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Alım heyeti fuara hareket katacak

Türkiye’nin en büyük alım heyetini gerçekleştiren birliğimiz, 
önceki fuarlarda olduğu gibi  12 – 15 Ekim 2017 tarihleri 
arasında düzenlenecek olan İstanbul Jewelry Show’da da 
dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce alıcıyı ağırlamaya 
hazırlanıyor. Fuarı ziyaret edecek olan misafirlerimiz bu fuarda 
da hareketlilik sağlayacaktır.

Designer Market’i ziyaret etmeyi unutmayın!

Mücevher İhracatçıları Birliği olarak, global pazarlarda söz 
sahibi olabilmek için yüksek katma değerli tasarımlar ortaya 
koymamız gereğinden hareketle, tasarım bilincinin gelişmesi 
için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan düzenlediğimiz 
mücevher takı tasarım yarışması ile bu alandaki farkındalığı 
arttırırken diğer taraftan da Designer Market projemiz ile 
sektörümüzdeki tasarımcı ve ustalarımızı fuarlarımızda 
tanıtma imkanı buluyoruz. Geçtiğimiz fuarda 30 tasarımcımızı 
sektörümüzle buluşturduğumuz bu projede bu fuarda 90 
tasarımcı ve ustamız yer alacak. 

“İşimizi geleceğe taşımak’’

Sektörümüzün son yıllarda özellikle dış pazarlarda karsızlık  
baskısı ile karşı karşıya kaldığı ortada. Sektörün gelecek 
dönem planlarını ve büyüme sürecini olumsuz etkileyen bu 
durum karşısında sektörel bir strateji geliştirmemiz ve bu 
stratejiyi sektörümüzdeki firmalarımızın da benimsemesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalar yapmak üzere 
Trendvision Forecasting firması ile işbirliği yapıyoruz. Bu 
işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen seminerlerden ikincisi 
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Bir sonraki seminer 
önümüzdeki şubat ayında gerçekleştirilecek. İşini geleceğe 
taşımak isteyen firmalarımızın ajandalarına not düşmelerinde 
fayda var.

Global mücevher endüstrisi fuar takviminin önemli 
fuarlarından biri haline gelen İstanbul Jewelry Show 45. kez 
kapılarını açacak. Fuarın tüm katılımcılarımız ve sektörümüz 
için verimli geçmesini dileriz.

Başkan’dan • Hoş geldiniz

Değerli üyelerimiz,

Saygılarımızla,

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı

Ayhan Güner



4 

JTR      HABER

JTR EXPORT JTR.ORG.TR

Mücevher İhracatçıları Birliği, sektöre emek veren tasarımcılara destek olmak 
amacıyla başlattığı Designer Market Projesi’nde kontenjanı arttırdı. Gösterilen 
yoğun ilgi nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirten Mücevher İhracatçıları 

Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Atayık geçtiğimiz yıl 30 tasarımcının katıldığı 
Designer Market’e bu yıl 90 tasarımcının katılacağını söyledi.

DESIGNER MARKET 
HAYALLERİ ZORLUYOR

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin tasarımcılara desteği sürüyor
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Mücevher İhracatçıları 
Birliği tarafından 
mücevher sektöründe 
üretilen yüksek katma 

değerin daha da geliştirilmesi 
amacıyla geliştirilen Designer Market 
projesi büyümeye devam ediyor. 

Geçtiğimiz yıl konsept değişikliğinin 
yapıldığı projeye 30 tasarımcı 
katılmış ve Designer Market’e katılan 
tasarımcılar başarılı sonuçlar elde 
etmişlerdi. Yoğun talep üzerine 
Mücevher İhracatçıları Birliği 

geçtiğimiz fuarda 30 olan katılımcı 
sayısını bu fuarda 90’a çıkarma kararı 
aldı. Projeye gösterilen ilgiden dolayı 
memnuniyet duyduklarını belirten 
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan 
Yardımcısı Mustafa Atayık şunları 
söyledi:

‘’Yüksek katma değerli ürünlerle 
global pazarlarda adımızdan söz 
ettirebiliriz. Türkiye kuyumculuk 
sektörü dünyanın en önemli 
ihracatçıları arasındadır. Türkiye’nin 
ihracat kg değerini yükseltiyoruz. 

Sekörümüze emek vermiş değerli ustalarımızı 
uluslararası sektör profesyonellerimize de 
tanıtmanın birliğimiz için görev olduğunu 
düşünüyoruz.

Mustafa Atayık
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı
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İsmail Hakkı Karatoprak

Mücevher İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Akgün

Mücevher İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi

Ancak karlılık ve yaratılan katma 
değer açısından almamız gereken yol 
var. Burada önceliğimiz tasarım. Bu 
amaçla uzun süredir Ajur Mücevher 
Takı Tasarım Yarışması düzenliyor 
ve tasarımcıları sektörümüze 
kazandırıyoruz. Tasarımcılarımıza 
destek olduğumuz diğer bir proje de 
Designer Market. Bundan birkaç fuar 
önce başlayan bu proje gösterilen 
yoğun ilgi sebebiyle her fuarda 
gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 
fuarda konsept değişikliğine gitmiş; 
30 tasarımcıya özel standlar tahsis 
etmiştik. Designer Market standlarına 
geçtiğimiz fuarda yoğun ilgi olduğunu, 
tasarımcılarımızın pek çok misafiri 
ağırladığını, çalışmalarını sergilediğini 
ve pek çok iş bağlantısı yaptığını 
görmek bizi çok memnun etti. Geri 
dönüşlerin verimli olması nedeniyle 
tasarımcılarımızdan yoğun talep geldi 
ve biz de fuarda tasarımcılarımıza 
ayırdığımız alanı arttırdık ve 30 olan 
tasarımcı sayısını 90’a çıkarmaya karar 
verdik.’’

Karatoprak: ‘’Tasarımcıya 
desteğimiz sürecek’’
Mücevher sektöründe tasarım 
bilincinin gelişmesi adına, çeşitli 
sektörel kurumlarda uzun yıllardır 
çalışmalar yapan Mücevher 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi İsmail Hakkı Karatoprak, 

geçtiğimiz fuarda Designer Market 
standında gözlenen ziyaretçi 
yoğunluğu ve yaratılan faydayı 
gözlemlemekten memnun olduklarını 
belirtti. Bu nedenle projeyi 
geliştirmeye karar verdiklerini 
söyleyen Karatoprak sözlerine şöyle 
devam etti: 

‘’Designer Market gerçek anlamda 
tasarımcılara fayda sağlayan bir 
proje oldu. Konsept değişikliği ile 
birlikte çok sayıda ziyaretçinin bu 
standa ilgi gösterdiğini gözlemledik. 
Yabancı ziyaretçiler tasarımcılarımızın 
çalışmalarını inceledi ve hatta işbirliği 
yapmaya başladı. Bu gözlemlerimiz 

projeyi geliştirmek için bizi motive etti 
ve biz de tasarımcılarımıza ayırdığımız 
alanı yüzde yüzden fazla arttırdık. 
Sektörümüzde tasarım bilincinin 
gelişmesi adına çalışmalar yapmaya 
devam edeceğiz.’’

Akgün: “UBM Rotaforte’ye 
teşekkür ederiz’’
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Süleyman Akgün, 
Designer Market projesine gösterilen 
ilgiden duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek bu projenin her sene daha da 
gelişeceğini söyledi.
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Hızla değişen ve sınırsız 
seçenekler dünyasında 
yaşamamıza rağmen, 
milenyum kadınları tersini 

istiyor. Bu düşünce, bugün yaygın 
olarak ve “Real is a Diamond” adlı 
yeni bir araştırmada geçerliliği olan 
“daha az ve daha anlamlı şeyler” “ 
anlayışında açıkça görülüyor ve kadınlar 
ile lüks eşyalar arasındaki ilişkiyi 
anlamlandırmaya çalışıyor. Yaklaşık 
1,000 milenyum kadınını sorgulayan 
anketin bulgularında “işte o ürün” diye 
kafamızda tasarlanan mücevherin belli 
bir tercihi ortaya koyduğu belli oldu; 
pırlanta gibi lüks eşyalar satın alırken 
10 kişiden 9’u (%89) orijinallik arıyor. 
Milenyum kadınları lüks mallarda 
sadece özgünlük peşinde değil, 
araştırma açıkça gösteriyor ki daha az 
satın alıyor fakat daha şık modelleri 
seçiyorlar. Yüksek kazançlı milenyumlu 
kadınların %94’ü daha pahalı fakat 
özgün ürünleri tercih ettiğini söylüyor. 
Elmas Üreticileri Derneği Pazarlama 

Müdürü Deborah Marquardt «Özellikle 
milenyum tüketicileri lüksü, paranın 
ötesini görebilmeyi tanımlıyor” dedi. 
“Lüks alımlarını değerlendirirken, 
bunların seri üretim olmadığına, hakiki 
ve benzersiz öğeler olduğuna ve kendi 
içinde anlam ve değere sahip ürünler 
olmasına dikkat ediyorlar. Bu tercih 
direkt olarak elması işaret ediyor. 
Gittikçe yapmacıklaşan bir dünyada 
elmaslar özgün, nadir ve değerli kalır.” 
diyor.

Diğer birçok araştırma bulgusu ise 
modern kadınların lüks ürünlerde 
(pırlanta gibi), istediklerinin iç yüzünü 
yansıtıyor:

Maddi Ve Manevi Açıdan Değerini 
Koruması
Milenyum kadınlarının yüzde 75’i 
pırlanta mücevherleri kendilerine 
yapılmış bir yatırım olarak görüyor 
ve yüzde 82›si uzun vadeli bir yatırım 
olarak görüyor. Bu rakam yüksek 
gelirli milenyumlular (+150.000 ABD 

dolar) arasında sırasıyla yüzde 94 ve 
yüzde 91’e yükseliyor. Bu istatistikler, 
ABD’li milenyumluların satın alımlarını 
gösteren yeni bir De Beers raporuna 
göre, 2013’ de %25 olan evlilik amacıyla 
alınmayan pırlantaların satışının, 2015 
‘de %31’e çıktığını gösteriyor.

Alınan Ürünün Orijinal Olmasındaki 
Gurur

Neredeyse her 10 milenyum 
kadınlarından 9’u (yüzde 89), elmas 
ve lüks eşyalar satın alırken orijinallik 
arıyor ve bu orijinal olma arzusu, yüksek 
kazançlı milenyumlular arasında daha 
da fazla. Yüzde 85›i ‘taklit’ bir ürüne 
sahip olmaktan utandığını söylüyor. 

Özgüven Göstergesi

Lüks mücevherler görsel olarak modern 
kadınlara özgüvenlerini gösterme 
olanağı sağlıyor. Milenyum kadının 3’de 
2’si (%66) pırlanta mücevher takarken 
daha kendinden emin hissettiklerini 
söylüyor.

MİLENYUM KADINLARI VE LÜKS
Anket, kadınların lüks ürünler alırken neye dikkat ettiği konusunu 
açıklığa kavuşturuyor: Özgünlük ve uzun vadeli değer
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Mücevher İhracatçıları Birliği, üyelerinin 
küresel trendleri daha verimli izleyebilmesi 
ve bu trendlere uygun tasarımları kullanarak 
daha rekabetçi olabilmeleri amacıyla 

dünyaca ünlü danışmanlık firması Trendvision Jewellery 
+Forecasting ile anlaştı. İlk semineri 6 Şubat 2017’de 
gerçekleştiren firma bir kaz daha mücevher ihracatçıları ve 
sektör profesyonelleriyle TİM Dış Ticaret Kompleksinde 
bir araya geldi.

Trendvision Jewellery +Forecasting tarafından verilen 
seminerin sabahki bölümünde firma sahipleriyle bir araya 
gelen Paola De Luca ve David Brough öğleden sonraki 
oturumda d tasarımcılarla buluştu. Mücevher İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamar’ın 
konuşmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak David 
Brough küresel gelişmeler ve Türkiye ile ilgili bir analizi 
ihracatçılarla paylaştı. 

David Brough, Türkiye’nin dünyada en çok mücevher 
ihracatı yapan 10 ülkeden biri olduğunu anımsatarak 
analizine başladı. Türkiye’nin mücevher üretmek için çok 
iyi bir altyapıya sahip olduğunu anlatan Brough sözlerine 
şöyle devam etti:

“Türkiye, bu güçlü altyapıya ek olarak dünya çapında bir 
ticaret ilişkileri ağına da sahip. Burada önemli olan şey 
Türkiye ne yapıyor, rakipleri neler yapıyor ve dünyada 
neler oluyor? Altında küresel sorunlar nedeniyle ciddi bir 
dalgalanma yaşandı. Bağlı olarak gümüş de etkileniyor. 
Tüketiciler için altın sadece bir mücevher değil aynı 
zamanda yatırım aracı… Mücevher pazarı gelişiyor 
ve başta ABD olmak üzere pazarda altın ve pırlantalı 
mücevhere talep artıyor. ABD pırlantada en büyük pazar 
ve Türkiye katma değerini artırdıkça ABD pazarının da 
önemi artacak.”

MÜCEVHER SEKTÖRÜ VİZYONER 
VE YENİLİKÇİ OLMALI

JTR tarafından düzenlenen Trendvision toplantısında hedef çizildi:

Türk Mücevher Sektörünü geliştirmek üzere aralıksız çalışmalar 
gerçekleştiren Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından 
ünlü Trendvision Jewellery +Forecasting uzmanlarıyla birlikte 
gerçekleştirilen Trendvision seminerinde sektörün analizi daha yüksek 
katma değerli ticaret için yapılması gerekenler ele alındı.
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Konuşmasında Çin, Hindistan Tayland 
gibi ülkelerin mücevher sektöründeki 
konumunu analiz eden David 
Brough; ithalata zorluk yaşanmasına 
rağmen Çin’in 1,4 milyar nüfusuyla 
başlı başına dev bir pazar olduğuna 
dikkat çekti ve Çin’li kadınların kendi 
pırlantalarını almaya başladıklarını 
anlattı. Hindistan’ın ve Tayland’ın 
rekabetçi pozisyonlarını analiz eden 
Brough; Avrupa’da da, İtalya, İsviçre, 
Fransa, Almanya ve İngiltere’nin rakipler 
arasında öne çıktığını söyledi. 

“İnsanlar İtalyan olan her şeyi seviyor” 
diyerek İtalya’nın başarısının sırrını 
özetleyen Brough’ya göre, Avrupa’da 
Almanya, Hollanda ve İngiltere yüksek 
Türk nüfusu nedeniyle cazip olmakla 
beraber Türk Mücevher Sektörü için 
en güçlü potansiyeli olan pazar 320 
milyonluk nüfusuyla ABD pazarı…

Brough, dünyanın en büyük 3. üreticisi 
ve 5.ithalatçısı olan Türkiye’nin Suriye 
ve Irak’taki politik ve ekonomik 
gelişmelerden etkilendiğini; Dubai’de 
uygulanacak olan yüzde 5 verginin de 
pozitif etki yaptığını belirtti. Türkiye’nin 
geleneksel pazarlarının başında gelen 
Ortadoğu’dan uzaklaştıkça Almanya, 
İngiltere, ABD ve Rusya’nın pazar olarak 
öne çıktığını belirten Brough, Türk 
mücevher firmalarının 14,18 ve 22 ayar 
altın kullandıklarını; İngiltere pazarı için 
üreticilerin 9,18 ve 22 ayar çalışmaya 
uyum sağlamaları gerektiğini söyledi.

Türk mücevher firmaları tercihini 
yapmalı
Sunumunu yapmak üzere söz alan 
Paola De Luca da sektörün geleceğine 
ışık tuttu. Mücevherde tasarım, üretim 

ve teknolojiye dikkat çeken De Luca; 
“Yüksek katma değer için yaratıcılık, 
kaliteli elemeği ve yüksek teknoloji 
gerekir” dedi.

Mücevherde markalaşmanın önemini 
anımsatan De Luca, yeni neslin artık 
eskisi kadar marka bağımlısı olmadığına 
dikkat çekerek; “Millenial kuşağı 
için markalar çekici değil. Onlar el 
emeğini, fikri, bağımsız ve farklı olmayı 
önemsiyor” diye konuştu. Üretici olarak 
“siz kimsiniz” sorusuyla konuşmasına 
devam eden De Luca üreticileri üç gruba 
ayırdı.

İlk kategoride “takipçi” olarak 
adlandırdığı (follower) ların daima var 
olma mücadelesi halinde olduğunu 
(survivor) ve copy/paste yapmak 
zorunda kalacaklarını belirten De Luca 

bunun da düşük kar marjı anlamına 
geldiğini söyledi. 

De Luca’nın ikinci grubu risk alanlardan 
oluşuyor. Risk alan grup üretim 
ve pazarlamada karma bir strateji 
izleyerek görece daha yüksek kar marjı 
elde edebiliyor. De Luca’nın kurduğu 
piramidin en üstünde yer alan üretici 
grup ise Liderlik, vizyon ve yenilikçilik 
(inovasyon) tercih ediyor. Tüm 
kolleksiyonlarını bir fikir ve yaratıcılık 
etrafında üreten bu grup ürün başına 
yüksek kar elde ediyor. 

“Türkiye bu gruba girebilmek için ne 
yapmalı?” sorusu sektörün bundan 
sonraki çalışmalarında yanıtını aramaya 
devam edecek ve günden güne Türkiye 
bu arayışıyla sektördeki pazar payını 
geliştirecek.

Türkiye mücevherat sektörünün 
tasarım, pazarlama, markalaşma 

alanlarında adımlar atması gerekiyor. 
Türk pazarının yüksek katma değer 

yaratabilmesi için pazarlama ve 
tasarım fikirlerinin yüksek üretim 

teknolojisi ile desteklenmesi zorunlu 
görünüyor.

Paula De Luca
Trendvision Forecasting
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"Trendvision Forecasting Semineri'nden notlar"

Rekabetin giderek arttığı global 
mücevher pazarlarında karlı, 
istikrarlı ve sürdürülebilir 
iş modelleri geliştirip 

uygulayabilmenin her geçen gün 
zorlaştığı ortada. Bu zorluğu yaşayan 
hemen hemen her firmanın sorduğu 
sorular neredeyse aynı; ‘’Ne ve nasıl 
yapmalı?’’ En basit anlamda bu 
seminerin amacı bu sorulara yanıt 
aramak. 

 Bu sorulara yanıt ararken global 
pazarların durumuna ve Türkiye’nin 
global mücevher  endüstrisindeki yerine 
bakmakta fayda var. Dijital Jewelry 
Outlook Dergisi kurucu ortağı ve 
editörü David Brough’un sunumunda bu 
tablo özetle ortaya konuyor. 

Çin ve Hindistan hakimiyeti
Özellikle son yıllarda global mücevher 
endüstrisi Çin ve Hindistan’ın hakimiyeti 
altında. Bu iki ülke küresel mücevher 

ihracatının dörtte birini gerçekleştiriyor. 
Hindistan ve Çin ölçek ekonomisi, 
ucuz işgücü ve ithalat kısıtlamaları gibi 
sebeplerle dünya rekabetinde avantajı 
yakalıyorlar. Çin önemli bir mücevher 
üreticisi haline geldi. Hindistan ise 
değerli taş üretimi ve ihracatında lider 
konumda.  

İtalya, İsviçre ve ABD özellikle yüksek 
iş gücü maliyetleri, Avrupa ve ABD’de 
yaşanan ekonomik görünümün 
pozitif yönde yavaş gelişimi, dış ticaret 
mevzuatı, vize sınırlamaları gibi 
sebeplerle sıkıntı yaşamalarına rağmen 
ilk 5 sırada yer alıyorlar. 

Bu ülkeleri Hong Kong, İngiltere, Fransa, 
Endonezya ve Türkiye takip ediyor. Bu 
10 ülkenin 2016 yılında gerçekleştirdiği 
ihracat toplamı 76,3 milyar doları 
aşıyor. Türkiye yıllık toplam 3,8 milyar 
dolar ihracat ile dünyanın en büyük 10. 
mücevher ihracatçısı konumunda.

