir. Bir kültürün 
ya da halkın tüm 
biliminin ve yaşantısının 
yükselebildiği en yüksek 
nokta müziktir... Müziğin 
donmuş hali mimaridir. 
Mimarinin altında plastik 
ve dekoratif sanatlar 
gelir. Dolayısıyla her şey 
önce öğrenim, okuma ve 

müzikle başlar. Bilginiz 
arttıkça dinlemekte ve de 
hoşlanmakta olduğunuz 
müzik yelpazeniz genişler… 
Soruyla alakalı olan kısmına 
gelince heykelden resime, 
vitraya, mozaiğe, rölyefe 
özellikle bu alandaki 
mühendisliğe kadar olan 
eğitimlerim arasında en 
önemli ve belirgin olanı 
müziktir. Müziği duymayı 
ve çizgiye dönüştürmeyi 
öğrettiler. Tüm çalışmaların 
yapılabilmesi için en gerekli 
olan metali bilmektir. 
Metalin doğası, zayıflıkları, 
güçlü yönleri ve nasıl 
hafıza kazandırılacağı… 
İnsanlar beni yüzüklerimle, 
taşlarımla tanıdılar ama 
aslında Kapalı Çarşı’da 
tanındığım ve ünlü 
olduğum alan yaylı ve 
mekanizmalı kilitlerdir...

Özellikle son yıllarda 
Güzel Sanatlar 
Fakültelerinde Mücevher 
Tasarımcılığı bölümleri 
açılıyor ve sayı olarak 
artıyor. Siz bu eğitim 
kurumlarında ders veren 
bir hoca ve eğitimini 
Kapalı Çarşı’da almış bir 
mücevher ustası olarak 

“Mücevher bir kültürdür ve üzerinde 
pırlanta veya değerli taşlar var diye bir 

parça, mücevher olarak kabul edilemez”
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bu eğitimleri yeterli 
buluyor musunuz, nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Gençlerden en çok şikâyet 
aldığım konulardan biri de 
bu konu... Öğrenciler adına 
size teşekkür etmeliyim. 
Ne yazık ki bu alanın 
kanayan yaralarından biri 
de bu okullarda eğitim 
veren hocalarımızın 
neredeyse hiç birinin 
bu alandan olmaması... 
Farklı alanlardan mezun 
olup kadro boşluğu 
nedeniyle bu bölümlerde 
istihdam edilmiş insanlar... 
Aralarından bazıları çeşitli 
olanaklardan faydalanarak 
kendini geliştirmeye 
gayret etse de, bu çok geniş 
kapsamlı bir alan. Meslek 
yüksek okulları ayrı bir 
sorun, çünkü sektörün 
modern teknolojik 
makinelerini ve sistemlerini 
kullanabilmek adına teknik 
eleman yetiştirmek 
amacıyla kurulmuş 
olmalarına 
rağmen, altyapı 
eksikliği ve de 
bilgi seviyesinin 
yetersizliği 
nedeniyle 
işlevsellikten uzaklar. 
Kanayan bir diğer 
yara sektörün büyük 
ustalarının da bu okullarda 
eğitim verememesi. 
Çünkü ya okullara sıcak 
bakmıyorlar ya da okul 
onlardan bu alanda 
diploma soruyor. Oysa 
Batı bu isi çoktan çözmüş. 
Doktora yeterlilik seviyesi 
yalnızca üniversitelerden 
gelmez. Üniversite dışında 
da bu seviye ve üstünde 
insanlar olabilir. Bu 
insanlara fahri doktora ve 
fahri profesörlük vererek 
istihdam sağlanmalı ve 
bilginin dolaşıma açılması 
sağlanmalı. Sonuçta 

profesörlük, profesyonellik 
demektir ve bu insanlar 
yüz yıllardır bu seviyenin 
üstünde. Sorun ancak 
İtalya’nın ve diğer ülkelerin 
uyguladığı gibi çözülebilir. 
Tabi bu durum, bu konudan 
hayatını bu güne kadar 
kazanan, çeşmenin başını 
tutmuş insanları mutsuz 
eder ama umutlarını bu 
okullara bağlamış binlerce 
öğrenci ve aile mutlu olur. 
Tabi bahsettiğim şeyleri 
uygularken particilik veya 
siyasi yakınlık veyahut 
ikili ilişkiler değil daha çok 
işlevsellik ve çalışmalar 
gözetilmeli...

Sektör, özellikle son 
yıllarda, değişen tüketici 
alışkanlıklarına bağlı 
olarak kuyumculuktan 
mücevherciliğe doğru 
bir geçiş yaşıyor. Siz 
kuyumculuk sektörünün 
bugünkü konumunu nasıl 

buluyorsunuz?

Sektör 

genişleyip 
büyüme 
yolunda 
evrilirken kendi 
iç disiplinini 
kaybetti. Ahilik 
ve ehli hiref 
teşkilatının 
uygulandığı bir 
lonca iken, bir 
anda genişledi. 
Büyümeler 
çatlamalarla olur 
yani çatlayarak 

büyürsünüz. Fakat bu 
durum beraberinde kavram 
karmaşası yarattı. Çünkü 
aksesuarın tasarımcısı 
vardır, takının tasarımcısı 
vardır ama mücevherin 
ustası, sanatkârı bir 
ustalık, zevk ve bilgi 
işidir. Aksesuar ve takı 
bir elbiseye eklenti olarak 
tamamlayıcı olurken 
mücevher söz konusu 
olduğunda durum farklı 
olur. Diğerleri takılırken 
ya da giysiyi tamamlarken, 
mücevher giysi konusunda 
belirleyicidir. Sevgili 
arkadaşım Barbaros’un 
ifade ettiği gibi elbise 
için düğme yapmazsınız, 
ama bir düğme için elbise 

dikersiniz. 
Doğru analiz 
etmek lazım.

Tasarımın 
devamlı 

hale geldiği 
bir dönemde 

yaşamaktayız. 
Üretimlerinizin 

“özel” olması için neler 
yapıyorsunuz?

Geniş ve kapsamlı bir 
araştırmayla çizgilerimi 
hazırlıyorum. Bu şekilde 
hazırlanan çizgi, tasarımı 
özel kılıyor. Son yıllarda 
artan, esinlenme adı 
altında katalog tarayıp, 
vitrin gezerek bir 
başkasının çalışmalarını 
kopyalayanların 
tasarımlarına tasarım 
demiyorum. Bu nedenle hiç 
bir kataloga göz ucuyla bile 
bakmam ki aklımda kalır 
çizgim ona evrilir diye. Bu 
da çalışmalarımı özgün ve 
özel yapıyor.

Tasarımlarınızı 
Sultanahmet’teki 
atölyenizde mi 
gerçekleştiriyorsunuz, 

buradan biraz 
bahsedebilir misiniz? 
Satın almak isteyenler 
tasarımlarınızı 
nerelerde bulabilir?  

Sultanahmet gerçek 
İstanbul… O dokuyu 
yasayarak, sokaklarında 
gezerek gittiğim atölyem, 
her şeyin başlangıç noktası. 
Eş zamanlı olarak bu sanatı 
devam ettirecek insanlar 
için Türkiye’de az rastlanır 
bir sanat atölyesi fikrini 
burada hayata geçirmeye 
çalışıyorum. Her şey 
atölyede başlar ama atölye 
tüm dünyaya, çeşitli iletişim 
organlarıyla açık haldedir. 

Çünkü aksesuarın tasarımcısı vardır, 
takının tasarımcısı vardır ama 

mücevherin ustası, sanatkârı bir ustalık, 
zevk ve bilgi işidir. 
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DenizBank 
kuyumculara 
sunduğu 
bankacılık 

ürünleriyle imalatçıdan 
toptancıya, küçük üreticiden 
perakendeciye kadar tüm 
sektör müşterilerine hizmet 
vermeye devam ediyor.
DenizBank Altın Bankacılığı 
Grup Müdürü Cem Turgut 
Gelgör, sektöre sundukları 
ürünleri ve fuar öncesi 
finansman desteği sağlayan 
“Fuar Altın Kredisi” gibi 
yenilikleri şöyle anlattı:
DenizBank olarak, 
Türkiye’nin sürdürülebilir 
ekonomik ve sosyal 
gelişimi açısından altın ve 
mücevherat sektörünün 
ne kadar önemli bir 
noktada konumlandığının 
bilincindeyiz. Bu 
anlayışımızın doğal bir 
uzantısı olarak, uzun 
zamandır sektörün 
büyümesine destek olmak, 
gücüne güç katmak 
üzere çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. DenizBank 
Altın Bankacılığı olarak 
hedefimiz mevduattan 
krediye sektör ihtiyaçlarını 
karşılayacak tüm bankacılık 
ürünlerini 
sunmak. Bu amaçla sektöre 
yönelik konsantrasyonumuzu 
arttırarak müşterilerimizin 
talep ve beklentilerine 
yönelik ürün geliştirmeye 

devam ediyor, sektördeki en 
geniş ürün yelpazesi ile diğer 
bankalardan farklılaşıyoruz.
Kısaca ürünlerimizden 
bahsetmek gerekirse; tüm 
kuyumcu esnafımıza yönelik 
geliştirdiğimiz Eşit Taksitli 
Altın Kredisi, özellikle 
vitrinini zenginleştirip 
işini büyütmek isteyen 
perakendeci kuyumcu 
esnafımıza 48 aya varan 
vadelerde finansman desteği 
sağlıyor ve müşterilerimizin 
kısa vadeli finansman 
ihtiyaçlarını karşılıyor.  
Eşit Taksitli Altın Kredisi 
ile kuyumcu esnafımıza 
birçok avantaj sağlıyoruz. 
Vade ve faizin ilk günden 
belli olması, kilo ile alınıp 
gram ile geri ödenebilmesi, 
taksitler ödendikçe kredi 
limit boşluğu yaratması 
ve vade sonunda 
vitrinlerini bozmadan veya 
sermayelerine dokunmadan, 
dönemlik ödemeler ile 
kredilerinin kapanması bu 
avantajlardan bazıları. 
Yoğunlukla sipariş ile çalışan 
imalatçı kuyumcularımıza 
İmalatçıya Altın Destek 
Kredisi ile destek sağlıyoruz. 
Bu kredi ile amacımız 
imalatçı kuyumcu 
müşterilerimizin sipariş 
üretimi süresince ihtiyaç 
duydukları fonlamayı 
ödemesiz dönem seçeneği ile 
sağlayabilmek. Siparişlerin 

hazırlanması ile vadeli satış 
bedellerinin tahsilatı arasında 
geçen süreçte duyulan 
işletme sermayesi ihtiyacını 
3 aya varan ödemesiz dönem 
ve 18 aya varan vadeler ile 
karşılama imkanını değerli 
müşterilerimize sunuyoruz. 
Bir diğer yenilik ise yine 
sektörde bir ilk olan 

Fuar Altın Kredimiz. Bu 
kredi ürünü sayesinde 
kuyumcularımız ulusal  ve 
uluslararası fuarlara katılım 
öncesi, hazırlık amacı 
ile 6 aya varan vade ile 
kullanabilecekleri finansman 
desteği sayesinde daha 
rahat bir hazırlık dönemi 
geçiriyor.”

DenizBank kuyumculara fuar öncesi finansman desteği sunacak 
yeni kampanyasını açıkladı. “Fuar Altın Kredisi”… DenizBank Altın 
Bankacılığı Grup Müdürü Cem Turgut Gelgör, ürün hizmet ve 
kampanyalarına ilişkin detayları paylaştı.

“Fuar Altın Kredisi”
Denizbank’tan bir yenilik daha;

CEm TurGuT GELGör
DenizBank Altın Bankacılığı Grup Müdürü
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2015  yılında dünyanın en hızlı büyüyen 7. ekonomisi olması beklenen 
Malezya, 30 milyona yaklaşan nüfusu ve yıllık kişi başı 10 bin USD’nin 
üzerindeki geliri ile mücevher ihracatçılarımızın pazar çeşitlendirme 
stratejilerinde üzerinde önemle durmaları gereken ülkeler arasında yer 
alıyor. 
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Malezya (Malay-Asia), 
Güneydoğu Asya’da yer 
alan, doğu ve batı olarak 
iki kara parçasına ayrılmış, 

13 eyaletten oluşan, “seçmece krallıkla” 
yönetilen federe bir devlettir. Malezya 
çok sayıda ada devletinin birleşmesiyle 
oluşmuştur.

29,6 milyon nüfusa sahip Malezya’da 
halkın %55‘i Malay, %25’i Çinli, %10’u 
Hint ve geriye kalan %10’luk kesimse 
diğer etnik kökene sahiptir. Bunların 
5.44 milyonu Doğu Malezya ve 21.2 
milyonu Batı Malezya’da yaşamaktadır. 
Resmi dil Malayca olmasına rağmen 
halkın hemen hemen hepsi kusursuz 
İngilizce konuşabilmekte, bunun yanı 
sıra Arapçada geçerli diller arasında yer 
almaktadır. Ülkede resmi din İslam’dır ve 
Müslüman olan halkın çoğu Malay kökene 
sahip, az bir kısmı ise Hint’tir. Budizm, 
Çinli halk tarafından benimsenen din 

iken Hindu dini de Müslüman olmayan 
Hintlerin inancıdır. Hristiyanlık da yaygın 
olan dinler arasındadır. Malezya federal 
anayasal monarşiye dayalı parlamenter 
demokrasi sistemiyle yönetilmektedir.

Ülkenin GSYİH’si 312 Milyar dolar iken 
KBGSYİH 10.547 dolar seviyesindedir. 
Malezya ekonomisi geçtiğimiz yıl %4,7 
oranında büyüme performansı ortaya 
koymuştur. 

Nüfus Özellikleri
İstatistik kurumu verilerine göre 
Malezya›nın nüfusu 28,6 milyondur. 
Nüfusun %5›i 65 yaşın üzerinde iken, 
%27’si 15 yaşın altındadır. Büyük 
bir çoğunluğu çalışma yaşında olan 
kalan kısmı ise, nüfusun %67’sini 
oluşturmaktadır. 2000›lerde nüfusun 
%62›lik bölümü şehirlerde yaşarken 
bu oran 2010 yılında %71’e ulaşmıştır. 
Malaylar ve Sabah ve Sarawak 
eyaletlerinde yaşayan yerli halkın 
oluşturduğu ve Malezya›nın gerçek 
sahipleri olarak nitelenen Bumiputera 
nüfusun %67,4›ünü oluştururken, 
Çinliler %24,6›sını ve Hindular da 
%7,3›ünü oluşturmaktadır.

Ekonomik Yapı
Malezya ekonomisi hizmetler sektörünün 
hakimiyetindedir. 2012 yılında hizmetler 
sektörünün nominal GSYİH içindeki payı 
%48,3 oranında gerçekleşmiştir. Malezya 
aynı zamanda bazı tarım ürünleri ile 
dünya pazarlarında hakim durumdadır. 
Dünyanın önemli kauçuk üreticilerinden 
birisidir ve dünyanın ikinci büyük palm 

yağı üreticisidir. Palm yağı üretimi 2012 
yılında 19,4 milyon tona ulaşmış ve 
Malezya dünya palm yağı üretiminin 
%39’unu ve dünya ihracatının %44’ünü 
gerçekleştirmiştir.
Elektronik ürünler en önemli ihracat 
kalemi olmasına karşın, üretim ağırlıklı 
olarak ithal ara mallara bağımlıdır. 2020 
yılında gelişmiş ülke statüsüne geçme 
hedefinde olan Malezya ihracattaki yerli 
katma değeri artırmayı hükümet politikası 
olarak uygulamaktadır. Buna karşın, 
elektronik ürünlerin çok büyük oranda 
ihracat amaçlı üretilmesi küresel talepteki 
dalgalanmalara karşı sanayiyi hassas bir 
duruma sokmuştur.

İhracatın GSYİH’ye oranı %75 
seviyesindedir ve bu oran uluslararası 
standartlara göre yüksektir. Malezya son 
yıllarda yüksek mal fiyatlarından fayda 
sağlamıştır fakat bu yükseliş aynı zamanda 
Malezya’nın küresel daralmalara karşı 
hassas bir yapıda olmasına yol açmıştır.

“Bloomberg, 
Malezya’nın 2015 
yılında dünyanın 
en hızlı büyüyen 
7. ekonomisi 
olacağını 
açıkladı.”

MALEZYA

GSYİH ( Milyon $ )
312.433

KBGSYİH ( $ )
10.547

Büyüme Oranı ( % )
4.70%

Nüfus
29.620.000

Yüzölçümü ( km² )
330.252

Başkent
Kuala Lumpur
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Ekonomi Politikaları
Yeni hükümet önümüzdeki 5 yıllık 
dönemde 2 yol haritası çerçevesinde 
hareket edecektir. Yol haritalarının 
hedefleri Malezya’nın gelir düzeyinin 
artırılması ve 2020 itibariyle Malezya’nın 
yüksek gelirli bir ülke haline gelmesidir. 
(Yüksek gelirli ülkeler, 2011 yılı için kişi 
başına milli geliri 12.476 dolardan düşük 
olmayan ülkelerdir.) Yol haritalarının 
birincisi olan “Kamu Transformasyon 
Programı”nın yolsuzlukla mücadele, 
eğitim sisteminin geliştirilmesi ve kırsal 
altyapının iyileştirilmesi gibi 7 hedefi 

bulunmaktadır. 2. plan ise Ekonomik 
Transformasyon Programıdır. Programda 
turizm, palm yağı tarımı gibi ekonomik 
büyümeyi artırma potansiyeli yüksek 12 
alan belirlenmiştir. 2011-2015 dönemi için 
yapılmış olan 10. Malezya Kalkınma Planı 
bu programların uygulama konmasını 
desteklemektedir.

Ekonomik Performans
Özel tüketim, harcamalar bakımından 
ekonomik büyümenin en büyük 
faktörü olsa da dış ticaret önemli 
bir rol oynamaya devam etmektedir. 

Özellikle toplam ihracatın içinde %50’ye 
yakın bir paya sahip olan elektrikli ve 
elektronik ürünler önemli bir faktördür. 
Bu yüzden bu ürünlerdeki küresel 
talep dalgalanmalarına karşı ekonomik 
büyüme yetersiz kalmaktadır. Bu 
bağımlılık kolayca azaltılamamaktadır 
ve hükümet diğer alanlara yatırımı 
teşvik etmesine rağmen bu sürecin 
uzun süreceği görülmektedir. Son 
yıllarda Malezya, gelişmiş ülkelerdeki 
şirketlerin bazı operasyonel faaliyetlerini 
düşük maliyetli merkezlere kaydırma 
eğiliminden oldukça faydalanmıştır. 
Doğrudan yabancı yatırım akışının 
büyük bir kısmı imalat sanayine 
yönelmiş olsa da son yıllarda hizmetler 
sektörünün aldığı pay devamlı 
artmaktadır. Bununla beraber, yabancı 
yatırımı çekmek için Malezya, bölgesel 
rakipleri (özellikle Çin) ile rekabet 
halindedir. Malezya, bilgi tabanlı bir 
ekonomi hedefine paralel olarak yüksek 
bilgi içerikli sanayilere ve yüksek katma 
değerli imalat sanayine yatırım çekme 
konusunda çalışmalar yapmaktadır.

TÜRKİYE - MALEZYA TİCARETİ

Yıl İhracat $ / Bin İthalat $ / Bin

2003 227.270 390.654

2004 52.453 646.747

2005 57.250 785.562

2006 59.929 934.227

2007 82.810 1.253.030

2008 98.224 1.512.361

2009 139.932 960.938

2010 224.843 1.124.036

2011 182.587 1.567.503

2012 165.474 1.278.247

2013 272.073 1.230.783

2014 315.024 1.160.994
Malezya'nın önde gelen firmalarından Joyalukkas reklam afişlerinde dahi 
Türkiye  adını kullanıyor.

PAZARDA ÖNDE GELEN MÜCEVHER FİRMALARI

FİRMA İLGİLİ KİŞİ ÜNVAN

Poh Kong Jewellery Dato Eddie Choon Chairman

Habib Jewels Dato’ Meer Sadık Habib Chairman

Emerald Jewels K. Sirinivasan General Manager

Jewel One Anand Doraiswamy General Manager

Joyalukkas Joy Alukkas Chairman 

Public Gold Dato’ Luis Ng Chairman
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2013-17 döneminde ekonominin düzenli 
bir büyüme göstermesi beklenmektedir. 
Güçlü işgücü pazarı özel tüketimin 
büyümesini sağlarken, yeni altyapı 
projelerinin başlayacak olması yatırım 
harcamalarının artmasına sebep 
olacaktır. Hükümetin finansal yapıyı 
güçlendirme çabalarına rağmen 2014-
2017 arasında 10. kalkınma planında 
şekillendirilen hükümet harcamaları 
ortalama %7 artmıştır. 4 yıllık dönem 
boyunca mal ve hizmet ihracatının 
yıllık ortalama %7,5 oranında artması 
beklenmektedir. Ancak dönem boyunca 
ithalatın büyüme oranının daha yüksek 
olması beklendiğinden ihracatın 
ekonomik büyümeye pozitif katkısı 
olmayacaktır.

2013-17 döneminde ekonomide düzenli 
bir büyüme beklenmektedir. 2013 
yılında yılında büyüme oranının %4,4 
olacağı öngörülmektedir. Büyümenin, 
Malezya’nın tüm işgücünün %10’unu 
oluşturan yaklaşık 1,3 milyon kamu 
çalışanların maaşlarına yapılan artışlar 
sonucu özel tüketimin artmasıyla 
desteklenmesi öngörülmektedir.
İç talebin 2014-17 arasında 
güçlü bir büyüme eğiliminin 
olması öngörülmektedir. İşgücü 
piyasasının güçlenmesi özel tüketimi 
artıracak, büyük altyapı projeleri, 
yatırım harcamalarındaki artışı 
sağlayacaktır(2012 yılından daha yavaş).

Yöneticilerin kamu finansmanını 
düzenleme çabalarına kamu tüketiminin 
2014-2017 döneminde yıllık ortalama 
%7,1 artması beklenmektedir.
Mal ve hizmet ihracatının sözkonusu 
dönemde yıllık ortalama %7 artması 
beklenmekte olmasına rağmen, mal ve 
hizmet ithalatındaki artışın daha hızlı 
olması sebebiyle ihracatın GSYİH’ye 
etkisi negatif kalacaktır.

Ülkenin Dış Ticareti
Ekonomik gelişmişliğini büyük ölçüde, 
ihraç mallarının üretimi ve ihracatına 
dayandıran Malezya’da dış ticaret; 
ekonomi için kritik önem taşımaktadır. 
2002 yılından itibaren dış ticaretinde 
genişleme görülen Malezya’nın 2009 
yılında küresel krizin etkisiyle dış ticaret 
hacminde azalma meydana gelmiştir. 
2010 yılında Malezya’nın ihracat ve 
ithalatı yeniden artarak sırasıyla 198,8 
ve 164,6 milyar dolar seviyelerine 
yükselmiştir. 2011 yılında da artış 

eğilimi devam etmiş ve ihracat ve ithalat 
sırasıyla 227,5 ve 188,1 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılında 227.2 Milyar dolarlık 
ihracatı ile dünyanın 25’inci ihracatçısı 
konumundadır. Ülke, dünya ihracatının 
%1.28’ini gerçekleştirmektedir 
Malezya, aynı yıl 196.5 Milyar 
dolarlık ithalat gerçekleştirmiş olup, 
dünya sıralamasında 27’inci 
sıradadır. 2013 yılında ülkenin 

ihracatı 229 milyon dolar, ithalatı 207 
milyon dolar olmuştur.

Malezya’nın dış ticaretinde en önemli 
ülkeler ABD, Çin, Singapur ve Japonya’dır. 
Bu dört ülkenin Malezya’nın toplam dış 

ticareti içindeki payları %50’ye 
yakındır. Bu ülkelerin dışında 

Malezya’nın ticaret 
ortakları arasında; 
Avrupa Birliği 
üyeleri ve ASEAN 
üyeleri ile diğer 
Asya Pasifik 

Ülkeleri vardır.

Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) Kaynak: Trademap

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

İhracat 176 198,8 157,2 198,8 227 227,3 229,3

İthalat 146,1 156,2 123,6 164,6 188,1 196,4 207

Hacim 322,1 355 280,8 363,4 415,6 423,7 436,3

Denge 29,9 42,6 33,6 34,2 39,4 30,9 22,3
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Malezya Kuyumculuk Endüstrisi
Malezya Kuyumcular ve Mücevherciler 
Birliği (FGJAM) 1976 yılında Malezya 
Kuyumcu Tüccarları Birliği olarak 12 
kurucu firma ile çalışmalarına başladı. 
1985 yılında Başkan Tan Sri Datuk Ng 
Teck Fong liderliğinde gerçekleştirilen 
tüzük değişikliği ile birlik Malezya 
Kuyumcular ve Mücevherciler 
Federasyonu haline geldi. Zamanla kurucu 
üye sayısı 12’den 19’a yükseldi. Federasyon 
Malezya Mücevherat endüstrisindeki 
perakendeci, toptancı ve üreticilerin çatı 
örgütü konumundadır. FGJAM bugün 
ülke çapındaki 1300’ü aşkın üye sayısı 
ile Malezya Mücevher Endüstrisi’nin 
%60’ından fazlasını temsil etmektedir. 
Federasyonun amacı üyeler arasındak 
iletişimi sağlamak ve sektörel sorunların 
tartışılacağı ve çözüm bulacağı platform 
oluşturmaktır. 

Malezya dünya mücevher endüstrisinin 
önemli ihracatçılarından biri 
konumundadır. Hükümet ve FGJAM 
bu amaca yönelik olarak aktif olarak rol 
oynamaktadır. Ülkede mücevher ithalat ve 
ihracatında kısıtlama bulunmamaktadır. 

Malezya’da 2011 yılında 1,8 Milyar 
USD tutarında Kıymetli metaller ve 
kaplamalarından mücevherci eşyası 
ihracatı gerçekleştirilmişken bu rakam 
2013 yılı sonunda 2,2 Milyar USD’ye 
yükselmiştir. Malezya 2013 yılı itibarı ile 
3,5 Milyar USD’ye yakın tutarda ham, yarı 
işlenmiş altın ithalatı gerçekleştirmiştir.

İŞADAMLARıNıN PAZARDA DıKKAT 
ETMESı GEREKEN HUSUSLAR

• Ticareti Etkileyen Kültürel 
Faktörler
Malezya iş kültürü etnik Malaylardan 
gözle görülür bir farklılık gösteren Çin ve 
Hint kültürünün etkisi altında kalmıştır. 
Etnik kökenine bakılmaksızın bildikleri 
ve hoşlandıkları kişilerle iş yapmaktan 
hoşlanırlar. Karar verme sürecinden 
önce defalarca Malezya’ya seyahat 

etmeniz gerekebilir. Diğer kültürlerde 
olduğu gibi üretken ve kalıcı bir iş 
ilişkisi kurulabilmesi için uzun vadeli 
taahhütlerin olmasında fayda vardır.

• Pasaport ve Vize İşlemleri
Malezya’ya giriş yapmak isteyen tüm 
yabancıların geçerli bir pasaportu ve 
pasaportunun geçerlilik süresinin 6 
aydan az olmaması gerekmektedir.
Türk vatandaşları bakımından, umuma 
mahsus (lacivert renk) pasaporta sahip 
olanlar için, 3 aya kadar olan kalışlarda 
vize aranmamaktadır.

• Çalışma Saatleri
Kedah, Kelantan, ve Terengganu 
eyaletlerinde cuma günlerinin yanısıra 
perşembe öğleden sonraları da Müslüman 
kesim için haftalık tatil günlerindendir. 
Pazar günü ise bu eyaletlerde çalışma 
günüdür. Diğer eyaletlerde ise Cumartesi-
Pazar tatili uygulaması vardır.

Resmi idari başkent Putrajaya 
ve başkent Kuala Lumpur’da 
ofisler 08:00 ila 17:30 
arasında açıktır. Diğer 
eyaletlerde bu süre 
08:00-17:00 olarak 
uygulanmaktadır. 
Resmi kurumların 
çalışma saatleri de 
sabah 9 ila akşam 
5 arasındadır. 
Cuma günleri öğle 
yemeği paydosu 
Müslüman kesimin 
Cuma namazını 
kılabilmesi 
açısından saat 
12:15’ten 14:45’e 
kadar verilmiştir.

• Ulaşım
Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı 
(KLIA) şehre yaklaşık 75 km 
uzaklıktadır. Havaalanı ile şehir 
arasında otobüs seferleri vardır ve bu 
seferler yaklaşık 1,5 saat sürmektedir. 
Havaalanında bulunan taksi 
şirketlerinden sabit fiyatlı kupon sistemi 
ile şehre ulaşım daha hızlı ve rahat 
olabilmektedir. Kuala Lumpur’da şehiriçi 
ulaşım sistemi içinde metro ve raylı 
sistem yoğun olarak kullanılmaktadır. 
Şehiriçi ulaşımda otobüsler tavsiye 
edilmemektedir. Bunun dışında taksiler 
ucuzdur. Taksimetre açılışı 2RM iken 
her 200 metrede 10 Sen (1RM=100Sen) 
ücretlendirme vardır. Telefon ile taksi 
çağırma durumunda ekstra 1RM 
ücretlendirme vardır. Buna karşın 
çoğunlukla yoldan çevirilen taksilerde 
taksi şoförleri taksimetreyi açmak 
istememekte ve pazarlık yapmaktadırlar.

İhracat (Milyon USD) 2011 2012 2013

Kıymetli metaller 
ve kaplamalarından 
mücevherci eşyası

1.795 1.925 2.217

İthalat (Milyon USD) 2011 2012 2013

Altın (ham, yarı işlen-
miş, pudra halinde)

2.546 2.652 3.479
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Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının, 
Türkiye-Malezya 
Serbest Ticaret 

Anlaşması Çerçevesindeki 
Ticarette Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti Hakkında 
Yönetmeliği, Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

Buna göre, menşe statüsü 
kazanılmasına ilişkin yer alan 
koşullar, taraf ülkelerden 
birinde kesintisiz olarak 
yerine getirilecek. Bir taraf 
ülkeden taraf olmayan 
bir ülkeye ihraç edilmiş 
olan menşeli eşyanın, geri 
gelmesi halinde geri gelen 

eşyanın, ihraç edilmiş 
eşya ile aynı olduğu ve söz 
konusu ülkede bulunma 
veya ihraç edilme süresi 
içerisinde, iyi koşullarda 
muhafaza edilmeleri için 
gerekli olanların ötesinde 
herhangi bir işleme tabi 
tutulmadığı hususları gümrük 

idarelerini tatmin edecek 
şekilde ispat edilmediği 
takdirde menşeli olmadığı 
kabul edilecek.

Taraf ülkelerden birinde ithal 
edilecekleri beyan edilen 
ürünler, menşeli oldukları 
kabul edilen diğer taraf 
ülkeden ihraç edilmiş olan 
ürünlerle aynı olmak zorunda 
olacak.

Yönetmeliğin hükümlerine 
aykırı fiiller hakkında 4458 
sayılı Gümrük Kanunu, 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu ile yürürlükteki ilgili 
diğer mevzuat hükümleri 
uygulanacak. 

İhracatçı ülkeden ithalatçı 
ülkeye sevk edilmekte olan 
ya da ithalatçı ülkedeki 
antrepolarda geçici 
depolanan menşeli eşyanın, 
anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihte veya bu tarihten 
sonra ithalatçı ülkeye ithal 
edilmesi halinde, ithalatçı 
ülke gümrük idaresine 
sonradan düzenlenmiş 
bir menşe belgesinin söz 
konusu tarihten itibaren 12 
ay içerisinde ibraz edilmesi 
kaydıyla ve ithalatçı ülkenin 
iç mevzuatı, düzenlemeleri 
veya idari uygulamalarına 
tabi olmak suretiyle, eşya 
tercihli tarife uygulamasından 
yararlanacak.