ÇİN

Dünyanın lider mücevher üreticisi ve 
ihracatçısı. Muazzam bir büyüklükte 
bir pazara sahip olan ülkede üretici ve 
ihracatçılar için son derece uygun vergi 
ve gümrük politikaları uygulanıyor. 
Hong Kong son derece hareketli bir 
ticaret merkezi. Global mücevher 
endüstrisinin en önemli fuarları Mart, 
Haziran ve Eylül aylarında burada 
gerçekleştiriliyor. Çin mücevher sektörü 
dünyada bu alanda en hızlı büyüyen 
sektör.

Çin mücevher sektörü son 10 yılda 3 
kat büyüme gösterdi. 2006 yılında 3,1 
milyar dolar olan talep 2016 yılında 9,7 
milyar doları aştı. Bu son 10 yılda her 
yıl ortalama %12 büyüme performansı 
ortaya koyulduğu anlamına geliyor. 

HİNDİSTAN

Dünyanın lider elmas üreticisi. 

Çağlar boyunca Anadolu’da mücevher sanatkarları ve ustaları 
benzersiz eserler ortaya koymuş. Kanatlı Deniz Atı’ndan tutun da 
Topkapı Hançeri’ne kadar mücevher sanatı tarihinin son derece önemli 
eserleri bu coğrafyadaki mücevher ustaları tarafından üretilmiş.
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Dünyadaki 15 elmastan 
14’ü Hindistan’ın Surat 
ve Mumbai şehirlerinde 
kesiliyor. Hindistan lider 
elmas üreticisi olmasının yanı 
sıra pırlanta ihracatını her 
geçen yıl daha da arttırıyor. 
Bununla birlikte elişi ve seri 
üretim altın takı üretimi de 
gelişim gösteriyor. 

TAYLAND
Son yıllarda ortalama 
%5 büyüyen Tayland 
mücevher endüstrisinin, 
2018 yılı sonunda, renkli 
taşlar ve gümüş mücevher 
kategorisinde 7,3 milyar dolar 
ihracat rakamına ulaşacağı 
tahmin ediliyor. Tayland’daki 
gümrük politikasının, ülke 
taş ve mücevher ihracatını 
olumlu etkilemeye devam 
edeceği öngörülüyor. Tayland, 
aralarında Pandora’nın 
da bulunduğu önemli 
markaların üretim üssü 
konumunda.

AVRUPA
İtalya, İsviçre, Almanya, 
Fransa ve İngiltere Avrupa’nın 
önemli ihracatçıları ve aynı 
zamanda büyük pazarları 
konumunda. Özellikle İtalya 
altın ve gümüş mücevher 
ihracatında öne çıkıyor. 
Cartier, Van Cleef And 
Arpels gibi Fransız süper lüks 
markalar, İsviçreli Richemont 

Grup bünyesinde faaliyet 
gösteriyor.

İNGİLTERE

İngiltere çok büyük bir 
mücevher ihracatçısı 
değil. Birmhingam’daki 
kuyumculuk merkezi, 
özellikle Kuzey Avrupa’ya 
ihracat gerçekleştiriyor. 
Dünyanın en büyük beşinci 
ekonomisi olan İngiltere, 
Türkiye’den ihracatçılar için 
önemli bir potansiyele sahip. 
Brexit sonrasında oluşacak 
yeni ortamda Türkiye için de 
fırsatlar çıkabilir. 

TÜRKİYE GLOBAL 
MÜCEVHER 
ENDÜSTRİSİNİN 
NERESİNDE?

Türkiye mücevher 
konusunda 5000 yıllık 
kültürel mirasa sahip. 
Binlerce yıldır Sümer, Elam, 
Akad, Babil, Frig, Yunan, 
Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, 
Osmanlı gibi kültürlerin 
yoğurduğu son derece zengin 
bir mirastan bahsediyoruz. 
Çağlar boyunca Anadolu’da 
mücevher sanatkarları ve 
ustaları benzersiz eserler 
ortaya koymuş. Kanatlı 

Deniz Atı’ndan tutun da 
Topkapı Hançeri’ne kadar 
mücevher sanatı tarihinin 
son derece önemli eserleri 
bu coğrafyadaki mücevher 
ustaları tarafından üretilmiş.

Türkiye kuyumculuk ve 
mücevherat sektörü bu 
miras üzerine inşaa edilmiş. 
Sektör özellikle son 35 
yıldır çok hızlı bir büyüme 
evresi yaşadı. Özellikle 
80’lerin başındaki Türk 
Parasının Değerini Koruma 
Kanunu’nda yapılan mevzuat 
değişikliği sonrası sektör 
dış pazarlara açıldı. Bu 

Tayland, aralarında 
Pandora’nın da 

bulunduğu önemli 
markaların üretim üssü 

konumunda.
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dönemden sonra küçük atölyelerin 
sayısı hızla artarken, dev ölçekli 
fabrikalar son derece yüksek talebi 
karşılamakta zorlandı. 

MARKASIZ ÜRETİM HAKİM
Sektör günümüze kadar markasız 
(unbranded) kategorisindeki, çok 
komplike işçiliği olmayan (pres gibi) 
ürün kategorilerinde büyüdü. Türkiye 
hala uluslararası pazarlarda orta ve 
düşük işçilik kategorisindeki ürünlerle 
anılıyor. 

İŞÇİLİK FİYATLARI 3 EURO 
SEVİYESİNDE
Türkiye zincir, alyans ve montür ürün 
gruplarında söz sahibi. Türkiye’nin ihraç 
pazarlarındaki ortalam işçilik fiyatının 
ortalama 3 euro civarında olması, 6 
euro ortalama işçilik fiyatına sahip olan 
İtalya’ya göre avantaj sağlayabilmesi 
anlamına geliyor.  

İHRACAT YÜKSELİŞTE
2016 yılının ilk 7 ayında 1,19 milyar 
dolar olarak gerçekleşen Türkiye 
kuyumculuk ve mücevherat sektörü 
ihracatı 2017 yılının ilk 7 ayında 1,96 
milyar dolar seviyesine yükseldi. 
Sektörün ihracatı artış eğiliminde. 

DUBAİ’DEKİ VERGİ FIRSATI
Orta Doğu’nun en büyük pazarı olan 

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki %5 vergi 
uygulaması Türkiye’yi olumlu etkilerken 
altın fiyatlarındaki volatiliteye de dikkat 
çekmek gerekiyor. Fiyatlardaki yüksek 
dalgalanma ticareti olumsuz etkiliyor. 

YENİ GELİŞEN PAZARLAR
Orta Doğu’nun yanı sıra Almanya, 
Berxit sonrası İngiltere, ABD, herşeye 
rağmen Rusya ve Uzak Doğu pazarlarına 
dikkat etmek geriyor. 

SEKTÖRÜN SWOT ANALİZİ

GÜÇLÜ YÖNLER
• Üretim konusunda uzun yıllara 
dayanan birikimin teknoloji ile 
harmanlanması.

• Uluslararası pazarlardaki geniş iletişim 
ağı

• Farklı pazarların ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek için üretim süreçlerindeki 
esneklik

• Vergilendirme politikası

ZAYIFLIKLAR
• Tasarım konusundaki fikir ve 
uygulama yoksunluğu sebebiyle taklit 
ya da benzer ürünler pazara hakim. 
Kopya ürün stratejisi sebebiyle iç ve dış 
pazarlara zarar veriliyor.

• İç pazarda kuyumculuk ürünlerinde 
markalaşma anlayışının düşük olması

• Türk kuyum ihracatında göreceli 
yaşanan ağırlık ve değer düşüşü 

• Dalgalı altın fiyatları

FIRSATLAR
• Koleksiyonlara, ürünlere, tasarıma ve 
teknolojiye yatırımın değer yaratması

• Markalama stratejilerinin değer 
yaratması

• Yeni coğrafyalardaki pazarlara nüfuz 
etmek

• Yerel üretimin uluslararası pazarların 
ihtiyaçlarına göre adapte edilmesi

TEHDİTLER
Özellikle Tayland, Çin ve Hindistan’ın 
düşük işgücü maliyetleri ve yüksek 
teknoloji kullanımı Türkiye için tehdit 
oluşturmaktadır.

HEDEF
Katma değer yaratarak Türk 
mücevherlerinin algısını arttırmak. 

ÇÖZÜM
Türkiye mücevherat sektörünün tasarım, 
pazarlama, markalaşma alanında 
adımlar atması gerekiyor. Satan tasarım 
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fikirleri yaratmak. Türk pazarının 
yüksek katma değer yaratabilmesi 
için pazarlama ve tasarım 
fikirlerinin yüksek üretim 
teknolojisi ile desteklenmesi 
zorunluluğu ortada.

TEDARİKÇİ Mİ OLACAĞIZ, 
YOKSA MARKA MI?
Türk üretimi ağırlıklı olarak 
markalaşamamakta ve  uzun 
yıllardır yurtdışı pazarlarda 
kurulan markaların tedarikçisi 
olarak faaliyet göstermektedir.  
Her Türk şirketi markalaşmanın 
doğru olup olmadığına karar 
vermeli. Markalaşmak her zaman 
için en doğru strateji olmayabilir. 
Bu şirketlere göre farklılık 
gösterebilen bir durumdur. Bir 
Türk şirketi yurtdışında kurulu 
markaların tedarikçisi olmayı 
seçerse, kendi müşterilerine karşı 
bir marka olarak rekabet etmek 
istemeyecektir. Bu sorunun 
cevaplanması firmaların yol 
haritalarını hazırlamalarında son 
derece önemli bir adım. Tedarikçi 
mi olacağız, yoksa marka mı?

MARKALAŞMA İÇİN GEREKLİ 
ŞARTLAR
Markalaşma hiç şüphesiz 
çok uzun soluklu bir adım. 
Pazarlama biliminin de en 
önemli konularından birisi. 
Ancak Türkiye kuyumculuk 
sektörü özelinde baktığımızda 
yapılması gereken özel çalışmalar 
söz konusu. Bunlardan ilki, 
kopya ürün yerine tasarım ve 
pazarlama fikirleri geliştirilmeli. 
Bunun temelinde hareket etmek 
önemli. Türk firmalarının reklam 
stratejilerine de dikkat etmeleri 
gerekiyor. 

 BİR SONRAKİ RANDEVU; 
ŞUBAT 2018 

Mücevher İhracatçıları Birliği ve 
Trendvision Forecasting İşbirliği 
ile gerçekleştirilen seminerlerin 
üçüncüsü Şubat 2018 tarihinde 
gerçekleştirilecek. İşini 
geleceğe taşımak isteyen sektör 
mensuplarının daha şimdiden 
ajandalarına not düşmelerinde 
fayda var.

Türkiye hala 
uluslararası 

pazarlarda orta 
ve düşük işçilik 

kategorisindeki 
ürünlerle anılıyor. 

Gilan
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Mücevher İhracatçıları 
Birliği, teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte 
kaybolmaya yüz tutan 

gümüş el sanatkarlığının yaşatılması ve 
geliştirilmesi için çalışmalar yapmaya 
devam ediyor. 12 – 15 Ekim 2017 
tarihleri arasında düzenlenecek olan 
İstanbul Jewelry Show’da GESAD üyesi 
çok sayıda gümüş sanatkarı çalışmalarını 
sergileyecek. Geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu sene de Mücevher 
İhracatçıları Birliği’nin desteği ile 
fuara katılacak olan GESAD üyesi el 

sanatkarları hazırlıklarını tamamladı. 
Gümüş el sanatkarlığının kültürel miras 
olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
söyleyen Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa 
Atayık, bu sanatın gelecek kuşaklara 
aktarılması için çalışmalar yapılmasının 
zorunluluk olduğunu belirterek şu 
değerlendirmelerde bulundu; “Gümüş 
el sanatı yüzyıllardır bu topraklarda 
icra ediliyor. Yüzyıllardır en önemli 
mesleklerden biri olarak kabul edilen 
gümüş el sanatkarlığı ne yazık ki son 
20 – 30 yıldır çok önemli oranda 

geriledi. Hatta kaybolmaya yüz tuttu. 
Bir zamanlar değil evlerin salonlarını 
süslemek, sarayların dahi en nadide 
parçaları arasında yer alan gümüş 
objeler artık eskisi gibi rağbet görmüyor. 
Kazançlar düşük olunca da yeni ustalar 
yetişmiyor. Bu mesleğin mutlaka bir 
gün yeniden eski değerini bulacağını 
düşünüyorum. Ancak o gün geldiğinde 
ustalarımızın da var olması, mesleklerini 
icra ediyor olması gerek. Bunun 
için GESAD ile sürekli görüşüyor, 
ihracatçılar birliği olarak elimizden 
geldiğince destek olmaya çaışıyoruz. 

GÜMÜŞ EL SANATKARLARINI 
YAŞATMALIYIZ
Mücevher İhracatçıları Birliği, Gümüş El Sanatkarlarını gelecek 
kuşaklara taşımak adına çalışmalar yapmaya devam ediyor. GESAD 
üyeleri Ekim ayında gerçekleştirilecek İstanbul Jewelry Show’da 
Mücevher İhracatçıları Birliği desteği ile oluşturulan standlarda 
çalışmalarını sergileyecek.
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Fuar destekleri de bunlardan biri. Her 
fuarda GESAD üyelerine özel stand 
tahsis ediyor ve eserlerini sergilemesi 
için çalışmalar yapıyoruz. Ekim ayında 
gerçekleştirilecek olan fuarda da bu 
konudaki desteğimiz devam edecek. 
Ben buradan bütün sektör mensuplarına 
sesleniyorum. GESAD standlarını 
mutlaka ziyaret etsinler ve mağazaları 
için siparişler versinler. Bu sanat 
eserlerini mağazalarında sergilesinler 
ve ticaret geliştirsinler. Bunu sadece 
bu sanatkarlara destek olmask için 
söylemiyorum, gerçekten ticari fayda 
yaratacak eserleri mutlaka görmeliler.’’

“Mücevher İhracatçıları Birliği’ne 
teşekkür ederiz’’
Kaybolmaya yüz tutan bir mesleği 

oldukça zor şartlar altında gelecek 
kuşaklara taşımak için çaba 

sarf eden GESAD başkanı 
Garbis Gedikoğlu, fuarda 

yer alarak eserlerini 
sergileme şansına sahip 
olmalarının önemli 
olduğunu belirtti. 
Özellikle Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği’nin gösterdiği 
ilgiden dolayı Başkan 

Yardımcısı Mustafa 
Atayık şahsında teşekkürlerini 

sunan Garbis Gedikoğlu şunları 
söyledi. “Gümüş el sanatkarlığı 

yüzyıllardır bu topraklarda icra edilen 
bir meslek. Artık eski günlerin mumla 
arandığı dönemdeyiz. Çok değil bundan 
20-30 yıl öncesine kadar çok rağbet 
gören alandı. Örneğin kız istemeye 
gitmeden önce özenle işlenmiş gümüş 
bir çikolata tepsisi olmazsa olmazdı. 
Evimizin baş köşelerini süsleyen en 
nadide parçalara gümüş ustalarımız 
imza atarlardı. Gümüş hem asaleti hem 
de temizliği temsil ederdi. Örneğin, 
atalarımız içeceklerini gümüş bardak ya 
da taslardan içerlerdi. Çünkü gümüş çok 
önemli sterilizasyon özelliğine sahip bir 
elementtir. İçecekteki mikrop, bakteri vs 
temizler. Daha pek çok sebepten dolayı 
gümüş sanatkarlığı bu topraklarda 
yüzyıllar boyunca icra edilmiştir. Ancak 
özellikle son 20-30 yıldır bu meslek 
çok hızlı bir şekilde gerilemiş, hatta 
kaybolmaya yüz tutmuştur. Biz GESAD 
olarak gümüş el sanatkarlığının gelecek 
kuşaklara aktarılması gereken kültürel 
bir miras olduğunu düşünüyoruz. 
Biz bu konuda elimizden geldiğince 
ortaya koymaya çalışıyoruz. Mücevher 
İhracatçıları Birliği’nin bizi anlaması, 
sıkıntılarımızı paylaşması ve destek 
olması bizi son derece memnun ediyor. 
Uzun yıllardır Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nin desteği ile GESAD olarak 
fuarlara katılıyoruz. Yine birliğin desteği 
ile kataloglar hazırlıyor, tanıtım filmleri 
çekiyoruz. Başta Mustafa Atayık olmak 
üzere Mücevher İhracatçıları Birliği 
yönetimine teşekkür ederiz.’’ 

Gümüş el sanatı yüzyıllardır bu topraklarda icra 
ediliyor. Yüzyıllardır en önemli mesleklerden 
biri olarak kabul edilen gümüş el sanatkarlığı 
ne yazık ki son 20 – 30 yıldır çok önemli oranda 
geriledi. Bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmak 
hepimizin görevidir.

Mustafa Atayık
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Yardımcısı
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Bruce Cleaver, De Beers CEO:

PIRLANTALARI 
SNAPCHAT NESLİNE 
NASIL SATARIZ?
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Elmas madencisi De Beers’ in 
patronu olarak Bruce Cleaver 
birkaç komik soruya alışkın. 
“İnsanlar size daima ucuz 

elması nasıl alabileceklerini soruyorlar. 
Sürekli bu konuda ısrar etmeye devam 
edeceğim! Olay ucuz bir elmas almak 
değil, seveceğin elması bulmakla 
alakalı” diyor. Bu, Cleaver ‘in tekrar 
etmek istediği bir mesajdı: miktarıyla 
değil, kalitesiyle ilgili. Yıllardır De Beers 
elmas endüstrisinin başında. “Pırlanta 
sonsuzdur” sloganıyla ve küresel 
tedarikte sıkı otoritesiyle şirket, uzun 
süreden beri elmas pazarında belirleyici 
rol oynuyor. Ancak, 2000 yılından 
beri, rekabet endişeleri nedeniyle geri 
çekildi ve şimdiyse çoğunluk, FTSE 100 
madenci Anglo American’a ait. Finansal 
kriz için “Elmas sanayisi için çok, çok 
travmatik bir olay oldu; bu durum De 
Beers’ i daha küçük bir işletme haline 
getirmeye itti” diyor Cleaver. Rekabet 
arttıkça De Beers, karmaşık milenyum 
alışverişçilerini hala pırlanta almaları 
gerektiğine ikna etmek için varoluşçu 
bir savaşla karşı karşıya kaldı. Peki bu 
durumda Cleaver De Beers’ i ayakta 
tutabilir mi?

Cleaver, “Kendinizi yeniden keşfetmeye 
devam etmelisiniz. Geçmişteki 
başarıların gelecekte de başarı 
sağlayacağını varsayamazsınız” diyor. 
İşinde bir yıldır çalışan fakat onun 
sorumluluğu altında gelişmeye devam 
eden 129 yıllık firmanın pilot projelerini 
karıştırırken Cleaver, “ortaklık, 
yenilikçilik ve yatırım” mantığına 
dayanarak, işinde değişikliklere istekli 
olduğu gösteriyor. 

“Bu büyüklükte, keşfinden perakendeye 
bildiğim çok işletme yok’’ 

Bu pilot projelerden biri de, açık 
arttırmada kesilmiş taşları satmak 
için (çünkü ticarete normal olarak 
arabuluculuk yaptığı bir alan), De Beers 
madenini 10 yıl içerisinde karbonu 
nötr hale getirecek hale getirmek. 
“Bunlar şu an için ufak şeyler, ancak 
öğrendiklerimizi bunlardan alacağız. 
Bizim için bir maliyeti var mı? “Cleaver, 
ekliyor: “ Bunlar çok fazla sermaye ya da 
insan tüketen projeler değil”.

De Beers partnerleri, kendi alanlarında 
oynadığını görmekten çok da hevesli 
olmayabilir. Fakat Cleaver, De Beers’in 
modelini çöpe atacak değil; bu modeli, 

Botsvana, Kanada, Namibya ve Güney 
Afrika’daki mayınlarından ham elmaslar 
çıkarmaya ve onları «sights” olarak 
adlandırılan düzenli açık artırmalar 
da satmaya odaklanıyor. De Beers’in 
perakende yanı da var: Forevermark 
ve De Beers markalı kuyumcular 
tarafından elmas mücevher satıyor. Bu 
yılın başlarında De Beers Jewelers, Louis 
Vuitton S.A.’den %50 lik bir hisseyi 
geri satın alarak markasını tam 
kontrolü altına aldı. 
Cleaver, mağazalara 
sahip olmanın, 
insanların orta 
ve uzun vadeli 
talepleri için 
ne ödeyeceği 
konusunda 
daha iyi bir fikir 
verdiğini ve bunun 
De Beers’i çoğu 
madenciden ayıran 
şey olduğunu 
söylüyor.

Ona göre, bu “büyüleyici” bir şirketti, 
çünkü onun günlük işi madenlerin 
ve dükkanların yönetilmesinden 
oluşuyordu. “ Bu büyüklükte, keşfinden 
perakendeye bildiğim çok işletme yok 
ve bu marka çok ikonik, pek çok insan 
da De Beers’in ismini duymuştur.” diyor 
Cleaver.

Cleaver eğitimli bir avukat, hukuk 
müşaviri olarak 2005 yılında De Beers’e 

Bruce Cleaver, De Beers CEO

“Hayatınız boyunca bir pırlantacı 
olmadıysanız uzman sayılmazsınız, bundan 

dolayı pırlantaya daha iyi bakabiliyor olmam 
gerekiyordu. De Beers olarak 14.000 farklı 
fiyatımız var. Bu ne kadar farklılıkta elmas 

çıkardığımızı gösteriyor.”
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katıldı. “Katıldığım zaman pırlanta 
hakkında bir şey bildiğimi söyleyemem, 
ancak bu ürün hep merakımı 
uyandırmıştır” diyor. “Hayatınız 
boyunca bir pırlantacı olmadıysanız 
uzman sayılmazsınız, bundan dolayı 
pırlantaya daha iyi bakabiliyor 
olmam gerekiyordu. De Beers olarak 
14.000 farklı fiyatımız var. Bu ne 
kadar farklılıkta elmas çıkardığımızı 
gösteriyor.”

Bir avukat olarak bile, Cleaver daima 
ticari düşünen biri olduğunu söylüyor. 
“İlgilendiğim hukuki alan ticaret oldu, 
karmaşık kişilikleri içeren anlaşmalar, 
çözülmesi gereken karmaşık sorunlar. 
Bu beni her zaman büyüledi” diyor.

Cleaver, De Beers’de hemen iş geliştirme 
brifingi gerçekleştirdi ve 2011 yıllında 
kısa bir süreliğine eş başkanlık görevini 
üstlendi. 2015 yılında, De Beers’deki 
ivedi işine geri dönmeden geçici olarak 
Anglo için strateji alanında çalıştı. Tüm 
başarısını bir tarafa koymak gerekirse, 
gerçek şu ki, şirketin payı azalmakta: 
Bir zamanlar tekel iken şimdi pazarın 
%35 ine sahip, bu oran Rusya’nın 
Alrosa’sının biraz arkasında. Ama 
Cleaver diyor ki: “Ben üretim olsun diye 
üretim peşinde değilim. Daha küçük bir 
pay yapamadığınız şeyleri yapmanızı 
sağlar” diyor. “Örneğin; LVMH’ini satın 
almak ya da olası yatırımları tartmak. 
“Şimdi mantıklı bir kazanımın mümkün 
olacağı konumdayız, ancak bu alım anca 

karışımımızın kalitesini arttıracaksa 
alırız ve De Beers, bu konuda aktif bir 
şekilde bakınmıyor” diye ekliyor. 

Rekor kıran birkaç yıldan sonra, elmas 
endüstrisi 2015’te sendeledi ve ilk kez 
De Beers’ i malını tutmaya zorladı. 
Çin ve Hindistan›ın hızla büyüyen 
pazarların da dengesinin bozulması 
sonucu endüstri, köşeye sıkıştı. Ama 
talep, küresel satışların %50 sini 
oluşturan Amerikan pazarında, güçlü 
kaldı. De Beers’in bu yılın ilk yarısı için 
öncelikli kazancı, maliyet tasarrufunun 
etkisiyle hafifçe artarak 786 milyon 
dolara yükseldi; gelir %4 azalarak 31 
milyar dolara geriledi.

Cleaver, bu yıl piyasa hakkında 
“makul derecede pozitif ” olduğunu 
belirtti ve şunları söyledi: “Pırlanta 
tüketimi GSYİH (Gayrisafi yurt içi 
hasıla) büyümesiyle çok bağlantılı. 
Eğer kendinizden eminseniz, daha 
keyfî alım yaparsınız.” diyor, Tump 

yönetiminin, ABD perakende satış 
pazarında ne gibi bir etkiye sahip 
olacağının belirsiz olduğunu eklerken, 
ancak söz verilen vergi indirimlerinin 
yardımı olacaktır dedi. Hareketsiz bir 
pazarda De Beers, genç tüketicilere 
ulaşmanın yollarını arıyor. Snapchat 
kuşağı, önceki kuşaklara göre erken veya 
sıklıkla evlenemeyebilir, ancak Cleaver, 
bir iş terfisinin veya bebeğinin olması 
gibi diğer yaşam olaylarını unutulmaz 
hale getirmek 
için 
pırlanta 
almak 
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istediklerinde ısrarcı. “Milenyumlular 
(1980’den itibaren doğanlar) sosyal 
medyada gösteriş yapmaya, her 
şeyle özçekim yapmaya bayılıyorlar. 
Perakendecilere, pırlantayı pazarlama 
şeklimiz hakkında farklı düşünmemiz 
gerektiğini söylüyoruz. “

Doğal olarak bu, sosyal medyayı da 
içeriyor: “Tüm kanallarda bulunuyoruz” 
diyen De Beers, Çin gibi pazarlarda 
“marka elçileri” nin kullanımı dahil 
olmak üzere pazarlama harcamalarını 
artırıyor. Bu pazarlamanın geneli 
elmasın nadir olduğu mesajına 
odaklanmaktadır. İşletmenin 
madencilik tarafı bu noktayı vurguluyor. 
Dünyadaki sadece 11 ülke elmas 
madenine ev sahipliği yapıyor ve tüm 
keşiflerin sadece %0,1 kısmı birinci 
sınıf madenlerden oluşuyor. Cleaver, 
“Kolay bulunan bir şey değil” dedi. 
Elmas madencilerin aşırılıklarının bir 
ölçütü olarak geçen yıl De Beers, kışın 
ancak buz yolundan erişilebilen Kanada 
tundrasında devasa yeni bir maden olan 
Gahcho Kué’yi açtı.

De Beers’in kurulduğu Güney Afrika’da, 
elmaslar “geleceğe dönük yatırım” olarak 
kaldı ve şirket ana madenini orada 
genişletmek için 2 milyar dolar harcıyor. 
Fakat hükümet tarafından önerilen 
külfetli yeni bir madencilik fonu, 
daha fazla yatırımı frenledi. Cleaver, 
“Charter koşulları, keşif projesinin 
%48’ten fazlasına sahip olamazsınız 
diyor” dedi. “Bu şartlar altında, kendi 
projenizin kontrolü elinizde değilken, 
oradaki gelecek araştırmaları finanse 
etmemiz zor görünüyor.” De Beers’in 
faaliyetlerinin kalbi bugün 1960’lardan 
beri hükümetle ortak girişimde bulunan 

Botswana’da atıyor. De Beers, 2013 
yılında elmas tasnif operasyonlarını 
oraya taşıdı ve şu anda Botsvana 
hükümeti şirketin %15’ini elinde 
tutuyor. De Beers’in geri kalanı Anglo 
American’a aittir. İki şirket karmaşık 
bir geçmişi paylaşıyor, başa çıkılması 
zor üvey kardeşlerin anne-çocuk 
ilişkisine dönüştürülmesi gibi. 1888’de 
Cecil Rhodes tarafından kurulan De 
Beers, Ernest Oppenheimer tarafından 
1917’de kurulan ebeveynden daha eski 
(önümüzdeki ay yüzüncü yılını kutluyor). 
Oppenheimer, 1920’lerde De Beers’e satın 
aldı ve Anglo’nun onları 5,2 milyar dolara 
satın aldığı 2011 yılına kadar kontrolünü 
elinde tuttu.

De Beers’in Anglo’nun kazançlarına 
katkısı, kömür ve demir cevheri gibi 
diğer emtiaların fiyatındaki artışa bağlı 

olarak yaklaşık %20’ye düştü. İkili, 
2020’ye kadar De Beers’in Farringdon 
yakınlarındaki eski evine geri dönecek. 
Son yirmi yılda, pırlanta endüstrisi, “kanlı 
elmasları” milis kuvvetlerini finanse 
etmek için kullanılan, savaşın parçaladığı 
bölgelerden gelen değerli taşların akışını 
kesecek adımlar attı.

De Beers, kendi tedarik zincirinin 
kanıtlanabilirliği konusunda ısrarcı 
ve hep gizli kapaklı bir iş olan elmas 
madenciliğinin artık her zamankinden 
daha şeffaf olduğunu söylüyor. Ancak 
elmasların bir laboratuvarda mükemmel 
bir biçimde sentezlenebileceğini göz 
önüne alırsak, madencilik yapmak etik 
midir?

Cleaver, bu fikirden “caydırmanın” 
mümkün olduğuna inanıyor. İlk olarak, 
tüketicilerin istediklerinin verilmesi 
gerektiğini savunuyor: “İnsanlar pırlanta 
satın alıyor çünkü eşsiz ve nadirdirler ve 
4 milyar yıl önce doğanın mucizesiyle 
oluşmuşlar. Makinede üretilen herhangi 
bir şey bunun yerini tutamaz.”

İkincisi ve daha cazip olanı Cleaver, 
pırlanta sayesinde dünyadaki en yüksek 
GSYİH büyümelerinden birine sahip olan 
Botswana gibi ülkeler için madenciliğin 
ekonomik ve istihdam faydalarına işaret 
ediyor. Cleaver, “Başkent Gaborone’ya 
gittiğim zamanlarda şehrin inanılmaz 
derecede büyümüş olduğunu gördüm” 
diyor. “Bunun bir parçası olabilmek 
muazzam bir şey.”
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MÜCEVHER SEKTÖRÜ 
FUARA ARTIŞLA GİRİYOR

Türk Mücevher Sektörü, istikrarlı bir şekilde ihracatı arttırmaya 
devam ediyor. Mücevher ihracatı 2017 Eylül ayında geçen yılın aynı 

dönemine göre yüzde 20’nin üzerinde artış gösterdi. Piyasaların durgun 
olduğu bir dönemde artış trendinin sürdüğünü belirten Mücevher 

İhracatçıları Birliği Başkan Ayhan Güner, 12 Ekim’de başlayacak olan 
fuara bu ivmeyle giren sektörün Ekim fuarından sonra 2018 hedeflerine 

odaklanacağını belirtti.

Kuyumculuk ve mücevherat 
sektörü ihracatı istikrarlı 
bir şekilde artmaya 
devam ediyor. Pazar 
farklılaştırma stratejisi ile 
ihracatçılarımız dünyanın 
dört bir yanına her geçen 
gün artan performans ile 
hizmet veriyor.

Ayhan Güner 
Mücevher İhracatçıları Birliği  Başkanı

Türkiye’nin mücevher 
ihracatı 2017 yılındaki 
istikrarlı yükselişini 
sürdürüyor. Mücevher 

İhracatçıları Birliği tarafından 
açıklanan 2017 Eylül ayı verilerine 
göre 2016 Eylül ayında 195 milyon 
293 bin 841 dolar ihracat yapan 
mücevher sektörü; yüzde 20,19 artışla 
234 milyon 720 bin 486 dolar ihracata 
imza attı. Ocak-Eylül döneminde 
yüzde 55,94 artış gösteren mücevher 
ihracatı yıllık toplamda 2 milyar 519 
milyon 141 bin doları geçti.

İhracattaki yükselişi değerlendiren 
Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) 
Başkanı Ayhan Güner, zor günleri 
geride bırakan mücevher sektörünün 
küresel rekabetçi pozisyonunu 
günden güne güçlendirdiğini söyledi. 
Mücevher İhracatçıları Birliği olarak 
sadece ihracatı dönemsel olarak 
arttırmayı değil sektörü geliştirmeyi 
hedeflediklerini anlatan Güner 
sözlerine şöyle devam etti:

“Mücevher öyle bir ihracat kalemi 
ki her şeyden etkileniyor. Bizler 
görev süremizde sektörümüzü 
yaşanabilecek her türlü 
değişiklikten kaynaklanacak 
etkileri dengeleyebilecek bir yapıya 

getirmeyi hedefledik. Bu konudaki 
çalışmalarımız sürüyor. Dönemsel 
olarak geçici ihracat artışlarından 
çok istikrarlı sonuçları olan sektörel 
gelişmeler bizi daha çok mutlu 
ediyor.”

İhracattaki artışın, dönemsel olarak 
farklılıklar gösterse de istikrarlı bir 
şekilde artmasından dolayı mutlu 
olduklarını bildiren Güner “Yaz tatili 
bitti, okullar başladı. Bütün dünyada 
insanların tüketimde farklı tercihlerde 
bulunduğu zor ve hareketli bir 
dönemdi… Ekim’de de kısmen 
sürecektir. Böyle bir dönemde bile 
artış trendimizi sürdürmek cesaret 
verici. Ekim fuarına bu artışın verdiği 
moralle girecek olan sektörümüz yıl 
sonu beklentilerini şimdiden revize 
etmiştir ve 2018 için çalışmalar artık 
yoğunlaşacaktır.” diye konuştu.

Ülkeler bazındaki ihracatı 
değerlendiren Güner, Türkiye için 
geleneksel pazarların önemine 
dikkat çekti ve Irak’taki referanduma 
bağlı gelişmeleri takip ettiklerini 
dile getirdi. İlk 10’daki ülkelerin 
tamamında artış elde edildiğini 
belirten Güner, yeni gelişen pazarların 
da ihracat haritasındaki riskleri 
dengelediğini ifade etti.  
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834
Yılın 9 aylık döneminde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke yine 
Birleşik Arap Emirlikleri olurken bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat 834 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri’ne Eylül ayı 
içinde yaptığımız ihracat 61 milyon doları aştı. 

İhracatın en çok arttığı ülke

Ülke grubuna göre ihracat rakamları (Ocak-Eylül 2017)

B.A.E

KUZEY AMERİKA
187,2 MİLYON $

GÜNEY AMERİKA
40 MİLYON $

AVRUPA BİRLİĞİ
319,3 MİLYON $

YAKIN, ORTA VE DOĞU ASYA
1.635,8 MİLYON $

ÜLKE 
 OCAK- EYLÜL 2017 

  DEĞER (USD)  

1 BAE 834.677.944,41

2 IRAK 634.130.938,22

3 ABD 178.696.977,63

4 HONG KONG 117.463.136,36

5 ALMANYA 82.109.940,64

6 İSRAİL 62.571.688,17

7 LÜBNAN 38.639.346,58

8 İTALYA 38.183.289,40

9 LİBYA 38.150.315,12

10 POLONYA 31.086.158,11
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Türk fuarcılık sektörünün en büyük uluslararası alım 
heyeti Istanbul Jewelry Show’da!

MÜCEVHER SEKTÖRÜ 45. KEZ 
İSTANBUL’DA BULUŞUYOR
Asya kıtasının en büyük fuar organizatörü UBM Asia’nın Türkiye 
ofisi UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen 
Istanbul Jewelry Show, 45. kez mücevher sektörü temsilcilerini 12-
15 Ekim 2017 tarihleri arasında CNR Expo’da bir araya getirecek. 
Uluslararası Alım Heyeti Programı kapsamında, mücevher sektörünün 
hedef ülkelerinden 1000’e yakın sektör profesyoneli de fuarda ağırlanacak.
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Dünyanın en büyük 5. ve 
Türkiye’nin ilk ve tek 
uluslararası nitelikli 
mücevher ihtisas fuarı 

olan IstanbulJewelry Show, 32 yıllık 
tecrübesiyle UBM Rotaforte Uluslararası 
Fuarcılık A.Ş. tarafından 12-15 Ekim 
2017 tarihleri arasında 45. kez CNR 
Expo’da gerçekleşecek.

Fuarda altın, mücevher, pırlanta, 
renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, 
inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş 
ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, 
kalıp, vitrin dekorasyon, makine-
ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, 
lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının 
bulunduğu 800’ün üzerinde yerli ve 
yabancı mücevher firma ve markası 
yer alacak. Katılımcılar fuara özel 
ürün ve koleksiyonlarını, 85’i aşkın 

ülkeden gelecek 19.000’den fazla sektör 
profesyonelinin beğenisine sunacak.

IstanbulJewelry Show, her yıl Mart & 
Ekim fuarlarında toplam 47.000’den fazla 
sektör profesyonelini, yerel ve uluslararası 
845’ten fazla katılımcı ile 90.000 m2’lik 
alanda bir araya getiriyor.

Türk fuarcılık sektörünün en büyük 
alım heyeti IstanbulJewelry Show’da 
ağırlanacak!
İhracatın artırılması, ihraç ürünlerine 
yeni pazarlar bulunması ve pazar 
payının korunması amacıyla T.C. 
Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, 
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği, 
Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve 
UBM Rotaforte’nin organizatörlüğünde 

“Uluslararası Alım Heyeti Programı” 
gerçekleştirilecek. Program kapsamında 
Avrupa, Orta Doğu, Amerika, Kuzey 
Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinden 
1.000’e yakın sektör profesyoneli 
fuarda ağırlanacak. Türkiye Mücevher 
İhracatının %80’ine yakın bölümünün 
fuar süresince yapılacak iş görüşmeleri ile 
gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

2018 yılının en yeni modelleri 
IstanbulJewelry Show’da görücüye 
çıkacak!
Dünyada fason üretim döngüsünden 
kurtularak, özgün tasarım ürünleriyle 
adından söz ettiren Türkiye Mücevher 
Sektörü, 2018 Kış ve İlkbahar mücevher 
modasına dair trend tasarım ve 
koleksiyonlarını özel gösterilerle dünya 
mücevher alıcılarının beğenisine sunacak.

FUAR AÇILIŞ VE
ZİYARET SAATLERİ

12 Ekim 2017
Perşembe 11.30 - 19.00

13 Ekim 2017
Cuma 9.30 - 19.00

14 Ekim 2017
Cumartesi 9.30 - 19.00

15 Ekim 2017
Pazar 9.30 - 17.00

ŞERMİN CENGİZ

Fuarda “Uluslararası Alım Heyeti Programı” 
gerçekleştirilecek. Program kapsamında Avrupa, 
Orta Doğu, Amerika, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu 
ülkelerinden 1.000’e yakın sektör profesyoneli 
fuarda ağırlanacak. Türkiye Mücevher İhracatının 

%80’ine yakın bölümünün fuar süresince yapılacak iş 
görüşmeleri ile gerçekleştirilmesini hedefliyoruz”
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Tabbah Evi Tabbah 
zümrüt evleri ve safir 
halkalar, renksiz ve 
sarı elmaslar

Moussaieff 91.38 karat 
doğal bir Burmaca 
safirli muazzam kolye, 
zümrütler, renksiz ve sarı 
elmas

Dior à Versailles, Côté 
Jardins koleksiyonu bilezik, 
oval opal, çok renkli safir, 

zümrüt ve elmas

Van Cleef ve Arpels Sri 
Lanka'dan 2.74 karat 

olan armut şeklinde 
portakal pembe safir 
ile Van Cleef & Arpels 
Secret de Amoureaux 

klip, 1.36 karatlık 
armut şeklinde mor 

safir, 12.04 karat 
kalpli rubellit, elmas 

ve safir ile eşlenmiştir.