TÜRKİYE İLE MALEZYA ARASıNDA 
SERBEST TİCARET ANLAŞMASı İMZALANDı
Türkiye ile Malezya arasında, taraflar arasında ekonomik işbirliğini 
artırmak ve geliştirmek, ticaretteki zorlukları ve kısıtlamaları kademeli 
olarak kaldırmak ve Ticaret hacminin büyümesini teşvik etmek 
amaçlarıyla imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ağustos 2015 
itibariyle yürürlüğe girdi.

TürKİYE - mALEZYA
SErBEST TİCArET 

ANTLAŞmASI
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Sektörün en önemli pazarlarından biri olan ABD  tekrar gündemde. 
Yaşanan ekonomik kriz sonrasında yavaş da olsa toparlanma 
gözlenen pazara yönelik faaliyetler hız kazandı. Las Vegas’da 
gerçekleştirilen JCK  Show’dan sonra JA New York fuarına da çok 
sayıda firma katıldı.

JA New York Fuarı Geride Kaldı
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GESAD İstephan Balık  / Antik Silver
ABD Gümüş el sanatları 
ürün grubunda oldukça 
büyük bir pazar. Biz de 
Antik Silver olarak uzun 
zamandır bu pazara yönelik 
faaliyet gösteriyoruz. 
Fuara olumlu beklentilerle 
katıldık. Beklentilerimizi 
karşılayan düzeyde bir fuar 
gerçekleştirildiğini rahatlıkla 
söyleyebilirim. Türkiye 
olarak gümüş el sanatkarlığı 

alanında son derece 
önemli ustalara ve geçmişe 
sahibiz. Fuarlar bu alandaki 
tanıtımımız açısından da son 
derece önemli. Bu fuarda 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nin desteği ile GESAD 
adına hazırlanan katalogu da 
yurt dışı alıcılara ulaştırdık. 
Bu kataloga gösterilen ilgiden 
son derece memnunuz.

SuuLİN / Arif Başar
JA New York Summer 
Show köklü bir fuar. 
Sektörümüzün en önemli 
ihraç pazarlarından biri 
olan ABD’deki ekonomik 
toparlanma yavaş da 
olsa gözlenmeye başladı. 
Ekonomik iyileşmenin 

mücevher sektörünü de 
olumlu etkileyeceğini 
düşünüyoruz. Bu yüzden 
bu organizasyona 
katılmaya karar verdik. 
Gerçekleştirilen 
organizasyondan olumlu 
izlenimlerle ayrılıyoruz, bu 

fuarda beklentilerimizin 
karşılığını aldığımızı 
söyleyebilirim. 
Amerika’daki ekonomik 
iyileşmenin hız 
kazanmasıyla birlikte 
Fuarın zamanla daha da 
gelişeceği kanaatindeyim. 

mET Kuyumculuk / Emre Met
JCK Las Vegas fuarından 
sonra JA New York fuarına 
da katılmak istedik. Amerika 
pazarı sektör için potansiyeli 
olan hedef ülkelerimizden 

biri. Bu fuarda gözlemlediğim 
gelişmekte olan bir fuar ve 
istikrarlı bir katılımla hedef 
pazarda var olunabilir.

ABD’de 
düzenlenen 
önemli 
fuarlardan biri 

olan JA Newyork 26-28 
Temmuz 2015 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. 
Türkiye’den katılımların 
UBM Rotaforte Fuarcılık 
tarafından organize edildiği 
fuarda Türk firmaları da yer 
aldı. Amerika’da yaşanan 
ve tüm dünyayı etkileyen 
ekonomik kriz sonrasında 
başlayan ekonomik 
iyileşmenin ABD mücevher 
endüstrisine de olumlu 
yansıyacağını düşünen çok 
sayıda firma fuarda yer aldı.  
Gerek katılımcı gerekse 
ziyaretçi sayısındaki artış 
önümüzdeki dönemde 
ABD pazarına ilişkin 
olumlu yorumlar yapılması 
sonucunu doğurdu.
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Kişi başına düşen milli gelir bazında dünyanın en zengin ülkelerinden 
birisi haline gelen Katar 200 milyar Doları aşan GSMH’sına ve yaklaşık 
145.000 ABD Doları kişi başına düşen geliri ile dünya refahının 
zirvesinde yer alıyor. Yüksek gelir düzeyinin, aralarında mücevherin 
de bulunduğu pek çok lüks ürün grubunun talebini olumlu etkilediği 
Katar, ihracatçılarımız açısından önemli fırsatlar barındırıyor.
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Nüfus ve 
yüzölçümü 
bakımından 
küçük bir 

ülke olan Katar, özellikle 
son yıllarda, sahibi 
olduğu doğalgaz ve petrol 
rezervlerini gittikçe artan 
bir hızla ekonomisine 
kazandırmaya başlamış ve 
bunun sonucunda rekor 
düzeyde ekonomik büyüme 
gerçekleştirerek, kişi başına 
milli gelir bazında dünyanın 
en zengin ülkelerinden birisi 
haline gelmiştir. 200 milyar 
Doları aşan GSMH’sına ve 
yaklaşık 145.000 ABD Doları 
başına düşen gelire sahiptir. 

Katar, ekonomisinin yaklaşık 
%60’ını oluşturan petrol 
ve doğalgaz sektörlerinin 
ağırlığını giderek azaltarak, 
imalat sanayi, ulaştırma, 
finans, ticaret ve turizm 
sektörleri lehine değiştirmek 
istemekte ve bu amaca yönelik 
olarak kapsamlı bir ekonomik 
çeşitlendirme politikası 
uygulamaktadır. 2008 
yılında ilan edilen “Katar 
Ulusal Vizyon Belgesi 2030” 
çerçevesinde ve 2022 FİFA 

Dünya Kupasının Katar’da 
gerçekleştirilecek olmasının 
kazandırdığı ivme ile yeni 
uluslararası havalimanı, 
demiryolu ve metro, yeni 
yerleşim siteleri ve yeni 
yollar inşası gibi büyük çaplı 
yatırımlara girişmektedir. Bu 
itibarla, inşaat sektörü, hali 
hazırda, ülkenin en önde 
gelen sektörü konumundadır.

Katar, dünyanın üçüncü 
büyük kanıtlanmış 
doğalgaz rezervlerini 
elinde bulundurmaktadır 

(25,7 trilyon m3 - küresel 
rezervlerin yaklaşık %15’i). 
Katar’da doğalgaz üretimi 
1991 yılında başlamış, ilk 
LNG ihracatı ise 1996 yılında 
yapılmıştır. 2010 yılı sonu 
itibariyle yılda 77 milyon 
ton sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) üretme kapasitesine 
sahip olan Katar, üretiminin 
çoğunu Asya’ya (Japonya, 
Hindistan ve Güney Kore) 
satmakta, Avrupa ve ABD’ye 
LNG ihracatı için de 
çalışmalarını yoğunlaştırmış 
bulunmaktadır.

Türkiye - Katar ilişkilerinde 
son yıllarda önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir.

Katar, Türkiye’nin bölgede 
üstlendiği role önem 
atfetmektedir. Yönetim ve 
halkın Türkiye’ye ilişkin 
izlenimleri olumludur.
Katar bölgesel sorunların 
çözümü için en önde 
çaba gösteren Arap ülkesi 
konumundadır. Katar’ın üst 
düzey yönetimi bu hususlarda 
ülkemizle yakın istişare içinde 

Katar, kişi başına milli 
gelir bazında dünyanın 
en zengin ülkelerinden 

birisi haline gelmiştir. 
200 milyar Doları aşan 
GSMH’sına ve yaklaşık 

145.000 ABD Doları 
başına düşen gelire 

sahiptir.
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olmayı tercih ettiklerini ve dış 
politikalarında Türkiye’ye özel 
önem verdiklerini sıklıkla dile 
getirmektedirler.

Katar’la işbirliğimiz, BM 
ve İKÖ gibi uluslararası 
kuruluşlarda son yıllarda 
artmıştır.

2008-2011 dönemi karşılıklı 
üst düzey ziyaretlerin 
yoğunlaştığı bir dönem 
teşkil etmiş, bu ziyaretler 
ikili ilişkilerin derinleşerek 
gelişmesini sağlamıştır.
Katar’a yönelik ihracatımız 
ağırlıkla demir-çelik 
mamullerinden oluşmakta, 
elektrikli makine ve cihazlar, 
motorlu araç ve parçaları, ev 
tekstil ürünleri, mobilya ve 
gıda diğer ihracat kalemleri 
arasında yer almaktadır. 
Katar’dan ithalatımızda 
ise, doğalgaz, plastik ve 
mamulleri ile kimyevi ürünler 
başlıca mal gruplarını teşkil 
etmektedir.

Katar’daki Türk yatırımları 
esas olarak müteahhitlik (alt 
taşeronluk) ve müşavirlik 
hizmetleri alanında 
gerçekleşmektedir. Büyük 
inşaat şirketlerimizin de 
aralarında bulunduğu 30’dan 
fazla şirketimizin bugüne 

kadar üstlenmiş olduğu 
projelerin toplam tutarı 
yaklaşık 8,5 milyar Dolara 
ulaşmıştır.

Dünyanın en zengin 
ülkelerinden biri olan Katar 
sermayesinin Türkiye’ye 
yöneltilmesi yoğun çaba 
gösterilen alanlardan birisini 
oluşturmaktadır.

Katar’dan ülkemize boru 
hattıyla doğalgaz tedariki 
projemiz üst düzeyde olumlu 
değerlendirilmektedir.

Etnik Yapı
Nüfusun yaklaşık 300.000’i 
Katarlı olup, geri kalanı 
Hindistan, Filipinler, 

Pakistan, Nepal, Sri Lanka 
gibi güney ve güneydoğu 
Asya ülkeleri ve Mısır, 
Lübnan, Fas, Cezayir, 
Filistin gibi Arap ülkeleri 
vatandaşı, ülkeye çalışma 
amaçlı gelmiş  yabancılardan 
oluşmaktadır.  Katarlıların 
çoğu Vahabi-Sünni 
mezhebine mensuptur. 
Şii mezhebine mensup 
olanların nüfusun %8-
10’unu oluşturduğu tahmin 
edilmektedir.

Katar’a Seyahat Edecek 
Türk Vatandaşlarının 
Dikkatine

Ülkemiz ile Katar arasında 
“Diplomatik, Hizmet ve 

Hususi Pasaport Hamilleri 
İçin Vizenin Karşılıklı 
Olarak Kaldırılmasına 
Dair Mutabakat Muhtırası” 
14 Ağustos 2010’dan beri 
yürürlüktedir. Bu çerçevede, 
Diplomatik, Hizmet ve 
Hususi Pasaport hamili 
Türk vatandaşları Katar’a 
girişlerinde vizeden muaftır. 
Umuma mahsus pasaport 
hamilleri ise, havalimanında 
turistik amaçlı 2 hafta kalış 
süreli vizelerini, Katar’da 
bir otelden rezervasyon 
yaptırmak ve 100 Katar 
Riyali ödemek karşılığında 
alabilmektedirler. Ülkeye 
yolcu beraberinde alkol 
getirilmesi yasaktır.

Kişi başına düşen 
yüksek gelir lüks 
tüketim talebini 
de olumlu yönde 
etkilemektedir.
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Karadeniz’in eşsiz 
mimarisi mücevhere 
mühürlendi; Atasay Myras
Yüzlerce 

uygarlığa 
can veren 
kültürlerin 

buluşma noktası 
Anadolu’nun, tarihte 
saklı öykülerini 
dünya trendleriyle 
birleştiren Atasay 
Myras, geçmişle 
gelecek arasında 
bağ kuran ikonik 
mücevherler 
tasarlamaya 
devam ediyor. 
Karadeniz evlerinin 
eşsiz mimarisi 
ve kültürünün 
mücevherde hayat 
bulduğu Atasay 
Myras Karadeniz 
koleksiyonuna 
ait yüzükler, 
tasarımındaki 
benzersizlikle tüm 
dikkatleri üzerine 
çekiyor.

Safir ve turkuvaz 
taşlarının mine 
işlemesiyle 
adeta birer sanat 
eserine dönüştüğü 
Myras Karadeniz 
yüzükler ilhamını 
Rize Fındıklı 
konaklarının ahşap 
bezemelerinden 
alıyor. Ayasofya 
Müzesi’nin 
mermer sütun başı 
süslemelerinden 
ilham alınarak 

tasarlanan Myras 
Karadeniz yüzük 
ise smokey quartz 
taşının gizemli 
görüntüsünü 
kadınların 
parmaklarına taşıyor.

Bezemelerinde 
inançsal, bitkisel, 
geometrik 
ve soyut 
süslemelerin 
öne çıktığı ahşap 
ve taş oyma 
teknikleriyle 
göz kamaştıran 
Karadeniz 
mimarisinin, Myras 
koleksiyonlarında 
eşsiz birer mücevhere 
dönüştüğü 
tasarımlarına Atasay 
mağazalarından 
ya da shop.atasay.
com adresinden 
ulaşabilirsiniz.
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Kazaziye Sanatı 
tamamen el 
emeğine dayalı bir 
sanattır. Kazaziye, 

ipek veya naylon tel üzerine 
burularak 0,08 mikron 
inceliğinde sarılan, 24 ayar 
altın ve 1000 ayar gümüş 
teller ile yapılan yöresel bir el 
sanatıdır.

Tarihi geçmişi bulunan 
bu sanatın Mezopotamya 
uygarlığından günümüze 

kadar ulaştığı tahmin 
edilmektedir. Bazı rivayetlere 
göre ise M.Ö 2800 yılının 
ikinci yarısında hüküm 
sürmüş olan Lidyalılardan 
Anadolu insanına miras 
kaldığı belirtilmektedir. 
Lidyalılarda ilk görülen 
eserler; uçan at figürü ve 
kartal motifli kolyenin zincir 
kısmıdır. Kazazlık Sanatı 
Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında da Anadolu’nun 
farklı yerlerinde yaşatılmıştır. 

Osmanlı döneminde ise 
“kaftanları” süslemekteydi. 
Yine o dönemde kadınların 
şallarının kenarlarına şerit 
olarak dikilir; bu şeritlere 
püsküller takılırdı. Osmanlı 
padişahlarından Kanuni 
Sultan Süleyman’ın çok iyi 
bir Kazaziye ustası olduğu 
bilinmektedir. 
Günümüzde de elbiselere 
işlenen bu tellerden, örgü 
teknikleri kullanılarak 
farklı takılar yapılmaktadır. 

Kazaziye sanatında gerdanlık, 
bileklik ve ayakkabılar 
da üretilir. Bayanlar için 
modern, klasik kolye, 
küpe, bileklik, erkekler 
için ise 33’lü ve 99’lu örme 
tespihler ve imame ucuna 
takılan  kamçı püskülleri, 
kol düğme modelleri en çok 
tercih edilen ürünler arasında 
yer almaktadır. 
 
Kazaz işi ise 8 – 10 motiften 
oluşur, bu motifler işlenir, 

KAZAZİYE; 5000 YıLLıK 
KÜLTÜREL MİRAS
M.Ö 2800 yılının ikinci yarısında hüküm sürmüş olan 
Lidyalılar’dan Anadolu insanına miras kalan kazaziye sanatı 
günümüze kadar uzanan kültürel miras niteliğindedir. 5000 
yıllık bir geçmişe sahip olan kazaziye sanatı günümüzde halen 
pek çok takı, eşya ve objede uygulanmaktadır.

Kazaziye sanatının kullanıldığı ilk örneklerden biri olan 
Kanatlı Deniz Atı halen Uşak Müzesi'nde sergilenmektedir.
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sonra montajı yapılır. Altın 
ve gümüş teller “çıkrık” 
adı verilen bir makine ile 
sarılır. Bu tellerin sarılması 
sırasında, içte kalan ipek iplik 
kıvrak tutularak sarma işlemi 
yapılır. Örgü sırasında sarım 
işleri tığ, şiş ve minik top 
altlıkları üzerine uygulanır. 
Daha sonra şiş ve tığlardan 
çıkarılır. İlk zamanlar toplar; 
kurşun toplarının üzerine 
sonra çirişli üçgen bezlerden 
yapılan minik toplara, şimdi 
ise ahşaptan yapılan topların 
üzerine örülmektedir. Bunun 
neticesinde bitmiş bir telin 
kalınlığı ise 03 – 05 mm 

kalınlığa ulaşır. Bu ürünlerin 
örgü şekilleri, ören kişilerin 
kendi özel isteklerine göre 
farklı model ve tasarımlarda 
şekillendirilebilir. Zarif 
görünümlerinin yanında bu 
ürünler aynı zamanda da 
sağlamdırlar. Kazazlık işlerinde 
halen uygulanmakta olan temel 
örgü formları dört türlüdür. 
Bunlar; balıksırtı, sürgü, top ve 
ajürdür.

Son dönemlerde, ülkemizdeki 
bazı kurumların ve işletmelerin 
Kazaziye Sanatı’nın 
tanınmasına yönelik yaptıkları 
çalışmalar, bu sanatın dünya 

genelinde yayılmasına katkıda 
bulunmuştur. Bu sanatla 
ilgilenenler tarafından ortaya 
konulan ortak kanı, bu sanata 
yerli ve yabancı turistler 
tarafından çok ilgi gösterildiği 
yönündedir. Son zamanlarda 
bu teknik geliştirilerek ürün 
yelpazesine ayakkabı, çanta, 
anahtarlık, kemer, muskalık, çay 
tepsisi, bardakaltlığı ve birçok 
hediyelik eşya eklenmiştir. 

Kazazlık Sanatı Osmanlı 
İmparatorluğu zamanında 
anadolunun önemli yerlerinde 
yaşatılmıştır. Ancak 
Cumhuriyet kurulduktan sonra 

bu sanat sadece Trabzon da 
devam ettirilmiştir.
Kazazlık Sanatının devam 
etmesi ve yaygınlaşması için 
son zamanlarda Trabzon’daki 
bazı kurumlar ve Trabzon 
Kuyumcular Odası kurslar 
düzenlemekte ve iş bilen kişi 
sayısını artırmaktadır.

Şu an belki yaygın bir şekilde 
tanınmayan Kazazlık Sanatı 
yapılan çalışmalar ile çok 
yakın gelecekte Dünya’da talep 
edilen El Sanatı ürünü olması 
beklenmektedir.

Aile bütçesine destek 
olmak amacıyla Kazaziye 

örmeyi öğrenen Karadenizli 
kadınlar bu sanatın 

günümüze ulaşmasında 
önemli paya sahiptir.
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İMMİB Mücevher Şubesi 
İhracatçının Arkasında

Sektör ihracatının nabzının 
tutulduğu, ihracatın geliş-
mesi için önemli çalışmala-
rın yapıldığı Mücevher İh-

racatçıları Birliği Şubesi Türk 
Kuyumculuk ve Mücevherat Sektö-
rü adına önemli hizmetlerin ortaya 
koyulduğu kurumların başında geli-
yor. 2014 yıl sonu rakamlarına göre 
3 milyar doları aşan ihracat gerçek-
leştiren sektör dünyanın dört bir ya-
nına ulaşıyor. Mücevher İhracatçıla-
rı Birliği tarafından gerçekleştirilen 
fuar katılımları ve alım heyetleri 
gibi çalışmalar ihracatçılarımızın fa-

aliyetlerinin gelişmesinde oldukça 
etkili oluyor. Tüm bu faaliyetler 
Mücevher İhracatçıları Birliği Şube-
si tarafından gerçekleştiriliyor. Ala-
nında uzman profesyonel bir ekip-
ten oluşan Mücevher Şubesi çok 
geniş bir yelpazede hizmet üreterek 
ihracatçılarımıza destek veriyor. Şu-
bede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi 
veren Mücevher İhracatçıları Birliği 
Şube Müdürü Şirzat Akbulak şu 
noktaların altınız çiziyor; ‘’1000’e 
yakın üyesi bulunan birlik, üyeleri-
nin menfaatlerini korumak ve de-
ğerli maden ve mücevherat ihracatı-

mızı arttırarak sektörün yeni 
pazarlara ulaşmasını sağlamak ama-
cıyla ihracatçılarımıza yardımcı ol-
mayı hedeflemiştir.Mücevher İhra-
catçıları Birliği’nin amaçları genel 
olarak İhracatı arttırmak,uluslarara-
sı alanda sektörün daha iyi tanıtıl-
masını sağlamak, ihracatçıların 
mesleki ilişki ve faaliyetlerini düzen-
lemek,İhracatla ilgili her türlü soru-
na çözüm bulmak amacıyla girişim-
lerde bulunmak ve üye firmaların 
ihracat faaliyetlerine rehberlik yap-
mak şeklinde özetlenebilir. Mücev-
her İhracatçıları Birliği, üyelerinin 

ihracatlarındaki onay işlemlerinin 
yapılması ve istatistiklerinin tutul-
masının dışında, yurtdışından gelen 
ithal taleplerini ilgili üretici ve ihra-
catçı üyelerine yönlendirmekte ve 
ayrıca Türk ihraç ürünlerinin dünya 
pazarlarında tanıtılması için yurtdı-
şı uluslararası fuarlara ulusal katı-
lımları düzenleyip bireysel katılım-
lara da destek vermektedir. Şubemiz 
aynı zamanda yurtdışı alım heyeti 
organizasyonlarından, sektörel orga-
nizasyonlara kadar pek çok konuda 
ortaya koyduğu çalışmalarla üyeleri-
mize hizmetler sunmaktadır.’’

The Jewelry Exporters 
Association one of the 
leading institutions 
where the pulse of sector 

is taken and also many important 
services are given for Turkish Jew-
elry Sector According to the figures 
obtained at the end of 2014, the 
sector’s exports have reached more 
than $ 3 billion and the goods of the 
sector are exported to all over the 
world. The fair participations and 
procurement committees organized 
by Department of Jewelry Export-
ers Association have important im-
pact for developing the activities of 
our exporters. All these activities 
are organized by Department of 
Jewelry Exporters Association. 
Department of Jewelry Exporters 
Association is consisted of an expert 

professional team and supports to 
exporters by providing them a wide 
range of services. Mr. Şirzat Akbu-
lak, Department Manager of Jew-
elry Exporters Association, gave 
information about the activities 
performed in the association and 
underlined the followings: “Associ-
ation has almost 1000 members 
and aims to provide support to its 
members in order to protect their 
interest and to ensure that jewelry 
exportations are increased by 
reaching new markets. The objec-
tives of Jewelry Exporters Associa-
tion can be summarized generally 
as follows; to increase exports; to 
promote better the sector in the in-
ternational arena; to regulate pro-
fessional relations and activities of 
the exporters; to initiate actions in 

order to find solutions to exportre-
lated problems and to guide mem-
ber companies in their export ac-
tivities. Jewelry Exporters 
Association transmits import de-
mands received from abroad to rel-
evant exporter and manufacturer 
companies as well as doing export 
approval transactions of member 
companies and recording statistics; 
the Association also organizes na-
tional participations to foreign in-
ternational fairs and supports in-
dividual participations in order to 
promote the exportation of Turkish 
products to abroad. Our depart-
ment also serves the members by 
organizing many activities includ-
ing foreign procurement commit-
tees and sectorial organizations.” 

 
SUPPORTS TO EXPORTERS
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İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Erhan Hoşhanlı’dan Açıklamalar

 T  
   

S  

E
rhan Hoşhanlı “İstanbul Ticaret 
Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım 
Fakültesi bünyesinde 2011 yılında 

açılan Mücevherat Mühendisliği Bölümü 
değerli metallerin üretimini ve işlemesini 
bilen, değerli taşları tanımlayabilen, dış 
ticaret, hukuk, işletme yönetimi ve 
pazarlama donanımına sahip, mücevherat 
tasarımından itibaren mücevherat üretimini 
ve üretimde kullanılan ekipmanları tanıyan 
mühendisler yetiştirerek sektöre büyük 
katkı sağlayacak…  Kuyumculuk sektörün-
deki potansiyele ve ihtiyaca cevap verecek 
mühendisler yetiştirmek amacıyla açılan 
Mücevherat Mühendisliği Bölümü bu kadar 
kapsamlı eğitim veren, mesleki literatürü 
izleyebilen ve kalite bilincine sahip 
Mücevherat Mühendisleri yetiştiren 
dünyada ilk bölüm olma özelliğiyle de 
dikkat çekiyor” dedi.

Mücevherat üretiminin mühendislik  
bilimince  sistematize edildiği dünyadaki 
ilk bölüm olan Mücevherat Mühendisliği 
Bölümü’nün güçlü eğitim ve öğretim kadro-
suyla Küçükyalı Kampüsü’nde eğitim 
verdiğine vurgu yapan Hoşhanlı “Sektör ve 
öğrenciler için kurulan Kuyumcukent 
Araştırma ve Uygulama Laboratuvarına 
sahip, eğitim dili İngilizce olan 1 yılı 

hazırlık olmak üzere 5 yıllık bölüm gelecek 
sene ilk mezunlarını verecek. Üretimden, 
tasarıma, dünyadaki trendlerden, madene, 
işletme yönetiminden, pazarlamaya hakim, 
donanımlı ve İngilizce bilen Mücevherat 
Mühendisleri sektöre yenilikler getirerek 
çok büyük katkılar sağlayacaklar. Ülkemiz-
de ve dünyada değişen kültürel yapılar altın 
takı ve mücevherat talebini de değiştirmek-
tedir. Bu kapsamda sektörün ürünleri, 
geçmiş dönemdeki gibi sadece yatırım aracı 
olmaktan çıkmakta ve artık gündelik 
aksesuar kullanımına dönüşmektedir. 
Kıymetli taşların bu kadar önemli olduğu 
bir dönemde dünyada benzeri olmayan ilk 
ve tek Mücevherat Mühendisliği bölümün-
den mezun olanlar ülkemizin endüstriyel ve 
ekonomik kalkınmasına önemli katkı 
sağlayacak, sektörde büyük başarılara ve 
yeniliklere imza atacaklar…” açıklamasıyla 
dikkat çekti.

İTO Kuyumculuk Komitesi Başkanı 
Hoşhanlı” Özellikle sektör mensubu işyeri 
sahiplerinin kendileri ile birlikte ve 
kendilerinden sonra işlerini yürütebilecek 
çocuklarının Mücevherat Mühendisliği 
bölümünü tercih ettiklerinde gözleri arkada 
kalmayacak…” diyerek sözlerini tamamladı.
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TASARIMLARI MART 
FUARINDA TANITILIYOR

M
ioro, kuyumculuk sektöründe uzun yıllara dayanan deneyi-
miyle, yurtiçi ve yurtdışı piyasasında önemli bir yere sahip. 
İçi boş ve içi dolu zincir üretiminde kendi branşında lider 

olan Mioro; zincir üretimindeki yetkinliğinin yanı sıra elektroform, 
elektrofüzyon ve döküm teknolojileriyle 2015 yılı tasarımlarını 

zenginleştiriyor. 

Her yıl, Dünya ve Türkiye çapında düzenlen önemli fuarlara 
katılımıyla, ürünlerini iç ve dış piyasadaki müşterileri-

ne tanıtan Mioro, Mart ayında düzen-
lenecek iki önemli fuar olan 
“HongKong Jewelry Show” ve 
İstanbul’da gerçekleşecek “İs-
tanbul Jewelry Show” da farklı 
çizgilerle tasarlanan yeni ko-

leksiyonlarının tanıtımını 
yapmaya hazırlanı-

yor.

W
ith its years of experience in the 
jewelry industry, Mioro has a 
very important position both in 

the local and international markets. Leader of 
its brand in production of hollow and solid 
chain, Mioro enriches its 2015 designs with electro-
form, electrofusion and casting technologies in addition 
to its specialty in the chain production. 
Mioro which exhibits its products to domestic and 
foreign customers by participating in important 
national and international fairs in the world is 
preparing to exhibit its new collections, designed with 
different lines, in two important fairs to be organized 
in March: “Hong Kong Jewelry Show” and “Istanbul 
Jewelry Show” to be organized in Istanbul. 
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K    
 

2014 Mart fuarında başlatılan Kuyumcukent Pavilyonu 
projesinin ardından Kuyumcukent firmalarından gelen 
talepler ve memnuniyetlerin ardından yeniden görüş-
melere ve proje aşamasına başlayan KİAŞ, şimdiye ka-
dar oluşan taleplerden de memnun olduğunu belirtti.
Kuyumcukent İşletme A.Ş.’nin Rotaforte ile yaptığı özel 
anlaşma ile Kuyumcukent’te yer alan küçük ve orta öl-
çekli tüm firmalara ekstra avantajlar sağlanırken, Ku-

yumcukent çatısı altında yer alan firmalar Kuyumcu-
kent’in birlik ve beraberliğini de sektöre bir kez daha 
göstermiş olacak.
6m2’lık stantların satışlarına başlayan Rotaforte, KİAŞ 
ile yaptığı anlaşmaya istinaden Kuyumcukent firmaları-
na uygun fiyatlar sunmanın yanı sıra stant kurulumu, 
ikram ve tercüman hizmetlerini de ücretsiz olarak sağla-
yacak.
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Mart ayında gerçekleştirilen İstanbul Jewellery 
Show’da dünyanın dört bir yanından çok sayıda alıcıyı 
ağırlayan ve alım heyeti rekoruna imza atan Mücevher 
İhracatçıları Birliği Ekim ayında gerçekleştirilecek 
fuarla ilgili organizasyonunu da tamamladı. Rezerve 
edilen oda sayısının daha şimdiden 600’e yaklaştığını 
belirten İstanbul Metal Maden İhracatçıları Birliği 
(İMMİB) Mücevher Şube Müdürü Şirzat Akbulak bu 
konuda yeni bir rekor beklediklerini belirtti.

Mücevher İhra-
catçıları Birliği 
İstanbul Jewellery 
Show’un uluslara-

rasaı pazarlarda tanıtımı ve nite-
likli alıcıların fuarı ziyaret etme-
si konusunda önemli çalışmalar 
ortaya koyuyor. Özellikle alım 
heyeti organizasyonları ile ses 
getiren birlik bu konuda yeni bir 
rekora imza atmaya hazırlanıyor. 
Mart ayında gerçekleştirilen fu-
arda Türkiye’nin en büyük alım 
heyeti organizasyonuna imza 
atan Mücevher İhracatçıları 
Birliği çok sayıda yabancı alıcıyı 
fuar süresinde İstanbul’da ağırla-
mış ve fuarın ziyaretçi sayısının 
artmasında kilit rol oynamıştı. 
Aynı dönemde dünyada düzen-
lenen dier uluslararası fuarlarda 
ziyaretçi sayıları azalırken, İstan-
bul Jewellery Show ziyaretçi 
sayısında %10’un üzerinde artış 
gerçekleşmişti. Bu fuar ile ilgili 
hazırlıklarını da tamamlamak 
üzere olduklarını belirten İstan-
bul Metal Maden İhracatçıları 
Birliği (İMMİB) Mücevher Şube 
Müdürü Şirzat Akbulak hazırlık 
süreci ile ilgili şunları söyledi; 
‘’Global pazarlarda yaşanan 
durgunluk dünyada düzenlenen 
hemen hemen bütün fuarlarda 
katılımcı ve ziyaretçi sayılarına 
da olumsuz yansıyor. Bu yüzden 
fuarların profesyonelce tanıtım 
faaliyetleri son derece önemli 
hale geldi. Mücevher İhracat-

çıları Birliği olarak bu konuda 
önemli çalışmalar yapıyoruz. 
Geçtiğimiz fuarda düzenlediği-
miz alım heyeti organizasyonu 
ile dünyanın dört bir yanından 
alıcıyı ülkemizde ağırlayarak 
Türkiye’nin en büyük alım heye-
ti organizasyonuna imza atmış 
ve bu konuda rekor kırmıştık. 
Ekim ayında düzenlenecek 
fuarla ilgili de çalışmalarımızı 
tamamlamak üzereyiz. Bugüne 
kadar hem üyelerimizden hem 
uluslararası datalardan elde 
edilen tüm bilgiler listelendi. Bu 
veriler sınıflandırıldı. Her birine 
davette bulunuldu. Yaklaşık 400 
yeni potansiyel alıcıya ulaşıldı. 
Global mücevher endüstrisinde 
söz sahibi kurum başkanlarına 
ve önemli isimlere özel davet-
lette bulunuldu. Bu kişilerin 
konaklamaları ve VIP havaalanı 
konaklamaları organize edildi. 