Ming Lampson 8.64 karat yeşil 
Afgan turmalin ve mavi safirlerin 
bulunduğu gül altın seti ile Ming 

Lampson Çiçek Bud halkası

Avakian AVAKIAN 
Gatsby koleksiyonu, 
ametist, emaye, inci 

ve elmas küpe

Büyüleyici güzelliği ile
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Buccellati Buccellati Oasi 
manşet bileziğinde yaklaşık 

60 elmas ve oval bir 
akuamarin

Jessica McCormack Jessica McCormack 
Flotsam & Jetsam Mükemmel Fırtına 

koleksiyonundaki merkezi kübik zümrüt ve 3.65 
karat kalp, zarafet ve elmas kesim pırlantalı 

küpeler

Mattioli, sade bir 
kesim ametisti, 
pembe safirler ve 
tsavoritlerle yüzüküyor

Chaumet Pastoral Anglaise, 
Kolombiyalı bir zümrüt ile 

süslenmiş Chaumet est une 
fête koleksiyonundan. N

adir kavramı değerli 
taşların yanı sıra 
etkileyici boyutlarda 
yarı değerli taşlar da 
içerebilir. Doğada, 

kesim işleminden sonra 5 karat 
veya üzeri büyüklüğe sahip olan 
değerli taşlar, yalnızca birkaç karat 
ağırlığındaki daha ılımlı taşlardan 
daha az yaygındır. Bu nedenle, 
yatırımcılar arasında her zaman 
daha fazla ilgi uyandırdılar. Bunlara 
arasında akuamarinler, pembe 
ve kırmızı spineller, neon-mavi 
Paraiba turmalinleri, parlak 
tonlarda pembe-kırmızı rubellitler, 
spessartin turuncu granatları veya 
yeşil renkli tsavoritler ve mor-mavi 
tanzanitler bulunur.

Diyelim ki, büyük nadir taşlara 
olan ilginin artması yeni bir trend 
değildir. Çünkü büyük parlak 
taşlar her zaman insanların 
ilgisini çekmiş ve heyecan 

uyandırmıştır. Günümüzde, bu 
büyük değerli taşlara ulaşmak, 
cazip yatırım faktörü özelliklerine 
sahip olmaları sebebiyle her lüks 
mücevher sanat kollektörünün 
arzusudur; Büyük taşların 
fiyatları küçük taşlara göre daha 
hızlı yükselir. Dahası, büyük bir 
mücevher, doğanın yarattığı ve 
tamamladığı bir başyapıtıdır. Bu 
nedenle, genel olarak, bu 
mücevherin ‹devleriyle› çalışırken, 
kuyumcular taşla başlayan tasarımı 
inşa ederler, tersi değil. Taşların 
güzelliğini maksimize etmeye 
yarayan, o taşa layık bir montür 
oluşturma, bir mücevher ustasının 
temel görevidir.

Bundan emin olmak ister 
misin? O zaman büyük kayaçların 
şık kalitelerini - her anlamda - 
somutlaşan büyük ve nadir taşlarla 
süslenmiş şanslı kuyumculardan 
haberdar etmeyi öneriyorum.
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JEWELLERY = TURKEY
Mücevher İhracatçıları Birliği 2023 stratejik ihracat planı çerçevesinde 
pazarlama alanında etkili adımlar atmaya başladı. Dünyanın en önemli 
reklam ajanslarından biri olan MC Saatchi ile anlaşma imzalayan JTR, 
İtalya, Dubai ve Hong Kong gibi mücevher alanında söz sahibi ülkelerin 
danışmanlık aldığı Trendvision Forecastining ile de çalışmaya başladı.

Dünyanın önde gelen 
mücevher üreticilerinden biri 
olan Türkiye 2023 stratejik 
hedefleri çerçevesinde 

pazarlama iletişimi alanında da önemli 
adımlar atmaya başladı. Bu alanda söz 
sahibi profesyonel uluslararası şirketlerle 
iş birliği yapmaya başlayan Mücevher 
İhracatçıları Birliği (JTR) iddialı hedefler 
belirledi.  

Bu hedeflerle ilgili değerlendirmelerde 
bulunan JTR Yönetim Kurulu Üyesi 

Mustafa Kamar Türkiye’nin, dünyanın 
en önemli mücevher üreticilerinden biri 
olduğunu vurgulayarak şunları söyledi;

“Çok uzun yıllara dayanan bir 
kuyumculuk kültürüne, binlerce atölye 
ve çok sayıda dev ölçekli fabrikalardan 
oluşan bir üretim gücüne sahibiz. 
Ancak sahip olduğumuz potansiyel ile 
ortaya koyduğumuz performansımızı 
karşılaştırdığımızda daha gidecek 
çok yolumuz olduğunu görüyoruz. 
Türkiye’nin 2023 yılına ilişkin stratejik 

Mücevher İhracatçıları Birliği sloganını belirledi…
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ihracat hedefleri çerçevesinde önümüzde 
13 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. 
Bu rakama ulaşmak için profesyonel 
çalışmalar yapıyoruz. Sektörümüze 
yönelik olarak yaptırdığımız SWOT 
analizi ile güçlü ve zayıf yönlerimiz ve 
yakalayabileceğimiz fırsatlarla karşı 
karşıya kaldığımız tehditlere ilişkin 
bilimsel bir çalışma ortaya koyduk. Bu 
SWOT analizi sonucunda gördük ki 
üzerinde en çok çalışmamız gereken 
alan marketing (pazarlama)... Çünkü 
gerek üretim gücü gerekse üretim 
kalitesi bakımından sorun yaşamıyoruz. 
Sektörümüze yönelik hükümetimizin 
yaklaşımı da oldukça destekleyici ve 
teşvik edici. Gerçekleştirilen yapısal 
reformlar da sektörümüzün önünü 
açıyor. Ancak bunlara rağmen gördük 
ki dünyadaki pek çok firma gibi bizim 
firmalarımız da ‘karsızlık baskısı’ 
ile mücadele ediyor. Atölyeler ve 
fabrikalarımız çalışıyor, yılda 3 milyar 
dolar ihracat gerçekleştiriyoruz ancak 
yaratılan katma değerin çok daha yüksek 
olması gerektiği ortada. 

Bütün ürün ve hizmetlerin giderek 
birbirine daha fazla benzemeye başladığı 

bir dünyada 
yaşıyoruz. Bunun 
sonucunda 
fiyatlar düşüyor, 
karlar eriyor. 
Büyüme giderek 
zorlaşıyor. 
Büyümeyi hedefleyen 
mücevher sektörünün 
artık üretim kapasitesi 
ve ürün kalitesini 
arttırmaktan ziyade 
pazarlama ve markalaşma 
alanlarında fark yaratması 
gerektiğini düşünüyoruz. Artık 
günümüz rekabetine ilişkin paradigma 
değişti. Yani rekabet stratejisi 
rakiplerinizden ‘’daha iyi’’ olmakla ilgili 
bir şey değil, ‘’daha farklı’’ olmakla ilgili 
bir şey haline geldi. Şunu şiddetle iddia 
ediyorum ki pek çok ihracatçımızın 
ürün kalitesi rakiplerimizden oldukça 
yüksek ama yarattığımız katma değer 
ne yazık ki düşük. Çünkü benzer tarzda 
ürünleri, daha iyi, daha kaliteli ve daha 
düşük fiyata yapmaya odaklanıyoruz. 
Aynısını rakip ülkeler de yapınca karlar 
sıfır noktasına kadar düşüyor. Biz ne 

Rekabet stratejisi 
rakiplerinizden 

‘’daha iyi’’ 
olmakla ilgili bir 

şey değil, 
‘’daha farklı’’ 
olmakla ilgili bir 

şeydir.

Amacımız uzun 
vadede Türkiye 

mücevherat sektörünün 
algısını yükseltmek, 

mücevher dendiğinde 
akla Türkiye’nin 

gelmesini sağlamak 
ve nihai noktada da 

ihracatçılarımızın daha 
yüksek katma değer 
yaratmalarına destek 

olmaktır. 
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yazık ki rakiplerimizden daha iyi olmak 
için çalışıyoruz. Bu tek başına yeterli değil.  
Yalnızca daha iyi değil daha da önemlisi 
daha farklı olmak için çalışmalıyız.

Bu anlayışın değişmesi Türkiye 
kuyumculuk sektöründe pazarlama 
kültürünün yerleşmesi zorunluluğunu 
ortaya koyuyor. Biz üretim ve satış ile 
büyümüş bir sektörüz. Yıllarca satış ile 
pazarlamanın aynı kavramlar olduğunu 
yanılgısı ile yaşadık. Oysa satış ile 
pazarlama birbirinden farklı şeylerdir. 
Ünlü yönetim gurusu Peter Drucker’in 
dediği gibi pazarlamanın amacı satışı 
gereksiz hale getirmektir. Bu yüzden 
artık ‘’pazarlama odaklı’’ yaklaşımın tüm 
sektörümüz tarafından benimsenmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlayışın 
sektörümüzde yerleşebilmesi için stratejik 
bir yol haritası hazırladık ve alanında 
uzman dünyaca ünlü MC Saatchi Reklam 
Ajansı ile birlikte çalışmaya başladık. 
Aynı zamanda mücevher sektöründe söz 
sahibi olan Trendvision Forecasting ile de 
işbirliğine gittik. 

Yol haritamızda, global pazarlarda sektörel 
itibar yönetimi ve B2B markalaşma 
çalışmaları önceliklerimiz arasında 
yer alıyor. Uzun vadede hedefimiz bir 
yandan ihracat rakamlarımızı artırırken 
diğer taraftan da yaratılan katma değeri 
yükseltmek. 

Çevremizdeki dünya değişti ve her 
geçen gün değişmeye devam ediyor. 
Teknolojiler, ürünler, hizmetler ve 
pazarlar doğuyor, gelişiyor ve yok oluyor. 
Bir zamanlar ABD’ye yüzlerce kilo pres 
(Stampato) sattığımızı hatırlayın! Şimdi 
hemen yanımızdaki İran’a bile stampato 
satışı yok. Neredeyse üretmiyoruz bile. 
Küreselleşme ve yüksek rekabet hemen 
her alanda seçenek patlamaları yarattı. 
Firmadan tüketiciye (B2C) şirketleri, 
yıllar önce markalama ve marka yönetimi 
kavramlarını tanımlayıp bu değişimlere 

uyarladılar. Coca Cola, Apple gibi dev 
markalar doğdu. Fakat birçok firmadan 
firmaya (B2B) şirketi, bu çabaları 
kendileri için gereksiz görüyor. Ancak 
günümüzde dünya çapındaki uygulayıcılar 
kadar araştırmacılar da B2B marka 
yönetimine daha fazla dikkat çekiyor. 
Elbette nihai tüketicilerin gözünde 
yüksek değere sahip Sevan Bıçakçı gibi 
markalar yaratalım. Ancak üzerinde 
asıl eğilmemiz gereken topyekün sektör 
bazında B2B odaklı bir pazarlama ve 
markalaşma stratejisi olmalıdır. Bu amaçla 
‘’JEWELRY=TURKEY’’ sloganı ile yola 
çıktık.

Microsoft, IBM, Apple, Intel, SAP, 
Fedex, Boeing şirketleri dünyanın en 
güçlü markalarından bazılarının B2B 
markaları olduğu gerçeğinin canlı birer 
örneğidir. Nasıl ki işlemci dendiğinde 
Intel, kargo taşımacılığı dendiğinde 
Fedex, ERP yazılımı dendiğinde SAP, 
cep telefonu dendiğinde Apple akla 
geliyorsa, mücevher dendiğinde de 
akla Türkiye gelmesini hedefliyoruz. 
Bu oldukça uzun dönemli bir strateji. 
Bu stratejinin yalnızca yönetim kurulu 
üyeleri tarafından benimsenmesinin 
yeterli olmadığını biliyoruz. Bu amaçla 
bütün ihracatçılarımızın bu bilince 
sahip olması için düzenli eğitim 
programları düzenliyoruz. Uluslararası 
pazarlama iletişim çalışmalarımızı da 
bu çerçevede revize ediyoruz. Fuar 
katılımlarında kullanılan standların 
standardizasyonundan, uluslararası 
dergilerdeki reklamların kullanımına 
kadar her alanda profesyonel bir dil tercih 
ediyoruz. 

Amacımız uzun vadede Türkiye 
mücevherat sektörünün algısını 
yükseltmek, mücevher dendiğinde akla 
Türkiye’nin gelmesini sağlamak ve nihai 
noktada da ihracatçılarımızın daha 
yüksek katma değer yaratmalarına destek 
olmaktır.”
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Mücevher ihracatını arttırmak amacıyla hem ürün hem de ülke bazında titizlikle 
çalışan Mücevher İhracatçıları Birliği’nin hedefinde İngiltere var. Birliğin İngiltere’ye 
gerçekleştirdiği iş gezisinde Türk ve İngiliz firmaları arasında 75 görüşme 
gerçekleşirken, firmalar geleceğe dönük önemli adımlar attılar. 4-8 Şubat 2018 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Birmingham Jewelry and Watch Show’da 
Mücevher İhracatçıları Birliği milli katılım organizasyonu takvimine dahil edildi.

Mücevher İhracatçıları 
Birliği (MİB) 8-10 
Ağustos 2017 tarihleri 
arasında İngiltere’ye 

iş gezisi gerçekleştirdi. 13 Türk ve 
12 İngiliz firmasının katıldığı 

görüşmeler her iki ülke açısından 
da verimli geçti.

8 Ağustos tarihinde başlayan 
görüşmelerde toplam 25 
firma arasında toplam 75 

ikili iş görüşmesi gerçekleşti. 
Görüşmelerde firmalar arasında 

ürün, mal ve hizmet siparişleri 
sözleşmeye bağlanırken, firmalar 

kendileri için geleceğe dönük adımlar 
attılar. 

Ziyaretin ikinci gününde MİB heyeti 
National Association of Jeweller 
(NAJ) merkezini ziyaret eden MİB 
heyetine burada İngiltere mücevher 
pazarı ile ilgili bilgi verildi. NAJ adına 
Lindsey Straughton tarafından verilen 

brifingin ardından İngiltere’ye ihracat 
yapacak olan firmaların üretim ve ayar 
konusunda dikkat etmeleri gereken 
konular işlendi. 

Son dönemde yaşanan gelişmelerden 
etkilenen İngiltere mücevher 
ihracatımız 2017 Temmuz ayında, 
Haziran ayına göre yüzde 26,19 
artarken, geçen senenin aynı dönemine 
göre yüzde 9,28 düştü. 

Mücevher ihracatında trendin artış 
yönünde güçlendiğini belirten MİB 
Başkanı Ayhan Güner, “Bu artışı 
gerçekleştirebilmek amacıyla tüm MİB 
üyeleri ve profesyonelleriyle birlikte 
adım adım ülkeleri dolaşıyoruz. 
Sorunları ve beklentileri dinliyor, 
kendimizi anlatıyoruz. Bu toplantılarda 
geleceğe dönük çalışmaların yanı sıra 
firmaları da buluşturarak karşılıklı iş 
potansiyelini geliştiriyoruz. MİB olarak 
bu vizyonumuzu sürekli geliştiriyoruz.” 
dedi. 

29 JTR EXPORT JTR.ORG.TR



30 

JTR      HABER

JTR EXPORT JTR.ORG.TR

MÜCEVHER İHRACATÇILARI 
BİRLİĞİ FUARA HAZIR
Son 5 yılda Türkiye’nin en büyük alım heyeti organizasyonlarına imza atarak 
dünyanın en önemli mücevher alıcılarını İstanbul Jewelry Show’a getirmeyi 
başaran Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) yılın son büyük fuarına 
hazırlanıyor. 2017’yi başarıyla tamamlayacaklarını dile getiren Birlik Başkan 
Yardımcısı Mustafa Atayık, sektör olarak yıllardır sürekli yükselen bir ivme 
ile motive olduklarını ve 2018 için hazırlandıklarını belirtti.
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Türk mücevher sektörünün gerek 
diğer sektörler gerekse rakip 
ülkelerle karşılaştırıldığında 
çok önemli organizasyonlara 

imza attığını belirten Atayık, bu 
sayede ihracatın sürekli geliştiğini ve 
bugün istikrarlı bir ihracat artışının 
gerçekleştiğini söyledi. Sektörün çok 
daha ileriye gidebileceğini ve çok daha 
yüksek artışlara imza atılmasının söz 
konusu olduğunu belirten Atayık; bunun 
için daha yüksek yatırımlar yapılması 
gerektiğini söyledi. 

Küresel ve bölgesel analiz raporlarını 
sürekli güncellediklerini söyleyen 
Atayık, Türkiye’nin hem üretim hem de 
pazarlama ve satış kapasitesi nedeniyle 
bölgenin mücevher üretim ve dağıtım 
üssü olmaya en büyük aday olduğunu 
belirtti. Yapılacak yatırımlar için cazip 
ortamlar yaratmaya çalıştıklarını belirten 
Atayık, “Rakip pazarlardaki gelişmeleri 

analiz ettiğimizde 
görüyoruz ki özellikle 

Dubai ilk başlardaki 
heyecanını 
kaybetti ve sahip 
olduğumuz üretim 

gücü bizim elimizi 
güçlendirdi” diye 
konuştu.

12-15 Ekim 2017 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek 
fuara dönük 
olarak hazırlıkları 
tamamladıklarını 
söyleyen Atayık 
sözlerine şöyle 
devam etti:

“Artık sadece ürün değil, tasarım da 
satabiliyoruz.”
“Bu sene de her zaman olduğu gibi 1000 
civarında yabancı alıcıyı fuarımızda 
ağırlayacağız. Geçtiğimiz yıllarda 
yaptığımız çalışmaların meyvelerini son 
yıllarda topladık. Sektör olarak üretim 
gücümüze güveniyoruz. Dünyanın en 
güçlü montür endüstrisine sahibiz. 
Tasarım konusunda zafiyetimiz vardı; 
son yıllarda çok başarılı çalışmalar yaptık 
ve fuar kapsamında düzenlenen Design 
Market ve Ajur Tasarım yarışmalarımızla 
bu tasarım bakımından çok önemli 
başarılara imza attık. Tasarımcılarımız 
artık dünyanın her yerine tasarımlarını 
da satıyorlar. Sektörümüz sadece ürün 
değil artık tasarım da satabildiği için 
gurur duyuyoruz.”

Türkiye’deki mücevher firmalarına 
hizmet veren tasarımcıların pek çok 
ülke ile işbirliği yapabileceklerinin atlını 
çizen Atayık, hedef pazarları Romanya, 
Polonya, körfez ülkeleri ve Amerika 
kıtası olarak tanımladı. Atayık bu sene 
fuara katılacak tasarımcı sayısının 100 
civarında olacağını ve bu nedenle Design 
Market için ayrılan alanı genişlettiklerini 
söyledi.

Sektörün 2018 için hazırlıklarını 
tamamladığına değinen Atayık; “2017 
yılını şu ana kadar öngördüğümüz gibi 
artışla tamamlayacağımızı öngörüyoruz. 
2018 yılı için küresel, bölgesel dengeler 
bizi destekliyor. Biz bu fuarla 2018 
yılının ilk aylarının siparişlerini almaya 
çalışacağız ve asıl enerjimizi 2018 Mart 
ayındaki fuarla en yüksek seviyeye 
çıkartacağız” dedi.

Bu sene de her zaman olduğu gibi 1000 civarında yabancı 
alıcıyı fuarımızda ağırlayacağız.  Dünyanın en güçlü montür 
endüstrisine sahibiz. Tasarım konusunda zafiyetimiz vardı; 
son yıllarda çok başarılı çalışmalar yaptık ve fuar kapsamında 
düzenlenen Design Market ve Ajur Tasarım yarışmalarımızla bu 
tasarım bakımından çok önemli başarılara imza attık.

MUSTAFA ATAYIK
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SEKTÖR LİDERLERİ 
ORTAK AKIL TOPLANTISI'NDA 

BİR ARAYA GELDİ
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Mücevherat sektörünün kanaat önderleri 
Halkbank – Turkishtime Ortak Akıl Toplantıları’nın 16.sında 

bir araya geldi. Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünü 
yaptığı toplantıda kuyumculuk ve mücevherat sektörünün 
sorunları masaya yatırılarak bunlarla ilgili somut çözüm 

önerileri dile getirildi. Toplantıda sektörün atılım vizyonu ile 
ilgili değerlendirmelerde de bulunuldu.
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Prof. Dr. Emre Alkin

Hammaddesi Türkiye’de olmayan bir sektörün kendini ifade etme, anlatma 
mücadelesini dinledim temsilcilerinden. Kendine has problemleri olduğu kadar, 

diğer sektörlerde bulunan anlaşmazlıklar da mevcuttu elbette.

Bir tarafta 
“ithalata vergi 
koyalım, herkes 
Türk mücev-

heri kullansın’’ diyen bir 
kesime karşı, “olmaz öyle 
yanlış iş’’ diyerek küresel 
rekabetin kurallarını 
hatırlatan bir başka kesim 
vadı. Benim kararım belli: 
Markalaşmak için küresel 
markaları engellemek 
akıllıca değil. Yine de bu 
görüşü seslendirenleri 
dikkatlice dinliyorum. 
Belki önemli bir yaklaşım 
yakalarım diye. Toplantı 
masasının etrafında sek-
törün hatırı sayılır kanaat 
önderleri varken, fırsat 
bu fırsat onları konuş-
turup bol bol not aldım. 
Bana ilginç gelen şu oldu: 
Piyasada kıyasıya rekabet 
içinde olan kişilerin sağdu-
yulu fikirlerde birleşmesi 
ve markalaşma adına ortak 
bir vizyonda bulunmaları. 
Tasarım ve üretim konu-
sunda ekiplerini ve mağaza 
zincirlerini kurmuş olan 
sektör temsilcilerinin ya-
nında bir ya da iki mağazalı 
kuyumcuları temsil eden kanaat liderleri 
de masanın etrafında bulunuyordu. Bazı 
konularda anlaşmakta zorlanan taraflar, 
sektörün algısının bazı gelişmeler sebebiyle 
bozulduğu ve düzeltilmesi gerektiği konu-
sunda hemfikirlerdi. Mücevher sektörünün 
bir ülkenin çizgisini göstermekte ne kadar 
önemli olduğunu hatırlatmakta fayda 
olduğu ortada.  Mücevherin şekli, çizgi-
leri ve tasarımı aynı zamanda bir ülkenin 
değerlere olan bakışını da gösteriyor. Bu 
açıdan değerlendirdiğimizde Türkiye’nin 
son bir yılda gölgelenmeye çalışılan algısını 

karar alıcıların gözünde tekrar parlatacak 
sektörlerin başında yer alıyor. Katılımcıla-
rın bazıları ‘’Birlik kurmak’’ diye direttiler. 
Diğerleri bunun nasıl bir fayda getireceği 
konusunda herhangi bir fikir birliğine va-
ramadılar. Bir başka tartışma da yetkili ayar 
evleri üzerine oldu. Detaylarını toplantı ile 
ilgili hazırlanan sayfalarda bulacaksınız. 
Herkesin fikir birliğinde olduğu konular-
dan biri de İstanbul’daki Tarihi Yarıma-
da’nın bir cazibe merkezi haline getirilmesi 
gereğiydi. Özellikle terör saldırıları ve 
15 Temmuz’daki alçak girişimden sonra 

yabancılarda ciddi bir güvenlik 
endişesi oluştuğu herkes tara-
fından kabul ediliyor. Yalnızca 
terör değil dolandırıcılık ve 
kapkaç vakaları da can sıkan 
gelişmeler içinde. Sektörün 
kanaat önderlerinin bu konuda 
bir girişimde bulunulması 
gereği genelde kabul gördü. 
Bir başka nokta da devletin 
ortaya koyduğu Ar-ge, marka 
ve tasarım teşvikleriydi. Bu tip 
teşviklerin sürekli olarak sana-
yi firmaları göz önüne alınarak 
tasarlandığı ancak Türkiye’de-
ki işletmelerin %95’inden 
fazlasında 10 kişiden az insan 
çalıştığının göz ardı edildiği-
nin altı çizildi. Vergilendirme 
sektörün derdini anlatmakta 
zorluk çektiği bir başka konu. 
Ne vatandaşlar ne de devlet 
organlarına bu konuda dertle-
rini anlatamadığını düşünü-
yor sektör temsilcileri. Ham 
maddesi ithal olan bir sektör 
çıkartılan engelleri dinledikçe 
hayretten hayrete düştüm 
diyebilirim. Burada misafir 
ettiğimiz diğer sektörler gibi, 
mücevher sektörünün de 
kitaplara sığmayacak prob-
lemlerini dinledim. Bugüne 

kadar anlattıkları problem sayısı kadar 
problemi de çözmüşler. Büyük bir başarı 
demek lazım. Mücevher sektörünün tanı-
tımla ilgili de problemleri var. Türkiye’deki 
tüm sektörler gibi…Bu konuda değişik 
tarafların mükerrer iş yapması veya çelişkili 
mesajlar vererek algıyı bulandırması ciddi 
şekilde eleştirildi. Ancak ben kendi adıma 
falanca ülkenin mücevherleri iyidir diye bir 
reklam politikası hiç duymadım. İlk önce 
ülke imajı ve algısının yükselmesi lazım ki 
sektörlere ışık verecek bir faydası olsun. 

DEĞERİ ANLAŞILMASI 
GEREKEN MÜCEVHER

Bazı konularda anlaşmakta zorlanan 
taraflar, sektörün algısının bazı 

gelişmeler sebebiyle bozulduğu ve 
düzeltilmesi gerektiği konusunda 

hemfikirlerdi.
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Türkiye’de mücevher ihracatı 
son 10 yılda ciddi ölçüde 
arttı ve bu sektörde Türkiye 
lider ülkelerden biri haline 

geldi. Ancak sektör temsilcilerine göre 
sektörün çözmesi gereken birçok konu 
var. Bunların başında KKDF sorunu 
geliyordu ki, bu mesele toplantının 
hemen ardından hükümet tarafından 
çözüme ulaştırıldı. Katılımcılar, Dubai’de 
getirilen %5 verginin Türkiye için 
ortaya çıkarabileceği avantajlara vurgu 
yaptı. Toplantıda kuyumculuk meslek 
kanunu ve kuyumculuk yasası ile ilgili 
değerlendirmeler de yapıldı. Türkiye’deki 
ayar evlerinin durumu diğer bir 
gündem maddesini oluştururken, 
ayar evleri raporlarının uluslararası 
geçerliliğe sahip olması gerekliliği 
vurgulandı. Tarihi Yarımada’nın 
turistler için cazip hale getirilmesi ve 
turistlere yapılan satışların da ihracat 
rakamlarına yansıması gerekliliği 
üzerinde de değerlendirmeler yapıldı. 
Katılımcılar altın bankacılığının da 
aralarında bulunduğu pek çok konuyu 
detaylı bir şekilde değerlendirme 
fırsatı buldu. İşte sektörde, son yılların 
en önemli toplantılarından biri olan 
Halkbank-Turkishtime Ortak Akıl 
Toplantıları’ndan çıkan sonuçlar. 

MÜCEVHER SEKTÖRÜNÜN YENİ 
ROTASINI BELİRLEYECEK 10 ŞART 

1-Tarihi Yarımada 
iyileştirilmeli 
Istanbul’a gelen turistlerin 
uğramadan ayrılmadığı Tarihi 
Yarımada ve Eminönü bölgeleri 

turistler için bir alışveriş merkezi haline 
getirilmeli. Gerekirse taksi ve turist 
otobüsü dışındaki araç trafiğine de 
kapatılarak ve turistlerin kendilerini 
güvenli hissedeceği ortam yaratılarak 
bu bölgede yüksek satış oranları 
yakalanabilir. Bu bölgenin ıslah edilmesi 
yalnızca mücevher sektörü için değil, 
kumaş sektöründen tekstil sektörüne, 
yeme-içme sektörüne kadar pek çok 
sektörün satışlarını ve istihdamını 
artıracaktır. 

2- Kuyumcu ustaları devlet 
korumasına alınmalı
 Okullarda kuyumculuk 
sektörüyle ilgili bölümlerin 
yer almaması, yer alanlarda 

da talebin ya da devamlılığın 
sağlanamaması sektörün en büyük 
sorunlarından bir tanesi. Nitelikli bir 
ürün ortaya koyabilmek için işçiliğin 
çok önemli olduğu kuyumculuk 
sektöründe, mevcut durumda sayısı 
azalan ustaların devlet koruması altına 

alınması ve kendilerine yetiştirilmek 
üzere eleman temin edilmesi sektörün 
nitelikleştirilebilmesi ve devamlılığının 
sağlanabilmesi için en önemli şartlardan 
bir tanesi. 

3 - Ar-Ge ve tasarım merkezi 
teşvikleri sektöre uygun 
olarak yapılandırılmalı 
Ar-Ge ve tasarım merkezi 
devlet destekleri sektörel 

bazda araştırma yapılarak, sektörün 
doğasına uygun şekilde planlanmamış 
olduğunu belirten katılımcılar, bu 
teşviklere revizyon gelmesi gerektiğini 
dile getirdi. Devletten Ar-Ge desteği 
alabilmek için çok fazla çalışanın 
olması şartının sektör için gereksiz 
olduğu belirtildi. Ar-Ge teşviklerinden 
faydalanabilmek için 5 ila 10 çalışan 
arasının şart koşulmasının sektör için 
ideal rakam olduğu vurgulandı.

4- Sektörel reklam faaliyetleri 
yürütülmeli 
Mücevher sektöründe satışları 
artırmanın en önemli anahtarı reklam 
faaliyetlerine ağırlık vermek. Özellikle 
birincil hedef kitle olan kadınların 
ilgisini ve bilgisini artırmak için 
sektörün kaliteli reklam kampanyaları 
yürütmeyi gerekiyor. Yalnıza marka 
özelin-de değil, sektörü, değerli taşı, 
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altını da anlatan reklam kampanyaları 
hazırlanmalı. Rekabeti artırmasıyla birlikte 
kalite standartlarını da yükseltecek olan bu 
atılım, kamuoyuna sektörün doğru anlatılması 
sorununa da olumlu katkı sağlayacaktır. 

5- Turizm bölgelerinde 
gerçekleştiren satışlar ihracat 
sayılmalı
 Turizm bölgelerinde ve Laleli’de 
de yüksek satış rakamları 

yakaladıklarını belirten sektör temsilcileri 
bu bölgelerde gerçekleştirilen satışların da 
ihracat sayılması gerektiğini belirtti. Bazı 
kuyumcuların yalnızca turizmin yüksek 
olduğu döneminde dükkan açtığı ve 
satışların yüzde 80-90 kadarının turistlere 
yaptığı belirtildi. Ancak bunu yaparken 
sektör temsilcilerinden alınan yüzde 40-
50 oranlarındaki komisyonların olmaması 
gerektiği vurgulandı. 

6- Sektörün imaj sorunu 
çözülmeli 
Sektörün imaj sorunu olduğunu 
dile getiren liderler, kamuoyunun 

ve devletin mücevher sektörüne ihracat, 
gözüyle bakmadığını vurguladı. Her şeyden 
önce sektör kamuoyuna doğru bir dille 
anlatmalı. Sektörde yer alan isimler demeç 
verirken bütün sektör adına verdiklerini 
göz önünde bulundurmalı ve etkin bir dil 
kullanmalı. 

7- Ayar evleri nitelikleştirilmeli 
Katılımcılar, sıklıkla Türkiye’nin 
uluslararası geçerliliği olan ayar 
evlerine sahip olmadığını vurguladı. 
Özellikle altın, gümüş, kıymetli taş 

gibi önemli maddi değeri olan ürünler ithalatçı 
müşteri tarafından geri gönderildiğinde 
masraflar çok artırıyor. Türkiye geçerliliği olan 
ayar evlerine sahip olabilirse bu tip problemler 
ürünün geri gönderilmesi gibi noktalara 
ulaşmadan çözüme kavuşturulabilir. 

8- Gümrükler 7/24 hizmet 
vermeli
Birçok sektör toplantısında olduğu 
gibi mücevher sektörü toplantısının 
katılımcıları da bayramlarda ve 

hafta sonları gümrüğün çalışmamasının 
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ihracatın önünde büyük bir engel 
olduğunu düşünüyor. Sektörün ham 
maddeleri olan altın ve kıymetli taşın 
gümrükten giriş ve çıkışında çok 
fazla vakit kaybedilmesi ve ek olarak 
hafta sonları bayramlar gibi günlerde 
gümrüğün çalışmaması ihracat 
rakamlarını oldukça aşağı çekiyor. 
Yalnızca bayramlarda değil akşam 
17:00’dan sonra da gümrükte hizmet 
alınabiliyor olması gerekiyor. Gümrük 
çalışanlarının tek tip üniformalarının 
olması gerekliliği de yine toplantıda 
dile getirilen konulardan bir tanesi. 

9- Sektörün resmi 
veriye ulaşma sorunu 
çözülmeli 
Türkiye’deki üretici 
sektörler için Türkiye 

İstatistik Kurumu’nun yaptığı 
istikrarlı bir rapor olmaması, 
sektörün gelecek için strateji planı 
hazırlayamamasına ve uygulamaya 
konmuş çalışmaların ne kadar 
verimli olduğunun ölçülememesine 

sebep oluyor. Odaların ve birliklerin 
sektöre dair tuttukları istatistikler 
sektörün geleceğine ışık tutmakta 
yeterli kalmıyor. TÜİK ve Kalkınma 
Bakanlığı’nın sektör temsilcilerine 
sektörün dinamikleriyle ilgili sorular 
sorup, yanıtlarıyla detaylı bir ekonomik 
etki analizi hazırlaması gerekiyor. 

10- Bankalar 
altınla kredi 
vermeli 
Sektörün finans 
alanındaki en 

önemli problemlerinden bir tanesi 
altınla kredi alınamıyor olması. 
Türkiye’deki bankaların mevcut 
düzeninde de kredi sisteminin sektör 
için yeterince hızlı olmadığının 
altı toplantıda birçok kez çizildi. 
Özellikle ihracat gerçekleştirirken 
altınla kredi alabilmek hem zaman 
kazanmak açısından hem de müşteri 
memnuniyeti açısından olumlu 
sonuçlar doğuracaktır.
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MÜCEVHER ALMAYA 
GELİYORLAR

Türkiye’nin en büyük yabancı alım heyeti rekoruna imza atan 
Mücevher İhracatçıları Birliği, 12 – 15 Ekim 2017 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek olan İstanbul Jewelry Show süresince, dünyanın dört 
bir yanından gelen 1000’e yakın yabancı alıcıyı İstanbul’da ağırlayacak. 
Önceki fuarlarda olduğu gibi alım heyetinin fuara hareket kazandırarak 

ihracatı arttırması bekleniyor.

1000’E 
YAKIN YABANCI  

ALICI
Türkiye ihracat odaklı büyüme stratejisi 

uygulayan bir ülke. Bu anlamda biz 
ihracatçılara önemli görev düşüyor. 
Hükümetimizin ihracatın gelişimini 
teşvik eden önemli destekleri var. 
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Mücevher İhracatçıları 
Birliği, düzenlediği 
yabancı alım heyeti 
organizasyonu ile 

12 – 15 Ekim tarihleri arasında 
dünyanın dört bir yanından çok 
sayıda önemli mücevher alıcısını 
İstanbul’da ağırlayacak. Son 
yıllarda fuarların itici gücü olarak 
nitelendirilen organizasyona bu 
fuarda 1000’e yakın yabancı alıcı 
katılacak. 

Türkiye’nin en büyük yabancı 
alım heyeti organizasyonuna imza 
attıklarını belirten Mücevher 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Kamar bu konudaki 
çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

‘’Türkiye, ihracat odaklı büyüme 
stratejisi uygulayan bir ülke. Bu 
anlamda biz ihracatçılara önemli 
görev düşüyor. Hükümetimizin 
ihracatın gelişimini teşvik eden 
önemli destekleri var. Biz de bu 
destekleri en etkin ve amaca uygun 
bir şekilde değerlendirmek için titiz 
çalışmalar yürütüyoruz. Dünyanın 
dört bir yanındaki nitelikli alıcılarla 
ilgili tarama faaliyetleri yapıyoruz. 
Bu nitelikli alıcıları ülkemizdeki 
fuarlarda ağırlıyor ve ticari 
ilişkilerin gelişmesi için çalışıyoruz.

İhracatçı firmalarımızın fuarlardan 
en yüksek faydayı sağlayabilmeleri 
için çalışmalar yapıyoruz. Alım 
heyeti kapsamında ülkemize 

gelen yabancı alıcılar sipariş 
geçtikleri gibi yeni üreticilerle de 
tanışma fırsatı yakalıyorlar. Bu 
sektörümüzün ihracatına olumlu 
yansıyor. Her fuar sonrasında 
yaptığımız gözlemlerde gerek 
Kuyumcukent’te gerekse diğer 
yerlerdeki atölyelerde, fuarda 
alınan siparişlerin üretimi ile 
ilgili yoğunluk yaşanıyor. Bu 
yaptığımız çalışmaların faydalı 
olduğunun bir göstergesi. Ancak 
firmalarımızın yalnızca İstanbul 
fuarlarına odaklanmaları da doğru 
değil. Örneğin Ekim fuarında 
alınan siparişlerin üretilip ihraç 
edilmesi en fazla Ocak ayına kadar 
bir yoğunluk ortaya çıkarıyor. Keza 
mart fuarı siparişleri de Mayıs 
ayına kadar tamamlanmış oluyor.

İhracatta istikrar sağlamalıyız
Bu yüzden bütün ihracatçı 
firmalarımızın istikrarlı bir 
performans sergilemeleri 
gerekiyor. JCK Las Vegas, 
VicenzaOro, Inhorgenta ve 
Hong Kong gibi önemli fuarlara 
da katılım gösterilmeli. Hatta 
katılım gösterilen fuarlar daha 
da arttırılmalı. Hedef pazarlar 
belirlenip bu pazarlardaki talebin 
yapısına uygun koleksiyonlar 
üretilip, bu pazarlara uygun 
pazarlama ve satış stratejileri 
geliştirilmeli. Yalnızca yılda iki 
kez İstanbul fuarlarına yönelik 
çalışmalarla yetinilmemeli.

Alım heyeti tek başına yeterli 
olmaz
Mücevher İhracatçıları Birliği 
olarak, fuarların olumlu geçmesi 
için projeler ortaya koyuyoruz. 
Ancak bu tek başına yeterli değil. 
Firmalarımızın da fuara iyi 
hazırlanmaları gerekiyor. Ancak 
firmalarımız yeterli çalışma 
yapmaz, yeni koleksiyonlar 
üretmez, yaratıcı pazarlama 
çalışmaları ortaya koymazlarsa, 
yabancı alım heyetindeki 
misafirlerimiz değil ücretsiz, 
üzerine ödeme dahi yapsak bir 
daha fuarlarımıza gelmezler. 
Yabancı ziyaretçilerin beklentilerini 
karşılayacak hazırlıklar yapmalıyız. 

Katılımcılarımızın memnun 
olması için fuara hazır olmaları 
gerek
Pek çok ihracatçı firmamız alım 
heyeti kapsamında fuara gelen 
alıcılarla ticari ilişkiler kuruyor 
ve bu organizasyondan memnun 
kalıyor. Ama bazı firmaların 
da memnun olmadıklarını 
gözlemliyoruz. Memnun olmayan 
firmalara baktığımız zaman 
birtakım eksikler görüyoruz. 
Fuarlara iyi hazırlanılmaz, yeni 
koleksiyonlar geliştirmezsek o 
fuarlardan yüksek performans 
beklemek bek de doğru olmaz. 
Tüm firmalarımızın doğru bir 
şekilde hazırlandığı verimli bir fuar 
geçirmemizi diliyorum.”
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FUAR KATILIMCILARINA 
30.000 TL’YE KADAR DESTEK
Mücevher İhracatçıları Birliği’nin çalışmaları neticesinde 12 – 15 
Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Jewelry 
Show, Ekonomi Bakanlığı tarafından ‘’Desteklenecek Yurtiçi Fuarlar 
Listesi’’ne dahil edildi. Buna göre fuar katılımcılarının yer kirası ve 
stand konstruksiyon giderlerinin 30.000 TL’ye kadar olan kısmı destek 
kapsamına alındı. 

Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nin girişimleri 
neticesinde İstanbul 
Jewelry Show 

Desteklenecek Yurtiçi Fuarlar 
Listesi’ne dahil edildi. Sektörel 
Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların 
Desteklenmesine İlişkin 2014/4 sayılı 
Karar uyarınca, şahıs şirketi olmayan 
İstanbul Jewelry Show katılımcıları, 
yer kirası ve stand konstruksiyon 
giderlerinin  30.000 TL’ye kadar kısmı 
için bu destekten faydalanabilecekler. 
Destek %50 oranını geçemeyecek. 
Başvuruların fuar bitiminden itibaren 
3 ay içinde, bağlı bulunulan İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliği’ne yapılması 
gerekiyor.  

Bu konulara dikkat!
• Destekten şahıs şirketleri 
yararlanamaz.

• Fuar bitiminden sonra 3 ay içinde 
başvurular yapılmalıdır.

• Başvurularınızı İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterliği’ne yapabilirsiniz. 

• Fuarın ilk günü mutlaka standınızı 
açmalısınız.

• Fuar sona ermeden ürünlerini 
toplamak suretiyle standınızi 
boşaltmayın.

• Stand alanı içinde, başka bir firmanın 
unvanı, tescilli markası veya logosuna 
yer vermeyin.

• Kendi ürünleriniz veya pazarlamasını 
yaptığınız Türkiye’de üretilen ürünler 
dışında farklı şirketlere ait ürünleri 
sergilemeyin.

• Fuar süresince gösterdiğiniz pazarlama 
yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz 
itibarını zedelememeye dikkat edin.

• Katılımcı başvuru evrakları arasında 
sayılan geçerli Kapasite Raporu veya 
Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, 
Marka Tescil Belgesini İhracatçı 
Birliklerine elektronik ortamda tanıtır 
ve firma kaydını yaptırır.

• Katılımcı, stand alanında, kendisinin 
veya yazılı izni olmak kaydıyla 
aralarında ortaklık ilişkisi bulunan 
Türkiye’de yerleşik şirketin veya 
pazarlamacısı olduğu Türkiye’de yerleşik 
şirketin ticaret unvanı veya tescilli 
markasından en az birisine yer vermek 
zorundadır.

SCANNING
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FUAR KATILIMLARI DESTEK KAPSAMINDA

30bin TL

Fuar Katılım Desteği / (Boş Alan Ve Stant Harcamaları)

ÜST SINIR (TL)

YURTİÇİ
FUAR KATILIMCI
FİRMA
DESTEĞİ

%50
Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi Fuarlara Katılım Desteği 30 Bin Türk Lirası %50

NEDİR? DESTEK KAPSAMI?
Sektörel Nitelikli 
Uluslararası Yurt İçi 
Fuarlara katılan firmalara 
destek sağlanmaktadır. 

Yer kirası ve stand konstrüksiyonu için ödenen 
fatura tutarının % 50’si destek kapsamında 
katılımcıya ödenir. Katılımcıya fuar bazında 
ödenecek destek tutarı, en fazla 30.000 TL’dir.

BAŞVURU 
SÜRESİ
Fuarın bitiş tarihini 
müteakip 3 ay içerisinde 
yapılmalıdır.

BAŞVURU
YERİ
Başvurular İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterliği’ne yapılır.

DESTEK ORANI

Ortak standla fuara katılma 
durumunda, ortak katılan 

firmalardan stand alanında unvanı 
markası görünen tek bir şirket 
destek alabilir. Ayrı bir stand 

alanı olmayan şirketler destekten 
yararlanamazlar.

Kapasite raporu ya da fuardan önce 

başvuruyu gösteren belge

Kapasite raporu yoksa;

İmalatçının kapasite raporu,

 İmalatçının imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi

İmalatçı ile fuarda önce imzalanmış 

“pazarlama sözleşmesi”
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Global mücevher endüstrisinin en büyük fuarı olarak kabul edilen Hong Kong 
Jewellery And Gaim Fair, 13 – 17 Eylül  tarihleri arasında Asia World Expo ve 
15 – 19 Eylül tarihleri arasında Hong Kong International Exhibition Centre’da 
olmak üzere iki ayrı yerde  gerçekleştirildi. Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 
düzenlediği milli katılım organizasyonu çerçevesinde Türkiye’den 53 firma fuarda 
ziyaretçilerini ağırladı.

UBM Asia tarafından 
organize edilen ve global 
mücevher mücevher 
endüstrisinin en büyük 

fuarı olarak kabul edilen Hong Kong 
Jewellery And Gaim Fair, 13 – 17 
Eylül  tarihleri arasında Asia World 
Expo ve 15 – 19 Eylül tarihleri arasında 
Hong Kong International Exhibition 
Centre’da olmak üzere iki ayrı yerde  
gerçekleştirildi. 135.000 metrekare 
toplam alanda, 55 ülkeden 3615 
firmanın katıldığı fuarı, dünyanın 

dört bir yanından Hong Kong’a gelen  
56.000’den fazla sektör profesyoneli 
ziyaret etti.  

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 
düzenlediği milli fuar katılımı 
organizasyonu çerçevesinde 
Türkiye kuyumculuk ve mücevherat 
sektöründen 53 firma, 3G ve 5C 
salonlarında toplam 690 m2 büyüklüğe 
sahip Türk Pavilyonunda  ülkemizi 
temsil etti. 

Fuarla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Mücevher İhracatçıları Birliği 
Başkanı Ayhan Güner, düzenledikleri 
milli fuar katılımı organizasyonları 
ile ihracatçılara destek olmaya ve 
yol göstermeye devam edeceklerini 
belirterek şu noktaların altını çizdi; 

‘’Miili fuar katılım organizasyonlarına 
özel önem veriyoruz. Bu yüzden 
Hong Kong ve JCK Las Vegas başta 
olmak üzere yurtdışı fuarlara yönelik 
milli katılım organizasyonları 
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135.000 metrekare 
toplam alanda, 55 
ülkeden 3615 firmanın 
katıldığı fuarı, dünyanın 
dört bir yanından 
Hong Kong’a gelen  
56.000’den fazla sektör 
profesyoneli ziyaret etti.  

tertipliyoruz. Örneğin önümüzdeki 
şubat ayında İngiltere’nin Birmhingam 
şehrinde gerçekleştirilecek olan fuar 
için de milli katılım organizasyonu 
tertipleyeceğiz. Hong Kong Jewelry 
and Gem Fair dünyanın en büyük fuarı 
olma özelliğine sahip. Dünyanın dört 
bir yanından alıcının ziyaret ettiği, 
dünya mücevher trendlerini takip 
edebileceğiniz ve önemli bağlantılar 
kurabileceğiniz bir fuar. Biz de bu 
fuara etkili katılım göstererek henüz 
İstanbul’a getiremediğimiz alıcılara 
ulaşmayı hedefliyoruz. Yavaş ama emin 
adımlarla sektörümüzü ve ihracatımız 
geliştiriyoruz. Türkiye olarak halen 
dünya mücevher pazarında yüzde 1,6 
olan payımızı 2023 yılına kadar yüzde 
4,2’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Çin 
sürekli zenginleşen nüfusu ile, Hong 
Kong da konumu ve sağladığı vergi 
avantajları ile mücevher ticaretinin 
yoğun olarak yapıldığı yerler olarak öne 
çıkıyor. Dünyanın en önemli ve büyük 
mücevher pazarı olan Çin’deki payımız 
binde bir seviyesinde; bu da kat edilecek 
çok yolumuz olduğunu ve Çin’in ne 
kadar önemli olduğunu gösteriyor.”

Çin’in mücevher sektörü ile ilgili en 
büyük ticari partnerlerinin Hindistan, 
ABD, Fransa ve İtalya olduğuna 
dikkat çeken Güner, dünyanın en 
önemli ticaret üslerinden biri olan 
Hong Kong’un bütün Uzakdoğu 
pazarına erişim sağlamak konusunda 
önemli bir konumda bulunduğunu 
söyledi. Gerçekleştirdikleri çalışmalar 
neticesinde Türkiye’nin itibarını 

desteklediklerini anlatan Güner 
böylelikle MİB’in onbinlerce 
kilometrelik uzaklığa rağmen 
ASEAN+8 yönetimine girdiğini 
anımsattı. Bu çalışmaların mücevher 
ticaretini destekleyeceğini belirten 
Güner; “Sektörümüzün önde gelen 
temsilcileriyle beraber bu hedefe 
odaklandık. 53 üyemizle birlikte 
ülkemizi ve sektörümüzü en iyi şekilde 
temsil etmek üzere dünyanın en önemli 
fuarında gövde gösterisi yapacağız” diye 
konuştu.

Fuarın Türk ürünlerinin Uzakdoğu 
pazarı tarafından tanınması açısından 

da önemli olduğunu belirten 
Güner toplam 135.000 m2 alanda 
gerçekleştirilen fuarda 50 farklı ülkeden 
bin 599 yerel 2 bin 16 yabancı toplam 3 
bin 615 firmanın yer aldığını ve  fuar’ı 
145 farklı ülkeden toplam 55 bin 704 
kişinin ziyaret ettiğini söyledi. 

ABD ve Avrupa Birliği’nin en önemli 
pazarları olduğunu bildiren Güner, 
İngiltere ve İtalya’dan da gösterilen 
ilgiden memnun olduklarını ifade 
ederek fuardaki performansın Ekim 
ve Mart aylarındaki İstanbul Jewelry 
Show’a katılımı destekleyeceğini dile 
getirdi.
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Türkiye için Fırsat
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ayhan Güner, 
“Daha önce bizde hiç Iraklı 
şirket yoktu. Dubai’deki 
tüm ürün ticaretine 
yüzde 5 vergi getirildi. Bu 
yüzden özellikle mücevher 
satan Iraklı şirketler 
Dubai’den Türkiye’ye geldi. 
Türkiye’de mal yaptırıp, 
Irak’a gönderiyorlar. 
Organizasyonu Dubai’den 
Türkiye’ye kaydırdılar. 
Türkler burada üretiyor, 
Dubai’de satıyor” 
dedi. Dubai’nin yüzde 
5 vergi koymasının 
Türkiye açısından fırsat 
doğurduğunu vurgulayan 
Güner, “Belki bin tane 
yabancı şirket Dubai’den 

Türkiye’ye gelecek. Ama 
bunun tanıtımının yapılması 
lazım. Tanıtım için Ekonomi 
Bakanlığı’ndan bütçe istedik. 
Ancak henüz alamadık. Bu 
durum, bütün sektörler için 
geçerli.” diye konuştu.

Bürokrasi Azaltılmalı
Ayhan Güner, mücevher 
sektörünün ihracatta 
başarılı bir yükseliş 
trendine girdiğini, yabancı 
yatırımcının da Türkiye’ye 
çekilmesi gerektiğini söyledi. 
Yabancı yatırımcılar için 
bürokratik zorlukların halen 
fazla olduğunu ifade eden 
Güner, bunun azaltılmasıyla 
Dubai başta olmak üzere pek 
çok ülkeden yatırımcının 
Türkiye’ye gelebileceğini 
kaydetti.

“Dubai bütün sektörlere yüzde 5 
vergi koydurdu, şartlar ağırlaştı.

Yılbaşında da KDV geliyor, 
Dubai bitiyor. Bunu Türkiye’nin 

değerlendirmesi lazım.”
AYHAN GÜNER

İHRACAT RAKAMLARINDAKİ 
IRAK ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ
2017’nin ilk 8 ayında Irak’a yapılan mücevher ihracatı yüzde 829.2 artışla 
63.4 milyon dolardan 589.3 milyon dolara yükseldi. Irak’ta yaşanan ihracat 
artışının Dubai’den Türkiye’ye taşınan Iraklı tüccarlardan kaynaklandığını 
söyleyen MİB Başkanı Ayhan Güner, İstanbul Kuyumcukent’te son 6 ayda 
70-80 adet Iraklı şirketin kurulduğunu belirtti.
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İKO Gemoloji 
laboratuvarının hizmete 
girdiği günde ulusal 
basına açıklama yapan 

İKO Başkanı Norary İşler’e 
sektör temsilcilerinden 
tepkiler çığ gibi büyüyor. 
Başkan İşler; kuyumcuların 
sattıkları mücevher ile 
ilgili yılladır verdikleri 
kurumsal sertifikaların bir 
anlamı bulunmadığını ve 
bu sertifikaların çoğunun 
yanlış, yanıltıcı olduğunu 
açıklamıştı. Bu demecin 
ardından İTO Kuyumculuk 
Komite Başkanı Erhan 
Hoşhanlı, yaptığı açıklamada, 
kuyumculuk mesleğinin 
gelenekleri ve sektörün 
tarihsel kriterleri olduğunu 
belirterek, kuyumcu 
denildiğinde akla güvenilir 
bir kimsenin geldiğini, 
kuyumcunun temel vasfının 
güven olduğunu, kendisi de 
bir kuyumcu olan Norayr 
İşler’in açıklamalarını büyük 
üzüntüyle dinlediklerini 
söyledi.

Bu iddiaların sansasyon 
oluşturmak için dile 
getirdiğini bildiren Hoşhanlı, 
“Bu haberler yanlıştır, sektöre 
hakaret içeren açıklamaları 

doğru bulmuyoruz. Bu 
iddiaları sektör olarak kabul 
etmiyoruz. İTO Kuyumculuk 
Komitesi olarak bu iddiaları 
reddediyoruz. Bu asılsız 
iddialar meslek etiğine de 
ticaret etiğine de aykırıdır. 
Bunlar yanlış beyanlardır. 
Maksadını aşan haksız 
ithamlarda bulunmak, sektör 
temsilcisine yakışmıyor. 
Bu açıklamanın İKO’nun 
gemoloji laboratuvar açılışına 
gelmesi de ayrıca manidardır. 

Niye yıllar önce söylenmedi 
de bugün dile getirildi” diye 
konuştu.

İstanbul›da yaklaşık 8 bin 
kuyumcu bulunduğunu 
bildiren Hoşhanlı, güven 
duygusunu sarsacak 
beyanlarda bulunmanın 
kuyumculuk camiasına 
yapılmış çok büyük bir yanlış 
olduğunu, kuyumculuk 
camiasının güvenilir 
belgelere sahip olduğunu ve 

kuyumcuların güven esasıyla 
çalıştığını vurguladı.

Hoşhanlı, “Güvenilir 
olmayan zaten kuyumculuk 
yapamaz, sektörde 
barınamaz. Kuyumcunun 
verdiği her belge onun 
teminatıdır, geçerlidir.” dedi.

Güveni zedeleyecek herhangi 
bir olayda kuyumcuları 
denetleyen mekanizmalar 
olduğunu bildiren Hoşhanlı, 
şunları kaydetti:

“Kuyumculukta iç denetim 
mekanizması vardır. Yanlış 
bir şey yapan kuyumcu 
ticaret hayatını devam 
ettiremez. Sorunlu mal satan 
kuyumcu sektörde dışlanır. 
Kendi içinde yanlış yapanı 
barındırmayan sektör, 
müşterisine daha dikkatli 
davranmaktadır. Sadece 
uluslararası sertifika veren 
kuruluşların sertifikalarının 
meşru olduğunu öne 
sürmek, akıllara birçok 
soruları getirir. Mesleğimizin 
en önemli mevkilerinden 
birinde yer alan İKO 
Başkanımız bu açıklamasını 
düzeltmeli ve maksadını aşan 
ifadesi için sektörden özür 
dilemelidir.”

HOŞHANLI “NORAYR İŞLER 
BİNDİĞİ DALI KESMEKTEDİR”
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norary İşler’in İKO 
Gemoloji Laboratuvarı açılışında, “Türkiye’deki kuyumcuların verdikleri mücevher 
sertifikaları geçersiz ve büyük çoğunluğu yanlıştır” açıklamasına tepkiler artarak 
büyüyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Komitesi Başkanı Erhan 
Hoşhanlı, Türkiye’de mücevherlerin yanında verilen sertifikaların geçersiz 
olduğuna ilişkin medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu ve İKO Başkanı 
Norary İşler’in bir kuyumcu olarak adeta harakiri yaptığını ifade etti.

Erhan Hoşhanlı
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TÜRKİYE ASEAN+8 
YÖNETİMİNE GİRDİ

Mücevher ihracatını geliştirebilmek amacıyla dünyanın her köşesine 
giden Mücevher İhracatçıları Birliği, dünyanın en önemli mücevher 

pazarının bulunduğu ASEAN+8 Kuyumcu Birlikleri yönetimine girdi. 
MİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Özkök; ASEAN’da 
birliğimizin temsil edilecek olmasının sektörün ulaştığı konumu 

göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.
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Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkan Yardımcısı 
Can Özkök, Mücevher 
sektörünü ve ihracatını 

geliştirmek amacıyla sürekli yeni 
adımlar attıklarını ve istikrarlı 
çalışmalarının neticesinde Türkiye’nin 
dünya mücevher pazarındaki payının 
ve ağırlığının geliştiğini söyledi. 
Özkök, bu sene Myanmar’ın başkenti 
Nay Pyi Taw’da, Myanmar Gems & 
Jewelry Entrepreneurs Association ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen ASEAN+8 
zirvesine MİB’i temsilen katılan 
heyetin başarılı çalışmalar yaptığını ve 
Mücevher İhracatçıları Birliği danışmanı 
Oğuz Özdemir’in ASEAN+8 İcra 
Kuruluna seçilerek Birliği temsil edecek 
olmasının da bu başarılı çalışmaların 
sonucu olduğunu belirtti.

ASEAN +8 Kuyumcu Birlikleri 
Zirvesi’nin önemine dikkat çeken 
Özkök, birlik üyeleri arasında 
bulunan Malezya, Hindistan, Hong 
Kong, Filipinler gibi ülkelerin hem 
ekonomik büyüklük hem de mücevher 
ticaretindeki paylarına dikkat çekti. 
Sadece Tayland’ın 2016 yılında 14,2 
milyar USD değerli taş ve mücevher 
ihracatı gerçekleştirdiğini söyleyen 
Atayık, Hindistan’ın da hem üretim 
hem de ihracattaki payına dikkat çekti. 
Hindistan 2016 yılında 43 milyar 
USD mücevher ihracatı gerçekleştirdi. 
Bu kadar büyük bir pazarın Türkiye 
için önemli olduğunu ve son yıllarda 
ASEAN+8 Kuyumcu Birlikleri Zirve 
toplantıların katılarak ilişkileri 
geliştirdiklerini belirten Özkök; bu 
çalışmaların neticesinde MİB’i temsilen 
Oğuz Özdemir’in birlik yönetimine 
seçilmesinden gurur duyduklarını 
belirtti.

ASEAN+8 Kuyumcu Birlikleri İcra 
Kurulu üyeliği görevine seçilen Oğuz 
Özdemir ASEAN+8 bölgesinin hem 

coğrafi hem de ekonomik olarak 
çok büyük ve gelecek vaad eden bir 
bölge olduğunu anlattı. ASEAN üyesi 
ülkelerin sadece mücevher sektörü değil 
tüm alanlarda iddialı olduklarına dikkat 
çeken Özdemir bu nedenle ülkelerin 
vergi ve ticaret uygulamalarının 
geliştirilmesinin bölge ile ticaretini 
arttırmak isteyen Türkiye için önemli 
olduğunu belirtti. 