Gittiğimiz her fuarda fuarın 
alım heyeti tanıtıldı. Dünyanın 
dört bir yanındaki uluslararası 
büyük alıcılara uşanan World 
Diamond Magazine dergimiz-
de kayıt formu oluşturuldu. 
Global mücevher endüstrisinin 
önemli yayınları ile 3 yıllık 
reklam anlaşmaları yaptık. Bu 
çalışmalardan çok sayıda dönüş 
aldık. Profesyonel tur şirketi ile 
anlaşarak odaların boş kalma-
sının önüne geçtik. 2 tür form 
oluşturduk. Yabancılara gönder-
diğimiz online form ile defalarca 
teyid aldık. Uçuş bilgisi olmayan 

kişilerin oda rezervasyonlaı iptal 
edildi. Diğer taraftan da üyele-
rimizle de son derece sağlıklı 
iletişim içinde rezervasyonları 
netleştirdik. Şu anda 600’ün 
üzerindeki oda yabancı alıcılar 
için rezerve edilmiş durumda. 
Dünyadaki çok sayıda fuarda 
ziyaretçi sayısında azalma gözle-
nirken, Mücevher Şubesi’ndeki 
ekip arkadaşlarımızın özverili 
çalışmaları ile geçtiğimiz fuarda 
olduğu gibi bu fuarda da  İstan-
bul Jewellery Show’un ziyaretçi 
sayısının artmasında katkıda 
bulunmak istiyoruz.

ŞİRZAT AKBULAK
İMMİB Mücevher Şube Müdürü

Fuarda Yeni 
Rekor Bekleniyor

Mücevher Şubesi’ndeki ekip arkadaşlarımızın 
özverili çalışmaları ile geçtiğimiz fuarda olduğu 

gibi bu fuarda da  İstanbul Jewellery Show’un 
ziyaretçi sayısının artmasında rol oynuyoruz.

ZİYArETçİLErİN üLKELErE GörE DAğILImI

İrAN 7%

RUSYA 7%

DİğEr

0 50 100

53%

SuuDİ ArABİSTAN 7%

IrAK 9%

BAE 17%



54 JTR Magazine

Türkiye İhracatçılar Meclisi Çırağan Sarayı’nda  Sektörler Toplantısı 
düzenledi. Toplantıya Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlık etti. 
Mücevherciler Birliği Başkanı Ayhan Güner sektörler toplantısında 
yaptığı konuşmada sektör sorunlarını gündeme getirdi.

SEKTÖR SORUNLARı
HÜKÜMETİN GÜNDEMİNE TAŞıNDı

JTR      HABER

Çırağan Sarayı’ndaki 
toplantıda Başbakana, 
Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz, Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek eşlik etti. 
Toplantıda sektörü temsil 
eden Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ayhan Güner 
sektör sorunlarını dile getirdi.

Sektör başkanlarının 4’er 
dakikalık sunumlarla 
sektörlerindeki sorunları 
masaya yatırdıkları 

toplantının açılış konuşmasını 
yapan Türkiye İhracaçılar 
Meclisi Başkanı Mehmet 
Büyükekşi konuşmasına 
şu sözlerle başladı; “Genel 
seçimler arifesindeki yoğun 
programınızda bize vakit 
ayırmanız, ihracatçılarımıza 
önemli bir mesaj olmuştur; 
yanımızda olduğunuz için 
çok teşekkür ediyoruz. Güven 
ortamının ve istikrarın 
devamı bizim için çok 
önemli.” Sözleriyle başlayan 
Büyükekşi “500 milyar 
dolar ihracat hedefi için 
artık sadece ihracat artışı 
demiyoruz; 2023 hedeflerine 
ulaşmak için katma-değeri 
artırmanın 4 unsuru; 

inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve 
markalaşmaya odaklandık.”

Büyükeşi’nin konuşmasından 
satır başları şöyle;

“Doların tüm para 
birimlerine karşı son 11 yılın 
rekorunu kırması, Euro/Dolar 
paritesinin hızla gerilemesi, 
tüm dünyada dramatik fiyat 
düşüşlerine sebep oldu. 
Eurostat verilerine göre, 
Yılın ilk 2 ayında Avrupa’nın 
ithalatı yüzde 1 daraldı, bizim 
Euro bazında ihracatımız 
yüzde 12 arttı. Birim fiyatların 
gerilemesinin ihracatımıza 
ilk 4 ayda tam 7.5 milyar 
dolarlık maliyeti oldu. 
Ancak bizler sanayi ve tarım 

ihracatımızı miktar bazında 
%4 artırmayı başardık. Dünya 
pazar payımızı binde 8,5’tan, 
binde 9’a getirdik. Küresel 
Doğrudan Yabancı Yatırım 
Endeksi’nde 2014’te 25. 
sıradayken, 2015’te 22.sıraya 
geldik.”

Büyükekşi ayrıca; Türkiye 
markası ve sloganının 
geliştirilmesi, tasarıma 
verilen destekler, Türkiye 
Ticaret Merkezleri, 
A.TR belgeleri ve menşe 
şahadetnamesinin ihracatçı 
birliklerce de düzenlenmesi 
konularındaki desteklerinden 
ötürü Ekonomi Bakanı’na 
teşekkürlerini sundu.



Geçtiğimiz yıl da ihracatımızı 
arttırarak 3,1 milyar dolar 
seviyesine yükselttik. Turizm 
acentalarının çalışma sistemi 
düzenlenirse turistik bölgelerdeki 
satışlarımız da eski dönemlerde 
olduğu gibi çok yüksek rakamlara 
ulaşacaktır.

MİB Başkanı Ayhan Güner

" 
“Siz ne talep ediyorsanız, 
elzemdir”

Başbakan Davutoğlu 
ise ihracatçıların önünü 
açmak için birçok çalışma 
yaptıklarının altını çizerek, 
“Rusya ile vizelerin 
kaldırılması kimsenin 
düşünebileceği bir adım 
değildi. İki ülke icracı 
bakanlıklarının bir araya 
geldiği bir mekanizma 
oluşturduk. Serbest 
ticaret anlaşmalarını 
yaygınlaştırdık. Gümrük 
birliği çerçevesindeki pazar 
genişletme faaliyetimizi diğer 
ülkeler yaymak konusunda 
olağanüstü çaba sarf ettik. 
İlkemiz şu sınırlarımızı siyasi 
bakımdan genişletmeden 
ekonomik pazarımızı 
genişletmek. Herkesin sınırına 
saygımız var. Ama serbest 
ticaret anlaşmaları ile, vize 
muafiyetleri ile ekonomik 
interlandımızı genişletmeye 
çalışıyoruz. Şimdi 76 ülke 
ile vize serbestliği var. 
İstiyoruz ki ihracatçımız 
çantasını aldığında dünyanın 
her köşesine seyahat 
edebilsin ve indiğinde Türk 

Büyükelçiliği’ni görebilsin.
THY şu anda dünyadan en 
fazla noktaya uçan havayolu 
şirketiyse bunun arkasında 
sizin dünyaya açılımınızın 
da payı var. Siz ne talep 
ediyorsanız önümüzü açmak 
bizim için elzemdir. Bu 
bağlamda ihracatımız 
çeşitlendirilmeliyiz. Türkiye 
krizi aşabilmişse bunda pazarı 
çeşitlendirmenin payı var. 
Türkiye ihracat olarak Avrupa 
Birliği pazarına bağlıydı şimdi 
bu oran indi. Avrupa’da krizi 
başladığında ufkumuzu komşu 
ülkeler çevirdik. Oralarda 
kriz başladığında Afrika’ya, 
LatinAmerika’ya açıldık. 
Çeşitliliği koruyarak artışı 
sürdürmeye devam ettik. Bu 
bağlamda gururla söylüyorum 
ihracatımızın 1 milyar doları 
aştığı ülke sayısı 2002’de 8 
idi şu anda 34. 2002’de 9 
üründe 1 milyar dolar sınırını 
aşıyorduk, şimdi ise 37. 
Türkiye’de ihracatta 1 milyar 
doları aşan şehirlerimizin 
sayısı 5 ten 16’ya çıkmış. 
Gurur verici bir rakam ihraç 
ettiğimiz ürün sayısın bin 737” 
dedi.

“Söz Havada Kalmayacak”

Toplantıda gündeme 
getirilecek her türlü talebin 
göz önüne alınıp, tek tek 
not edileceğini söyleyen 
Davutoğlu, konuşmasını şu 
sözlerle tamamladı:

“Onun için birçok bakan 
arkadaşımızla burada 
birlikteyiz ve seçim 
sonrasındaki hükümet 
programımızda mutlaka 
yer alacaktır. Bundan hiç 
tereddüttünüz olmasın. Söz 
havada kalmayacak, kayda 
geçecek. Kayıt defterde 
kalmayacak, inşallah 
hükümet programına geçecek. 
Hükümet programlarında 
zikredilen hususlar da mutlaka 
uygulamalara geçecek. Türkiye 
sizin de desteğinizle inşallah 
500 milyar dolar ihracata 
ve dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına girecek...”

Acentalar Kuyumculuk 
Sektörüne Zarar Veriyor.

Kuyumculuk ve mücevherat 
sektörü ihracatçılarını 
temsilen söz alan Mücevher 
İhracatçılar Birliği Başkanı 

Ayhan Güner sektörün 
sorunlarıyla ilgili şunları 
söyledi; “Sektörümüz 
alanında dünyanın önde 
gelen ülkeleri arasında yer 
almaktadır. Mücevherat 
sektörü Türkiye’nin dünyada 
liderliği hedefleyebileceği 
yegane sektörlerden birisi 
konumundadır. Geçtiğimiz 
yıl da ihracatımızı arttırarak 
3,1 milyar dolar seviyesine 
yükselttik. ÖTV’de yapılan 
değişikliğin de katkısı ile 
uzun dönemde altın takı 
dışında pırlantalı mücevher 
ihracatımızı da arttırmayı 
hedefliyoruz. Türkiye turistlere 
yapılacak satışlar bakımından 
da yüksek potansiyel sahiptir. 
Turizm acentalarının çalışma 
sistemi turistik bölgelerdeki 
mücevher satışlarını durma 
noktasına getirmiştir. Bu 
çok ciddi ihracat kaybına 
yol açmaktadır. Bu anlamda 
turistik bölgelerle birlikte 
tarihi yarımada ile ilgili de 
düzenleme yapılması doğru 
olacaktır. Bununla birlikte 
kaynak kullanımı destekleme 
fonu ile ilgili düzenlemelere 
sektörümüzün de dahil 
edilmesi önemlidir.”
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HRD Uluslararası
Anlaşmalarla Büyüyor

HRD, uluslararası anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Mısır’ın en büyük 
kuyumculuk mağaza zinciri olan EG ile yapılan anlaşma Antwerp Valilik 
Binası’nda gerçekleştirilen törende imzalandı.

HRD gerçekleştirdiği uluslararası anlaşmalara bir 
yenisini daha ekledi. Mısır’ın en büyük kuyumculuk 
mağaza zinciri Egyptian Gold ile HRD arasındaki 

anlaşma Belçika Hava ve Demiryolarından Sorulu Genel 
Müdür Mark Descheemaecker HRD Yönetim Kurulu Üyesi 
Michel Janssens, Egyptian Gold Başkanı Mustafa Nasaar 
ve HRD Orta Doğu Genel Müdürü Mehmet Can Özdemir 
tarafından imzalandı. Egyptian Gold mağazalarındaki bütün 
pırlantalı mücevherlerin sertifikalanması ve personelin eğitimi 
konularını kapsayan anlaşma uyarınca çalışmaların 2 sene 
içerisinde tamamlanması planlanıyor. 
Anlaşmanın kendileri için son derece önemli olduğunu 
vurgulayan Egyptian Gold Başkanı Mustafa Nasaar yaptığı 
değerlendirmede şu noktalara değindi; ‘’Artık tüm dünyada 
kuyumculuk ve mücevherat sektörü değişiyor ve gelişiyor. 
Bizler uluslararası standartlara uymak zorundayız. Tüketici 

güvenini sağlamada en önemli unsurlardan birinin sertifikalı 
mücevher olduğunu biliyoruz. Bir süredir mağazalarımızda 
HRD sertifikalı mücecherler satmaya başladık. Bu 
ürünlerin satışındaki performansı görünce bütün pırlantalı 
mücevherlerimizin HRD tarafından sertifikalanmasına karar 
verdik. Bununla birlikte yaptığımız anlaşma personelimizin 
eğitim programının hazırlanmasını da kapsıyor. HRD’nin bize 
katacağı değerler ile büyümeye devam edeceğiz.’’
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İtalyan organizasyon şirketi Fiera Di Vicenza tarafından bu yıl ilk kez 
düzenlenen Vicenza Oro Dubai (VOD) 23-26 Nisan 2015 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. Katılımcı sayısının azlığı ile dikkat çeken 
fuarda ağırlıklı olarak İtalyan üretici firmalar yer aldı. Dubai’deki 
firmaların yanısıra etraf ülkelerden ziyaretçi sayısının da düşük kaldığı 
fuar beklentileri karşılayamadı.

VıCENZA ORO DUBAı 
BEKLENTİLERİ KARŞıLAMADı
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Dünyanın sayılı mücevher 
fuarı organizasyonlarından 
birisi olan Vicenza Oro’ya 
imza atan Fiera Di Vicenza 
Orta Doğu’ya yönelik 
stratejisi çerçevesinde 
Dubai’de bir organizasyon 
düzenledi. Vicenza Oro 
Dubai adı altında 23-
26 Nisan 2015 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen 
organizasyon katılımcı 
sayısının azlığı ile dikkat 
çekti. Gerek Dubai gerekse 
çevre ülkelerden gelen 
ziyaretçi sayısının oldukça 
kısıtlı kalması ile fuarın 
beklentileri karşılayamadığı 
yorumlarının yapılmasına 
sebep oldu. Dubai Trade 

Centre Arena Sheikh 
Saeed Hall’de düzenlenen 
organizasyonda İtalyan 
katılımcı firma sayısının 
fazlalığı dikkat çekerken, 
diğer ülkelerden gelen 
katılımcı sayısı da sınırlı 
kaldı. Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nin milli fuar katılım 
organizasyonu çerçevesinde 
de Türkiye’den katılımcı 
firmaların yer aldığı fuarın 
firmalarımız açısından 
çok fazla fark yaratan bir 
özelliğe sahip olmadığını 
belirten Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ayhan Güner fuarla ilgili 
şu değerlendirmelerde 
bulundu;

Fuar beklentilerin altında
‘’Dubai, Türk Kuyumculuk 
ve Mücevherat 
Sektörü’nün en önemli 
pazarı konumunda. En 
yüksek ihracatı buraya 
gerçekleştiriyoruz. Çok 
sayıda firmamız bu 
pazara yönelik olarak çok 
uzun zamandır faaliyet 
gösteriyor. Ben İtalyan fuar 
organizatörü firmanın bu 
adımının, artık durağanlaşan 
ve çıkış arayan İtalya 
Mücevher Sektörü’nün 
Dubai’de ağırlığını 
arttırmaya yönelik bir adımı 
olarak değerlendiriyorum. 
Katılımcı firmaların 
büyük bir kısmının da 

İtalyan olması bu şekilde 
açıklanabilir. İlk defa 
düzenlenen bu fuarın, 
gerek katılımcı ve gerekse 
ziyaretçi sayısının azlığı 
sebebiyle iyi bir start 
veremediği kanaatindeyim. 
Etraf ülkelerden ziyaretçileri 
bırakın, Dubai’deki firmalar 
dahi fuara ilgi göstermedi. 
Bu yüzden fuarın geleceği 
ile ilgili önemli soru 
işaretleri oluşmuş durumda. 
Türkiye’den fuara katılan 
firmalarımız da bırakın 
yeni müşterilerle tanışmayı, 
mevcut müşterilerinin dahi 
fuara gelmediğini belirttiler.’’

Dubai’nin Türk 
kuyumculuk ve mücevherat 

sektörünün en önemli 
ihraç pazarlarından biri 
olması sebebiyle Mücevher 
İhracatçıları Birliği 
tarafından millli katılım 
çerçevesinde değerlendirilen 
organizasyonda Türkiye’den 
de firmalar yer aldı. 
Firmalarımızın fuarla ilgili 
değerlendirmeleri ise şu 
şekilde;

İnnova Yönetim Kurulu 
Başkanı / Can Özkök
 ‘’Dubai, İnnova olarak 
zaten çok uzun zamandır 
hizmet verdiğimiz bir pazar. 
Burada çok köklü ve uzun 
soluklu ticari ilişkilere 
sahibiz. VicenzaOro gibi 

önemli bir fuara imza 
atan Fiera Di Vicenza’nın 
burada fuar düzenleyeceğini 
öğrenince kayıtsız kalmak 
istemedik. Ancak fuarın 
gerek katılımcı gerekse 
ziyaretçi sayısı bakımından 
beklentilerin altında 
kaldığını gözlemlediğimizi 
söyleyebilirim. Biz 
bu seyahatimizde 
ağırlıklı olarak mevcut 
müşterilerimize hizmet 
verdik. Bunların bir kısmını 
fuarda ağırlarken önemli 
bir kısmını da kendimiz 
ziyaret ettik. Fuarla ilgili 
sektörümüz açısından şu 
değerlendirmeyi yapmak 
yerinde olacaktır. Durağan 
yıllar geçiren İtalya 

Can ÖZKÖK, İnnova Yönetim Kurulu Başkanı
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Kuyumculuk Sektörü önemli 
bir pazar olan Dubai’deki 
pazar payını genişletmek 
istiyor. Bu yüzden ağırlıklı 
olarak italyan firmaların 
katılımı söz konusu. Ancak 
ilk fuarın düşük performansı 
sonrasında, takip eden fuar 
organizasyonanuna katılım 
sorgulanacaktır.’’

Eriş Mücevherat 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Levent Eriş
 ‘’Önemli pazarlarımızdan 
birinde ilk defa düzenlenen 
bu organizasyona kayıtsız 
kalmak istemedik. Bu 
yüzden burada katılımcı 
olarak yer alıyoruz. Fuarda 
mevcut müşterilerimizi 
ağırladık. Fiera Di Vicenza 
gibi bir organizatör firmanın 
çok daha yüksek sayıda 
ziyaretçi çekeceğini tahmin 
ederdim. Ürün çeşidimizin 
zenginliği, hizmet kalitemiz 
ve fiyatlama politikamız 
ile zaten katıldığımız her 
fuarda çok sayıda ziyaretöi 
ağırlıyoruz. Bu fuarda da 
en yoğun firmalardan birisi 
konumundaydık. Ancak 
VicenzaOro Dubai’nin, 
İtalya’da düzenlenen 
VicenzaOro boyutuna 
ulaşabilmesinin çok zor 
olduğunu düşünüyorum.’’

Riva Kuyumculuk / Onur 
Şahin
 ‘’Mücevher İhracatçıları 
Birliği Milli Fuar Katılımı 
organizasyonu çerçevesinde 
bu afuarda yerimizi 
aldık. Fuarın Dubai’de 
düzenlenmesi ve Fiera Di 
Vicenza tarafından organize 
edilmesi dikkatimizi 
çekti. Bu yüzden fuara 
daha yüksek beklentilerle 
geldik. Ancak katılımcı ve 
ziyaretçi sayının azlığı gibi 
faktörler fuara da olumsuz 
yansıdı. Fuarda elbette 
sipariş aldık, standımız 
da yoğundu. Ancak 
ağırlıklı olarak mevcut 
müşterilerilerimize servis 
yaptık. Bazı müşterilerimiz 
de fuara gelmediği için 
fuar sonrasında biz onları 
ziyaret ettik. Açıkçası fuara 
daha yüksek beklentiler 
ile gelmiştik. Bu fuardan 
elde ettiğimiz verimi zaten 
buraya gerçekleştiriğimiz 
standart ziyareterde de 
sağlayabiliyoruz.’’ 

Mehmet Can Özdemir / 
HRD Antwerp Orta Doğu 
Genel Müdürü
 ‘’Dünyadaki pazarları 
ele aldığımızda şu anda 
en yüksek performansa 

sahip pazarın Dubai 
olduğunu görüyoruz. Bu 
yüzden İtalyan Mücevher 
Sektörünü Dubai’ye yönelik 
bu çalışması kendileri 
açısından son derece 
mantıklı. Bu yüzden 
fuardaki katılımcıların çok 
önemli bir kısmı İtalyan 
firmalardan oluşuyor. Bu 
noktaya dikkat çekmekte 
fayda var. Fuar katılımcı 
ve ziyaretçi firma sayısı 
bakımından beklentilerin 
gerisinde. Hatta bir sonraki 
organizasyon daha şimdiden 
sorgulanmaya başladı 
diyebiliriz.’’

Elizi Jewellery / Fatih 
Yılmaz Akdin
 ‘’Biz kültürel miras olarak 
değerlendirilen Trabzon 
Hasırı’nı temsil etmek için 
Dubai’de düzenlenen bu 
organizasyona katıldık. 
Dubai’de hasır takılara özel 
ilgi gösteriliyor. Burada 
ürünün örgü kalitesi ve 
işçiliğine önem veriliyor. Bu 
yüzden Dubai’de her geçen 
gün artan bir performansa 
sahibiz ve gösterilen 
ilgiden memnunuz. Fuara 
da bu yüzden katıldık. 
Fuarda ürünlerimize 
gösterilen ilgiden son 
derece memnunuz. Fuardan 

memnun ayrılıyoruz 
ama fuarın geneliyle ilgili 
katılımcı firmaların önemli 
bir kısmının memnuniyetisiz 
olduğu izlenimi edindiğimi 
ifade etmeliyim. Bu yüzden 
fuardan sonra pek çok firma 
mevcut müşterilerini bizzat 
ziyaret etmek zorunda 
kaldılar.’’
Simya Gold / Haldun 
Ulutürk
‘’Dubai çok uzun yıllardır 
faaliyet gösterdiğimiz bir 
pazar. Hatta ana pazarımız 
diyebilirim. Bu fuara 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği milli katılım 
organizasyonu çerçevesinde 
katıldık. Biz Simya olarak 
fuardan oldukça memnun 
ayrılıyoruz. Standımıza 
gösterilen ilgiden 
memnunuz. Oldukça yoğun 
bir fuar geçirdik. Tabi burada 
altının çizilmesi gereken 
nokta ağırlıklı olarak mevcut 
müşterilerimize servis 
yapmış olmamızdı.’

Levent ERİŞ, Eriş Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can ÖZDEMİR, HRD Antwerp Orta Doğu Genel Müdürü
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Eylül sonuna kadar Zen Pırlanta’dan 2500TL ve üzeri alışveriş yapan 
herkes Avrupa’nın rüya şehirlerine uçak bileti kazanıyor.
Türkiye’nin lider pırlanta 
markası Zen Pırlanta, hızlı 
yaşam temposu içinde 
anılara değer katmaya 
devam ediyor. Zen 
Pırlanta, eylül ayı sonuna 
kadar mağazalarından 
2500TL ve üzeri alışveriş 
yapan herkese çift kişilik 
gidiş dönüş Avrupa uçak 
bileti hediye ediyor.
Dünyanın en nadir, en 
güzel pırlantaları olan 
ve Türkiye’de sadece 
Zen Pırlanta’da satışa 
sunulan Forevermark 

pırlantalarından, bir 
kadına yaşamının her 
döneminde eşlik edecek 
sayısız çarpıcı tasarıma, 
erkekler için değerli 
aksesuarlardan, çocuklar 
için anlamlı hediyelere 
kadar pırlantaya dair 
her şey Zen Pırlanta 
mağazalarında avantajlı 
fiyatlarla sizleri bekliyor. 
Kampanya detaylarına Zen 
Pırlanta mağazalarından 
ve www.zenpirlanta.com 
sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Değerli taş ithalatında alınan ÖTV’nin kaldırılması sonrasında 
dünya ile rekabette eşit şartlara sahip olan Türkiye Kuyumculuk ve 
Mücevherat Sektörü gerçekleştirdiği uluslararası işbirliği anlaşmaları 
ile altından sonra değerli taş ve pırlantalı mücevher kategorisinde de 
global oyuncu olmaya hazırlanıyor. Bu amaçla son işbirliği anlaşması 
Antwerp Dünya Pırlanta Merkezi (AWDC), Mücevher İhracatçıları 
Birliği ve Borsa İstanbul arasında imzalandı. 

BELÇİKA İLE
STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ
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Türkiye Kuyumculuk 
ve Mücevherat 
Sektörü global 
oyunculardan biri 

olma yolunda önemli adımlar 
atmaya devam ediyor. Değerli 
taş ithalinde alınan ÖTV’nin 
kaldırılması sonrasında sahip 
olduğu avantajları kullanma 
noktasında önemli bir şans 
yakalayan sektör imzaladığı 
uluslararası anlaşmalarla 
adından söz ettiriyor. Mart 
ayında İsrail Elmas Borsası 
ile işbirliği anlaşması 
imzalayan JTR ve BIST 
geçtiğimiz günlerde Antwerp 
Dünya Pırlanta Merkezi 
(AWDC) ile de son derece 
önemli bir anlaşmaya imza 
attı. Mutabakat zaptı imza 
töreninde Belçika Dış Ticaret 
Bakanı Pieter De Crem, 
Antwerp Valisi Cathy Berx, 
BIST Genel Müdürü Tuncay 
Dinç, Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ayhan Güner, 
AWDC Başkanı Stephane 
Fischler ve HRD Orta Doğu 
Genel Müdürü Mehmet Can 
Özdemir hazır bulundu. 

İmza töreninde konuşan 

Belçika Dış Ticaret Bakanı   şu 
noktaların altını çizdi; ‘’Bugün 
burada imzalanan mutabakat 
zaptı ile iki ülke arasında çok 
sağlıklı bir işbirliği köprüsü 
kurulmaya başlanıyor. Belçika 
olarak yüzyıllardır değerli 
taş ticaretinin merkezi 
konumundayız. Antwerp’te 
bulunan borsamızda dünya 
ham ve işlenmiş elmas 
ticaretinin çok önemli bir 
kısmı gerçekleşiyor. Belçika 
olarak bu alanda son 
derece önemli bir know-
how sahibiyiz. Türkiye’de 
gerçekleştirilen değerli 
taşlara ilişkin vergi reformu 
ve BIST’in yapılanması 
sonrasında iki ülke arasında 
önemli iş birliği fırsatları 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
Bugün burada imzaladığımız 
mutabakat zaptı ile her iki 
tarafında son derece önemli 
kazanımlar elde edeceğini 
düşünüyoruz.’’

Bosra İstanbul Değerli 
Taşlar ve Değerli Madenler 
Piyasası’nın sektörün 
gelişimi için çok önemli 
olduğunu belirten BIST 

Genel Müdürü Tuncay Dinç 
yaptığı değerlendirmede 
şunları söyledi; ‘’Değerli taş 
ithali ile ilgili gerçekleştiren 
düzenleme Türk Kuyumculuk 
ve Mücevherat Sektörü için 
milat niteliğindedir. Bu 
sayede sektörümüz altından 
sonra pırlantalı mücevher 
alanında da dünyanın 
önemli oyuncuları arasına 
girebilecektir. Biz BIST 
olarak sektörün gelişimi için 
elimizden gelen her türlü 
desteği vermeye hazırız.’’ 
Gerçekleştirilen ÖTV 
düzenlemesi sonrasında 
ortaya çıkan avantajlardan 
yararlanılabilmesi için 
BIST üyeliğinin ön koşul 
olduğunu belirten Dinç, sektör 
mensuplarına BIST üyeliği ile 
ilgili işlemlerini tamamlama 
çağrısında bulundu.

Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ayhan Güner 
Mart ayında İsrail Elmas 
Borsası ile imzaladıkları 
işbirliği anlaşmasından sonra 
Belçika ile de mutabakat 
zaptı imzalamış olmalarının 
sektörün uluslararası 

pazarlarda söz sahibi 
olması açısından son derece 
önemli olduğunu belirtti. 
ÖTV düzenlemsi sonrası 
Türkiye’Nin sahip olduğu 
avantajları kullanabilmesinin 
önünün açıldığını ifade eden 
Güner, orta ve uzun vadede 
Türkiye’nin sektörün global 
anlamda önemli oyunculardan 
birisi olması için çalışmalara 
devam edeceklerinin altını 
çizdi. 

Antwerp Valisi Cathy 
Berx yaptığı konuşmada 
her iki ülkenin stratejik 
ortak şeklinde hareket 
ederek önemli avantajlar 
sağlayabileceğini, bu yüzden 
imzalanan mutabakat zaptının 
son derece önemli olduğunu 
ifade etti. HRD’nin Türkiye 
ve Orta Doğu pazarlarında 
faaliyet gösteriyor olmasının 
kendileri için gurur verici 
olduğunun altını çizen 
Berx, HRD’nin Türkiye’deki 
çalışmalarının her iki ülkenin 
değerli taş endüstrileri için 
son derece önemli olduğunu 
belirtti.

Pieter De Crem

Türkiye’de gerçekleştirilen değerli 
taşlara ilişkin vergi reformu ve 
BIST’in yapılanması sonrasında 
iki ülke arasında önemli iş 
birliği fırsatları ortaya çıkmış 
bulunmaktadır.

Günde 250 milyon $ tutarında işlem 
gerçekleştirilen elmas borsasına sahip olan 
Belçika ile imzaladığımız anlaşma son derece 
önemli. Yeni vergi düzenlemesi ile birlikte değerli 
taş alanında dünyada önemli ülkelerden biri 
olmayı hedefliyoruz.

Pieter De Crem  
Belçika Dış Ticaret Bakanı

Ayhan Güner 
Mücevherciler Birliği Başkanı

" " 
Ayhan Güner
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Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 30’unu gerçekleştiren altı birliği bünyesinde barındıran 
ve 2014 yılında 43,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri “İMMİB” bu başarıya imza atan yıldız şirketlerini ödüllendirdi. İMMİB’in geleneksel 
hale getirdiği ve bu yıl sekizincisi düzenlenen ödül gecesinde; Türkiye’nin 2014 yılında 
gerçekleştirdiği ihracatta en büyük paya sahip olan şirketlere toplam 195 ödül verildi.
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İHRACATIN YILDIZLARI

Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası

Volgam Gıda Dış Tic. Ltd. Şti.

Arpaş İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş. 

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş

Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası

Talay Deri Kuyumc. San ve Tic. Ltd. Şti.

Onur Kardeşler Kuyumc. Ltd.Şti

Akgün Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Bijuteri

Osmanlı Takı Kuy. Tur. İnş. Teks. Ltd. Şti.

Demir Bijuteri San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

By Celali Takı ve Tasarım Dış Tic. Ltd. Şti.

Pırlantalı Mücevherat

Med-Art Sağlık Hizmetleri ve Kuy. Ltd. Şti. 

Montür İş Hed. Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti.

On Mücevherat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

İMMİB 2014 İhracatın 
Yıldızları Ödül Töreni 10 
Nisan 2015 Cuma akşamı 
Hyatt Regency İstanbul 

Ataköy Otel’de düzenlendi. 
Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin ekonomideki 
güncel gelişmelere dair 
değerlendirmelerde 
bulunduğu törende, TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi 
ve İMMİB bünyesindeki 
Türkiye’nin ihracat lideri 6 
ihracatçı Birliğinin Başkanları 
da hazır bulundu. 

Türkiye çapında Genel 
Sekreterlikler bazında 43,6 
milyar dolarlık ihracatla en 
yüksek ihracatı gerçekleştiren 
İMMİB, 2014 yılının 
ihracat yıldızlarını 65 farklı 
kategoride toplam 195 ödül ile 
onurlandırdı. Kimya, elektrik-
elektronik, çelik, maden, 
mücevher, demir ve demir 
dışı metaller gibi Türkiye’nin 
en ihracatçı sektörlerinde 
faaliyet gösteren 25 bini 
aşkın ihracatçıyı temsil eden 
İMMİB, “İhracatın Yıldızları” 
ödülleri ile hem firmaların bu 
başarısını ödüllendirmek hem 
de ihracatlarını artırmaları 
için teşvik etmeyi hedefliyor. 

İMMİB Koordinatör Başkanı 

Ali Kahyaoğlu törenin 
açılışında yaptığı konuşmada 
ödül alan firmaları kutlayarak 
şunları söyledi: “İMMİB 
Türkiye ihracatının yüzde 
30’unu karşılıyor. 2014 yılında 
6 birliğimiz 43,6 milyar 
dolarlık ihracata imza attı. 
Katma değeri yüksek ihracat 
için gece gündüz demeden 
çalıştık. Bu emeklerin 
karşılığını almak için bu 
akşam buradayız. İMMİB, 
şimdiye kadar ihracatın 
gelişimine katkı sağlayan 
bir merkez olarak çalıştı. 
Türkiye’nin 2023 yılında 
500 milyar dolarlık ihracat 
hedefine 200 milyar dolar 
ihracatla katkıda bulunmak 
üzere İMMİB olarak 
çalışmaya ve ihracatçılarımıza 
destek olmaya devam 
edeceğiz. ”

TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ise dış kaynaklı 
gelişmelerin ihracatımızı 
etkilediği zor bir dönemden 
geçildiğini belirterek, 
“Özellikle Euro/Dolar 
paritesindeki düşüş 
ihracatımızı negatif yönde 
etkiliyor. Örneğin sadece 
Mart ayında paritedeki yüzde 
21,5 düşüş ihracatımızı 1,3 
milyar dolar negatif etkiledi. 

Buna rağmen ihracatta 
kilogram bazında yüzde 
4,4 artış yakaladık. Dünya 
ticareti daralırken biz pazar 
payı kazanıyoruz. Bunun 
sürekliliğini sağlamak en 
büyük temennimiz. Biz de 
zorluklardan güç alarak 
‘ihracatın usta kaptanlığı’ 
konusunda hızla ilerliyoruz. 
Geleceğe umutla bakıyoruz. 
Bu yılın 3. Çeyreği itibariyle 
de ihracatımızın yeniden 
artış trendine girmesini 

bekliyoruz. Bu anlamda hep 
vurguladığımız gibi tüm 
sektörlerimizin inovasyon, Ar-
Ge, tasarım ve markalaşmaya 
daha fazla odaklanması önem 
taşıyor” dedi. 

İMMİB 2014 İhracatın 
Yıldızları ödülleri Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi 
ve ilgili Birlik Başkanları 
tarafından dağıtılarak 
sahiplerini buldu.
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Mücevher İharcatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner 2016 
yılından itibaren ihracat şampiyonlarının ödüllerini tüm sektörü 
bir araya getiren en önemli organizasyon olan Ajur Mücevher 
Tasarım Yarışması Gala Gecesi’nde alacaklarını söyledi.

JTR      HABER
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İMMİB tarafından 
düzenlenen ve 
Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi’nin katılımı 

ile gerçekleştirilen İhracatın 
Yıldızları Ödül Töreni’nde 
sorularımızı yanıtlayan 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ayhan 
Güner önümüzdeki yıldan 
itibaren Kuyumculuk ve 
Mücevherat Sektörü’nde en 
yüksek ihracat rakamına 
ulaşan firmaları, sektörün 
kendisinin gerçekleştireceği 
organizasyonda 
onurlandıracaklarının 
müjdesini verdi. Ayhan Güner 
yaptığı değerlendirmede şu 
noktaların atını çizdi;

Burada yer almaktan onur 
duyuyoruz
‘’Elbette İMMİB 
tarafından düzenlenen bu 
organizasyonda yer almak 
oldukça önemli. Burada 
Türkiye’nin zirvedeki 
ihracatçıları ile birlikte 
bulunmak, özellikle 
bakanımızın elinden ödül 
almak onur verici. Ancak çok 
sayıda firmanın aynı gecede 
ödül alması organizasyon 
bakımından da bir takım 
sorunlar yaratıyor. Çok 
dar bir zamanda ödüllerin 
dağıtılması gerekiyor. 
Bütün bir yıl boyunca 
olağanüsütü çaba sarfedip 

kendi alanlarında en 
yüksek ihracat rakamına 
ulaşan firmalarımızın, 
çabalarına değer bir 
şekilde onurlandırılmaları 
gerektiğine inanıyoruz.’’

Yıldızlarımızı kendi 
gecemizde onurlandıracağız
‘’Mücevher İhracatçıları 
Birliği olarak, tüm sektörü 
bir araya getiren en önemli 
organizasyon olan Ajur 
Mücevher Tasarım Gala 
Gecesi’ne imza atıyoruz. 
Bu gecede hem çok sayıda 
sektör mensubunu hem de 
yurt dışından alım heyeti 
kapsamında ziyarete gelen 
yurt dışı misafirlerimizi 
ağırlıyoruz. Bu Gala, binden 
fazla sektör mensubunu bir 
araya getirdiği gibi, ulusal 
ve uluslararası basında da 
geniş yer buluyor. Bu sebeple 
kendi organizasyonumuzun, 
ihracatımızın yıldızlarını 
onurlandırmak adına 
çok daha uygun olacağı 
kanaatindeyiz. İMMİB 
tarafından düzenlenen 
organizasyonda her firmaya 
10 saniye bile ayrılmaz, 
resim çekmek için dahi 
vakit olmazken, biz kendi 
organizasyonumuzda 
ihracatın yıldızlarını 
hak ettikleri şekilde 
onurlandıracağız’’

İhracatımızın 
Yıldızlarını kendi 
düzenleyeceğimiz 
organizasyonda 
hak ettikleri şekilde 
onurlandıracağız.

Ayhan GÜNER
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Nükleer müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından küresel 
ekonomiye tekrar geri dönmeye hazırlanan 400 milyar dolar büyüklüğündeki 
İran, kapılarını dünyaya açacak. İran’da yaşanan bu gelişmeden en çok 
yararlanacak ülkelerin başında Türkiye geliyor. Gelişmelerin kuyumculuk 
sektörü açısından da önemli fırsatlar yaratması bekleniyor.
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İran’ın nükleer 
programına ilişkin bir 
uzlaşmaya varan İran, 
Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasından sonra küresel 
ekonomiye tekrar katılacak 
en büyük ekonomi olacak. 
Anlaşmanın ardından 
İran küresel ekonomiye 
dönebilmek için ciddi 
politik adımlar gerektiren 
bir takvime uyarak 400 
milyar dolar büyüklüğündeki 
ekonomisini dünyaya açacak. 
Uzmanlar İran ekonomisinin 
bir yıl içinde yüzde 5 büyüme 
hızına ulaşabileceğini, 18 
aylık bir süre sonra GSYH 
büyümesinin yüzde 8’e 
ulaşabileceğini belirtiyor. 
Economist Intelligence 
Unit araştırmalarına göre, 
78.5 milyon nüfusuyla 
Ortadoğu’da Mısır’dan 
sonra en büyük nüfus olan 
İran’ın ticaret ve yatırımlarla 
öncelikli olarak Türkiye, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Umman’a olumlu etkileri 
olacağı belirtiliyor. İran’daki 
bu gelişmelerden en çok 
faydalanacak sektörlerden 
biri olarak kuyumculuk 
sektörü gösteriliyor.

Suudi Arabistan’ı geride 
bırakabilirdi.
Bank of America Merrill 
Lynch tarafından hazırlanan 
bir rapora göre 400 milyar 
dolarlık İran ekonomisi 
1979’dan bu yana uygulanan 
yaptırımlar olmasaydı bugün 
yüzde 50 büyüklüğünde 
olduğu Suudi 

Arabistan’dan daha büyük 
bir ekonomi olacaktı. 
Raporda yapılan tahminler 
İran’ın petrole bağımlı 
GSYH büyümesinin 
Suudi Arabistan’la aynı 
olduğu, petrol dışı GSYH 
büyümesinin son otuz 
yıl ortalamasıyla aynı 
olduğu ve ithalatın sabit 
kaldığı şartlarla çıkartıldığı 
belirtiliyor. Raporda nakit 
girişi ve petrol ithalatının 
artmasıyla anlaşmanın 
sadece yurtiçi ekonomik 
faliylerini artırması değil, ana 
ticaret ortaklarına da dolup 
taşarak olumlu etki yapacağı 
belirtilen habere göre daha 
yüksek petrol üretimi ve 
yaptırımların kaldırılmasıyla 
İran’ın büyümesinin kısa 
vadede yüzde 6-7’ye ulaşacağı 

öngörülüyor. 

Yaptırımlar 2016 başından 
itibaren kademeli olarak 
kaldırılacak
Dünya Gazetesi dış haberler 
servisi tarafından hazırlanan 
habere göre detayları 
netleşmemiş olan uygulama 
takvimi yaptırımların 
en erken 2016’nın ilk 
yarısında kaldırılmaya 
başlanacağı belirtiliyor. 
Fakat ABD’li tüzel kişilerin 
İran ile herhangi bir ticaret 
yapmasına dair yaptırım o 
tarihte bile devam ediyor 
olacak. 

İran’da kuyumculuk 
sektörü gelişiyor
Bir dönem Türkiye 
kuyumculuk sektörünün en 
önemli pazarlarından bir 
olan İran, takı üretiminde 
de önemli yol aldı. Özellikle 
Tebriz ve çevresindeki 
atölye fabrikalarda ciddi 
miktarlarda altın işleniyor. 
Ülkenin üretim altyapısının 
oluşmasında en önemli 
rolü de bu ülkeye makine 
ekipman ihracatı ve know-
how transferi gerçekleştiren 
Türkiye oynuyor. Uzun 
bir zaman önce özellikle 
press kategorisinde oldukça 
ciddi miktarlarda ürün 
satışı gerçekleştirdiğimiz 
İran artık ciddi üretim 

potansiyeline sahip bir 
ülke konumuna geldi. 
Özellikle Ekim  ayında 
gerçekleştirilecek olan 
İstanbul Jewellery Show 
ve sonrasında İranlı pek 
çok kişiyi ülkemizde 
göreceğiz. Sektörde 
görüşünü aldığımız pek 
çok kişi kısa dönemde bu 
ülkeye ciddi miktarlarda 
makine ve techizat satışının 
devam edeceği konusunda 
hemfikir. Aynı şekilde 
know-how transferi de 
devam edecek.

78 milyonluk büyük bir 
pazar
Yaptırımların hafifletilmesi 
ve global ekonomiye 
entegrasyonunun 
gerçekleşmesi ile birlikte 
İran Türk kuyumculuk 
ve mücevherat sektörü 
açısından da çok önemli 
bir pazar konumuna 
gelecek. GSMH’nın her 
geçen sene artış eğilinde 
olmasının beklendiği İran 
78 milyonu aşkın nüfusu ile 
de sektörümüz açısından 
önemli bir pazar niteliğinde. 
Kısa ve orta vadede İran 
sektörümüzün en önemli 
pazarlarından biri olmaya 
aday.
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Mücevher İhracatçıları Birliği Yıllık Olağan Genel Kurulu İstanbul 
Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Sektörün önde gelen 
isimlerinin katıldığı genel kurulda Mücevher İhracatçıları Biriği 2014 
yılı mali tablosu ibra edilirken ihracattaki son gelişmeler tartışıldı. 
Mücevher İhracatçıları Biriği Başkanı Ayhan Güner genel kurulda 
yaptığı konuşmada 2014 yılına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

MÜCEVHER İHRACATÇıLARı BİRLİĞİ



JTR Magazine  71

Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği 2014 
yılı mali 

tablolarının ibra edildiği 
Olağan Genel Kurul 
toplantısı TİM Dış Ticaret 
Kompleksinde gerçekleştirildi. 
MİB Yönetim Kurulu ve 
üyelerinin katıldığı genel 
kurulda mücevher ihracatının 
geldiği nokta ele alındı. 
Sektörün önde gelenleri 
ihracattaki gelişmelerle ilgili 
görüş ve önerilerini dile 
getirirken, tüm üyeler son 
fuardaki başarılı sonuçların 
kısa sürede ihracattaki artışı 
destekleyeceği yönünde oldu.
Genel Kurulda bir konuşma 
yapan MİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Güner, tüm 
mücevher ihracatçıların 
geçtiğimiz dönemde verdikleri 
mücadele için teşekkür ederek 
başladığı konuşmasında şu 
noktaların altını çizdi;
“Geçtiğimiz dönemde hem 
içeride hem de dışarıda 
pek çok farklı gelişmeyi 
birlikte yaşadık. Bir yandan 
sektörümüzün ihracat 
ve üretim kapasitesini 
olumlu etkileyecek bir vergi 
düzenlemesi çıktı; ancak 
öte yandan da iç tüketimi 
kısmak için alınan önlemler 
bizleri kendi pazarımızda 
zor bir duruma soktu. Öte 
yandan bizler sürekli yeni 
pazarlar kazanmayı, mevcut 
pazarlarda payımızı arttırmayı 
hedeflerken etrafımızda 
yaşanan olumsuz gelişmeler 
bizleri etkiledi. Buna rağmen 
önemli gelişmeler kaydettik. 

Alım heyeti rekoru kırdık
‘’İhracatçılarımız, MİB 
uzmanlarımız ülke ülke 
gezdiler. O ülkelerdeki önemli 
alıcıları tespit edip ülkemize 
davet ettiler. Ve sonuçta en 
ciddi alım heyetinin katıldığı 
fuara imza atarak bir rekor 
kırdık. 700’den fazla odada 
1100 alıcıyı ağırladık. Şimdi 
sıra geldi bunun meyvelerini 
toplamaya… Bu şekilde 
çalışmaya devam edeceğiz.”

9 milli fuar katılımı 
organizasyonuna imza 
attık
‘’2014 yılında milli fuar 
katılım organizasyonları 
organize ederek mevcut 

pazarlarımıza yönelik 
etkiliğimizi arttırmak ve yeni 
pazarlara açılabilmek adına 
çaba sarfettik. Polonya’dan 
Dubai’ye kadar 9 milli fuar 
katılım organizasyonuna imza 
attık. Bu organizasyonlara 

ihracatçılarımızdan daha fazla 
ilgi bekliyoruz. Avrupa, Rusya, 
Kuzey Afrika, Kuzey Irak, 
Suriye gibi pazarlarımızdaki 
daralma ortada. Mutlaka 
pazar çeşitlendirmesine 
gitmemiz gerekiyor. Milli 
katılım fuar organizasyonları 
ile ihracatçılarımıza bu konuda 
destek olmaya çalışıyoruz.’’

Borsa’ya ilgi artmalı
‘’Değerli taş ithalatında alınan 
ÖTV’nin kaldırılması ile ilgili 
uzun süredir çok çaba sarf 
ettik. Nihayet ÖTV kalktı. 
Ancak yeni düzenlemeye 
göre bu avantajdan 
yararlanabilmemiz için 
BIST Kıymetli Madenler ve 
Kıymetli Taşlar Piyasası üyeliği 
kilit öneme sahip. Ancak şu 
ana kadar borsa üyeliğine 
gereken ilgi gösterilmiş değil. 
Borsadan geçen taş 30 milyon 
dolarda kaldı. Sektörümüzün 
borsa üyeliği konusunda 
bilincinin artması gerekiyor. 
Bu konuda Çırağan Sarayı’nda 
bir bilgilendirme toplantısı 
tertiplemiştik. Görünen o 
ki sektörü bilinçlendirmeye 
yönelik çalışmalarımıza devam 
etmemiz gerekiyor.’’

Uluslararası 
işbirliklerine imza 
atıyoruz
‘’Yeni ÖTV düzenlemesi 

Ayhan Güner, MİB Yönetim Kurulu Başkanı
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dünya ile rekabetimizde 
önümüzü açacak. Altın takı 
alanında olduğu gibi pırlantalı  
mücevher kategorisinde de 
dünyada söz sahibi olabilme 
şansımız var. Bu amaçla 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği olarak diğer ülkeler 
ile temaslarımızı arttırıyor 
hatta uluslararası işbirliği 
anlaşmalarına imza atıyoruz. 
İsrail ve Belçika elmas 
borsaları ile bu alanda önemli 
adımlar attık. Biz coğrafi 
konumdan tutun montür 
çeşitliliğine, güvenlikten ticaret 
yasalarına kadar çok çeşitli 
avantajlara sahibiz. Belçika 
ve İsrail’deki dostlarımıza 
diyoruz ki ‘’Artık yeni ÖTV 
düzenlemesi ile sizin taşlarınızı 
biz Türkiye’de montürleyelim. 
Dünyanın en zengin montür 
stoğu bizde. Her türlü 
altyapıya sahibiz. Birlikte 
hareket edebiliriz.’’’

World Diamond Magazine 
dergimiz ile dünyada söz 
sahibiyiz
‘’İngilizce olarak yayınlanmaya 
başlayan World Diamond 
Magazine ile tüm dünyadaki 
elmas bosralarına, birliklere, 
kurumlara ulaşabiliyoruz. 
Global içerikli bu dergi 
ile Türk kuyumculuk ve 
mücevherat sektörünün 
uluslararası pazarlardaki 
konumlandırmasına önemli 
katkı sağlıyoruz. World 
Diamond Mark ile birlikte 
hazırladığımız bu dergi kısa 
sürede global mücevher 

endüstrisinin önemli 
yayınlarından biri haline geldi 
ve tüm dünyanın gözünün bize 
çevrilmesinde de son derece 
etkili oldu. Bu sayede pek çok 
uluslararasaı organizasyona 
katılıyoruz ve Rapaport gibi 
saygın yayınlarda haberlerimiz 
yer alıyor.’’

Kapalıçarşı tartışmaları
Kuyumculuk sektörünün 
kalbinin Kapalıçarşı’da attığını 
belirten Güner, konuyla ilgili 
olarak kamuoyunda yaşanan 
tartışmalara da değinerek; 
“Eksik bilgilerle proje yapmak 
da projeye karşı çıkmak da 
doğru değil. Kapalıçarşı’daki 
uygulamanın insanlara 
iyi anlatılması gerektiğini 
düşünüyorum. Dünyanın 
en eski alış veriş merkezi 

olan Kapalıçarşı’nın acil bir 
bakım ve restorasyon görmesi 
hepimizin menfaatinedir. 
Ancak bu yapılırken 
Kapalıçarşı’ya ruhunu veren 
geleneksel esnaf ve ticaret 
korunmalı; çarşının dokusunu 
bozan ticaret ve anlayışa karşı 
da önlem alınmalıdır.” dedi.
Türkiye’nin geleneksel dış 
ticaret yaklaşımının bugüne 
kadar başarıyla yönetildiğinin 
altını çizen Güner, daha iyi bir 
ticaret potansiyeline kavuşmak 
için daha yenilikçi ve farklı 
adımlar atılması gerektiğinin 
altını çizdi. MİB olarak World 
Diamond Magazine adlı 
İngilizce bir dergiyi World 
Diamond Mark adlı kar amacı 
gütmeyen bir vakıfla birlikte 
çıkarttıklarını anlatan Güner; 

“Amacımız sadece Türkiye’yi 
anlatmak değil. İşimizin dünya 
çapındaki literatürüne katkı 
sağlayabilmek; bu anlamda 
itibarlı bir içeriği üreterek 
bu içerikte Türkiye’ye ilişkin 
yüksek nitelikli bilgilere de 
yer vermek. Yoksa sadece 
Türkiye’yi anlatan bir broşür 
yayınlasaydık bunun bir 
anlamı olmayacaktı. Bu 
yaklaşımın yaygınlaşması 
ülkemiz ihracatçılarının da 
önünü açacaktır” diye konuştu.
MİB Başkanı Güner, 
gerçekleştirilen çalışmaların 
sadece MİB bütçesiyle yaşama 
geçirilmesinin olanaksız 
olduğunu belirterek hükümete 
ve katkısı, emeği geçen tüm 
siyasetçi ve bürokratlara 
teşekkür etti.



JTR Magazine  73

Nano taşlı ürünlerde 
rodyum, altın ve 
rose gold kaplama 
seçeneğine sahip 

olan gümüş ve modern 
tasarımlar her yaşa her tarza 
hitap eden yüzlerce model 
seçeneğiyle satışa sunulmakta. 
Sezgin Jewels, kolyeden 
bilekliğe, küpeden farklı kulak 

aksesuarlarına kadar nano taşlı 
ürünlerinde farklılaşan ürünleri 
koleksiyonlarında barındırıyor.
Stardartın dışında farklılaşan 
ürünleri ve geniş ürün 
yelpazesini Sezgin Jewels’ın 
Çemberlitaş’taki iki farklı toptan 
satış binalarında ve ekim ayında 
gerçekleşecek olan 2015 İstanbul 
Jewelry Show’da görebilirsiniz.

SEZGİN JEWELS 
FARKıYLA NANO TAŞLı 
ÜRÜNLER…
60 yılı aşkın sektör deneyimi ve güçlü 
AR-GE ekipleriyle hergeçen gün 
koleksiyonlarını farklı ürün gamıyla 
genişleten Sezgin Jewels, nano taşlı 
ürünlerde yüzlerce ürün seçeneği sunuyor.

Erkek ürün gamında 
bileklikten, kol 
düğmesine, kolyeden 
yüzüğe kadar erkekler 

için çok geniş bir ürün 
yelpazesine sahip olan ‘’Style 
Steel’’ ve ‘’MOJ’’ markalarında 
farklı tarzlara hedefleyen deri 
detaylı ince - kalın veya sadece 
‘’Stainless Steel’’ den üretilen 
bileklikler Sezgin Jewels 
güvencesiyle satışa sunulmakta. 
Ayrıca Sezgin Jewels’ın 
bünyesindeki markalar, çelik 

alyanslar, kolyeler, bileklikler 
ve kol düğmelerinde sürekli 
yenilenen koleksiyonları 
ile piyasanın taleplerini 
karşılamakta.
Sezgin Jewels bünyesinde 
bulunan ‘’Style Steel’’ 
ve ‘’MOJ’’un en yeni 
koleksiyonlarını Sezgin Jewels’ın 
Çemberlitaş’taki yenilenen 
showroomlarında görebilir, 
ekim ayında gerçekleşecek 
2015 Istanbul Jewelry Show’da 
standını ziyaret edebilirsiniz.

Çelik erkek aksesuarlarında 
"Style & Steel" ve "MOJ" Rüzgarı
Sezgin Group çatısı altında bulunan erkek aksesuar markalarından; 
MOJ ve Style&Steel, her hedef kitleye uygun çelik erkek aksesuarlarını 
bünyesinde bulunduruyor.
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Mücevher İhracatçıları Birliği,Mücevher İhracatına 
Eğitimle değer katıyor
Katma Değeri En Yüksek Eğitim

Ülkemizde üretilen katma değerin payını daha çok artırmak 
amacıyla Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından hayata geçirilen 
“Değerli taşlarla geleceği işlemek” projesi kapsamında Toplamda 
25 kuyumculuk teknolojisi bölümü öğretmeni “Pırlantada Kalite 
Değerlendirme” eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. 

Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği, 

Türkiye ekonomisini en 
önemli hedeflerinden 
birisi olan katma değeri 
yüksek ürün üretmek 
amacıyla başlattığı 
“Değerli taşlarla geleceği 
işlemek projesinin” 
en önemli ayağı olan 
kuyumculuk meslek 
dersleri öğretmenlerinin 
eğitimine başladı. Avrupa 
Birliği, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Mücevher 

İhracatçıları Birliği ve 
Kuyumculuk Sektör 
Mensuplarının katkıları 
ile yaşama geçirilen 
projede, Kuyumculuk 
Meslek Liselerimizdeki 
çocuklarımıza, mesleki 
eğitim verecek olan 
öğretmenlerin mesleki 
yeterliliklerini geliştirme 
eğitimi amacıyla, 
Avrupa’daki en önemli 
cihazlar İstanbul’da 
toplandı. Projenin 
uygulamalı eğitim 
kısmının ihalesini 
kazanarak üstlenen 
İstanbul Ticaret 

Üniversitesi (İTÜCÜ) 
Mühendislik Fakültesi, 
Mücevher Mühendisliği 
Bölümü eğitmenleri,  
bu üstün niteliklere 
sahip mikroskop ve 
cihazlar ile Kuyumculuk 
Meslek Liseleri Meslek 
Dersleri öğretmenlerine 
pırlanta konusunda 
mesleki yeterliliklerini 
geliştirmeye yönelik 
uygulamalı eğitimler 
verildi. 
“Pırlantada Kalite 
Değerlendirme” 
adı verilen bu kurs 
programına, İstanbul 

dâhil farklı illerdeki 
Kuyumculuk Meslek 
Liselerinden katılan 25 
kuyumculuk meslek 
dersi öğretmenine, 
hem kurs merkezinde, 
hem de pırlantalı ürün 
üreten işletmelerde, 
uygulamaları yerinde 
görmelerini sağlamak 
suretiyle eğitimler verildi.
Anadolu’da çıkan yarı 
değerli taşlar
Bu eğitim için 
hiçbir olanaktan 
kaçınmadıklarını 
ve Avrupa’daki en 
nitelikli elmas işleme 
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mikroskoplarını 
Türkiye’ye getirdiklerini 
belirten Mücevher 
İhracatçıları Birliği 
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Atayık, eğitimin 
önemini Türkiye’de çıkan 
yarı değerli taşları örnek 
vererek anlattı:
“Anadolu’da çıkan 
Kalsedon’u işleyemeyen 
Türkiye, kilosunu 30-35 
Dolardan ihraç ettiği 
öz taşını kesilmiş ve 
işlenmiş olarak gramını 
30-35 dolardan başlayan 
fiyatlarla ithal ediyordu. 
Bu anlamda ilk adımı 
atarak (Değerli taş kesim 
merkezini) açtık ve 
işitme engelli gençlere 
istihdam olanağı yarattık. 
Bu proje değerli ve yarı 
değerli taşların işlenmesi 
anlamında daha nitelikli 
ve yaygın bir eğitim 
ortamı sağlayarak hem 
sektöre nitelikli eleman 
hem de gençlere istikrarlı 
bir iş olanağı sağlayacak. 
Elbette asıl kazanç, 
ülkemizde üretilen 

değerin artması olacak. 
Ürettiğimiz mücevherin 
ihracat değeri çok 
yüksek; ancak ithalata 
dayalı bir değer bu. Bu 
eğitimlerle değerli ve 
yarı değerli taşları da 
ülkemizde işleyerek 
ithalat değerini aşağıda 
çekerek daha yüksek bir 
katma değeri ülkemizde 
üreteceğiz. Son 10 yılda 
ihracatını 3 yıldan 
fazla arttıran ve 2023 
hedefleri çerçevesinde 
12 milyar Dolarlık bir 
ihracat hedefi koyan 
mücevher sektörü olarak 
bu hedefe emin adımlarla 
ilerliyoruz.”
Eğitim programını 
tamamlayan eğitmenler, 
daha sonra burada 
öğrendiklerini 
kuyumculuk mesleği 
öğrencilerine aktararak 
sektörün gelecekte 
daha nitelikli bir 
insan gücü ile küresel 
iddiasını sürdürmesini 
sağlayacaklar. Pırlantada 
Kalite Değerlendirme 

Eğitimine katılım 
gösteren öğretmenler 
sertifikalarını alırken; 
“Değerli Taşlarla Geleceği 
İşlemek Projesi Eğitim 
Dünyası Özel Sektör 

İşbirliği” seminerinde 
özel sektör ve eğitim 
dünyası temsilcileriyle 
bir araya gelerek 
Kuyumculuk alanındaki 
gelişmeleri tartıştılar.
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Montür üreticilerimizin 
önemli pazarlarından biri 
olan Hindistan'da olumlu 
gelişmeler yaşanıyor. Hindistan 
rupisinin uluslararası piyasada düşük 
işleyiş göstermesine karşın, ülkenin 
mücevherat ihracatındaki büyümesinin 
Amerika’nın güçlü talebine bağlı oluşan uygun 
atmosfer sayesinde mevcut mali yılda 40 milyar 
doları geçerek dört yıllık bir artış göstermesi 
bekleniyor. Ayrıca sektör liderleri Batı Asya 
ve Türkiye’de altın ziynet eşyalarına olan 
talepte de bir yükselme öngörüyor. Bu uygun 
iş koşulları altında, Hindistan’ın Değerli Taş ve 
Mücevher İhracat Promosyon Komisyonu(GJEPC) 
bu yıl 43 milyar dolarlık bir ihracat hedefi belirledi.