ASEAN+8 ülkelerinin kuyumcu 
birliklerini temsilen zirveye katılan 
temsilcilerin Türkiye’nin sunumunu 
ilgiyle izlediklerini ve sunum sonrasında 
Türkiye ile iş birliği koşullarını 
sorduklarını anlatan Özdemir; 
Türkiye’nin ASEAN+8 ülkeleri için; 
ASEAN+8 ülkelerinin de Türkiye için 
değerli katkılar yapabileceğini belirtti. 
Özellikle son dönemde İstanbul Elmas 
Borsası’nda işlem yapılabilmesinin 
kolaylaşmasının başta elmas olmak 

üzere değerli taş ticaretini daha güvenli 
hale getirdiğini söyleyen Özdemir; 
Türk mücevher endüstrisinin genellikle 
değerli taş ihracatı yapan ülkeler 
açısından çekici olduğunu söyledi. Türk 
mücevher sektörünün Hindistan, Hong 
Kong gibi ülkelerle rekabet halinde 
olduğuna dikkat çeken Özdemir, bu 
ülkelerle iş birliğinin geliştirmesinin 
mücevher ihracatını da olumlu 
etkileyeceğini belirtti. 

Myanmar’ın özellikle renkli taş üreten 
bir ülke olarak yeni yenidünyaya 
açıldığına dikkat çeken Özdemir 
Türkiye’nin bu ülkeye vereceği 
desteğin Türkiye’ye katma değer olarak 
geri döneceğini bildirdi. Mücevher 
ithalatında yüzde 35 vergi uygulayan 
Myanmar ticareti geliştirmek amacıyla 
bu vergiyi yüzde 6’ya düşürmeye 
hazırlanıyor.

ASEAN’da birliğimizin temsil edilecek 
olması sektörün ulaştığı konumu 
göstermesi açısından oldukça önemlidir.
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Futbolcu olsaydım 
Türkiye ismimi duyardı…

Meltem Şahan…. Pırıl 
pırıl bir Türk genci… 
Mücevher tasarımı 
üzerinde çalışmalar yapan 

Şahan’ın hayatı Mücevher İhracatçıları 
Birliği (JTR) tarafından düzenlenen 
AJUR Mücevher Takı Tasarımı 
Yarışması’nda dereceye girdikten sonra 
değişti. Mücevher İhracatçıları Birliği 
tarafından yurt dışında çalışmaları 
desteklenen Şahan dünyanın en 
önemli mücevher yayınlarından biri 
olan JNA dergisi tarafından Çin’in 
Shenzen şehrinde düzenlenen Xifu 
Uluslararası Altın Düğün Takısı Tasarım 
Yarışmasında (Xifu International Gold 
Wedding Jewellery Design Competition 
2017) Tree of Life tasarımı ile dünya 
ikincisi oldu.

Ülkemizi başarılı tasarımlarıyla 
gururlandıran Şahan mücevher tasarımı 
hikayesinin nasıl başladığını şu sözlerle 
anlattı:

“Çizime olan tutkum küçük yaşlarda 
başladı. Güzel Sanatlar Lisesi Resim 
Bölümü’nün ardından Dokuz Eylül 
Üniversitesi Moda Aksesuar Bölümünü 
bitirdim ve yıllarca saraç ürünleri 
alanında tasarım yaptım. Mücevher 
sektörüne ilgim vardı ama İzmir’de 
yaşadığım için bu alana yönelmemiştim. 
Daha sonra Ajur Mücevher Tasarım 
Yarışmasını duydum ve katıldım. 
Finalist olunca İstanbul’a gelip takı 
sektörüne girmeye karar verdim. 
Yarışmada gösterdiğim başarı beni 
motive etti ve kendime olan inancımı 

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği 
Ajur Mücevher Takı Tasarımı Yarışması’nda 
dereceye giren Meltem Şahan JNA tarafından 
Çin / Shenzen’de düzenlenen Xifu Uluslararası 
Altın Düğün Takısı Tasarım Yarışmasında 
dünya ikincisi oldu. Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nin çalışmalarının, ülkemizde 
mücevher tasarımı bilincinin gelişmesinde 
önemli olduğunu belirten Şahan bu sayede 
çalışmalarını uluslararası platformda tanıtma 
imkanı bulduğunu anlattı.

Dünya çapında 
başarıya imza 
atan Türk 
tasarımcı 
Meltem Şahan:
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arttırdı. Yaklaşık 4 yıldır İstanbul’da 
bazı seçkin firmalara tasarım desteği 
veriyorum. Bu yıl da ilk kez uluslararası 
bir yarışmaya katıldım ve Xifu Tasarım 
Yarışmasında ikincilik ödülü aldım.”

Meltem Şahan Ajur Mücevher Takı 
Tasarım Yarışması öncesi ve sonrasında 
yaşadıklarını anlatırken, AJUR’u 
dönüm noktası olarak tanımladı.

“Bu sektörü tanıtan ve yeni 
tasarımcıları bu alana kazandıran 
önemli bir oluşum olduğunu 
düşünüyorum. Ben de bu yarışma 
sayesinde bu sektörde yerimi ön 
saflardan aldım. Benim dönüm noktam 
diyebilirim Ajur için. Mücevher 
İhracatçıları Birliği’nin bu konuda 
verdiği destek kariyerime önemli katkı 
sağladı. Ayrıca Ajur Takı Tasarım 
Yarışması’da tasarımımı hayata 
geçirmemde destek olan Sina Montür’e 
de teşekkür etmek istiyorum.”

Türkiye’yi uluslararası platformda 
temsil etmenin heyecan verici 
olduğunu anlatan Şahan duygularını 
ifade ederken; “Öncelikle gurur verici, 
aynı zamanda Türkiye’nin de tasarım 
alanında başarılı olduğunu ispat 
etmiş olmanın rahatlığını yaşıyorum. 
Muhteşem bir ilgi vardı, rüya gibiydi 
gerçekten.” diye konuştu.

Türk kuyumculuk ve mücevherat 
sektörünün tasarımın değerinin 
farkında olduğuna dikkat çeken Şahan 
sektörün geleceğinin umut verici 
olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye’de tasarımın gerekliliği fark 
edildi ve bunun için önemli adımlar 
atılıyor. Fakat hala biz tasarımcıların 
değeri dünya sıralamasında 
doğru yere oturmuş değil. Ben 
bu ödülle biraz da farkındalık 
yaratmayı umuyorum. Sporcu 
(özellikle futbolcu) olsaydım tüm 
Türkiye’de adım duyulurdu. Artık 
tasarımcılara güvenmeleri ve teşvik 
etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu 
sayede özgün markalar oluşacak ve 
dünyada başı çekecektir. Bu konuda 
da Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 
çalışmalarının son derece faydalı 
olduğunu düşünüyorum.

Şu anda bağımsız olarak çalıştığını 
anlatan Meltem Şahan’ın hedefi 
kendi markasını yaratmak… Şu anda 
bağımsız olarak çalıştığını anlatan 
Şahan, yarışmadan sonra hem 
Türkiye hem de yurtdışından gelen iş 
tekliflerini de değerlendiriyor.

Yarışmada gösterdiğim başarı 
beni motive etti ve kendime 

olan inancımı arttırdı. 
Yaklaşık 4 yıldır İstanbul’da 

bazı seçkin firmalara tasarım 
desteği veriyorum. Bu yıl 
da ilk kez uluslararası bir 

yarışmaya katıldım ve Xifu 
Tasarım Yarışmasında ikincilik 

ödülü aldım.

Meltem Şahan
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Vicenzaoro’da  
Ziyaretçi Sayısı 
%20 Artışla 
23.000’e Ulaştı

Rimini Fiera ve Fiera di 
Vicenza işbirliği ile İtalyan 
(IEG) tarafından düzenlenen 
Uluslararası Mücevher Fuarı 

sona erdi. Beş günlük etkinlik, 2016 
yılına göre &22,7 artışla 115 ülkeden 
14.385 alıcıyı ve toplam 23.176 kişiyi 
ağırladı. Bu geçtiğimiz yıla göre &20 artış 
anlamına geliyor.

2007 yılından bu yana en iyi sonuç
Bu yıl düzenlenen fuarda 2007 
yılından bu yana en iyi sonuç elde 
edildi. Sergilenen markaların ve 
mücevherlerin kalitesinin artırılması 
üzerine yoğunlaşan fuar uluslararası 
ticaret ağının önemli unsurlarından 
biri konumunda. Dijital içerik de dahil 
olmak üzere yüksek katma değerli içerik, 
Endüstri 4.0., mücevher endüstrisinin 
büyük dönüşümlere eşlik etmesi, 
sürdürülebilirlik, zincir mağazalar, özel 

dijital portallar organizasyonun önemli 
gündem maddeleri arasında yer aldı. 
Bu yüzden alanında dünyanın 3 önemli 
organizasyonundan biri olan VicenzaOro 
yüksek bir katılıma sahne oldu.

Bu bağlamda, VICENZAORO Eylül 
ayında, büyük pazarlardan 500 alıcı ve 
ICE Ajansının desteğiyle fuar sırasında 
özel servislerden yararlanan ve IEG 
tarafından doğrudan yönetilen 800 
alıcıya ev sahipliği yaptı.

Önemli referans pazarlardan gelen 
düşünce liderleri ve trend belirleyicileri, 
kapsamlı konferanslarda etkili 
konuşmacılar ve ulusal ve uluslararası 
medyadan 100’ün üzerinde gazeteci bu 
yılki fuarda yer aldı. Yaklaşık 70 etkinlik 
düzenlendi ve 2016 organizasyonuna 
kıyasla bu sayı iki kat arttı: Aynı zamanda 
dijital kanalda da büyüme gözlendi. 

“Yeşil Mücevherler” temasıyla düzenlenen 
Uluslararası Mücevher Fuarı 22 – 27 Eylül 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bir sonraki 
VICENZAORO SHOW 15 – 18 Kasım tarihleri 
arasında Dubai’de gerçekleştirilecek.

NOT ALIN!
 Dünyanın en önemli 
organizasyonlarından 
biri olan ViceozaOro 

Winter ise 19 – 24 Ocak 
2018 tarihlerinde 

sahne alacak.
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Yenilenen vicenzaoro.com sitesinin 
ziyaretçisi %30 artarken, içerik 3 kat 
daha fazla görüntülendi.

Çağdaş, dijital ve gezilebilir bir tasarıma 
sahip bir sergi formatında Sergide 
36 ülkeden 1.300 marka, Icon, Look, 
Creation, Expression ve Essence 
konseptlerindeki salonlarda fuarda yer 
aldı. Bu süreçte uluslararası arz ve talep 
arasındaki iş görüşmelerini teşvik etmek 
için oluşturulmuş birinci sınıf proje 
gerçekleştirildi.

Özellikle Avrupa ülkelerinden alıcılarda 
önemli artış gözlenirken Almanya, 
İngiltere, Fransa, Belçika ve İspanya’dan 
ziyaretçi sayısı kaydadeğer gelişim 
gösterdi. Orta ve Doğu Avrupa’dan 
önemli oranda ziyaretçi artışı dikkat 
çekti. Türkiye’den gelen katılımcı ve 
ziyaretçi sayısı da arttı. Orta Doğu’dan 

gelen nitelikli alıcıların sayısı aynı 
kalırken İran’dan önemli ölçüde artan 
bir katılım oldu. Rusça konuşan ülkeler 
ise olumlu bir iyileşme gösterdi.

VICENZAORO Eylül 2017’in ana 
konusu, küresel kuyumculuk ve 
kuyumculuk sektöründe kullanılan tüm 
materyallerin toplumsal sorumluluk ve 
kaynak politikaları kavramlarının öne 
çıktığı “Yeşil Mücevher” idi. Fuarda 
düzenlenen konferanslarda şeffaf, 
sertifikalı, etik, sürdürülebilir ürünlere 
olan ilgi, yeni tüketicilerin tedarik 
zincirlerine olan talebinin artışı, yeni 
dönemde rekabet edebilme konusunda 
şirketlerin yapması gerekenler gibi 
önemli konulara değinildi. 

IGE Genel Müdür Yardımcısı Matteo 
Marzotto, fuar ile ilgili yaptığı 
değerlendirmede şu noktaların altını 

çizdi. “VICENZAORO, IEG’nin 
yenilikçi vizyonunu tam olarak 
temsil ediyor. Birinci sınıf tedarik 
zincirini teşvik eden ve tüm endüstri 
oyuncularıyla etkileşim kurabilen, 
onları verimli bir sistematik tartışmada 
aynı masada toplayan, en yüksek 
uluslararası katılım oranına sahip olan 
projedir. VicenzaOro dünyanın en iyi 
mücevherlerinin elçiliğini yapan seçkin 
bir etkinliktir.

Ajandanıza not alın
IGE tarafından organize edilecek olan 
ilk fuar 21-23 Ekim tarihleri arasında 
Arezzo’da gerçekleştirilecek. Bir sonraki 
etkinlik ise 15 – 18 Kasım tarihleri 
arasında Dubai’de ziyaretçilerini 
ağırlayacak. Dünyanın en önemli 
organizasyonlarından biri olan 
ViceozaOro Winter ise 19 – 24 Ocak 
2018 tarihlerinde sahne alacak.
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Dünyanın sayılı altın üretici ve ihracatçısı ülkelerinden birisi 
konumunda bulunan Türkiye aynı zamanda dünyanın en 

zengin montür model çeşitliliğine sahip ülkesi konumunda 
bulunuyor. Her yıl üretilen binlerce model dünyanın dört bir 
yanındaki fabrika ve atölyelerde mücevher haline dönüşüyor. 
Montür alanında Türkiye, Güney Kore ile birlikte dünyanın 

zirvesinde bulunuyor.

Montür Kategorisi Lideri 
TÜRKİYE
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Mücevher endüstrisinde 
en önemli kategorilerden 
biri de montür. Değerli 
taşların birer mücevhere 

dönüşmesinde şüphesiz ki montür 
tasarımı, çeşitliliği ve üretim kalitesi 
son derece önemli rol oynuyor. Türkiye 
bu kategorinin dünyadaki en önemli 
aktörlerinden biri konumunda. Tasarım 
çeşitliliği, hazır stok miktarı, üretim 
kalitesi gibi konularda oldukça önemli 
avantajlara sahip olan Türkiye bu 
yönleriyle bu kategoride Güney Kore’yi 
geride bıraktı.

Montür pazarının büyüklüğünü 
anlamak için dünya mücevher pazarının 
büyüklüğünü iyi okumamız gerekiyor. 
Çünkü her bir mücevher mutlaka 
değerli taşların montürlenmesi ile 
hayat bulmak durumunda. Dünya 
genelinde, 2016 yılında elmas 
mücevherat talebi, ABD’den gelen 
talebin artması neticesinde 80 milyar 
dolara ulaştı. ABD pazarında yaşanan 
artış neticesinde bu ülkede mücevher 
talebi 40 milyar doların da üzerine çıktı. 
Her ne kadar Hindistan pazarından 
kaynaklı bir gerileme yaşanmış olsa da 
ABD pazarındaki artış, bu azalmayı 
dengelemiş oldu.

Çinli tüketicilerin talebi yerel para 
biriminde yüzde 0,6 oranında arttı 
ve Çin Yeni Yılı sağlam satışlarla ilk 
çeyrekte kaydedilen olumlu performansa 

katkıda bulunarak 2017 yılının başında 
iyileşmeye devam etti.

Hintli tüketicilerin talebi, kuyumcuların 
grev, demonetizasyon ve döviz 
kurlarından ötürü 2016’da yüzde 
8,8’lik (yerel para birimi cinsinden) bir 
daralmayı takiben, 2017’de daha normal 
seviyelere geri döndü.

2016 yılında Japon tüketicilerin talebi 
yerel para birimi olan Yen bazında 
yüzde 2.9 oranında düştü ancak Yen’in 
güçlenmesine paralel olarak ABD doları 
bazında talep artışı %8,1 oranında 
gerçekleşti.

Tüketici talebi ile ilgili verilere de dikkat 
çekmekte fayda var. Tüketicilerin satın 
almalarının çok büyük bir kısmı 1000 
– 5000 USd aralığındaki fiyatlarda 
gerçekleşiyor. ABD’de yapılan bir 
araştırmaya göre artık kadınların %57’si 
yalnız başına alışveriş yapıyor. Bir 
diğer dikkat çekici huşu da milleneals 
kuşağının etkisini her geçen yıl daha 
da hissettirmesi. ABD’li perakendeciler 
ayrıca çok taşlı parçalar için tüketici 
ilgisinin yüksek seviyelerde olduğunu 
bildiriyorlar. Tüm bu veriler montür 
firmalarının önümüzdeki dönemi doğru 
okumaları açısından önem arz ediyor. 

Montürde Türkiye Liderliği Ele 
Geçirdi
Son 2 yılda hükümetin mücevher 

Dünya genelinde elmas mücevherat 
talebi, ABD’den gelen talebin artması 

neticesinde 80 milyar dolara ulaştı. ABD 
pazarında yaşanan artış neticesinde 

bu ülkede mücevher talebi 40 milyar 
doların da üzerine çıktı.

Dünya genelinde elmas 
mücevherat talebi, 
ABD’den gelen talebin 
artması neticesinde 80 
milyar dolara ulaştı. 
ABD pazarında yaşanan 
artış neticesinde bu 
ülkede mücevher talebi 
40 milyar doların da 
üzerine çıktı.

AYHAN
GÜNER
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sektörünün gelişmesine yönelik hayata 
geçirdiği reformlar sayesinde Türkiye bu 
alanda liderliği ele geçirmişe benziyor. 
Değerli taş pazarının gelişimine yönelik 
atılan adımlara paralel olarak montür 
kategorisi de ciddi gelişim göstermeye 
başladı. Bu reformlar sayesinde pırlantalı 
mücevher kategorisi önemli gelişim 
sürecine girdi. 

Peki Türkiye’de hangi reformalar 
gerçekleştirildi?

İstanbul Değerli Taşlar Borsası 
Kuruldu

Mücevher endüstrisinin gelişmiş olduğu 
Antwep ve Tel Aviv gibi merkezlerdeki 
borsa yapısı İstanbul’da da hayata geçti. 
Değerli taş ticareti faaliyetindeki çok 
sayıda firma borsaya dahil oldu. Borsa 
üyesi firma sayısı ve borsanın işlem 
hacmi her geçen gün artıyor.

Değerli taş ithalinde alınan Özel 
Tüketim Vergisi kaldırıldı

Değerli Taş Borsası üyesi firmalar değerli 
taş ithalinde Özel Tüketim Vergisi’nden 
muaf. Bununla birlikte değerli taş 
ihracında da vergi muafiyetinden 
faydalanabiliyorlar.

KKDF (Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu) Kaldırılıyor

Temmuz ayında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile 
kıymetli taşların borsada işlem görmek 
üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve 
mal mukabili ödeme şekillerine göre 

ithalatında %6 oranındaki Kaynak 
Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi 
kaldırıldı.

Yabancı şirket kuruluşu kolaylaştı
Türkiye Ticaret Kanunu hükümlerinde 
yapılan değişiklikler ile artık 
yabancıların Türkiye’de şirket kurması 
son derece kolaylaştı. Dünyanın 
en büyük altın ve mücevher 
üretim komplekslerinden biri olan 
Kuyumcukent’teki yabancı firma sayısı 
100’e yaklaştı. 

Dubai vergi politikası değişikliği
Dubai’nin vergi politikasındaki 
değişiklik Türkiye’nin dünya altın ve 
değerli taş ticaret merkezlerinden biri 
olması konusunda önünü açtı. Bu 
sebeple pek çok yabancı şirket İstanbul’a 
yöneldi. Etraf ülkelerde gerçekleştirilen 
ticaretin önemli bir kısmı İstanbul’a 
kaymaya başladı.

Tüm bunlar hem altın hem de 
pırlantalı mücevher kategorilerinin 
gelişimi için önemli katkılar sağlayan 
faktörler. Gerçekleştirilen reformların 
etkileri Türkiye’de gerçekleştirilen 
fuarlara yabancı alıcıların gösterdiği 
ilginin artmasından da fark ediliyor. 
Gerek İstanbul’da gerekse Hong 
Kong, Lss Vegas, Vicenza, Dubai 
ve diğer şehirlerde gerçekleştirilen 
fuarlarda Türkiye’den katılan montür 
üreticisi firmaların standlarındaki 
hareketlilik her geçen fuarda artıyor. Bu 
hareketlilikten Türk firmalar da oldukça 
memnun.