ABD, küresel mücevherat 
tüketiminin yaklaşık 
%42’sini oluşturmakta 
ve Hindistan’ın genel 
değerli taş ve mücevherat 
ihracatının yaklaşık 
%40’ı Amerika’ya 
gerçekleştirilmektedir. 
GJEPC’nin Genel Başkanı 
Vipul Shah, “Bu yıl 
tüm segmentte yüzde 
yedi ila dokuz arasında 
tek haneli yüksek bir 
büyüme bekliyoruz. Elmas 
mücevherat talebi, ABD 
dahil olmak üzere tüm 
ülkelerde oldukça fazla. 
Altın ziynet eşyalarına 
olan talep de 2014-2015 
döneminde etkileyici bir 
büyüme göstermiştir. 
Bu trendin artan 
şekilde devam etmesi 
bekleniyor. Bu nedenle 
bu yıl ihracat alanında 40 
milyar doları kolaylıkla 
geçebiliriz.” açıklamasında 
bulunmuştur.
Çin, Hindistan’ın piyasa 
hisselerinin bazılarını 

geçtiğimiz birkaç yılda 
bozguna uğratmıştır. 
Ancak liderler Çin’in 
artan iş gücü maliyeti 
nedeniyle Çin’den yapılan 
ihracatların Hindistan’dan 
daha pahalı olduğunu 
düşünmektedir.
Kredi değerlendirme ajansı 
ICRA tarafından yakın 
zamanda yayınlanan bir 
rapora göre, Hindistan’ın 
yurt içi altın ziynet eşyası 
sektörünün de orta ila 
uzun vadede yüzde sekiz 
ila on arasında büyümesi 
beklenmektedir. Rapora 
göre bu büyüme temel 
olarak örgütlü sektörün 
büyüyen nüfuziyeti ve 
tüketici hassasiyetlerini 
karşılamaya dayanacaktır.
Aynı zamanda Hindistan 
hükümetinin yakın 
zamanda aldığı siyasi 
tedbirler altının 
bulunabilirliğini önemli 
ölçüde kolaylaştırmıştır. 
Yine rapora göre düşük 
maliyetli altın metal 

fonlarının yeniden 
sağlanması ile birlikte bu 
durum cesaretlendirici 
bir ortamın yaratılmasına 
da katkıda bulunmuştur. 
Bu, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
%10’luk büyümenin 
kaydedildiği 2015 
yılının dördüncü 
çeyreğine de 
yansımıştır. Mali 
yıl boyunca birinci 
yarıda hacimlerin 
beklenenin altında 
olmasına karşın hacim 
662 tona ulaşmıştır.
Ayrıca ICRA 
raporunda 
uzun vadede 
Hindistan’daki 
altın ziynet 
eşyası talebinin 
güçlü kültürel 
desteklere 
sahip olduğu ve 
özellikle 2. ve 3. 
sıra şehirlerin yanı 
sıra talebin çok 
büyük bir kısmını 

oluşturan kırsal pazarlarda 
değişen yaşam biçimi 
ve artan kullanılabilir 
gelirle desteklendiği 
belirtilmektedir. Ayrıca 

rapor, anket yaptığı 
sekiz lider 

mücevherat 
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ihracatçısının büyük bir 
kısmının düşük talep ve 
artan rekabet baskıları 
nedeniyle 2013-2014 ve 
2014-2015 döneminde 
düşüş yaşadığını öne 
sürmektedir. Bu, aynı 
mağazanın satış ilerlemesi, 
Faiz, Vergi, Değer Kaybı 
ve Amortisman Öncesi 
Kar (EBITDA) ve feet kare 
başına düşen gelir gibi 
mağaza düzeyi metriklerin 
analizini temel almaktadır. 
Ancak ICRA bu 
parametrelerin birçoğunda 
yüzde 4 ila 8’lik büyümeye 
neden olacak şekilde bu 
durumun değişeceğini 
tahmin etmektedir.
Bu uzman görüşlerine ek 
olarak Anmol Jewellers’ın 
kurucusu Ishu Datwani, 
şu açıklamalarda 
bulunmuştur:
“Son yıllarda Hindistan’ın 
üretim kalitesi önemli 

ölçüde arttı. Düşük 
maliyetli iş gücümüz 
sayesinde fiyatlandırma 
bakımından rekabet 
edebildik ve küresel 
pazarda oldukça iyi 
ilerleme kaydediyoruz. 
Ancak halen kademeli 
olarak kendimizi 
geliştirmemiz gereken ve 
İtalyanların kontrolünde 
bulunan pahalı mal satın 
alan tüketici grubu söz 
konusu. Şu anda daha çok 
toplu üretilen kategorilerde 
yer alıyoruz. Ancak 
mücevheratlarımızın 
perdahında kesinlikle 
bir iyileşme söz konusu 
ve perdah bakımından 
İtalyanlarla aramızdaki 
açığı azaltmayı başardık.”
Yurt içi piyasa bakımından 
ise Datwani şu 
açıklamalarda bulundu: 
“Burada büyük bir 
rekabet oldu - ki 

bunun için kimseyi 
suçlayamayacağımızı 
düşünüyorum - ancak 
ülkenin nüfusunda büyük 
bir artış olduğu; rekabetin 
yalnızca mücevherat 
sektörüyle sınırlı olmadığı 
ve birçok sektörde 
görüldüğü de gerçek. 
Bunun dışında, özellikle 
küresel yavaşlamaya 
bağlı olarak ekonomide 
yaşanan cansızlık 
nedeniyle geçtiğimiz mali 
yıl mücevherat sektörü 
için zorlu bir süreç oldu. 
Yavaşlamanın etkisi erken 
hissedilmedi; yalnızca 
son yıl yılda kendini 
gösterdi. Üstelik bir 
önceki hükümetin tüm 
politikaları olumsuz bir 
etki yarattı; dolayısıyla yeni 
hükümet politikalarının 
gerçekten olumlu bir etki 
göstermesi biraz zaman 
alacak.” 

“Günümüzde mücevherat 
sektörünün ayakta 
kalmada ve büyümede zor 
zamanlar geçirmesinin 
nedenlerinden biri, genç 
neslin en yeni elektronik 
cihazlarla ve araçlarla 
daha fazla ilgilenmesi 
ve mücevheratın arka 
planda kalmasıdır. Genç 
tüketiciler arasında 
mücevherat kullanımını 
desteklemek için daha 
yaratıcı olmamız ve onlara 
farklı açıdan yaklaşmamız 
gerektiğini düşünüyorum. 
Ülkemizde insanların 
mücevherat alması için 
düğün gibi önemli bir 
kültürel nedenimiz var. 
Bu nedenle düğünleri 
desteklemeli ve bir şekilde 
gençlerin ilgisini tekrar 
mücevherata çekmeliyiz.” 
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Hindistan 
pazarındaki 

hareketlenme 
Türk Kuyumculuk 

ve Mücevherat 
Sektörü açısından 

da önem arz 
ediyor. Hindistan 
özellikle montür 

ihracatçılarımızın 
önemli 

pazarlarından biri 
konumunda.

JTR      HABER
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Mücevher İhracatçıları Birliği ekonomiye nitelikli eğitimle değer katıyor;

Mücevher Sektöründe önemli projeleri hayata geçiren Mücevher İhracatçıları 
Birliği Türkiye Ekonomisi’nin yüksek katma değer kapasitesini geliştirmek 
amacıyla daha nitelikli mesleki eğitim vermek amacıyla yola çıktığı Değerli Taşlarla 
Geleceği İşlemek projesini tamamladı. MİB Başkanı Ayhan Güner, kısa ve uzun 
vadeli projelerle kuyumculuk sektörünün küresel rekabet gücünü arttırdıklarını ve 
sektörü geleceğe hazırlamak için köklü dönüşümlere imza attıklarını anlattı.

Mücevher İhra-
catçıları Bir-
liği, Türkiye 
e kon om i s i n i 

en önemli sorunlarından bi-
risi olan katma değeri yük-
sek ürün üretmek amacıyla 
önemli bir projeyi tamamladı. 
01.09.2014 – 31.08.2015 ta-
rihleri arasında yürütülen 
projede, Mücevher İhracat-
çıları Birliği,  Küçükçekmece 
Kuyumcu Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, İstanbul Ku-
yumcu Esnaf ve Sanatkarları 
Odası ortaklığında ve İstan-
bul Ticaret Odası, Gaziantep 
Üniversitesi, Ghent Universty, 
Medart Sağlık Hizmetleri Ku-
yumculuk (Zen Pırlanta) işti-
rakinde İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı “Türkiye’de Mesleki 
ve Teknik Eğitimin Kalitesi-
nin Arttırılması Hibe Prog-
ramı” kapsamında Avrupa 
Birliği ve Türkiye Cumhuri-

yeti tarafından finanse edildi. 
Proje Türkiye’de mesleki ve 
teknik eğitimin kalitesinin ar-
tırılmasına destek oldu.
Projenin kapanış toplantı-
sında konuşan Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ayhan Güner, Hindistan’da 5 
milyon kişinin mücevher taş 
kesimi sektöründe istihdam 
edildiğini belirterek; “Bugün 
dünyanın en köklü ve üretim 
yeteneği yüksek ülkelerinden 
biri Türkiye… Eksiğimiz ne? 
Ham elması alıp, kesip, işle-
yemiyoruz. Oysa asıl katma 
değer burada. Biz işlenmiş 
taşı alıp mücevher yapıyor-
duk; artık ham taşı alıp, ken-
dimiz kesip, işleyip sonra da 
sektöre kazandırarak daha 
yüksek katma değer yarataca-
ğız.” dedi. Konuşmasında yarı 
değerli taşlardan örnek ve-
ren Güner; Anadolu’da çıkan 
Kalsedon’u işleyemeyen Tür-
kiye’nin kilosunu 10 Dolara 

ihraç ettiği öz taşını kesilmiş 
ve işlenmiş olarak gramını 10 
dolardan başlayan fiyatlarla 
alabildiğini belirterek; “Her 
sektörde katma değer yara-
tabilme gücümüzü ne kadar 
geriye çekebilirsek o kadar 
kar elde edeceğiz. İhracatın 
değerini arttırmak için buna 
zorunluyuz.” dedi ve sözlerine 
şöyle devam etti:
“Son dönemde gerçekleştirdi-
ğimiz projelerle sektörümüzü 
geleceğe hazırlıyoruz. Önce-
likle eğitim programlarıyla 
sektörümüzün gelecekte ih-
tiyaç duyacağı -aslında halen 
ihtiyaç duyduğumuz- nitelikli 
insan gücünü yetiştiriyoruz… 
Bunun için de bu insanları 
yetiştirecek eğitim kadrosuy-
la işe başladık ve bu projeyle 
işte bu nitelikli eğitmenleri 
yetiştiriyoruz. Sektörümüzü 
geleceğe hazırlarken gerçek 
bir dönüşüme imza atıyoruz 
arkadaşlar… Dünyanın en 

güçlü montör kapasitesine 
sahibiz ama ne yazık ki elmas 
başta olmak üzere değerli taş-
ları işleme kapasitemiz yok… 
Bu konuda bu taşları işleyecek 
insanları işte bugün tamam-
ladığımız eğitim program-
larıyla yetiştirirken, sizlerin 
bu değerli taşların ticaretini 
yapabilmenizi de kolaylaştır-
dık. İstanbul Elmas Borsası 
üyeleri arasındaki işlemleri iç 
piyasada satılmamak kaydıyla 
vergi dışında bırakarak sek-
törün önünü açtık. Artık sıra 
geldi değerli taş kesim atöl-
yelerini kurup geliştirecek bir 
adım atmak. Bu konuda hem 
bizlerin hem de devletin üze-
rine düşen sorumluluklar var. 
Ülkemizdeki bazı bölgeleri bu 
anlamda serbest bölge ya da 
değerli taş kesim köyleri ku-
rarak geliştirebileceğimiz gibi 
buralardaki üretim de ülke-
mizin ihracat değerine değer 
katacaktır.”

Sektörün Geleceği İnşaa Ediliyor



80 JTR Magazine

JTR      HABER

İhracatçılarımız 
Polonya Amberif Expo'daydı
Mücevher İhracatçıları Birliği Polonya’nın Gdansk şehrinde organize edilen 
Amberif Show’a yönelik milli fuar katılımı düzenledi. Polonya’nın, son 
yıllarda Avrupa’nın en istikrarlı ekonomik  büyüme performansı sergileyen 
ülkesi olması sebebiyle ilgi çeken fuarda Türkiye’den de ihracatçı firmalarımız 
katılımcı olarak yer aldı.
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Orta Doğu’daki 
istikrarsızlık, 
Avrupa’nın 
genelinde yaşan 

ekonomik durgunluk, ABD 
pazarındaki ekonomik 
iyileşmenin yavaş olması, 
Kuzey Afrika ve Kuzey 
Irak’ta yaşanan siyasi 
istikrarsızlık ve Rusya & 
Ukrayna gerginliği sebebiyle 
önemli pazarlarımızda ciddi 
sıkıntılar yaşanırken pazar 
çeşitlendirme ihtiyacı ortaya 
çıktı.

Mücevher İhracatçıları 
Birliği, pazar çeşitlendirme 
stratejisi çerçevesinde, 
Ekonomi Bakanlığı 
tarafından belirlenen 
stratejik öneme sahip 
ülkeler arasında gösterilen 
Polonya’da milli fuar katılım 
organizasyonu tertip etti. 
Son yıllarda Avrupa’nın en 
istikrarlı ekonomik büyüme 
performansı ortaya koyan 
ülkesi olan Polonya, pek 
çok sektörde olduğu gibi 
mücevherat sektöründe de 
hedef pazarlar arasında yer 
alıyor. Her geçen sene artan 
kişi başı milli gelir rakamları 
ve ekonomik altyapısı ile 
dikkat çeken Polonya’nın 
önümüzdeki yıllarda da 
istikrarlı ekonomik büyüme 

performansını devam 
ettireceği öngörülüyor. 

İşte organizasyondan notlar. 
Fuar Polonya’nın kuzeyinde 
yer alan liman şehri 
Gdansk’ta gerçekleştirildi. 
Gdansk Exhibition Centre’de 
gerçekleştirilen fuara adını 
veren Amber taşı bölgenin 
öne çıkan ürünü. Fuar 
katılımcılarının da çok 
önemli bir bölümü amber 
ticareti yapan firmalar. İç 
pazar talebinin de önemli 
bir bölümü bu ürün grubu 
ve türevleriyle üretilmiş 
takılar. Gdansk, Sopot ve 
Varşova’daki mağazaları 

ziyaret ettiğimizde bu 
açıkça görünüyor. Turistik 
bölgelerde bulunan 
mağazaların da çok 
önemli bir bölümü amber 
taşından ürünlerin satışını 
gerçekleştiriyor. Alışveriş 
merkezlerinde bulunan 
mağazalarda altın ve pırlantalı 
mücevherler satılıyor. 
Bu mağazalarda satılan 
ürünler de yüksek fiyatlı 
ürünler değil. Polonya’nın 
en önemli mücevher 
zincir mağazalarından biri 
olan YES’in mağazalarını 
incelediğimizde de benzer 
bir durum söz konusu. 

Aynı durum AREN gibi 
mağazalarda da söz konusu.

Fuarda pırlantalı mücevher 
kategorisinde faaliyet gösteren 
katılımcı sayısı da oldukça 
düşük düzeyde olması dikat 
çekiciydi. Buna rağmen 
sayıları az da olsa mücevherci 
firmalara olan ilgi de 
yüksekti. Bu bölgeye yönelik 
olarak uzun süredir faaliyet 
gösteren firmalarımızın 
oldukça verimli bir fuar 
geçirdiklerini söyleyebiliriz. 
Özellikle ürün grubu uygun 
olan firmalarımız da yeni/
potansiyel müşterilerle 
tanışma fırsatı yakaladı.
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İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyeliği sektörü geleceğe taşıyacak

GELECEK iSTANBUL 
ELMAS BORSASı’NDA
Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar 
Piyasası, son 1 yılda gösterdiği hızlı gelişimi ve borsa üyeliğinin içerdiği 
fırsatları kuyumculuk sektörüne anlattı. Borsa İstanbul bünyesinde, 1 Ocak-
25 Ağustos 2015 arasında yapılan yapılan TL işlemleri 30 Eylül-31 Aralık 
2014 arasında yapılan işlemlere göre yaklaşık 15 kat artarak 17,2 milyon TL’ye 
yükseldi. Aynı dönemdeki USD işlemleri ise 2 kattan fazla artarak 34,6 milyon 
USD’ye yükselirken;  borsada işlem yapan üye sayısı da 3 kat artışla 442 oldu.
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Türkiye 
ekonomisinin 
en dinamik 
sektörlerinden biri 

olan ve ihracatta önemli bir 
paya sahip olan mücevher 
sektörü Borsa İstanbul 
bünyesinde Elmas ve 
Kıymetli Taşlar Piyasası’nın 
faaliyete girmesi ile ivme 
kazandı. Yaklaşık 1 yıl önce 
gerçekleştirilen mevzuat 
değişikliği ile Borsa İstanbul 
üyelerine kendi aralarında 
vergiden muaf işlem yapma 
imkanını sağlayan Borsa 
İstanbul Elmas ve Kıymetli 
Taşlar Piyasası, bu sürede 
gösterdiği performans 
ile sektörün geleceğini 
aydınlattı. İstanbul TİM 
Dış Ticaret Kompleksinde 
gerçekleştirilen toplantıda, 
Borsa İstanbul’da yapabilecek 
işlemler ve uygulamalar 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği üyelerine ve 
kuyumculuk sektörünün 
önde gelen firmalarına 
anlatıldı.
Toplantıda meslektaşlarına 
seslenen Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ayhan Güner uzun süredir 
kuyumculara borsa 

üyeliğinin avantajlarını 
anlattıklarını ve bu süre 
zarfında borsa üyeliği 
sayesinde başarılı çalışmalara 
imza atan firmaları 
görmekten mutluluk 
duyduklarını söyledi. Borsa 
İstanbul Genel Müdür 
Yardımcısı Çetin Ali 
Dönmez Elmas kuyumculuk 
sektörünün Borsa İstanbul 
üyeliğini sevdiğini ve 
sektörün kurumsallaşmasına 
büyük katkısın olacağını 
belirtirken; Kıymetli 
Madenler ve Kıymetli Taşlar 
Piyasası Müdürü Oğuzhan 
Aloğlu da uygulamaların 
detayları hakkında bilgi verdi 
ve sektör temsilcilerinin 
sorularını yanıtladı. 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği (MİB) Başkanı 
Ayhan Güner, Türkiye’de 
kuyumculuk sektörünün 
uzun yıllar verdiği 
mücadeleyi anlatarak şunları 
söyledi:
“Hükümetimiz bize küresel 
anlamda rekabet etme 
şansı tanıdı.  Bu uygulama 
sayesinde iç piyasaya üretim 
yapmayıp ihracata dönük 
çalışan üreticiler, küresel 
rakiplerine karşı eşit konuma 

gelerek avantaj elde ettiler. 
Biz de ülke ekonomisine 
katkımızı arttırmak; 
istihdam, ihracat ve vergi 
anlamında sektörümüzü 
Türkiye’nin en değerli ve 
verimli sektörlerinden 
biri haline getirmek için 
çalışıyoruz. Türkiye’de 
ihracatını sürekli arttıran 
tek sektör olarak bu konuda 
başarılı olduğumuzu 
söylemeliyim. Borsa İstanbul 
Elmas ve Kıymetli taşlar 
Piyasası’nda işlemlerin 
başlamasının üzerinden 
geçen 1 yıl zarfında yapılan 
işlem miktarının 170 milyon 
TL’yi aşması sektörün bu 
anlamda gerçekten istekli 
olduğunu gösteriyor ve 
bizlere umut veriyor. Bu 
anlamda gerçekten çok 
değerli ve cesur bir adım 
atan hükümetimize teşekkür 
ederek, (Bunun karşılığını 
Türkiye Ekonomisi 
istihdam, üretim, ihracat 
olarak alacak) demiştik; 
dediğimiz gibi yaptık ve bu 
sürede mücevher ihracatını 
ciddi oranlarda arttırdık. 
Arttırmaya da devam 
ediyoruz. Dünyanın her 
köşesine gidiyoruz. Daha 

yeni Malezya’dan güzel 
haberlerle döndük.” 
İsrail, Belçika ve Dubai elmas 
borsalarının yıllık işlem 
hacmi 100 milyar doların 
üzerinde olduğunu belirten 
Güner, ulaşımı, erişimi ve 
ticareti çok daha kolay ve 
güvenli olan Türkiye’nin 
bu büyüyen pazardan pay 
aldığı payı da günden güne 
arttıracağını söyledi. 
6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun çıkmasıyla 
birlikte yeni bir döneme 
girildiğini söyleyen Borsa 
İstanbul Genel Müdür 
Yardımcısı Çetin Ali 
Dönmez,  4 Nisan 2013 
tarihinde Borsa İstanbul 
esas sözleşmesinin tescil 
ve ilamıyla İMKB ve 
İstanbul Altın Borsası’nın 
birleştirilerek, Borsa 
İstanbul A.Ş. adı altında 
yeni bir kuruluş meydana 
getirildiğini hatırlattı. Son 1 
yılda kuyumculuk sektörü 
temsilcilerinin büyük bir ilgi 
göstererek Borsa İstanbul’a 
üye olduğunu söyleyen 
Dönmez; sektöre küresel 
rekabette avantaj sağlamak 
için yapılması gereken her 
şeyi yaptıklarını ve yapmaya 

Dünya 
mücevher 
endüstrisi 
Türkiye'nin 
sunduğu 
fırsatlara 
odaklanmış 
durumda. " 

" 
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devam edeceklerini belirterek 
şunları söyledi:
“Bilindiği üzere, 32 sayılı 
karar kapsamındaki 
tüm değerli taşlar artık 
Borsamız üyeleri arasındaki 
işlemlere konu olması 
halinde KDV istisnasından 
yararlanacak. Kıymetli 
taşların vergilendirilmesi 
ile ilgili olarak yapılan 
düzenleme, ülkemizde taş ve 
mücevher ticaretinin daha da 

geliştirmesi, yurtiçi satışların 
ve ihracatın canlanması 
ve sektörel istihdamın 
arttırılmasına sağlayacağı 
katkı açısından son derece 
önemlidir. Bunu geçtiğimiz 1 
yıllık süre zarfında müşahade 
ettik; bu sonuçta emeği geçen 
herkese tekrar teşekkür 
ediyoruz. 
Türkiye ekonomisinin 
gelişmesinde nitelikli 
finansman gereksinimine 

dikkat çeken Dönmez, “Son 
bir yılda Borsa İstanbul’da 
yapılan değerli taş işlemleri 
51 milyon USD ve 18,3 
milyon TL oldu. Borsa 
İstanbul’da işlem yapmak 
üzere üyelik başvurusunda 
bulunan firma sayısı da 3 
kat artarak 1 yılda 442’ye 
yükseldi.” dedi. Bu verilerin 
ışığında, ekonominin 
gelişmesinde finansmanın 
önemini vurgulayan 

Dönmez, “İstanbul giderek 
çok önemli bir finans merkezi 
olarak ağırlığını arttırıyor. 
Dünyanın büyük finans 
merkezlerine gittiğinizde 
her türlü para, sermaye 
piyasası ve finansman 
aracının kullanılabildiğini 
görürsünüz. İşadamlarına 
ticaretlerini kolaylaştıracak 
her türlü enstrümanı 
vermemiz gerekiyor. Biz de 
bunu yapıyoruz” dedi.
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İlham veren 
tasarımlarla pırlanta, 
değerli taş, altın ve 
gümüş mücevherler 

tasarlayan ünlü mücevher 
markası Roberto Bravo, 
özel ve fark yaratan 
koleksiyonlarına kültürel 
ve tarihi bir dokunuş yapan 
Santa Claus koleksiyonunu 
da ekleyerek adından çokça 
söz ettirecek bir adım attı. 
Noel Baba olarak bilinen 
Demreli Aziz Nikolas’ın 
denizcilerin koruyucu azizi 
oluşunu gösteren “Çapalı 

Haç”ın ilham verdiği 
Santa Claus 

özel 

koleksiyonu; altın, gümüş 
ve pırlantalı birbirinden 
özel parçalardan oluşuyor. 

Santa Claus Barış 
Konseyi’ne katkı… 
Uluslararası Noel Baba 
Barış Konseyi ve Roberto 
Bravo işbirliği ile hazırlanan 
koleksiyon, adını hayatının 
büyük bölümünü Myra’da 
(Antalya- Demre) geçiren, 
denizlerin koruyucu azizi 
olarak bilinen Demreli 
Aziz Nikolas’tan, yani 
Noel Baba’dan alıyor. 
Dünyanın en ilgi çeken 
koleksiyonlarından 
biri olması beklenen 
koleksiyonun satışından 
elde edilecek gelirin bir 
kısmı Santa Claus Barış 
Konseyi’ne aktarılarak 

dünya barışına maddi 
katkı sağlanacak. 

Türkiye’nin 
tanıtımına 
Roberto Bravo 
katkısı 
Roberto Bravo 
Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mustafa Kamar, 
Uluslararası 

Noel Baba Barış Konseyi 
ortaklığında hayata 
geçirdikleri Santa Claus 
Koleksiyonu’nun dünyanın 
35 ülkesinde satışının 
yapılacağını ve koleksiyon 
sayesinde Türkiye’nin 
tanıtımına da katkı 
sağlanacağını söyledi.

1.6 milyar dolarlık marka 
değeri ile dünyanın en 
pahalı markası olan 
Noel Baba’nın kendi 
koleksiyonlarında da 
hayat bulmasından gurur 
duyduklarına dikkat çeken 
Mustafa Kamar şöyle devam 
etti:
“Roberto Bravo olarak 
çok özel koleksiyonlara 
imza atıyoruz. Bu 
koleksiyonlarımızla 
dünyanın 35 ülkesindeki 
mücevher severlerle 
buluşuyoruz. En yeni 
koleksiyonumuz 
olan Santa Claus 
Koleksiyonu ile de 
iddialıyız. Roberto 
Bravo olarak, 2003 
yılında “Barış Seyrinde 
Denizcilik” temasıyla 
Santa Claus adına yapılan 
etkinliklerin anısına altın, 

gümüş ve pırlantalı olarak 
hazırladığımız Santa Claus 
Özel Koleksiyonu’nun 
satışından elde edeceğimiz 
gelirin bir bölümünü Santa 
Claus Barış Konseyi’ne 
aktaracağız. Sürdürülebilir 
bir dünya barışı için küçük 
de olsa bir katkı sağlamış 
olacağız.”

İlham kaynağı…
Santa Claus Koleksiyonu’na 
1600 yıl önce mezar taşında 
bulunan ve Aziz Nikolas’ın 
denizcilerin de koruyucu 
azizi oluşunu gösteren 
“Çapalı Haç” esin kaynağı 
oldu. Koleksiyonun çıkış 
noktasını oluşturan “Çapalı 
Haç”ın orijinali dünyada bir 
eşi ve benzeri daha olmayan 

Aziz Nikolas 
Kilisesi’nde 

saklanıyor.

Roberto Bravo, Demreli Noel Baba’yı 
“Santa Claus Koleksiyonu” ile yaşatacak
Birbirinden özel, benzersiz mücevher tasarımları 
ile bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla 
ilerleyen Roberto Bravo, ses getiren, özel ve fark yaratan 
koleksiyonlarına bir yenisini ekledi. Uluslararası Noel 
Baba Barış Konseyi işbirliği ile hazırlanan Roberto 
Bravo’nun Santa Claus özel koleksiyonunu, 
dünyanın 35 ülkesinde satışa sunacak.
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5-9 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Vicenzaoro Eylül 2015, 
2014 yılındaki katılımcı sayısını %14 oranında arttırarak 20.000'den 
fazla kişi tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçi sayısında artış olmasına 
karşın Avrupa'da yaşanan durgunluk fuarda kendini hissettirdi. 
Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen 
fuarda Türk Kuyumculuk ve Mücevherat Sektöründen çok sayıda 
ihracatçımız misafirlerini ağırladı.
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mATTEo mArZoTTo 
Fiera di Vicenza Başkanı

Fiera di Vicenza 
tarafından 
düzenlenen 
uluslararası altın ve 

kuyumculuk sektörünün 
önde gelen fuarlarından 
VICENZAORO, “İtalyan 
Malı” ve uluslararası alandaki 
takı endüstrisi için ticari ve 
kültürel alanda önemli bir 
buluşma noktası haline geldi.
9 Eylül 2015’de sona eren 
VICENZAORO Eylül fuarı, 
hem katılımcılar, hem 
alıcılar, hem de ziyaretçiler 
tarafından başarılı bir fuar 
olarak değerlendirildi.  
İlk kez Fiera Di Vicenza 
tarafından Ocak ayında 
gerçekleştirilen Vicenzaoro 
Butik Show formatı Eylül’de 
de gerçekleştirildi. Bu 
yeni format kapsamında 
katılımcılar 6 grupta toplandı, 
her birini kendi referans 
değerleri, pozisyonlamaları, 
organizasyon sistemleri, 
üretim tipleri ve genel 
imajlarına bağlı olarak 
konumlandırıldı. Yeni 
oluşan bu tema, fuar 
esnasındaki iş olanaklarını 
arttırdığı gibi katılımcıların 
görünürlüğününü arttırması 

yönünden beğeni topluyor.
Katılımcıların genel pozitif 
hali de fiziksel veriler 
ile teyit edildi. 2014 ile 
karşılaştırıldığında alım 
trendi % 14 oranında, 20.000 
katılımcı ile artmıştır.
Ziyaretçiler ve katılımcılar 
29.000 metrekareyi kaplayan 
dokuz holde, İtalya’nın ve 
dünyanın her yerinden 
katılan 13.000 markanın 
yeni ve mevcut ürünlerini 
görme şansı edindiler. 
VICENZAORO’nun 
uluslararası ünü kadar, 
“İtalyan Malı” takılar için de 
121 ülkeden %40 civarında 
yabancı ziyaretçi Vicenza’ya 
geldi. Yerel marketten 11,548 
civarında İtalyan katılımcı 
kayıt altına alındı.
Amerikan ve Kanada 
marketlerinin sağlığını 
doğrularcasına Kuzey 
Amerika’dan katılım 
vardı. Merkez ve Güney 
Amerika’dan iyi bir katılım 
olduğu söylenebilirken, 
Avrupa birliğinden katılım 
karışık sayılabilirdi; Alman 
katılımı istikrarlı, Fransız 
ve İspanyol katılımı artışta 
olmasına rağmen İngiliz 

katılımı azalmıştı. Güçlü 
bir Polonya katılımı ülke 
ekonomisinin sağlığını teyit 
eder nitelikteydi. BAE ve 
diğer GCC ülkeleri ve Mısır 
da dahil olmak üzere hatrı 
sayılır bir büyüme Arap 
dünyasından kaydedildi. Israil 
ve Türkiye’den de katılımcı 
sayısında pozitif büyüme 
kaydedildi. Hong Kong, 
Çin ve Güney Doğu Asya 
ülkelerindeki ticaret aktifken, 
Rusça konuşan ülkelerde 
ekonomide daralmada olduğu 
gözlendi. Ziyaretçi sayısında 
artış olmasına karşın 
pazarlardaki durgunluk 
fuarda kendini hissettirdi.

Matteo Marzotto, Fiera 
di Vicenza Başkanı 
“VICENZAORO Eylül’ün 
sonuçlarından gayet 
memnunuz ama öncelikle Fiera 
di Vicenza’nın sektörün önemli 
oyuncularına sunabildiği 
yenilik ve planlamadan ötürü 
mutluyuz. Bu bağlılığımız, 
dünya takı sektörünün 
öncelikli tercihi olduğumuzu 

bir kez daha teyit etmiştir. İlk 
kez Ocak’ta gerçekleşen ve 
şimdi ikincisi düzenlenen yeni 
temamız, “VICENZAORO 
Butik Fuarcılık” olarak 
İtalyan mücevher sektörünün 
dünyaya açılan kapısı 
olmayı başardık. Özellikle 
katılımcılar, alıcılar ve 
medyadan aldığımız takdir, 
bize doğru yolda ilerlediğimizi 
söylüyor.  Sektörün nabzını 
yoklayan görüşmelerimiz 
ve formatımızın devamlı 
gelişimi için yatırımlarımız 
devam edecektir. Son 
olarak VICENZAORO 
Eylül fuarında Fiera di 
Vicenza ile imzalanan 
önemli anlaşma GLOCAL 
(Global + Yerel) buluşma 
noktası anlamındadır. Global 
anlamda yaşanan zorlukların 
farkındayız. Biz uluslarası 
altın ve mücevher sektörünü 
desteklemek için sektörün 
en iyi İtalyan ve yabancı 
oyuncularıyla aktif bir şekilde 
iş birliği yapmayı planlayan 
bir organizasyonuz.”



Elmas üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 
6 oranında düşüş yaşadı. De Beers, bunun başlıca sebebinin 
Botswana’da bulunan madenlerinden biri olan Orapa’daki 
düşük kalite ve azaltılmış tesis elverişliliği olduğunu söyledi. 
Ancak şirket aynı zamanda “daha yumuşak” ticari koşullara 
karşılık kasti olarak Venetia ve Jwaneng maden atığı işleme 
tesislerinde üretimi nispeten azalttığını açıkladı. 
Toplam ham elmas satış hacmi 2015 yılının ilk altı ayında 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 düşerken, 

konsolide satış hacimleri yüzde 27 düştü. 2014 yılının ilk 
altı ayında De Beers’ta görülen ani satın alma faaliyetleriyle 
karşılaştırıldığında bunun sebebinin 2015 yılının ilk 
yarısında gelen zayıf talep olduğu tespit edildi.
De Beers ham fiyat indeksi yılın ilk yarısında yüzde 4 
gibi daha düşük bir orandaydı; fakat 2014 yılının ilk altı 
ayına ilişkin satılan yüksek kaliteli ürün karması sebebiyle, 
ortalama satış ücreti karat başına 206 dolara çıkarak yüzde 
7’yi buldu.

De Beers'te üretim azalıyor
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88 JTR Magazine



JTR Magazine  89

Kariyer Günleri Etkinliği Yapıldı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mücevherat Mühendisliği Kariyer Günleri 
Etkinliğinin Konuğu Zen Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş oldu. 
Sektörün lider firmalarından Zen Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş 
Mücevherat Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek kariyer planlama 
yöntemleri konusunda öğrencilere bilgiler aktardı.

Kariyer planlaması 
yöntemlerini 
öğrenmek, firma 
ve sektörleri 

daha yakından tanıma 
fırsatı bulmak, staj ve iş 
başvurusu gibi konularda 
firma yetkilileriyle görüş 
alışverişinde bulunulması 
amaçlanan Mücevherat 
Mühendisliği’ndeki Kariyer 
Günleri tüm hızıyla sürüyor.
Emil Güzeliş Mücevherat 
Mühendisliği’nin dünyada 
ve Türkiye’deki tek üniversite 
olmasının çok anlamlı 
olduğunu, sektör için 
bu bölümün çok avantaj 
yaratacağını, babadan oğula 
geçen bir mesleği sürdüren 
kendisi gibi tüm kişilerin, 
bu sektördeki firmaların 
çocuklarının, akrabalarının 
bu okulda eğitim görmelerini 
isteyeceklerini özellikle 
vurguladı. Ayrıca bu 
okulun ilk mezunları olarak 
öğrencilere de çok şanslı 
olduklarını da iletti. Güzeliş,  
“Firmamızda sizler gibi son 
derece kıymetli eğitimlerden 
geçen mühendislere önce staj 
çalışmaları ve ardından yine 
her zaman önem verdiğimiz 
kişiye göre iş kapsamında yeni 
imkanlar yaratmak isteriz” 
dedi.
Öğrencilere iş başvurusu 
yaparken neler yapılması 
gerektiği konusunda yardımcı 
olan Emil Güzeliş, “Çok fazla 
iş görüşmesi antrenmanı 
yapmalısınız. Bunu yaparsanız 
iş görüşmelerinde ne yapmanız 
gerektiğini deneme yanılma 
yoluyla anlamış olursunuz. 

Kendinize güveniniz gelir. 
Kendini ifade edebilme çok 
önemli” diyerek “Bunun 
yanında gençler işe başladıkları 
zaman hemen en üst tepede 
olmalıyım gibi hedefler 
koyuyorlar. Bu yanlış. 
Sabretmeyi bilmeliler. Başarılı 
olmak için çaba göstermeliler 
ve sabretmeliler önce. Verilen 
bir işi aynı formatta yapıp, 
geliştirmeyen kişiler başarılı 
olamaz. Kutunun dışına çıkıp 
dışarıdan bakmak gerekiyor. 
Her çalışan kendisine hedefler 
koymalı.”diyerek öğrencilerin 
meraklarını giderdi.
Zen Diamond Yönetim 
Kurulu Başkanı Emil Güzeliş 
“Mardin’li bir ailenin 3.kuşak 
temsilcisiyim… İş hayatında 
başarılı olmak için çok 
çalışmak ve sırların olmaması 
gerekiyor. Şans faktörü çok 

önemli değil. Biz öncelikle 
çok çalışarak ve sırlardan uzak 
durarak başarılı olduk. İşe göre 
kişi değil, kişiye göre iş bulduk. 
Yıllar önce kuyumcular 
pırlantayı tanımıyordu. 
Pırlanta konusunda hedef 
müşterilerimizi, kuyumcuları 
pırlanta konusunda eğiterek yol 
almaya çalıştık. Bu eğitimler 
sayesinde sektör pırlantayı 
en ince ayrıntısına kadar 
tanımaya başladı. Türkiye’de 
pırlanta satışları artmaya 
başladı. Zen Diamond olarak 
Arap yarımadasında şu an 
5 mağazamız bulunmakta. 
Seneye 10 mağaza daha açmayı 
hedefliyoruz. Türkiye’de 
pırlanta satışlarında  % 90 
civarı tek taş satışı yapılmakta. 
Bunu Zen Diamond olarak 
biz başlattık. Herkesin bir 
pırlantası olsun istedik. 

Türkiye’de 45 mağazası olan 
bir firmayız. Planlarımız 
sadece kendi mağazalarımızla 
büyümek.” diyerek tamamladı. 
Öğrencilerin sorularını 
cevaplandırdı. 
Emil Güzeliş’e katılımından 
dolayı İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Mücevherat 
Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Ayşe Emel Geçkinli 
tarafından teşekkür plaketi 
verildi. Ayrıca Mücevherat 
Mühendisliği Bölümü 
tarafından düzenlenen Aile 
Temalı Bilgisayar Destekli 
Tasarım yarışması sonuçlarına 
göre ilk 4’e giren öğrencilere ve 
proje 1.sine başarı plaketleri ve 
Mücevherat Mühendisliği 1. 
2. ve 3. sınıf birincilerine 1.’lik 
plaketleri verildi.
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Dünya Devleri 
ıstanbul Jewelry Show'da
Bir Araya Geldi
Dünya fuar takviminin en önemli organizasyonlarından biri haline 
gelen “Istanbul Jewelry Show I”, 30. Yılında, 40.kez dünya mücevher 
sektörü devlerini bir araya getirdi. Mücevherciler Birliği'nin fuar 
öncesi tanıtım çalışmalarının olumlu sonuç vermesi sebebiyle ziyaretçi 
sayısı artış gösterdi.
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UBM Rotaforte 
Murahhas Aza’sı 
Şermin Cengiz 

40. Uluslararası”Istanbul 
Jewelry Show’a ilişkin 
şu değerlendirmede 
bulundu:“UBM Rotaforte 
olarak 30 yıldır kesintisiz 
olarak yılda 2 kez Mart ve 
Ekim aylarında “Istanbul 
Jewelry Show”u organize 
ediyoruz. Türkiye Mücevher 
Sektörü’nün önümüzdeki 
3 yıl içerisinde ulaşmayı 

planladığı ihracat hedefi, 5 
milyar dolar, 2023 yılı hedefi 
ise 12 milyar dolar. Mücevher 
İhracatının %80’ine yakın 
bir bölümünün gerçekleştiği 
ve sadece mücevher sektörü 
profesyonellerine yönelik 
düzenlediğimiz Uluslararası 
“Istanbul Jewelry Show”  
fuarlarımız ile yerli ve 
yabancı birçok firma, 
tasarımcı ve önemli mücevher 
alıcılarını biraraya getirerek 
geleceğin “altın” adımlarının 

atılmasında, sektörümüz 
ile beraber önemli bir rol 
oynuyoruz. 30.yılımızda 
40.sını düzenlediğimiz 
Uluslararası “ Istanbul 
Jewelry Show“ Mart 2015 
Fuarımızda ziyaretçi artışında 
yakaladığımız büyüme oranını, 
sektörün belirlediği hedeflere 
ulaşma noktasında, ülkemizin 
yanısıra, global pazarda 
yaşanan mevcut ekonomik 
konjonktürde son derece 
memnuniyet verici buluyoruz. 
Tüm dünya genelindeki 
mücevher sektörü fuarlarında, 
gerek ziyaretçi, gerekse 
fuarda ürün ve hizmetlerini 
sergileyen katılımcı firmalar 
nezninde düşüş yaşanırken, 
40. “Uluslararası İstanbul 
Jewelry Show”da özellikle, 
yabancı ziyaretçi oranında 
yakaladığımız %10’luk 
artış, sektörün orta ve uzun 
vadeli hedeflerine ulaşması 
noktasında çok büyük önem 
teşkil ediyor. Bu yıl Mart 
ayında düzenlediğimiz 40. 
Uluslararası”Istanbul Jewelry 
Show“ ile Kuzey Afrika ve 
Arap ülkelerinin yoğun ilgisi 
başta olmak üzere, dünya 
mücevher sektörünün gözdesi 
Türkiye oldu”

Dolardaki artış ve bölge 
ülkelerdeki kriz  “ıstanbul 
Jewelry Show” un hızını 
kesemedi.

2015 yılında tüm dünyada 
gerçekleşen ekonomik 
daralmaya ve mücevher 
sektörü fuarlarında yaşanan 
düşüşe karşın, 12 -15 
Mart 2015 tarihlerinde 
gerçekleştirilen 40. “Istanbul 
Jewelry Show“ Mart Fuarı, 
bir önceki yıla oranla yabancı 
ziyaretçi oranında %10, lokal 
ziyaretçi oranında %9, toplam 
ziyaretçi oranında ise %6’lık 
büyüme kaydederek, Türkiye 
ve dünya genelinden 28 Bin’i 
aşan sektör profesyoneli 
tarafından ziyaret edildi.

Doğu Avrupa’dan Yakın 
Asya’ya, Avrupa’dan 
Ortadoğu’ya, Kuzey Afrika’dan 
Türki Cumhuriyetler’e kadar 
dünya çapındaki önemli 
alıcılarla, Türkiye mücevher 
sektörünü bir araya getiren 
“Istanbul Mücevher Fuarı” bir 
kez daha mücevher sektöründe 
uluslararası boyutta, önemli 
bir ticari köprü görevini 
başarıyla üstlendi.
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Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği’nin de 
bünyesinde 

faaliyet gösterdiği 
Türkiye’nin en büyük 
ihracatçı birliklerinde 
değişim devam ediyor. 
Uzun süredir atama 
beklenen İmmib Genel 
Sekreterliği’ne kamuda 
son dönemde başarılı 
çalışmaları ile tanınan 
Selahattin Armağan 
Vurdu atandı. Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’ni 
bitirdikten sonra yüksek 
lisans eğitimini Warvick 
Üniversitesi Uluslararası 
Ekonomi Politik 
bölümünde tamamlayıp 
Türkiye’ye dönen Vurdu, 
1996 yılında Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nda uzman 
yardımcısı olarak görev 
yapmaya başladı. 2004 
– 2006 yılları arasında 
T.C. Londra Büyükelçiliği 
Ticaret Müşaviri olarak 

hizmet veren Vurdu, 
daha sonra Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Avrupa 
Birliği Genel Müdür 
Yardımcısı olarak 
görev yaptı. Bu görevin 
ardından yine Dış Ticaret 
Müstaşarlığı bünyesinde 
Ekonomik Araştırmalar 
ve Değerlendirme Genel 
Müdürlüğü, Türk Dünyası 
Çalışma Grubu Başkanı 
olan Armağan Vurdu 
sonrasında Serbest 
Bölgeler Genel Müdürü, 

Müsteşarlık Müşaviri 
olarak görev yaptıktan 
sonra Ekonomi Bakanlığı 
Bakanlık Müşaviri 
olarak hizmet verdi. 
Geçtiğimiz ay İMMİB 
Genel Sekreteri olarak 
görev yapmaya başlayan 
Selahattin Armağan Vurdu, 
uluslararası ticaret alanında 
doktora çalışmalarına 
devam etmektedir. 1972 
yılında Mersin’de doğan 
Vurdu,  evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Devletin çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev alan Selahattin 
Armağan Vurdu İstanbul Metal Maden İhracatçı Birlikleri 
(İMMİB) Genel Sekreteri olarak görev yapmaya başladı. 

SeLAhATTİn ARmAğAn VURdU
İMMİB Genel Sekreteri
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Mücevher İhracatçıları Birliği verilerine göre mücevher sektörü Eylül ayında 
ihracatta gerileme yaşamasına rağmen 9 aylık verilere göre yılın son çeyreğine 
artış eğiliminde girdi. Geleneksel pazarlardaki gerileme sürerken özellikle yeni 
pazarların etkisiyle 2015 yılının 9 aylık ihracat verilerine göre mücevher ihracatı 
yüzde 5,3 artarak 1 milyar 964 milyon 146 bin Dolara yükseldi. 
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, Türkiye’nin ihracatının 
düştüğü bir dönemde Mücevher İhracatçıları Birliği olarak ihracata katkı 
sağlamaktan gurur duyduklarını belirtti.



9 AYLIK MÜCEVHER İHRACATI

oCAK

ŞuBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİrAN

TEmmuZ

AğuSToS

EYLüL

TOPLAM

233.296,95 194.305.320,68 203.137 286.982.094,38 -12,93 47,70    

184.981,60 181.234.342,14 235.755 143.558.776,76 27,45 -20,79    

328.890,19 211.925.590,39 227.110 159.554.578,41 -30,95 - 24,71    

369.892,63 207.716.834,60 236.621 249.042.319,05 -36,03 19,90    

179.665,66 202.620.651,38 178.247 345.707.971,13 -0,79 70,62    

208.977,04 147.657.465,82 541.156 233.282.534,82 158,96 57,99    

228.940,16 122.865.302,00 248.206 151.170.775,70 8,42 23,04    

210.633,76 196.403.084,58 492.652 246.728.891,66 133,89 25,62    

287.889,01 402.740.510,02 288.954,06 150.095.008,44 0,37     -62,73    

2.233.126,54 1.866.150.583,74 2.651.753,48 1.964.144.388,01 18,75     5,25        

   mİKTAr        DEğEr mİKTAr DEğEr mİKTAr DEğEr    

2014 2015 % FArK

Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği 
tarafından 

açıklanan Eylül ayı verilerine 
göre 2014 Eylül ayında 287 
bin 889 kilo ürün ihraç eden 

sektör 2015 Eylül ayında 
yüzde 0,37 artış göstererek 
288 bin 954 kilo ihracata 
imza attı.  

Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nin, Ocak-Eylül 2015 

dönemine ait 9 aylık ihracat 
sonuçlarına göre bu dönemde 
2014 yılına göre miktar 
bazında yüzde 18,75 artış ile 
2 milyon 233 bin 126 kg olan 
ihracat 2 milyon 651 bin 753 
kg’a yükseldi. 2014 yılı Ocak-

Eylül döneminde 1 milyar 
866 milyon 150 bin 583 Dolar 
olan mücevher ihracatı 2015 
yılı aynı döneminde yüzde 
5,25 artış göstererek 1 milyar 
964 milyon 144 bin 388 Dolar 
olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin, 2015 yılına 
2 seçim sığdırdığını ve 
ekonomik dalgalanmadan 
ötürü iç pazarda daralma 
yaşadığını belirten Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ayhan Güner, “Buna rağmen 
ilk 9 ayı iyi bir ihracat 
performansı ile tamamladık. 
Eylül ayında ivmemiz 
biraz düşüş gösterdi; ancak 
yine de genel tabloya göre 
çok daha iyimseriz.” dedi. 
İhracat rakamlarının, kur 
dalgalanmaları ve emtia 
fiyatlarındaki hareketlerden 
etkilendiğini belirten Güner; 
miktar olarak artışın değer 
artışına göre yüksek olmasını 
ihraç edilen ürünlerin daha 
az değerli olmasından 
kaynaklandığını söyledi.

Son dönemde Almanya 
pazarında ciddi bir 

gerileme yaşandığına dikkat 
çeken Güner, Eylül ayında 
bu pazarda artış gözlendiğini 
ve ilk 10 arasına girdiğine 
dikkat çekti. 15-18 Ekim 
tarihleri arasındaki İstanbul 
Mücevher Fuarında 700 
civarında büyük alıcıyı davet 
ettiklerini belirten Güner, 
Hong Kong, Singapur, 
Almanya gibi ülkelerde 
bunların sonuçlarını gördük; 
bu stratejimizi daha da 
geliştireceğiz” dedi. 
Almanya’nın 
yanı sıra 

Singapur, İsrail, Libya ve 
İtalya pazarlarında da olumlu 
gelişmeler olduğuna dikkat 
çeken Güner sözlerine şöyle 
devam etti:
“Birleşik Arap Emirlikleri, 
ABD, Irak gibi pazarlar 
hala ihracatımızın en 
önemli kısmını oluşturuyor. 
Biz ihracat yaptığımız 
ülke yelpazesini ve ürün 
çeşitliliğini arttırmak için 

çalışıyoruz. Asya ülkeleri 
de bizimle işbirliklerini 
geliştirmek istiyorlar. Asya 
dünyanın en önemli pazarı… 
Çin ve Hindistan; sadece 
üretim açısından değil Pazar 
olarak da dünya lideri… 
Bizi de aralarında görmek 
istiyorlar ve bu nedenle Asya 
pazarlarında önümüzdeki 
dönemde daha olumlu 
değişimler gözlemleyebiliriz.”
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JTR      HABER

ÜLKE

BAE

ABD

IrAK

HoNG KoNG

AZErBAYCAN

SİNGAPur

ALMANYA

İSrAİL

LİBYA

İTALYA

TOPLAM

4.686,19 37.387.141,20 4.242,16 34.743.597,71 -9,48 -7,07    

4.120,44 14.652.128,48 1.714,37 13.618.986,36 -58,39 -7,05    

16.018,38 15.632.938,7539 24.132,64 8.705.547,04 50,66 -44,31    

256,09 8.229.904,25 290,79 6.348.033,08 13,55 -22,87    

683,71 9.489.549,52 253,71 5.001.838,32 -62,89 -47,29    

81,33 2.302.989,59 153,11 4.838.173,41 88,26 110,08    

16.296,80 5.539.183,76 37.622,21 4.361.312,59 130,86 -21,26    

1.732,22 5.603.622,55 1.094,68 3.534.358,75 -36,80 -36,93    

6.736,14 2.964.334,31 3.930,53 3.397.871,51 -41,65 14,63    

323,42 4.686.762,62 658,82 3.381.691,49 103,71 -27,85  

287.889,01 402.740.510,02 288.954,06 150.095.008,44 0,37 -62,73

   mİKTAr      DEğEr $ mİKTAr     DEğEr $ mİKTAr      DEğEr $    

EYLüL 2014 EYLüL 2015 % FArK

ÜLKE

BAE

IrAK

ABD

HoNG KoNG

İSrAİL

KIrGIZİSTAN

LİBYA

SİNGAPur

BELçİKA

ALMANYA

57.123,21 381.063.143,57 47.305,68 425.565.010,11 -17,19 11,68    

138.160,27 186.843.286,55 360.043,13 143.857.473,55 160,60 -23,01    

23.709,49 97.343.491,86 20.979,14 98.266.844,83 -11,52 0,95    

3.119,88 51.494.561,92 223.420,68 49.391.575,63 7.061,19 -4,08    

9.953,01 44.159.524,04 13.827,30 45.905.016,79 38,93 3,95    

7.427,34 62.406.905,24 5.572,14 40.945.910,11 -24,98 -34,39    

48.460,99 61.380.897,33 180.100,49 39.029.354,05 271,64 -36,41    

811,29 22.501.089,20 1.208,98 38.994.341,59 49,02 73,30    

630.866,38 48.653.690,36 814.963,13 38.733.732,31 29,18 -20,39    

628.941,40 55.885.306,89 309.549,34 34.560.379,77 -50,78 -38,16  

   mİKTAr      DEğEr $ mİKTAr     DEğEr $ mİKTAr      DEğEr $    

oCAK - EYLüL 2014 oCAK - EYLüL 2015 % DEğİŞİm

2015 Ocak-Eylül dönemindeki ihracat ile Eylül ayı ihracatını karşılaştırdığımız zaman karşımıza istikrarlı bir tablo çıktığını 
belirten Güner, Eylül ayında ilk 10 içine katılan İtalya’nın katıldığını Lübnan’ın ise biraz gerilediğini söyledi. Özellikle Singapur’un 
performansının giderek artmasından dolayı memnun olan Güner, Irak’ın yanı sıra İran ile ilişkileri de geliştirmek için öze adımlar 
attıklarını ve fuara İran’dan 50’nin üzerinde alıcı katılacağını belirtti.

Ocak-Eylül dönemine ait 9 aylık ihracat verilerini açıklayan Mücevher İhracatçıları Birliği rakamlarına göre ihracatın aslan payı 
altından mamul takılarda… Bu dönemde toplamda 1 milyar 964 milyon 144 bin 388 Dolarlık ihracat yapılırken bunun 1 milyar 
808 milyon 970 bin 373 Doları Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası oldu.
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MİLLİ GELİR VE BÜYÜME
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EYLÜL
AYLIK EKONOMİ VE DIŞ TİCARET BÜLTENİ

1 Eylül  2015

GayrisafiYurtiçi Hâsıla 
(GSYH), 2015 yılının 

2. çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre 
%3,8 oranında büyüdü.  1. çeyrek gelişim hızı 
ise, %2,5’e yukarı yönlü revize edildi. Böyle-
ce Türkiye ekonomisi, yılın ilk yarısında %3,1 
büyümüş oldu. 2. çeyrek verileri incelenecek 
olursa; bu dönemde %5,6 oranında bir büyüme 
sergileyen özel tüketim, yıllık GSYH hızına 3,6 

puanla en büyük desteği verdi. Özel yatırımlar 
ise, aynı dönemde ciddi bir toparlanma sergi-
leyerek, gerçekleştirdiği %11,4 oranındaki artış 
sonucu, büyümeye 2,3 puanlık önemli bir katkı 
verdi. 2. çeyrekte kamu tüketim harcamaları da 
%7,2 artışla, büyümeyi 0,8 puan yukarı yönlü 
etkiledi.
Bu dönemde net ihracat ise, ekonominin büyü-
me hızını aşağı çekmeyi sürdürdü. İhracat bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %2,1 geriler-
ken, ithalatta ise %1,6 oranında artış görüldü. 
Bu veriler doğrultusunda net ihracat, GSYH 
gelişim hızına 1,1 puan olumsuz katkı yaptı. 
Sektörler kanadında ise, 2. çeyrek büyümesine 
en büyük destek 1,3 puanla imalat sanayinden 
geldi. Söz konusu dönemde finans sektörü bü-
yümeye 1,1 puanla katkı sağlarken, tarımdan 
gelen 0,5 puanlık olumlu etki de dikkat çekti. 

Haziranayında 130,3 puan ile 
yılın zirvesine ulaşan 

Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Temmuz’da 
119,2 seviyesine geriledi. Yıllık bazda ise 
%1,5 oranında bir artış kaydeden SÜE’nin alt 

endekslerinden dayanıksız tüketim malları, 
ara malı ve enerji imalatında yukarı yönlü, 
dayanıklı tüketim malı kaleminde ise aşağı 
yönlü değişimler gözlendi. Öte yandan, 3. 
çeyreğe %75,9’a yükselerek giriş yapan İma-

lat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) da, 
Ağustos ayında tempo kaybederek %74,8’e 
geriledi. Bu dönemde, KKO kapsamındaki 
tüm mal gruplarında aşağı yönlü hareketler 
gözlendi.
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ParaPolitikası Kurulu (PPK), 18 Ağustos 
2015 tarihli toplantı sonrasında, kre-

di büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiğini 
ve işlenmiş gıda ile enerji fiyatlarındaki gelişmele-
rin kısa vadede enflasyonu olumlu etkilediğini bil-
dirdi. Bununla birlikte, sene başından itibaren göz-
lenen birikimli döviz kuru hareketlerinin çekirdek 
enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi geciktirdiğini 
belirten PPK, enflasyona dair yukarı yönlü riskleri 
dengelemek açısından para politikası duruşunun 
bir miktar sıkılaştırılmasının faydalı olabileceğini 
ifade etti. Faizlerde bir değişikliğe gitmeyen Kurul, 
sıkılaştırmanın bu aşamada esnek bir yöntemle 
yapılması ve gelişmelerin yakından izlenerek bir 
sonraki toplantıda durumun tekrar gözden geçiril-
mesi konusunda mutabık kaldı. PPK ayrıca küresel 
para politikalarının normalleşmeye başlamasın-
dan önce ve sonra uygulanabilecek politikalara 
ilişkin stratejiyi kamuoyuna sundu. “Küresel Para 
Politikalarının Normalleşme Sürecinde Yol Hari-
tası” kapsamında, 29 Ağustos tarihinde TCMB,  
bankacılık sektörünün aracılık maliyetlerinin azal-
tılması ve çekirdek yükümlülüklerinin desteklen-
mesi amacıyla, Türk Lirası cinsinden tesis edilen 
zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranlarında artırım 
kararı aldı. 
Enflasyon ise, Ağustos ayında yeniden yük-
selişe geçti. Bu dönemde bir önceki yılın 
aynı ayına göre %7,14 artan Tüketici Fiyatları 
Endeksi’nin (TÜFE) yıllık gelişimde, gıda fi-
yatları etkisini sürdürdü. Yıllık bazda sırasıyla 
%9,71 ve %14,26 oranlarında yükselen gıda ve 
alkolsüz içecekler ile lokanta ve oteller fiyatları-
nın yanı sıra, %8,19 artan konut fiyatları, yıllık 
enflasyonun 4,7 puanını açıkladı. Öte yandan 
TÜFE, Temmuz ayına göre %0,40 oranında ar-
tış kaydetti.

PARA POLİTİKASI ve ENFLASYON

Nisandöneminde %9,6 olarak gerçekle-
şen işsizlik oranı, Mayıs dönemin-

de %9,3’e geriledi. Oran erkeklerde %8,4, kadın-
larda ise %11,5 olarak kaydedildi. Mevsimsellikten 
arındırılmış işsizlik oranı ise, %10,2 seviyesine 
yükseldi. Öte yandan veriler, Mayıs döneminde 
istihdam oranının geçen yılın aynı dönemine göre 
0,2 puan artışla %46,9, işgücüne katılım oranının 
ise 0,5 puan artışla %51,7 seviyesinde gerçekleş-
tiğini gösterdi. İşgücüne katılım erkeklerde %71,8 
olurken, kadınlarda ise %32,1 ile rekor seviyeye 
yükseldi. Mayıs döneminde ayrıca, genç işsiz-
lik oranının %17, tarım dışı işsizlik oranının ise, 
%11,4 düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. 

İŞGÜCÜ PİYASALARI

TCMB Faiz Oranları (%, 2013 – 2015 Ağustos)

Kaynak: TDM
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ÜLKELER VE İLLER BAZINDA İHRACAT

TİMverilerine göre, Ağustos 
ayında ihracat bir önceki 

yılın aynı ayına göre %4,9 oranın-
da düşerek 10,5 milyar dolar oldu. 
Ağustos ayında en çok ihracat ya-
pan sektör 1,55 milyar dolarla hazır 

giyim ve konfeksiyon olurken, bunu 
sırasıyla 1,36 ve 1,19 milyar dolar-
lık ihracatla, otomotiv ile kimyevi 
maddeler ve mamuller sektörleri 
takip etti. Bu dönemde hazır giyim 
ihracatı %0,4 oranında yıllık dü-

şüş yaşarken, otomotiv ise %7,7 
oranında artış sergiledi. 3. sırada-
ki kimya sektörü %16,4 oranında 
ihracat daralması kaydederken, 
Ağustos ihracat sıralamasında 4. sı-
rada yer alan elektronik grubunda da 

%1,9’luk gerileme gerçekleşti. Bu 
dönemde sektörler genelinde en 
güçlü performans, yıllık %44,4 artış 
ile savunma ve havacılık sanayinde, 
en keskin düşüş ise, ihracatı %29,6 
oranında gerileyen yaş sebze ve 
meyve sektöründe görüldü. 
Bu doğrultuda, Ağustos ayında yıl-
lık ihracat gelişim hızına en olumlu 
katkıyı 0,9 yüzde puanla otomotiv 
sektörü yaptı. İlgili dönemde ihracat 
gelişim oranını aşağı yönlü etkile-
yen sektörlerin başında ise, kim-
yevi maddeler ve çelik geldi. Bu iki 
sektör, Ağustos ayında Türkiye’nin 
toplam ihracat hızını sırasıyla 2,1 
ve 1,4 puan olumsuz etkiledi. Euro/
Dolar paritesindeki yıllık bazdaki ge-
lişmelerin,  Ağustos ihracatında da 
olumsuz yansımalarını sürdürdüğü 
görüldü.  

İHRACATTAKİ GELİŞMELER

Kaynak: TİM İhracat Verileri
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Sektörler Bazında İhracat (milyar $, İlk 15 Sektör) 

2014 Ocak-Ağustos 2015 Ocak-Ağustos 

Sektörler Bazında İhracat (milyar $, İlk 15 Sektör)
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TİMverilerine göre, 
Ağustos ayında en 

çok ihracat yapılan ilk 5 ülke, 
Almanya, İngiltere, Irak, ABD 
ve Fransa oldu. Bu dönemde 
Almanya’ya yapılan mal ihracatı, 

bir önceki yılın aynı ayına göre 
%8,1 oranında gerilerken, İn-
giltere pazarında da %2,8’lik bir 
daralma görüldü. Aynı dönemde 
Irak’a yapılan ihracat ise topar-
lanmasını sürdürerek %8,8 bü-

yüme kaydetti. ABD’ye ihracat 
Ağustos ayında %0,7’lik bir dü-
şüş kaydederken, Fransa pazarı 
ise %5,4’lük büyüme sergiledi. 
İtalya ve İspanya pazarlarında 
da artış gözlenirken, Rusya’ya 
yapılan ihracat %37,4 daraldı.
Ülke grupları bağlamında, 2015 
yılının ilk 8 ayında AB ülke-
leri, Türkiye’nin ihracatında 
%45,3’lük bir paya sahip oldu. 
Bu dönemde ülke grupları ara-
sında 2. sırada gelen Ortadoğu 
da, geçen yılın aynı dönemine 
göre, payını 1,3 puan artışla 
%20,1’e yükseltti. Afrika paza-
rında ise 0,2 puanlık artış ya-
şandı. Buna karşılık, Bağımsız 
Devletler Topluluğu’nun (BDT) 
pastadaki payı 2,1 puan daral-
ma kaydetti. Kuzey Amerika ve 
Uzakdoğu ülkelerine yapılan ih-
racatın payı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre sırasıyla 0,8 ve 
0,3 puanlık artışlar kaydeder-
ken, diğer Amerika pazarında 
ise dilim daralması yaşandı. 
En çok ihracat yapan iller ara-
sında ise, Ağustos ayında ilk 

sırayı yine İstanbul alırken, onu 
Kocaeli ve Bursa izledi. İstanbul 
ve Kocaeli bu dönemde sıra-
sıyla 4,93 ve 0,76 milyar do-
larlık ihracat gerçekleştirirken, 
Bursa’nın ihracatı 0,75 milyar 
dolar oldu. Sıralamada 4.lüğü 
0,66 milyar dolarla İzmir, 5.liği 
ise 0,53 milyar dolarla Gazian-
tep aldı. Ankara ise, 0,51 milyar 
dolarla 6.lığa geriledi.
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Kaynak: TİM İhracat Verileri

Ülke Gruplarının İhracattaki Payı (%, Ocak-Ağustos 2015)
Irak’a İhracat 
%8,8 Arttı

İhracattaki Daralma 
Hız Kesti

Ağustos Ayı Şampiyonu 
Hazır Giyim Oldu

Kaynak: TİM İhracat Verileri

İhracat Hızına En Olumlu 
Katkı Otomotivden

Gaziantep İhracatta 5. 
Sıraya Yükseldi

Eylül    2015



AYLIK EKONOMİ VE DIŞ TİCARET BÜLTENİ

Cariişlemler açığı Haziran ayın-
da 3,4 milyar dolar olarak 

gerçekleşti. Bu dönemde cari işlemler 
hesabı, mal ve birincil gelirler denge-
lerindeki sırasıyla 4,8 ve 0,9 milyar 

dolarlık açıklarla aşağı yönlü hareket 
ederken, hizmetler dengesindeki 2,3 
milyar dolarlık fazladan olumlu etkilen-
di. Bu veriler doğrultusunda açık, yılın 
ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine 

göre %7,5 oranında bir düşüş kayde-
derken, altın hariç açık %11,6 arttı. 
Yıllıklandırılmış cari açık ise 44,7 mil-
yar dolar oldu. Öte yandan finans he-
sapları, Haziran ayında diğer yatırımlar 

kaleminden destek alan bir toparlanma 
sergiledi. Bu bağlamda finans hesapla-
rı 4 milyar dolar net giriş kaydederken, 
resmi rezervler ise 783 milyon dolar 
azaldı. 

ÖDEMELER DENGESİ
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Cari İşlemler Açığı (milyar $) 

DIŞ TİCARET DENGESİ

TÜİKverilerine göre, Tem-
muz ayında ihracat 

geçen yılın aynı dönemine göre 
%16,2 oranında düşerek 11,8 
milyar dolar oldu. Bu dönemde 
en yüksek değerde ihracat gerçek-
leştiren fasıl, dolar bazında %20
,3 yıllık düşüş kaydeden motorlu 
kara taşıtları olurken, onu sıra-
sıyla %9,1 ve %16 ihracat daral-
ması gerçekleştiren makineler ve 
örme giyim izledi. Temmuz ayında 
4.lüğü ise, %16 düşüş kaydeden 
elektronik aldı. Bu dönemde top-
lam ihracat yıllık gelişimine en 
olumlu katkıyı 0,3 puanla sebze ve 
meyveler ile gemiler ve suda yüzen 
taşıtlar fasılları yaparken, en olum-
suz katkı -2,6 puanla motorlu kara 
taşıtları grubundan geldi. 
İthalat ise Temmuz ayında yıllık 
bazda %8,7 oranında bir düşüş 
sergileyerek, 18,2 milyar dolar 
oldu. Bu dönemde en yüksek 

değerde ithalat yapan fasıllar, sı-
rasıyla mineral yakıtlar ve yağlar, 
makineler ve motorlu kara taşıt-
ları oldu. İthalat, mineral yakıtlar 
ve yağlar grubunda yıllık %38,3 
oranında azalırken, makineler ile 
motorlu kara taşıtlarında ise sıra-
sıyla %0,8 ve %31,4 arttı. Temmuz 
ayında ithalatın gelişim hızına en 
büyük pozitif katkı kıymetli me-
taller ve taşlar faslından gelirken, 
aşağı yönlü destek veren grupla-
rın başında ise mineral yakıtlar ve 
yağlar yer aldı.
Bu veriler doğrultusunda, dış tica-
ret açığı Temmuz ayında %6,5 ora-
nında düşüşle 7 milyar dolar oldu. 
Ocak-Temmuz döneminde ise açık 
%13 geriledi ve 40,3 milyar dolar 
olarak kaydedildi. Yılın ilk yedi 
ayında ihracatın ithalatı karşılama 
oranı da, önceki yılın aynı döne-
mine göre 0,8 puan artarak %67,7 
seviyesinde gerçekleşti. 
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Dış Ticaret (Milyar $)

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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Kaynak: TCMB

Cari İşlemler Açığı (milyar $)

İlk 7 Ayda Açık 
%13 Geriledi

İthalattaki Düşüş 
Sürüyor

Resmi Rezervler 
783 Milyon Dolar 
Azaldı

Cari Açık Yılın İlk 
Yarısında %7,5 
Düştü
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AVRUPA EKONOMİSİ

Mayısayında %1,6 yıllık 
artış kaydeden 

Euro Bölgesi sanayi üretimi, Hazi-

ran ayında hızını %1,2’ye düşürdü. 
Bölgenin 2. çeyrek büyüme hızı 
ise bir önceki yılın aynı dönemi-

ne göre, %1,5 olarak kaydedildi. 
Böylelikle Euro Bölgesi, 2011 yı-
lının 2. çeyreğinden bu yana en 

yüksek performansını sergiledi. 
Bunun yanı sıra, bölge işsizlik ora-
nı Temmuz ayında %10,9 düzeyine 
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Euro Bölgesi’nde Sanayi ve İşsizlik (%)

Euro Bölgesi GSYH Büyüme Hızı (%, Yıllık)

Kaynak: TradingEconomics

Kaynak: TradingEconomics

Euro Bölgesi 2. 
Çeyrekte Hızlandı

gerileyerek 2012 yılı başından son-
raki en düşük seviyeyi gördü. Yıllık 

tüketici enflasyonu ise, Ağustos 
ayında da %0,2 olarak kaydedildi. 

Öte yandan bölgede reel kesim gü-
veni Ağustos ayında bir miktar ge-

rilerken, tüketici güven endeksinde 
ise yükseliş görüldü.

İşsizlik Oranı %10,9 Düzeyine 
Geriledi
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YÜKSELEN EKONOMİLER

ABD EKONOMİSİ

ABDekonomisine dair %2,3 
olarak açıklanan 2. çey-

rek GSYH büyüme hızı, sonrasında 
%2,7’ye revize edildi. Yılın 3. çeyreği-
ne dair veriler ise, sanayinin yılbaşın-
dan beri süregelen zayıf temposunun 
Temmuz ayında da gözlendiğine işaret 
etti. Bu bağlamda, Temmuz ayında 
ABD sanayi üretimi, önceki yılın aynı 
dönemine göre %1,3 büyüme kaydet-
ti. 3. çeyreğe düşüşle giren tüketici ve 
reel sektör beklentilerinde ise, Ağustos 
ayında da bozulmalar görüldü. FED’in 
Eylül ayında faizi artırıp artırmayacağı-
na dair soru işaretleri artarken, işsizlik 
oranının Ağustos ayında %5,1’e ge-
rilediği açıklandı. Bu dönemde tarım 
dışı istihdamdaki artış ise, beklentinin 
altında kalarak 173.000 oldu. ABD’de 
tüketici enflasyonu Temmuz ayında 
%0,2 olurken, çekirdek enflasyon ise 
%1,8 düzeyinde kaydedildi.
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Kaynak: TradingEconomics

Kaynak: TradingEconomics

Kaynak: TradingEconomics

Hindistan 
%7 Büyüdü

G. Afrika 6 Yılın En Düşük 
Hızını Kaydetti 

Brezilya Kan 
Kaybediyor

ABD Ekonomisinin 
Büyüme Hızı 
Revize Edildi

Gelişmekte
olan ekonomilere dair 2015 2. 
çeyrek büyüme verileri açıklanma-
ya devam ediyor. Bu bağlamda; ilk 
çeyrekte %7,5 düzeyinde yıllık bü-
yüme hızıyla dikkat çeken Hindistan 
ekonomisi, yılın 2. çeyreğinde bek-
lentilerin altında bir tempo sergile-

yerek %7 büyüdü. Ekonominin bü-
yümesinde, hizmetler kapsamındaki 
alt sektörler önemli rol oynarken, 
madencilik ve inşaat sektörlerinde 
de canlanmalar göze çarptı.
Latin Amerika’nın önde gelen eko-
nomisi Brezilya ise, bu dönemde 
yıllık bazda %2,6 GSYH düşüşü 
kaydederek, üst üste 5 çeyrektir da-

ralma yaşamış oldu. Yatırımlardaki 
sert düşüş ve özel tüketimdeki da-
ralma nedeniyle kan kaybeden eko-
nomi, dolar karşısında değer kay-
beden Real ve yükselen enflasyonla 
mücadele etmeye çalışıyor.  
Güney Afrika ekonomisi ise, yılın 
2. çeyreğinde hız kaybederek ön-
ceki yılın aynı dönemine göre %1,2 

büyüdü. Böylelikle ekonomi, 2009 
Krizi’nden sonraki en düşük per-
formansını sergilemiş oldu. Bu dö-
nemde madencilik, finans, inşaat, 
iletişim ve ulaştırma gibi sektörler-
den büyümeye katkı gelirken, tarım 
ve imalat sanayinde ise gerileme 
kaydedildi.

Sanayi Üretimi 
Cansızlığını 
Koruyor

İşsizlik 
%5,1’e 
Geriledi
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1 VOLGAM GIDA DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

2 ISTANBUL ALTIN RAFINERISI A.S. 

3 KUKA KIYMETLİ MADEN İNŞ.TAHHÜT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

4 İSTANBUL ALTINONS KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. 

5 ARPAS IHRACAT ITHALAT VE  PAZA RLAMA A.S.

6 TURKCAN KUYUMCULUK SANAYI A.S. 

7 NADİR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİC. A.Ş

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

9 SOZER KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

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

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

12 RSG ALTIN TİCARETİ İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ.

13 MIDAS HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET A.S.

14 MIRSADO DERICILIK MUCEVHERAT TUR.PAZ.SAN.TIC.

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

16 GESSART ALTIN PAZARLAMA VE DAG ITIM A.S.

17 FMB KUYUMCULUK SAN. TIC. LTD. STI.

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

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

20 BOGAZICI HEDIYELIK ESYA VE EL SANATLARI SAN.

21 MIORO ALTIN PAZ.LTD.STI. 

22 MODEL KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

23 OKTAY YILMAZ 

24 GUNER KUYUMCULUK KALIP MAKINA SANAYI

25 KAYA KUYUMCULUK TURIZM INSAAT VE OTOM.SAN.

26 EKMEKCIOGULLARI METAL VE KIMYA SAN.TIC.A.S.

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

28 MIDAS PAZARLAMA VE DIS TICARET A.S.

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

30 İDEAL KUYUMCULUK TEKSTİL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.

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

32 ALTINBAS KUYUMCULUK ITHALAT IHRACAT SAN. TİC.

33 BAG KUYUMCULUK TURIZM IMALAT ITH.IHR.

34 COSKUN MELENGIC KUYUMCULUK SAN .VE TIC.LTD.

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

36 ARDA KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

37 MURAT SEN 

38 MERT KUYUMCULUK SAN.TIC.LTD. STI.

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

40 AKGUN KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

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

42 KOÇAK GOLD KUYUMCULUK DIŞ TİCARET A.Ş.

43 MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE KUYUMCULUK SAN.

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

45 ERIS MUCEVHERAT TICARET TURIZM INSAAT SAN.LTD.

46 ISTOR ALTIN MUCEVHERAT PAZARLAMA ITH.

47 OZCAN GUMUS SAN.VE TIC.LTD.STI 

48 KARAKAŞ  ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER

49 MAYA DIZAYN REKLAM VE KUYUMCK. SAN. TIC. LTD.

50 AYDIN KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

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

52 ÜNİ KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.

53 ONUR KARDESLER KUYUMC.VE DAY. TUK.MALL.SAN.

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

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

56 REGOLD KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

57 DRAGON KUYUMCULUK TURİZM İNŞAAT  SAN. VE TIC. 

58 MARKIZ DIS TIC.LTD.STI. 

59 ISHAKOGLU KUYUMCULUK VE DERI SANAYI TICARET

60 İNNOVA KUYUMCULUK HEDİYELİK EŞYA SAN.TİC.A.Ş.

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

62 ARMADA MÜCEVHERAT DIŞ TİC. A.Ş.

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

64 RIVA KUYUMCULUK TURIZM OTO.VE OPTIK SANAYI

65 VASFİ KAYA

66 ALEF KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

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

68 FAVORİ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

69 GOLDMAS KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

70 UZMAN KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.

71 FABOR KUYUMCULUK TURİZM İNŞ. GIDA SAN. VE TİC.

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

73 HAKAN KOÇ-KOÇ KUYUMCULUK

74 PARS MÜCEVHERAT VE HEDİYELİK EŞYA SAN. VE TİC.

75 ASOS KUYUMCULUK PAZ.A.S. 

76 HIRA HEDIYELIK ESYA VE PAZAR. SAN.DIS.TIC.LTD.STI.

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

78 ÇIRAK KUY.TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş. 

79 ATASAY KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

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

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

82 OROAZTECA KUYUMCULUK SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

83 FB KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.

84 SADE-İŞ KUYUMCULUK İTHALAT IHRACAT  SAN.VE TIC.

85 APEKS KUYUMCULUK MUCEVHERAT SA N. VE TIC. LTD. 

86 ÖMER FARUK BERK

87 UMIT KOC

88 MURAT MIHCI 

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

90 CETAS KUYUMCULUK IMALAT IHR. ITH.VE DAHILI TIC.

91 OZMILAN KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

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

93 HATIBOGLU KUYUMCULUK TIC.LTD.S TI.

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

95 KLAY BATRİ

96 DORA KUYUMCULUK SAN.VE TIC.AŞ. 

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

98 GIZIL INCI KUYUMCULUK SAN.VE D IS TIC.LTD.STI.

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

100 MAB KUYUMCULUK SAN.VE TIC.A.S. 

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYE PERFORMANS RAPORU ( OCAK - EYLÜL 2015)

Sıra Firma Adı Sıra Firma Adı
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  MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - EYLÜL 2014  OCAK - EYLÜL 2015   % DEĞİŞİM  

ÜLKE GURUBU  ÜLKE 
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 

(USD)  
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 

(USD)  
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 

(USD)  

AVRUPA BİRLİĞİ

BELÇİKA 630,866.38 48,653,690.36 814,963.13 38,733,732.31 29.18 -20.39

ALMANYA 628,941.40 55,885,306.89 309,549.34 34,560,379.77 -50.78 -38.16

İTALYA 5,832.72 32,021,385.72 4,491.89 31,541,366.72 -22.99 -1.50

POLONYA 6,106.70 17,759,603.67 6,161.30 17,845,950.19 0.89 0.49

İNGİLTERE 8,128.50 13,557,745.01 4,892.87 14,768,715.32 -39.81 8.93

ROMANYA 24,632.62 14,178,707.16 61,031.59 14,535,182.51 147.77 2.51

LİTVANYA 3,866.32 60,675,329.89 2,772.17 12,459,861.27 -28.30 -79.46

LETONYA 2,172.86 34,155,632.15 2,075.86 12,032,346.61 -4.46 -64.77

İSPANYA 13,920.32 12,177,112.46 10,366.01 10,536,651.53 -25.53 -13.47

ÇEK CUMHURİYETİ 56,635.84 15,229,612.78 44,980.76 9,176,127.37 -20.58 -39.75

FRANSA 12,169.25 9,404,007.20 8,042.04 8,675,205.51 -33.92 -7.75

HOLLANDA 2,831.81 6,367,204.81 51,198.40 8,281,374.30 1,707.97 30.06

AVUSTURYA 4,041.29 6,660,859.62 4,581.28 5,278,990.60 13.36 -20.75

ESTONYA 2,675.92 2,264,669.48 208.48 1,567,790.47 -92.21 -30.77

YUNANİSTAN 28,607.98 2,241,316.19 29,696.49 1,560,266.52 3.80 -30.39

SLOVAKYA 8,147.90 2,294,420.94 4,095.51 1,435,542.04 -49.74 -37.43

BULGARİSTAN 8,827.77 1,084,387.87 4,068.03 1,370,123.52 -53.92 26.35

HIRVATİSTAN 1,689.59 974,250.65 1,235.54 1,230,168.67 -26.87 26.27

İSVEÇ 587.96 1,979,638.00 402.76 1,227,932.50 -31.50 -37.97

MACARİSTAN 1,223.20 1,751,444.23 1,125.74 1,104,676.44 -7.97 -36.93

DANİMARKA 137.97 2,152,829.32 1,505.14 885,682.64 990.93 -58.86

FİNLANDİYA 130.15 1,071,188.27 853.06 871,400.35 555.43 -18.65

PORTEKİZ 142.28 559,217.68 104.71 559,698.64 -26.41 0.09

İRLANDA 90.47 353,618.16 36.98 375,595.33 -59.13 6.21

MALTA 614.63 93,325.99 34.91 139,491.67 -94.32 49.47

LÜKSEMBURG 36.22 117,267.33 1.92 60,603.58 -94.70 -48.32

SLOVENYA 8.92 65,488.61 3.53 57,371.10 -60.43 -12.40

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKE GRUBU TOPLAMI 1,453,066.98 343,729,260.44 1,368,479.44 230,872,227.48 -5.82 -32.83

DİĞER AVRUPA

KIRGIZİSTAN 7,427.34 62,406,905.24 5,572.14 40,945,910.11 -24.98 -34.39

AZERBEYCAN 6,406.63 57,658,568.49 4,784.90 33,591,788.35 -25.31 -41.74

KAZAKİSTAN 17,273.85 47,845,624.13 8,339.24 25,570,538.60 -51.72 -46.56

RUSYA 11,229.11 75,546,375.97 47,173.58 18,644,278.46 320.10 -75.32

UKRAYNA 20,288.33 21,632,639.74 9,792.27 7,395,534.54 -51.73 -65.81

İSVİÇRE 2,299.79 6,318,857.40 881.70 4,763,551.95 -61.66 -24.61

TACİKİSTAN 527.65 8,393,999.42 1,071.15 3,370,187.72 103.00 -59.85

TÜRKMENİSTAN 3,832.18 1,770,868.91 543.18 3,095,591.01 -85.83 74.81

GÜRCİSTAN 6,538.89 4,996,735.68 7,108.53 2,809,434.31 8.71 -43.77

ARNAVUTLUK 6,358.41 2,853,136.00 3,159.73 2,169,134.93 -50.31 -23.97

BEYAZ RUSYA 988.43 1,834,492.07 631.56 1,849,155.08 -36.10 0.80

NORVEÇ 143.71 4,984,472.12 144.66 1,434,233.86 0.66 -71.23

SIRBİSTAN 9,348.72 998,755.73 4,230.91 786,559.72 -54.74 -21.25

BOSNA-HERSEK 9,606.32 738,484.68 6,031.07 665,507.25 -37.22 -9.88

MOLDAVYA 1,410.17 831,687.00 867.91 491,326.87 -38.45 -40.92
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  MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - EYLÜL 2014  OCAK - EYLÜL 2015   % DEĞİŞİM  

ÜLKE GURUBU  ÜLKE 
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 

(USD)  
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 

(USD)  
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 

(USD)  

DİĞER AVRUPA

KARADAĞ 6,674.32 246,343.50 5,504.28 283,828.80 -17.53 15.22

MAKEDONYA 12,563.85 270,447.26 7,258.91 196,667.75 -42.22 -27.28

ÖZBEKİSTAN 105.48 15,393.64 2,259.36 147,277.18 2,041.92 856.74

KOSOVA 17,583.61 300,796.49 2,800.07 140,146.85 -84.08 -53.41

CEBELİ TARIK 0.32 50,000.00 0.30 41,544.00 -6.25 -16.91

TATARİSTAN 0.24 9,855.74 31.56 2,725.38 13,105.02 -72.35

DİĞER AVRUPA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 140,607.35 299,704,439.21 118,187.01 148,394,922.72 -15.95 -50.49

KUZEY AFRİKA

LİBYA 48,460.99 61,380,897.33 180,100.49 39,029,354.05 271.64 -36.41

CEZAYİR 11,277.81 10,329,460.60 10,335.54 11,251,176.23 -8.36 8.92

FAS 4,505.52 7,555,420.98 5,390.64 5,945,366.89 19.65 -21.31

MISIR 2,659.04 667,545.11 5,677.97 854,735.22 113.53 28.04

SUDAN 56.99 862.70 5,078.15 98,971.69 8,810.60 11,372.32

TUNUS 3,922.84 81,859.91 3,059.82 38,065.04 -22.00 -53.50

KUZEY AFRİKA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 70,883.19 80,016,046.63 209,642.61 57,217,669.12 195.76 -28.49

BATI AFRİKA

NİJERYA 450.30 44,874.56 992.29 702,808.91 120.36 1,466.16

TOGO 0.00 0.00 222.00 6,429.67 100.00 100.00

KAMERUN 84.58 491.02 192.87 1,454.00 128.03 196.12

SENEGAL 22.18 128.50 309.05 794.10 1,293.37 517.98

MORITANYA 0.00 0.00 62.86 699.81 100.00 100.00

KONGO(DEM.CM) 62.32 1,680.00 20.98 244.89 -66.34 -85.42

BURKİNA FASO 0.00 0.00 7.50 131.20 100.00 100.00

FİLDİŞİ SAHİLİ 9.00 45.50 2.14 104.50 -76.22 129.67

MALİ 0.00 0.00 5.11 40.20 100.00 100.00

NİJER 0.01 1.63 4.00 14.00 39,900.00 758.90

GANA 3.28 12,765.49 0.00 0.00 -100.00 -100.00

CAD 3.53 15.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00

BATI AFRİKA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 635.20 60,001.70 1,818.80 712,721.28 186.34 1,087.84

ORTA VE GÜN.AMERİKA

GÜNEY AFRİKA CMH. 1,863.65 1,278,987.37 650.61 1,121,155.54 -65.09 -12.34

ETİYOPYA 23.26 2,314.88 129.11 202,255.38 455.07 8,637.19

MAURİTİUS 4.74 72,387.21 5,021.84 20,824.80 105,845.99 -71.23

TANZANYA 28.71 530.80 0.73 18,789.87 -97.46 3,439.92

KENYA 21.24 400.00 638.22 10,918.43 2,904.80 2,629.61

BURUNDI 0.00 0.00 219.57 3,143.83 100.00 100.00

ANGOLA 464.63 2,018.39 178.92 895.88 -61.49 -55.61

ZAMBIA 27.88 531.94 73.19 557.51 162.52 4.81

KONGO 69.15 809.44 91.33 347.97 32.08 -57.01

UGANDA 25.67 365.00 6.53 107.50 -74.56 -70.55

SOMALI 0.00 0.00 5.69 71.69 100.00 100.00

CİBUTİ 0.00 0.00 6.37 65.77 100.00 100.00

ZİMBABVE 0.00 0.00 5.26 44.10 100.00 100.00

MALAVİ 0.00 0.00 1.00 8.24 100.00 100.00

RUANDA 0.00 0.00 1.52 7.44 100.00 100.00

GABON 81.81 1,782.94 0.00 0.00 -100.00 -100.00

NAMİBYA 0.61 7.08 0.00 0.00 -100.00 -100.00

ORTA VE GÜN.AMERİKA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 2,611.35 1,360,135.05 7,029.89 1,379,193.95 169.21 1.40
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  MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - EYLÜL 2014  OCAK - EYLÜL 2015   % DEĞİŞİM  

ÜLKE GURUBU  ÜLKE 
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 

(USD)  
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 

(USD)  
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 

(USD)  

KUZEY AMERİKA
ABD 23,709.49 97,343,491.86 20,979.14 98,266,844.83 -11.52 0.95

KANADA 2,611.37 9,268,903.55 2,482.46 9,118,420.63 -4.94 -1.62

KUZEY AMERİKA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 26,320.86 106,612,395.41 23,461.60 107,385,265.46 -10.86 0.72

ORTA VE GÜN.AMERİKA

MEKSİKA 1,079.31 12,611,956.69 1,327.48 18,289,289.12 22.99 45.02

PANAMA 1,924.53 8,936,288.80 2,238.47 11,533,154.15 16.31 29.06

HOLLANDA 43.18 1,218,274.70 32.20 887,999.96 -25.43 -27.11

BELİZE 27.09 474,164.83 27.91 422,557.48 3.03 -10.88

BREZİLYA 6,218.61 1,859,858.27 1,927.55 297,272.11 -69.00 -84.02

ŞİLİ 704.28 129,859.70 408.78 178,589.62 -41.96 37.53

URUGUAY 7.41 43,837.07 0.71 23,873.00 -90.42 -45.54

EKVATOR 0.00 0.00 70.58 2,198.57 100.00 100.00

PARAGUAY 114.00 14,405.02 190.10 2,000.00 66.75 -86.12

TRİNİDAD 7.86 855.14 18.80 1,654.45 139.19 93.47

BAHAMALAR 0.00 0.00 102.44 1,127.35 100.00 100.00

VENEZUELLA 0.00 0.00 304.85 958.40 100.00 100.00

KOSTARIKA 0.00 0.00 104.75 624.73 100.00 100.00

KOLOMBİYA 619.95 19,338.84 48.37 330.91 -92.20 -98.29

BOLİVYA 0.00 0.00 1.00 160.00 100.00 100.00

ARJANTİN 23.68 4,179.79 9.28 20.00 -60.81 -99.52

BERMUDA 527.48 3,861.00 0.81 8.40 -99.85 -99.78

KÜBA 4.40 124,882.18 0.00 0.00 -100.00 -100.00

ORTA VE GÜN.AMERİKA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 11,301.78 25,441,762.03 6,814.08 31,641,818.25 -39.71 24.37

YAKIN,ORTA DOĞU ASYA

B. ARAP EMİRLİKLERİ 57,123.21 381,063,143.57 47,305.68 425,565,010.11 -17.19 11.68

IRAK 138,160.27 186,843,286.55 360,043.13 143,857,473.55 160.60 -23.01

İSRAİL 9,953.01 44,159,524.04 13,827.30 45,905,016.79 38.93 3.95

LÜBNAN 5,604.64 18,265,037.22 6,117.58 21,739,988.35 9.15 19.03

SUUDİ ARABİSTAN 23,199.34 6,274,828.70 17,214.39 6,494,468.43 -25.80 3.50

ÜRDÜN 3,629.50 4,817,458.98 4,450.37 3,450,818.99 22.62 -28.37

K.K.T.C. 5,943.45 1,897,350.52 8,282.96 1,864,871.55 39.36 -1.71

KATAR 996.94 474,388.66 3,241.25 1,613,696.22 225.12 240.16

KUVEYT 3,287.02 579,908.31 1,223.56 560,467.72 -62.78 -3.35

UMMAN 41.72 291,702.57 404.73 508,879.52 870.11 74.45

DUBAİ 0.00 0.00 12,393.60 360,370.00 100.00 100.00

BAHREYN 329.05 63,248.60 364.06 97,687.90 10.64 54.45

SURİYE ARAP CUM. 726.82 3,951.26 955.91 7,908.75 31.52 100.16

YEMEN 488.57 1,505,216.75 3.69 60.00 -99.24 -100.00

İŞGAL ALT.FİLİSTİN T 0.00 0.00 7.00 5.00 100.00 100.00

YAKIN,ORTA DOĞU ASYA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 249,483.54 646,239,045.73 475,835.22 652,026,722.88 90.73 0.90

DİĞER ASYA

HONG KONG 3,119.88 51,494,561.92 223,420.68 49,391,575.63 7,061.19 -4.08

SİNGAPUR 811.29 22,501,089.20 1,208.98 38,994,341.59 49.02 73.30

JAPONYA 94,176.03 3,548,104.10 92,799.85 3,666,726.57 -1.46 3.34

HİNDİSTAN 42,853.27 3,502,358.61 10,520.29 2,526,146.89 -75.45 -27.87
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  MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - EYLÜL 2014  OCAK - EYLÜL 2015   % DEĞİŞİM  

ÜLKE GURUBU  ÜLKE 
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 

(USD)  
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 

(USD)  
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 

(USD)  

DİĞER ASYA

ÇİN 20,220.59 596,801.89 55,098.70 2,002,885.60 172.49 235.60

TAYLAND 1,133.46 1,640,794.20 357.48 1,517,633.84 -68.46 -7.51

MALEZYA 30.10 635,050.67 347.26 1,252,797.59 1,053.69 97.28

MOĞOLİSTAN 73.30 536,761.44 28.20 571,140.24 -61.53 6.40

AFGANİSTAN 0.00 0.00 156.54 530,552.96 100.00 100.00

NEPAL 605.44 375,955.69 1,000.00 479,093.00 65.17 27.43

GÜNEY KORE 84,827.61 10,889.67 46.86 443,939.46 -99.94 3,976.70

VİETNAM 0.00 0.00 10.39 325,546.85 100.00 100.00

FİLİPİNLER 0.45 24,618.05 7.08 206,860.90 1,483.89 740.28

MYANMAR (BURMA) 6.09 224,013.32 4.09 136,815.07 -32.84 -38.93

ENDONEZYA 16.23 597,306.40 2.17 64,000.00 -86.63 -89.29

KAMBOÇYA 0.00 0.00 2.37 58,785.11 100.00 100.00

PAKİSTAN 46.09 4,100.46 1,134.25 11,347.03 2,360.95 176.73

TAYVAN 10.46 182,694.41 3.00 4,701.20 -71.32 -97.43

BANGLADEŞ 0.00 0.00 60.17 128.00 100.00 100.00

SRİ LANKA 0.71 25.50 0.00 0.00 -100.00 -100.00

DİĞER ASYA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 247,930.99 85,875,125.53 386,208.36 102,185,017.53 55.77 18.99

AVS.OKY.VE DİĞER ÜLK

AVUSTRALYA 1,194.21 9,040,502.61 1,276.77 7,688,442.12 6.91 -14.96

YENİ ZELANDA 422.54 378,153.02 24.55 245,598.49 -94.19 -35.05

GUAM 4.16 128,320.78 5.50 156,610.93 32.21 22.05

YENİ KALODENYA 0.49 4,102.68 1.74 7,913.32 255.10 92.88

AVS.OKY.VE DİĞER ÜLK ÜLKE GRUBU TOPLAMI 1,621.40 9,551,079.09 1,308.56 8,098,564.86 -19.29 -15.21

SERBEST BÖLGELER

AHL SERBEST BÖLGE 6,577.18 3,393,977.26 6,018.84 2,433,402.98 -8.49 -28.30

EGE SERBEST BÖLGE 180.14 47,006.47 131.72 41,365.16 -26.88 -12.00

ANTALYA 274.25 45,547.07 234.58 26,427.67 -14.46 -41.98

ADANA YUMURT 0.00 0.00 0.57 18,911.69 100.00 100.00

BURSA SERBEST 0.56 2.51 16,001.10 7,923.91 2,857,239.29 315,593.63

KOCAELİ SERBEST 20.09 10,935.11 45.13 561.28 124.64 -94.87

MERSİN SERBEST 0.00 0.00 7.50 133.65 100.00 100.00

KAYSERİ SERBEST 0.00 0.00 2.00 44.00 100.00 100.00

SERBEST BÖLGELER ÜLKE GRUBU TOPLAMI 7,052.22 3,497,468.42 22,441.44 2,528,770.34 218.22 -27.70

DİĞER ÜLKELER

FRANSIZ GÜNEY TOP. 0.39 3,466.72 1.85 9,269.48 374.36 167.38

AMERİKAN SAMOASI 0.00 0.00 4.00 2,200.00 100.00 100.00

DİĞER 21,611.30 264,060,357.78 30,520.64 621,690,024.66 41.23 135.43

DİĞER ÜLKELER ÜLKE GRUBU TOPLAMI 21,611.69 264,063,824.50 30,526.49 621,701,494.14 41.25 135.44

GENEL TOPLAM 2,233,126.54 1,866,150,583.74 2,651,753.48 1,964,144,388.01 18.75 5.25
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KUMULATIF)

 OCAK - EYLÜL 2014  OCAK - EYLÜL 2015   % DEĞİŞİM  

 ÜLKE 
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 

(USD)  
  MİKTAR (KG)  

  DEĞER 
(USD)  

  MİKTAR 
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 57,123.21 381,063,143.57 47,305.68 425,565,010.11 -17.19 11.68

2 IRAK 138,160.27 186,843,286.55 360,043.13 143,857,473.55 160.60 -23.01

3 ABD 23,709.49 97,343,491.86 20,979.14 98,266,844.83 -11.52 0.95

4 HONG KONG 3,119.88 51,494,561.92 223,420.68 49,391,575.63 7,061.19 -4.08

5 İSRAİL 9,953.01 44,159,524.04 13,827.30 45,905,016.79 38.93 3.95

6 KIRGIZİSTAN 7,427.34 62,406,905.24 5,572.14 40,945,910.11 -24.98 -34.39

7 LİBYA 48,460.99 61,380,897.33 180,100.49 39,029,354.05 271.64 -36.41

8 SİNGAPUR 811.29 22,501,089.20 1,208.98 38,994,341.59 49.02 73.30

9 BELÇİKA 630,866.38 48,653,690.36 814,963.13 38,733,732.31 29.18 -20.39

10 ALMANYA 628,941.40 55,885,306.89 309,549.34 34,560,379.77 -50.78 -38.16

11 AZERBEYCAN 6,406.63 57,658,568.49 4,784.90 33,591,788.35 -25.31 -41.74

12 İTALYA 5,832.72 32,021,385.72 4,491.89 31,541,366.72 -22.99 -1.50

13 KAZAKİSTAN 17,273.85 47,845,624.13 8,339.24 25,570,538.60 -51.72 -46.56

14 LÜBNAN 5,604.64 18,265,037.22 6,117.58 21,739,988.35 9.15 19.03

15 RUSYA FEDERASYONU 11,229.11 75,546,375.97 47,173.58 18,644,278.46 320.10 -75.32

16 MEKSİKA 1,079.31 12,611,956.69 1,327.48 18,289,289.12 22.99 45.02

17 POLONYA 6,106.70 17,759,603.67 6,161.30 17,845,950.19 0.89 0.49

18 İNGİLTERE 8,128.50 13,557,745.01 4,892.87 14,768,715.32 -39.81 8.93

19 ROMANYA 24,632.62 14,178,707.16 61,031.59 14,535,182.51 147.77 2.51

20 LİTVANYA 3,866.32 60,675,329.89 2,772.17 12,459,861.27 -28.30 -79.46

21 LETONYA 2,172.86 34,155,632.15 2,075.86 12,032,346.61 -4.46 -64.77

22 PANAMA 1,924.53 8,936,288.80 2,238.47 11,533,154.15 16.31 29.06

23 CEZAYİR 11,277.81 10,329,460.60 10,335.54 11,251,176.23 -8.36 8.92

24 İSPANYA 13,920.32 12,177,112.46 10,366.01 10,536,651.53 -25.53 -13.47

25 ÇEK CUMHURİYETİ 56,635.84 15,229,612.78 44,980.76 9,176,127.37 -20.58 -39.75

26 KANADA 2,611.37 9,268,903.55 2,482.46 9,118,420.63 -4.94 -1.62

27 FRANSA 12,169.25 9,404,007.20 8,042.04 8,675,205.51 -33.92 -7.75

28 HOLLANDA 2,831.81 6,367,204.81 51,198.40 8,281,374.30 1,707.97 30.06

29 AVUSTRALYA 1,194.21 9,040,502.61 1,276.77 7,688,442.12 6.91 -14.96

30 UKRAYNA 20,288.33 21,632,639.74 9,792.27 7,395,534.54 -51.73 -65.81

31 SUUDİ ARABİSTAN 23,199.34 6,274,828.70 17,214.39 6,494,468.43 -25.80 3.50

32 FAS 4,505.52 7,555,420.98 5,390.64 5,945,366.89 19.65 -21.31

33 AVUSTURYA 4,041.29 6,660,859.62 4,581.28 5,278,990.60 13.36 -20.75

34 İSVİÇRE 2,299.79 6,318,857.40 881.70 4,763,551.95 -61.66 -24.61

35 JAPONYA 94,176.03 3,548,104.10 92,799.85 3,666,726.57 -1.46 3.34

36 ÜRDÜN 3,629.50 4,817,458.98 4,450.37 3,450,818.99 22.62 -28.37

37 TACİKİSTAN 527.65 8,393,999.42 1,071.15 3,370,187.72 103.00 -59.85

38 TÜRKMENİSTAN 3,832.18 1,770,868.91 543.18 3,095,591.01 -85.83 74.81

39 GÜRCİSTAN 6,538.89 4,996,735.68 7,108.53 2,809,434.31 8.71 -43.77

40 HİNDİSTAN 42,853.27 3,502,358.61 10,520.29 2,526,146.89 -75.45 -27.87

41 AHL SERBEST BÖLGE 6,577.18 3,393,977.26 6,018.84 2,433,402.98 -8.49 -28.30

42 ARNAVUTLUK 6,358.41 2,853,136.00 3,159.73 2,169,134.93 -50.31 -23.97

43 ÇİN HALK CUM. 20,220.59 596,801.89 55,098.70 2,002,885.60 172.49 235.60

44 K.K.T.C. 5,943.45 1,897,350.52 8,282.96 1,864,871.55 39.36 -1.71

45 BEYAZ RUSYA 988.43 1,834,492.07 631.56 1,849,155.08 -36.10 0.80

46 KATAR 996.94 474,388.66 3,241.25 1,613,696.22 225.12 240.16

47 ESTONYA 2,675.92 2,264,669.48 208.48 1,567,790.47 -92.21 -30.77
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KUMULATIF)

 OCAK - EYLÜL 2014  OCAK - EYLÜL 2015   % DEĞİŞİM  

 ÜLKE 
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 

(USD)  
  MİKTAR (KG)  

  DEĞER 
(USD)  

  MİKTAR 
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

48 YUNANİSTAN 28,607.98 2,241,316.19 29,696.49 1,560,266.52 3.80 -30.39

49 TAYLAND 1,133.46 1,640,794.20 357.48 1,517,633.84 -68.46 -7.51

50 SLOVAKYA 8,147.90 2,294,420.94 4,095.51 1,435,542.04 -49.74 -37.43

51 NORVEÇ 143.71 4,984,472.12 144.66 1,434,233.86 0.66 -71.23

52 BULGARİSTAN 8,827.77 1,084,387.87 4,068.03 1,370,123.52 -53.92 26.35

53 MALEZYA 30.10 635,050.67 347.26 1,252,797.59 1,053.69 97.28

54 HIRVATİSTAN 1,689.59 974,250.65 1,235.54 1,230,168.67 -26.87 26.27

55 İSVEÇ 587.96 1,979,638.00 402.76 1,227,932.50 -31.50 -37.97

56 G. AFRİKA CUM. 1,863.65 1,278,987.37 650.61 1,121,155.54 -65.09 -12.34

57 MACARİSTAN 1,223.20 1,751,444.23 1,125.74 1,104,676.44 -7.97 -36.93

58 HOLLANDA ANTİLLERİ 43.18 1,218,274.70 32.20 887,999.96 -25.43 -27.11

59 DANİMARKA 137.97 2,152,829.32 1,505.14 885,682.64 990.93 -58.86

60 FİNLANDİYA 130.15 1,071,188.27 853.06 871,400.35 555.43 -18.65

61 MISIR 2,659.04 667,545.11 5,677.97 854,735.22 113.53 28.04

62 SIRBİSTAN 9,348.72 998,755.73 4,230.91 786,559.72 -54.74 -21.25

63 NİJERYA 450.30 44,874.56 992.29 702,808.91 120.36 1,466.16

64 BOSNA-HERSEK 9,606.32 738,484.68 6,031.07 665,507.25 -37.22 -9.88

65 MOĞOLİSTAN 73.30 536,761.44 28.20 571,140.24 -61.53 6.40

66 KUVEYT 3,287.02 579,908.31 1,223.56 560,467.72 -62.78 -3.35

67 PORTEKİZ 142.28 559,217.68 104.71 559,698.64 -26.41 0.09

68 AFGANİSTAN 0.00 0.00 156.54 530,552.96 100.00 100.00

69 UMMAN 41.72 291,702.57 404.73 508,879.52 870.11 74.45

70 MOLDAVYA 1,410.17 831,687.00 867.91 491,326.87 -38.45 -40.92

71 NEPAL 605.44 375,955.69 1,000.00 479,093.00 65.17 27.43

72 G.KORE CUM. 84,827.61 10,889.67 46.86 443,939.46 -99.94 3,976.70

73 BELİZE 27.09 474,164.83 27.91 422,557.48 3.03 -10.88

74 İRLANDA 90.47 353,618.16 36.98 375,595.33 -59.13 6.21

75 DUBAİ 0.00 0.00 12,393.60 360,370.00 100.00 100.00

76 VİETNAM 0.00 0.00 10.39 325,546.85 100.00 100.00

77 BREZİLYA 6,218.61 1,859,858.27 1,927.55 297,272.11 -69.00 -84.02

78 KARADAĞ 6,674.32 246,343.50 5,504.28 283,828.80 -17.53 15.22

79 YENİ ZELANDA 422.54 378,153.02 24.55 245,598.49 -94.19 -35.05

80 FİLİPİNLER 0.45 24,618.05 7.08 206,860.90 1,483.89 740.28

81 ETİYOPYA 23.26 2,314.88 129.11 202,255.38 455.07 8,637.19

82 MAKEDONYA 12,563.85 270,447.26 7,258.91 196,667.75 -42.22 -27.28

83 ŞİLİ 704.28 129,859.70 408.78 178,589.62 -41.96 37.53

84 GUAM 4.16 128,320.78 5.50 156,610.93 32.21 22.05

85 ÖZBEKİSTAN 105.48 15,393.64 2,259.36 147,277.18 2,041.92 856.74

86 KOSOVA 17,583.61 300,796.49 2,800.07 140,146.85 -84.08 -53.41

87 MALTA 614.63 93,325.99 34.91 139,491.67 -94.32 49.47

88 MYANMAR (BURMA) 6.09 224,013.32 4.09 136,815.07 -32.84 -38.93

89 SUDAN 56.99 862.70 5,078.15 98,971.69 8,810.60 11,372.32

90 BAHREYN 329.05 63,248.60 364.06 97,687.90 10.64 54.45

91 ENDONEZYA 16.23 597,306.40 2.17 64,000.00 -86.63 -89.29

92 LÜKSEMBURG 36.22 117,267.33 1.92 60,603.58 -94.70 -48.32

93 KAMBOÇYA 0.00 0.00 2.37 58,785.11 100.00 100.00

94 SLOVENYA 8.92 65,488.61 3.53 57,371.10 -60.43 -12.40
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KUMULATIF)

 OCAK - EYLÜL 2014  OCAK - EYLÜL 2015   % DEĞİŞİM  

 ÜLKE 
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 

(USD)  
  MİKTAR (KG)  

  DEĞER 
(USD)  

  MİKTAR 
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

95 CEBELİ TARIK 0.32 50,000.00 0.30 41,544.00 -6.25 -16.91

96 EGE SERBEST BÖLGE 180.14 47,006.47 131.72 41,365.16 -26.88 -12.00

97 TUNUS 3,922.84 81,859.91 3,059.82 38,065.04 -22.00 -53.50

98 ANTALYA SER. BÖLGE 274.25 45,547.07 234.58 26,427.67 -14.46 -41.98

99 URUGUAY 7.41 43,837.07 0.71 23,873.00 -90.42 -45.54

100 MAURİTİUS 4.74 72,387.21 5,021.84 20,824.80 105,845.99 -71.23

101 ADANA YUMURT.SER. 0.00 0.00 0.57 18,911.69 100.00 100.00

102 TANZANYA 28.71 530.80 0.73 18,789.87 -97.46 3,439.92

103 PAKİSTAN 46.09 4,100.46 1,134.25 11,347.03 2,360.95 176.73

104 KENYA 21.24 400.00 638.22 10,918.43 2,904.80 2,629.61

105 FRANSIZ GÜNEY TOP. 0.39 3,466.72 1.85 9,269.48 374.36 167.38

106 BURSA SERBEST BÖLG. 0.56 2.51 16,001.10 7,923.91 2,857,239.29 315,593.63

107 YENİ KALODENYA 0.49 4,102.68 1.74 7,913.32 255.10 92.88

108 SURİYE ARAP CUM. 726.82 3,951.26 955.91 7,908.75 31.52 100.16

109 TOGO 0.00 0.00 222.00 6,429.67 100.00 100.00

110 TAYVAN 10.46 182,694.41 3.00 4,701.20 -71.32 -97.43

111 BURUNDI 0.00 0.00 219.57 3,143.83 100.00 100.00

112 TATARİSTAN 0.24 9,855.74 31.56 2,725.38 13,105.02 -72.35

113 AMERİKAN SAMOASI 0.00 0.00 4.00 2,200.00 100.00 100.00

114 EKVATOR 0.00 0.00 70.58 2,198.57 100.00 100.00

115 PARAGUAY 114.00 14,405.02 190.10 2,000.00 66.75 -86.12

116 TRİNİDAD VE TOBAGO 7.86 855.14 18.80 1,654.45 139.19 93.47

117 KAMERUN 84.58 491.02 192.87 1,454.00 128.03 196.12

118 BAHAMALAR 0.00 0.00 102.44 1,127.35 100.00 100.00

119 VENEZUELLA 0.00 0.00 304.85 958.40 100.00 100.00

120 ANGOLA 464.63 2,018.39 178.92 895.88 -61.49 -55.61

121 SENEGAL 22.18 128.50 309.05 794.10 1,293.37 517.98

122 MORITANYA 0.00 0.00 62.86 699.81 100.00 100.00

123 KOSTARIKA 0.00 0.00 104.75 624.73 100.00 100.00

124 KOCAELİ SERBEST BLG. 20.09 10,935.11 45.13 561.28 124.64 -94.87

125 ZAMBIA 27.88 531.94 73.19 557.51 162.52 4.81

126 KONGO 69.15 809.44 91.33 347.97 32.08 -57.01

127 KOLOMBİYA 619.95 19,338.84 48.37 330.91 -92.20 -98.29

128 KONGO(DEM.CM) 62.32 1,680.00 20.98 244.89 -66.34 -85.42

129 BOLİVYA 0.00 0.00 1.00 160.00 100.00 100.00

130 MERSİN SERBEST BÖL. 0.00 0.00 7.50 133.65 100.00 100.00

131 BURKİNA FASO 0.00 0.00 7.50 131.20 100.00 100.00

132 BANGLADEŞ 0.00 0.00 60.17 128.00 100.00 100.00

133 UGANDA 25.67 365.00 6.53 107.50 -74.56 -70.55

134 FİLDİŞİ SAHİLİ 9.00 45.50 2.14 104.50 -76.22 129.67

135 SOMALI 0.00 0.00 5.69 71.69 100.00 100.00

136 CİBUTİ 0.00 0.00 6.37 65.77 100.00 100.00

137 YEMEN 488.57 1,505,216.75 3.69 60.00 -99.24 -100.00

138 ZİMBABVE 0.00 0.00 5.26 44.10 100.00 100.00

139 KAYSERİ SERBEST BLG. 0.00 0.00 2.00 44.00 100.00 100.00

140 MALİ 0.00 0.00 5.11 40.20 100.00 100.00

142 NİJER 0.01 1.63 4.00 14.00 39,900.00 758.90

GENEL TOPLAM 2,233,126.54 1,866,150,583.74 2,651,753.48 1,964,144,388.01 18.75 5.25
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MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
MAL GRUBU RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

OCAK - EYLÜL 2013 % FARK (2014  2015)  OCAK - EYLÜL 2014  OCAK - EYLÜL 2015 

MAL GRUBU
Miktar

(Kg) 
Değer
(USD) 

Miktar
(Kg) 

Değer
(USD) 

İ.A.B.Aylık 
Ort.Altın 
ve Gümüş 

Fiyatı 
DEĞER

Miktar
(Kg) 

Değer
(USD) 

İ.A.B.Aylık 
Ort.Altın 
ve Gümüş 

Fiyatı 
DEĞER

Miktar
(Kg) 

Değer
(USD) 

İ.A.B.Aylık 
Ort.Altın 
ve Gümüş 
Fiyatı 
DEĞER

ALTINDAN MAMUL 
MÜCEVHERCİ VE 
KUYUMCU EŞYASI

      

8 AYAR 512.79 9,655,701.27 25.30 -6.11 541.89 10,629,769.62 678.98 9,980,787.54

9 AYAR 1,230.78 21,854,650.87 11.92 14.97 1,357.94 21,064,678.23 1,519.76 24,218,971.32

10 AYAR 2,217.62 47,550,277.60 33.30 23.60 2,278.61 44,054,009.26 3,037.41 54,452,123.91

14 AYAR 26,708.08 557,714,522.21 301.91 -36.19 23,863.38 553,105,934.44 95,908.36 352,919,745.28

18 AYAR 18,666.69 292,978,836.25 47.65 1.36 25,003.90 418,521,527.43 36,919.39 424,232,572.25

19 AYAR 43.18 26,324.39 -44.19 -47.51 10.84 390,845.69 6.05 205,167.34

21 AYAR 23,031.48 446,736,612.39 14.53 35.94 21,977.90 305,780,137.78 25,170.39 415,673,482.41

22 AYAR 5,063.82 82,313,220.22 48.52 62.81 12,383.74 322,261,326.28 18,392.29 524,675,727.20

24 AYAR 19.22 424,437.04 -69.72 -75.19 23.94 770,393.97 7.25 191,127.07

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI 
İŞLENMİŞ ALTIN

731.38 7,869,506.23 955.62 -55.79 2,893.12 5,475,506.63 30,540.24 2,420,669.41

TOPLAM : 78,225.04 1,467,124,088.47 134.88 7.55 90,335.26 1,682,054,129.33 212,180.10 1,808,970,373.73

GÜMÜŞTEN MAMUL 
MÜCEVHERCİ VE 
KUYUMCU EŞYASI

711311000019-DIĞER-
LERI

85,867.69 74,218,665.85 258.46 -7.05 101,045.26 76,284,612.12 362,208.34 70,905,366.67

711411000000-GÜMÜŞTEN 
KUYUMCU EŞYASI. 
AKSAMI(DİĞER KIYMETLİ 
METALLERLE KAPLI/YALDI-
ZLI/DEĞİL)

6,967.35 2,707,446.95 -8.27 -24.38 2,688.32 1,785,461.99 2,466.11 1,350,111.75

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI 
İŞLENMİŞ GÜMÜŞ

14,813.18 6,953,691.70 -10.66 -12.28 8,279.52 3,937,524.26 7,396.51 3,453,824.26

TOPLAM : 107,648.22 83,879,804.50 232.17 -7.68 112,013.10 82,007,598.37 372,070.96 75,709,302.68

PIRLANTALI ALTINDAN 
MÜCEVHERCİ EŞYASI 
VE AKSAMI

633.89 35,453,592.35 -86.36 -27.41 4,926.67 52,514,409.98 672.23 38,119,314.29

PIRLANTALI 
GÜMÜŞTEN MÜCEV-
HERCİ EŞYASI VE 
AKSAMI

351.26 455,797.79 -57.88 -7.50 228.32 524,283.91 96.16 484,968.56

TOPLAM : 985.15 35,909,390.14 -85.09 -27.21 5,154.99 53,038,693.89 768.39 38,604,282.85

BİJUTERİ 371,002.10 10,329,622.09 -0.13 16.77 412,199.85 10,813,957.86 411,654.00 12,627,066.90

TOPLAM : 371,002.10 10,329,622.09 -0.13 16.77 412,199.85 10,813,957.86 411,654.00 12,627,066.90

TABİİ İNCİ VEYA 
KÜLTÜR İNCİLERİ,KI-
YMETLİ

92,203.02 2,211,293.01 16.09 19.16 77,278.97 5,646,458.73 89,714.86 6,728,511.54

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI 
İŞLENMİŞ DİĞER

3,379.06 382,955.33 207.49 550.33 796.18 396,082.90 2,448.17 2,575,826.77

SAATLER,AKSAM VE 
PARÇALARI (KIYMETLİ 
METALLERLE KAPLI)

32,564.30 3,982,950.66 -1.21 -54.16 35,020.70 4,666,228.32 34,597.47 2,139,008.06

METAL PARALAR 0.00 0.00 -100.00 -100.00 124.00 1,363.43 0.00 0.00

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

851,573.25 13,543,897.66 3.83 -26.24 1,453,788.00 19,314,028.33 1,509,470.88 14,245,532.24

KIYMETLİ METALLE-
RDEN MAMUL DİĞER 
EŞYA

63,868.78 12,172,601.53 -59.39 -69.02 46,415.50 8,212,042.58 18,848.65 2,544,483.24

TOPLAM : 1,601,448.93 1,629,536,603.39 18.75 5.25 2,233,126.54 1,866,150,583.74 2,651,753.48 1,964,144,388.01
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FuAr TAKVİmİ 
 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 

 04-05 JanUaRy 2016 InTERnaTIOnal WaTCh & JEWElRy GUIld (IWJG) shOW las VEGas Usa.

 09-11 JanUaRy 2016 kOlkaTa JEWEllERy & GEM FaIR  kOlkaTa IndIa

 15-18 JanUaRy 2016 MalaysIa InTERnaTIOnal JEWEllERy FaIR kUala lUMpUR MalaysIa

 16-18 JanUaRy 2016 JEWElERs InTERnaTIOnal shOWCasE (JIs) MIaMI Usa

 20-23 JanUaRy 2016 JaIpUR JEWEllERy shOW JaIpUR IndIa

 20-23 JanUaRy 2016 InTERnaTIOnal JEWEllERy TOkyO (IJT) TOkyO Japan

 22-27 JanUaRy 2016 VICEnzaORO VICEnza  ITaly

 24-26 JanUaRy 2016 RJO BUyInG shOW san anTOnIO Usa

 25-26 JanUaRy 2016 InTERnaTIOnal WaTCh & JEWElRy GUIld (IWJG) shOW MIaMI Usa

 31 JanUaRy - 02 FEBRUaRy 2016 anTWERp dIaMOnd TRadE FaIR anTWERp BElGIUM

 31 JanUaRy - 02 FEBRUaRy 2016 CEnTURIOn shOW aRIzOna Usa

 02-07 FEBRUaRy 2016 aGTa GEMFaIR TUCsOn aRIzOna Usa

 03-07 FEBRUaRy 2015 JCk TUsCOn  aRIzOna Usa

 03-07 FEBRUaRy 2016 JUnWEx sT. pETERsBURG RUssIa
 03-07 FEBRUaRy 2016 MadRId JOya  MadRId spaIn

 05-08 FEBRUaRy 2016 IIJs sIGnaTURE  MUMBaI IndIa

 07-11 FEBRUaRy 2016 JEWEllERy & WaTCh BIRMInGhaM BIRMInGhaM UnITEd kInGdOM

 08-11 FEBRUaRy 2016 MInInG IndaBa CapE TOWn sOUTh aFRICa

 10-14 FEBRUaRy 2016 MadRId JOya MadRId spaIn

 12-15 FEBRUaRy 2016 InhORGEnTa MUnICh MUnICh GERMany

 23 FEBRUaRy 2016 MOThERland dEFEndERs day   RUssIa

 24-28 FEBRUaRy 2016 BanGkOk GEMs & JEWElRy FaIR BanGkOk ThaIland
 25-28 FEBRUaRy 2016 sIBJEWEllERy  nOVOsIBIRsk RUssIa

 26-28 FEBRUaRy 2016 Jaa GOld COasT JEWEllERy FaIR  MElBOURnE aUsTRalIa

 27-29 FEBRUaRy 2016 sJTa aTlanTa JEWElRy shOW aTlanTa, GEORGIa Usa

 27-28 FEBRUaRy 2016 aUsTRalIan JEWEllERy FaIR - MElBOURnE MElBOURnE aUsTRalIa

 29 FEBRUaRy - 01 MaRCh 2016 InTERnaTIOnal WaTCh & JEWElRy GUIld (IWJG) shOW las VEGas, nV Usa

 01-05 MaRCh 2016 hOnG kOnG InTERnaTIOnal dIaMOnd, GEM & pEaRl shOW  hOnG kOnG hOnG kOnG

 03-07 MaRCh 2016 hOnG kOnG InTERnaTIOnal JEWEllERy shOW  hOnG kOnG hOnG kOnG

 07-12 MaRCh 2016 aJWEx, al-aIn InTERnaTIOnal JEWEllERy & WaTChEs ExhIBITIOn  aBU dhaBI UaE

 13-15 MaRCh 2016 MJsa ExpO  nEW yORk Usa

 13-15 MaRCh 2016 Ja nEW yORk shOW  nEW yORk Usa

 16-19 MaRCh 2016 aMBERIF  Gdansk pOland

 17-21 MaRCh 2016 ThE dIaMOnd shOW BasEl sWITzERland

 17-24 MaRCh 2016 BasElWORld  BasEl sWITzERland

 18-20 MaRCh 2016 GJIIE  ChEnnaI IndIa

 19-22 MaRCh 2016 EUROpE JEWEllERy & GEM FaIR  FREIBURG GERMany

 27-31 MaRCh 2016 nEW RUssIan sTylE  MOsCOW RUssIa



 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 

 04-05 JanUaRy 2016 InTERnaTIOnal WaTCh & JEWElRy GUIld (IWJG) shOW las VEGas Usa.

 09-11 JanUaRy 2016 kOlkaTa JEWEllERy & GEM FaIR  kOlkaTa IndIa

 15-18 JanUaRy 2016 MalaysIa InTERnaTIOnal JEWEllERy FaIR kUala lUMpUR MalaysIa

 16-18 JanUaRy 2016 JEWElERs InTERnaTIOnal shOWCasE (JIs) MIaMI Usa

 20-23 JanUaRy 2016 JaIpUR JEWEllERy shOW JaIpUR IndIa

 20-23 JanUaRy 2016 InTERnaTIOnal JEWEllERy TOkyO (IJT) TOkyO Japan

 22-27 JanUaRy 2016 VICEnzaORO VICEnza  ITaly

 24-26 JanUaRy 2016 RJO BUyInG shOW san anTOnIO Usa

 25-26 JanUaRy 2016 InTERnaTIOnal WaTCh & JEWElRy GUIld (IWJG) shOW MIaMI Usa

 31 JanUaRy - 02 FEBRUaRy 2016 anTWERp dIaMOnd TRadE FaIR anTWERp BElGIUM

 31 JanUaRy - 02 FEBRUaRy 2016 CEnTURIOn shOW aRIzOna Usa

 02-07 FEBRUaRy 2016 aGTa GEMFaIR TUCsOn aRIzOna Usa

 03-07 FEBRUaRy 2015 JCk TUsCOn  aRIzOna Usa

 03-07 FEBRUaRy 2016 JUnWEx sT. pETERsBURG RUssIa
 03-07 FEBRUaRy 2016 MadRId JOya  MadRId spaIn

 05-08 FEBRUaRy 2016 IIJs sIGnaTURE  MUMBaI IndIa

 07-11 FEBRUaRy 2016 JEWEllERy & WaTCh BIRMInGhaM BIRMInGhaM UnITEd kInGdOM

 08-11 FEBRUaRy 2016 MInInG IndaBa CapE TOWn sOUTh aFRICa

 10-14 FEBRUaRy 2016 MadRId JOya MadRId spaIn

 12-15 FEBRUaRy 2016 InhORGEnTa MUnICh MUnICh GERMany

 23 FEBRUaRy 2016 MOThERland dEFEndERs day   RUssIa

 24-28 FEBRUaRy 2016 BanGkOk GEMs & JEWElRy FaIR BanGkOk ThaIland
 25-28 FEBRUaRy 2016 sIBJEWEllERy  nOVOsIBIRsk RUssIa

 26-28 FEBRUaRy 2016 Jaa GOld COasT JEWEllERy FaIR  MElBOURnE aUsTRalIa

 27-29 FEBRUaRy 2016 sJTa aTlanTa JEWElRy shOW aTlanTa, GEORGIa Usa

 27-28 FEBRUaRy 2016 aUsTRalIan JEWEllERy FaIR - MElBOURnE MElBOURnE aUsTRalIa

 29 FEBRUaRy - 01 MaRCh 2016 InTERnaTIOnal WaTCh & JEWElRy GUIld (IWJG) shOW las VEGas, nV Usa

 01-05 MaRCh 2016 hOnG kOnG InTERnaTIOnal dIaMOnd, GEM & pEaRl shOW  hOnG kOnG hOnG kOnG

 03-07 MaRCh 2016 hOnG kOnG InTERnaTIOnal JEWEllERy shOW  hOnG kOnG hOnG kOnG

 07-12 MaRCh 2016 aJWEx, al-aIn InTERnaTIOnal JEWEllERy & WaTChEs ExhIBITIOn  aBU dhaBI UaE

 13-15 MaRCh 2016 MJsa ExpO  nEW yORk Usa

 13-15 MaRCh 2016 Ja nEW yORk shOW  nEW yORk Usa

 16-19 MaRCh 2016 aMBERIF  Gdansk pOland

 17-21 MaRCh 2016 ThE dIaMOnd shOW BasEl sWITzERland

 17-24 MaRCh 2016 BasElWORld  BasEl sWITzERland

 18-20 MaRCh 2016 GJIIE  ChEnnaI IndIa

 19-22 MaRCh 2016 EUROpE JEWEllERy & GEM FaIR  FREIBURG GERMany

 27-31 MaRCh 2016 nEW RUssIan sTylE  MOsCOW RUssIa

 28-29 MaRCh 2016 InTERnaTIOnal WaTCh & JEWElRy GUIld (IWJG) shOW  dallas, Tx Usa

 02-04 apRIl 2016 JEWElERs InTERnaTIOnal shOWCasE (JIs) MIaMI BEaCh, Fl Usa

 07-10 apRIl 2016 JUnWEx  EkaTERInBURG RUssIa

 10-12 apRIl 2016 sMaRT JEWElRy shOW  ChICaGO, Il Usa

 13-16 apRIl 2016 aGs COnClaVE  WashInGTOn IndIa

 14-16 apRIl 2016 VICEnzaORO dUBaI  dUBaI ChIna

 20-22 apRIl 2016 ChIna InTERnaTIOnal GOld, JEWEllERy & GEM FaIR  shEnzhEn IndIa

 02-03 May 2016 InTERnaTIOnal WaTCh & JEWElRy GUIld (IWJG) shOW  BROOklyn Usa

 03-07 May 2016 InTERnaTIOnal JEWEllERy & WaTCh shOW  aBU dhaBI UaE

 07-11 May 2016 OROaREzzO  aREzzO ITaly

 08 May 2016 MOThERs’ day  Usa Usa

 11-13 May 2016 InTERnaTIOnal JEWEllERy kOBE  kOBE Japan

 12 May 2016 yOM ha’aTzMaUT  IsRaEl IsRaEl

 19-23 May 2016 ChIna MInERal & GEM shOW  ChanGsha, hUnan ChIna

 30-31 May 2016 InTERnaTIOnal WaTCh & JEWElRy GUIld (IWJG) shOW  las VEGas Usa

 30 May - 02 JUn 2016 Glda las VEGas GEM shOW  las VEGas Usa

 31 May - 06 JUnE 2016 JCk lUxURy  las VEGas Usa

 02 JUnE 2016 REpUBlIC dayW  ITaly ITaly

 02-06 JUnE 2016 aGTa GEMFaIR  las VEGas Usa

 02-06 JUnE 2016 COUTURE las VEGas  las VEGas Usa

 02-05 JUnE 2016 las VEGas anTIqUE JEWElRy & WaTCh shOW  las VEGas Usa

 03-06 JUnE 2016 JCk las VEGas  las VEGas Usa

 03-06 JUnE 2016 sWIss WaTCh aT JCk  las VEGas Usa

 04-05 JUnE 2016 hydERaBad JEWEllERy, pEaRl & GEM FaIR hydERaBad IndIa

 19 JUnE 2016 FaThERs’ day Usa Usa

 20-24 JUnE 2016 InTERJEWEllER 2016 sOChI RUssIa

 20-21 JUnE 2016 InTERnaTIOnal WaTCh & JEWElRy GUIld (IWJG) shOW MIaMI, Fl Usa

 23-26 JUnE 2016 hOnG kOnG JEWEllERy & GEM FaIR hOnG kOnG hOnG kOnG

 05-06 JUly 2016 JOVElla TEl aVIV IsRaEl

 12-14 JUly 2016 paWn ExpO 2016 las VEGas, nV Usa

 21-24 JUly 2016 sInGapORE InTERnaTIOnal JEWElRy ExpO sInGapORE sInGapORE

 22-25 JUly 2016 nEW yORk anTIqUE JEWElRy & WaTCh shOW nEW yORk Usa

 24-26 JUly 2016 JCk lUxURy pRIVé nEW yORk Usa

 24-26 JUly 2016 Ja nEW yORk sUMMER shOW nEW yORk Usa

 25-26 JUly 2016 InTERnaTIOnal WaTCh & JEWElRy GUIld (IWJG) shOW BROOklyn,ny Usa

 29-30 aUGUsT 2016 InTERnaTIOnal WaTCh & JEWElRy GUIld (IWJG) shOW UnIVERsal CITy, Ca Usa

 26-27 aUGUsT 2016 InTERnaTIOnal WaTCh & JEWElRy GUIld (IWJG) shOW las VEGas, nV Usa

 31 aUGUsT - 01 sEpTEMBER 2016 InTERnaTIOnal WaTCh & JEWElRy GUIld (IWJG) shOW BROOklyn, ny Usa

 05-06 dECEMBER 2016 InTERnaTIOnal WaTCh & JEWElRy GUIld (IWJG) shOW MIaMI, Fl Usa
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