Değerli taş pazarının 
gelişimine yönelik 

atılan adımlara 
paralel olarak 

montür kategorisi 
de ciddi gelişim 

göstermeye başladı. 
Bu reformlar 

sayesinde pırlantalı 
mücevher kategorisi 

önemli gelişim 
sürecine girdi. 
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İKO Başkanı Norary İşler’in yakın 
zaman önce bir TV kanalında 
yaptığı açıklamalara sektör 
temsilcilerinin tepkileri artıyor. 

Başkan İşler; kuyumcuların sattıkları 
mücevher ile ilgili yılladır verdikleri 
kurumsal sertifikaların bir anlamı 
bulunmadığını ve bu sertifikaların 
çoğunun yanlış, yanıltıcı olduğunu 
açıklamıştı. Bu demecin ardından 
sektörümüzün önde gelen isimlerinden 
İTO Kuyumculuk Komitesi Meclis Üyesi 
ve Yazıcı Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhami Yazıcı basına açıklamalarda 
bulundu. 

Yazıcı; yaptığı açıklamada, 
kuyumculuk mesleğinin tamamen 
güvene dayalı, saygın bir meslek 
olduğunu, kuyumcuların mücevherin 
kimlik kartı sayılan ürün sertifikası 
sunmasının sözlerinin yazıya geçmiş 
bir hali olduğunu ifade etti. Norary 
İşler’in de mücevher satışı yaptığını ve 
kendisinin de firma sertifikasını yıllarca 
müşterilerine sunduğunu hatırlatan 
İlhami Yazıcı; “İKO Başkanı Norary işler; 
bir açıklama yaparken öncesinde yüz 
kere düşünmeli ondan sonra sözlerini 
beyan etmelidir. İstanbul Kuyumcular 
Odası Başkanlığı, sadece İstanbul’u 
değil aynı zamanda Türkiye’deki tüm 
kuyumcuları temsil eden çok değerli bir 
makamdır. Norayr İşler’in açıklamasını 
son derece yanlış buluyoruz ve bir an 

önce bu açıklamanın düzeltilmesi, özür 
dilenmesi gerekliliğine vurgu yapıyoruz” 
diye konuştu. 

Tam Gemoloji Laboratuvarının 
açılışında İşler’in bu açıklama da 
bulunmasıyla satıcının, üreticinin zan 
altında bırakıldığını kaydeden Yazıcı; 
açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu asılsız iddialar meslek etiğine de 
ticaret etiğine de aykırıdır. Bunlar 
yanlış beyanlardır. Maksadını aşan 
haksız ithamlarda bulunmak, sektör 
temsilcisine yakışmıyor. İstanbul 
Ticaret Odası Başkanımız Sn. İbrahim 
Çağlar’da bu yazıyı veto etmiş ve çok 
yanlış bir ifade olduğunu söylemiştir. Bu 

açıklamanın zamanlamasının İKO’nun 
gemoloji laboratuvar açılışına gelmesi 
de ayrıca manidardır. Niye yıllar önce 
söylenmedi de bugün dile getirildi 
sorusu aklımıza geliyor. Bugüne kadar 
perakendecilerimizin hepsi uluslararası 
sertifika kuruluşlarının sertifikalarını 
mı vermişler ? Türkiye’de franchise 
zincir mağazalarına sahip tüm kurumsal 
firmalarımızın verdiği sertifikalar, 
firmalarımızı bağlar ve ürünün içeriği 
ile ilgili taahhütname anlamı taşır. Sn 
Norary İşler’in çok düzgün bir insan 
olduğunu ve sektöre zarar verecek 
bir eylemde bulunmayacağını çok iyi 
biliyoruz. İnanıyoruz ki Sn Başkanımız 
gereğini yapacaktır.”

YAZICI “SEKTÖRÜMÜZ NORAYR 
İŞLER’DEN ACİL DÜZELTME VE ÖZÜR 
AÇIKLAMASI BEKLEMEKTEDİR”
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norary İşler’in bir TV kanalına verdiği 
röportajda, “Türkiye’deki kuyumcuların verdikleri mücevher sertifikaları geçersiz 
ve büyük çoğunluğu yanlıştır” açıklaması sektörümüzde geniş yankılar ve tepkiler 
bulmaya devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası 4 Nolu Kuyumculuk Komite 
Meclis Üyesi, Yazıcı Grup Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı; Norayr İşler’in 
yaptığı açıklamanın sektör mensuplarında büyük infial ve üzüntü yarattığını, 
bu açıklamanın hızla düzeltilmesinin ve bir özür ile birlikte tekrar kamuoyuna 
iletilmesi gerektiğinin altını çizdi…. 

İlhami Yazıcı
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İstanbul Kıymetli Madenler ve Değerli Taşlar Borsası üyeliği yaygınlaşıyor. 
Perakende mağazalar için özel olarak geliştirilen alt üyelik sistemi 
yaygınlaşıyor. Alt üye statüsündeki firmalar ithalat yetkisi dışında vergi 
muafiyeti avantajlarından yararlanabiliyor. Borsa üyesi mağaza çıkartmaları 
perakende mağazaların vitrinlerinde yer almaya başladı. 

Türkiye kuyumculuk ve 
mücevherat sektöründe 
değerli taş piyasasında taşlar 
yerine oturmaya başladı. Kısa 

süre önce kurulan İstanbul Kıymetli 
Madenler ve Değerli Taşlar Borsası üye 
sayısı artmaya devam ediyor. Borsa ilk 
kurulduğunda kısa süreliğine uygulanan 
2.000 TL bedelli üyelik avantajından 
çok sayıda firma yararlanmıştı. Sektörde 
bilincin artmasıyla borsa üyeliği talebi 
perakende mağazalardan da gelmeye 
başladı. Ancak üyelik ücretinin yüksek 
olması sebebiyle üyelik talepleri sınırlı 

kalmıştı. Bu konuda sektörden gelen 
talepleri değerlendiren Borsa İstanbul 
yönetimi perakende mağazalara özel alt 
üyelik sistemini devreye soktu. İthalat 
yapma yetkisine sahip olmayan alt 
üyelik sistemi perakende mağazalardan 
talep görmeye başladı. 2.000 TL üyelik 
bedeli olan bu üyelik sisteminde 
firma ithalat yapamasa da, borsa üyesi 
firmalarla yaptığı işlemlerde  ÖTV 
ve KDV muafiyet avantajlarından 
yararlanabiliyor. 

Örneğin; Kıymetli taşlar piyasasına üye 

olan bir firmadan değerli taş satın alan, 
alt üye statüsündeki firma ÖTV ve KDV 
muafiyetine sahip olurken, üye olmayan 
firmanın maliyeti artmış oluyor. 
Aynı zamanda borsa üyesi firmalar, 
İstanbul Gemoloji Enstitüsü tarafından 
kontrol edildikten sonra borsada işlem 
görmesine izin verilen taşların ticaretini 
yaptıklarından güven konusunda da 
avantaj sağlıyorlar. Diğer bir avantaj 
da taşların kayıt altına alınmış olması 
konusunda yaşanıyor. Üye firma sağlıklı 
işleyen bir stok ve muhasebe kayıt 
sistemine sahip oluyor.
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Mücevher İhracatçıları Birliği 
Başkanı Ayhan Güner, 
dünyanın en önemli 
mücevher fuarlarından 

birisini yaşama geçirebilen Türk 
mücevher sektörünün küresel ölçekte 
rekabette elini güçlendirebilmesi için 
sektörel olarak fuarlara katılımın önemli 
olduğunu belirtti. Son düzenlenen 
fuarda 433 firmanın stand kurduğunu 
belirten Güner, 10 bin 490’ı yabancı 
olmak üzere toplam 27 bin 587 sektör 
mensubunun fuarı ziyaret ettiğini 
söyledi.

Türkiye ekonomisine ve artan ihracatına 
her geçen dönem daha fazla katkı 
sağlayan Türk mücevher sektörünün 

İstanbul Jewelry Show’da dünyanın 
pek çok yerinden gelen ziyaretçilerle 
buluştuğunu belirten Güner, sektörün 
gelişmesi için herkesin elinden geleni 
yaptığını şu sözlerle anlattı:

“Bu fuarlara uluslararası alım heyeti 
organizasyonları düzenliyoruz, bu 
heyetlerle dünya çapında rekorlara 
imza atarak çok önemli alıcıları 
getirmeyi başardık; her fuara yeni yeni 
katılımcılarla bu sayıyı geliştiriyoruz. 
Beri yandan Türk kuyumculuk 
firmalarının da fuara katılması önemli. 
Üyelerimizi kur dalgalanmalarına 
karşı koruyabilmek amacıyla 2017 
yılı fuarları için de kuru 3,10 olarak 
sabitlemiştik. Bu konuda firmalarımızın 

önünü görmesini ve karar vermesini 
kolaylaştırmak amacıyla fuarı 
düzenleyen Rotaforte fuarcılık şirketiyle 
bir dizi görüşmemiz oldu. Neticede 
kendileri de bizimle mutabık kaldılar 
ve USD kurunu 2018 yılı sonuna kadar 
3,45 TL olarak sabitledik. Bunun tüm 
sektöre çok büyük yararları olacaktır.”

Fuara davet edilen yabancı alıcılarla 
organizasyonun yapılabilmesi için çok 
değerli desteklerin yaşama geçirildiğini 
anımsatan Güner, bu konuda da yabancı 
alım heyetlerinin konforu için en kısa 
sürede listelerin netleşmesinin önemli 
olduğunu söyledi.

MÜCEVHER FUARINDA 
KUR SABİTLENDİ
Dünyanın en güçlü mücevher fuarlarından birisini gerçekleştiren Türk 
mücevher sektörünün istikrarlı adımlar atabilmesinin önemine değinen 
MİB Başkanı Ayhan Güner, katılımcı firmaların önünü görmesini sağlamak 
amacıyla Rotaforte ile anlaşma sağlandığını ve 2017’de 3,10 olarak belirlenen 
USD kurunun 2018 fuarları için 3,45 olarak sabitlendiğini söyledi.
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KKDF SORUNUNDA SONA DOĞRU
Kuyumculuk ve mücevherat sektörünün son dönemdeki en önemli 
gündem maddelerinden biri olan Kaynak Kullanımı Destekleme 
Fonu (KKDF) sorununda sona gelindi. Bu sorunun çözümü için 
çalışmaları sürdüren Maliye Bakanı Naci Ağbal, TİM Sektör Meclisleri 
Toplantısı’nda, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner’e 
verdiği sözü tuttu ve bu toplantının 2 gün sonrasında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların imzasıyla KKDF kaldırıldı.

Kaynak Kullanımı Destekleme 
Fonu (KKDF) sorununda sona 
gelindi. 6 ayı aşkın bir süredir 
kuyumculuk ve mücevherat 

sektörü gündemini meşgul eden konu 
ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve bakanların imzasıyla KKDF’nin 
kaldırıldığına ilişkin karar yürürlüğe 
girdi. Bu karar sonrasında sektör, önceki 

dönemde yaşanan karışıklık sebebiyle 
tahakkuk etmiş olan cezaların geriye 
dönük olarak kaldırılması ile ilgili geliş-
melere odaklandı. 

KKDF konusunda neler yaşandı?

Hükümetin ‘İstihdam, Sanayi Yatırımı 
ve Üretimi Destekleme Paketi’nde açık-
ladığı Kaynak Kullanımını Destekleme 
Fonu (KKDF) oranının sıfırlanması 

kararı pek çok sektörde olduğu gibi 
kuyumculuk ve mücevherat sektörün-
de de memnuniyetle karşılanmıştı. 
Kuyumculuk ve mücevherat sektöründe, 
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve 
Kıymetli Taşlar Piyasası üye firmalarının 
gerçekleştireceği işlemlerin KKDF’den 
muaf tutulacağı açıklandı. Bunun üze-
rine Borsa İstanbul Kıymetli Madenler 
ve Kıymetli Taşlar Piyasası, üye firma 
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KKDF, gerçek veya tüzel kişi ayrımı gözetilmeksizin, kulla-
nılan krediler ve vadeli yapılan ithalatlar üzerinden alınan 
bir fondur. KKDF, yurt içinden tüketici kredisi kullanan, yurt 
dışından kredi kullanan ve vadeli ithalat yapan kişilerden 
alınmaktadır. KKDF kesintisi vadeli ithalatta mal bedeli 
üzerinden %6 oranında uygulanır. Peşin ithal edilen malla-
ra KKDF uygulanmaz. 

Örneğin yurt dışından peşin olarak 100.000 USD tutarında 
değerli taş ithal eden ve bu bedeli peşin ödeyen firmaya 
KKDF tahakkuk etmezken, bu ithalatı vadeli gerçekleştiren 
firma ayrıca 6.000 USD KKDF fonu ödemekle yükümlü-
dür. Bu tutar, mal bedeli üzerine ilave maliyet anlamına 
gelmektedir. Borsa İstanbul Değerli Madenler ve Kıymetli 
Taşlar Piyasası Üyeleri’nin vadeli ithalat işlemlerinde KK-
DF’nin kaldırılması mal bedeli üzerindeki maliyet yükünü 
azaltmaktadır. KKDF’nin kaldırılması yabancı sermaye giri-
şinin artması, kayıt dışılığın azalması ve sağlıklı işleyen bir 
borsanın oluşması gibi son derece önemli faydalar sağla-
maktadır. 

“Bu sektörün büyük potansiyele sahip olduğunu 
söylüyorsunuz ve biz de hükümet olarak buna inanıyoruz. 
Bu konu ile ilgili bütün yasal değişiklikleri yaptık. Bu teknik 
olarak KKDF ile alakalı kendiliğinden ortaya çıkan bir sorun. 
Ben bu konuda geleceğe dönük olarak bakanlar kurulu kararı 
çıkarmak suretiyle eksik kalan kısmı da tamamlayalım diyorum, 
burada bir sorun yok. Fakat geçmişten gelen bu sorunu 
çözmek için maalesef bir kanun çıkarmamız gerekiyor. Bu 
konuda gerekli olan çalışmalar neyse yaparız.’’ 

EKONOMİ BAKANI
NACİ AĞBAL

listesini Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne gönderdi. 
Gümrükler Genel Müdürlüğü, tüm gümrükler ve 
ticaret bölge müdürlüklerine yazdığı yazıda, borsa 
üyesi olup KKDF muafiyetinden yararlanabilecek 
firmaların listesini paylaştı. Ardından gümrük 
idaresi, bölge müdürlüklerine gönderdiği yazıda, 
borsa üyelerinin elmas ithalatında, KKDF’den muaf 
olduklarını belirtti. Bu süreçte borsaya üye olan 
firmalar, KKDF muafiyetinden faydalanarak işlem 
yapmaya başladı. Uygulama devam ederken mü-
cevher sektörü gümrük idaresinden gelen haberle 
sarsıldı. Gümrük İdaresi elmas ithalatında KKDF 
uygulanması gerektiğini belirterek geçmişe dönük 
işlemlerde 3 katı ceza ve gecikme faizi tahakkuk et-
tirdi. Bu çerçevede gümrük idaresindeki tereddütlü 
uygulamalar ve görüş farklılığından dolayı sektörde 
150’ye yakın firma 30 milyon TL’ye yakın ceza yükü 
ile karşı karşıya kaldı. 

Mücevher İhracatçıları Birliği Harekete Geçti

Önemli problemin ortaya çıkmasından sonra Mü-
cevher İhracatçıları Birliği harekete geçti. Sorunun 
takipçisi ve muhatabı olarak Maliye Bakanı Naci Ağ-
bal’a farklı platformlarda defalarca KKDF sorununu 
aktardıklarını belirten Mücevher İhracatçıları Birliği 
Başkanı Ayhan Güner süreç ile ilgili şu değerlendir-
melerde bulundu; ‘’Gümrük idaresinin konuyu farklı 
yorumlamasından dolayı yılbaşında ceza konuları 
gündeme geldi. Biz de Ankara’ya giderek problemi 
Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a ilettik. Ken-
disinden referandumdan sonra konuyla ilgilene-
ceklerinin sözünü aldık. Gümrük İdaresi’ne de aynı 
şekilde bilgi verdik. Referandumdan sonra Sayın 
Ağbal İstanbul’a geldiğinde bir kez daha TİM Genel 
Kurulu’nda görüştük ve konuyu takip ettiklerinin 
bilgisini aldık. Ayrıca Sayın Ağbal’ı konu ile ilgili 
TİM Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi de aradı. 
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“Naci Ağbal söz verdi ve KKDF’yi kaldırdı’’
TİM Sektör Meclisleri Toplantısı’nda da bakanımızla 
görüştük ve yaşanan problemleri detaylı bir şekilde 
kendisine aktardık. Sayın Ağbal bu toplantıda, daha 
önce yaptığımız görüşmelere de atıfta bulunarak 
zaten çalışma yaptıklarını, çalışmaların tamamlanma 
noktasına geldiğini ve Bakanlar Kurulu Kararı’nı 
Başbakanlık’a göndereceklerini bize iletti. Nitekim bu 
toplantıdan 2 gün sonra KKDF’nin kaldırıldığı haberi 
bize ulaştı. 

“Geriye dönük işlemler için yasa çıkmasını bekli-
yoruz’’
Sayın bakanımız bu toplantıda geçmişe ilişkin olarak 
idarenin farklı zamanlarda, farklı görüşlerinin oldu-
ğunu, bunun cezasını vatandaşa çektiremeyeceklerini 
ve bu konuda yasal çalışma yapılacağını bildirdi. Bu 
konuda kendisi ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni 
kanun çıkması gerektiğini, bunun için muhalefetin de 
bilgilendirilmesinin faydalı olacağını düşündüğünü 
bize iletti. 

“Geriye dönük işlemler için muhalefetten de 
destek istedik”
Biz de bunun üzerine muhalefet partilerinin Plan ve 
Bütçe Komisyonu üyelerine konu ile ilgili sektörümü-
zün yaşadığı sıkıntıyı açıklayan bir yazı kaleme aldık. 
Bu yazıları Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya 
Sadi Bilgiç ile birlikte ayrıca CHP’li komisyon üyesi 
Zekeriya Temizel ve MHP’li komisyon üyesi Mustafa 
Kalaycı’ya da gönderdik. Şu anda TBMM kapanmış 
durumda. Meclis açılır açılmaz ilk işimiz bu konuyu 
takip ederek, KKDF konusunda kesilmiş olan cezala-
rın geriye dönük olarak kaldırılması için gerekli olan 
kanunun çıkması için çalışmak olacak.”

“KKDF sorununun çözülmesinde 
Maliye Bakanımız Sayın Naci 
Ağbal’ın çalışmalarını görmek ve 
kendisini yanımızda hissetmek bizi 
mutlu etti. Bundan sonraki süreçte, 
geriye dönük işlemlere ilişkin 
yasanın hazırlanmasında 
göstereceğinden emin 
olduğumuz ilgi ve alaka 
için de kuyumculuk 
sektörü adına şimdiden 
teşekkür ederim.’’ 
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KKDF sorununun son olarak ele alındığı 
toplantı TİM Sektör Meclisleri Toplantısı 
oldu. Toplantı KKDF’nin kalkması haberinin 
hemen öncesinde gerçekleştirildi. Sektör 
temsilcilerinin Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekçi ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’a yaşa-
nan sıkıntıları aktardığı toplantıda söz alan 
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ayhan Güner şu noktalara değindi; 
“Dünya Altın Konseyi verilerine göre Tür-
kiye altın üretiminde Hindistan’dan sonra 
ikinci durumda. Son derece önemli bir 
potansiyele sahibiz. Bünyesinde 1000’den 
fazla üretim tesisinde 17.000’e yakın kişiye 
istihdam sağlayan Kuyumcukent Avrupa 
ve Orta Doğu’nun en önemli üretim tesisi. 
Sektörümüzde 3000’in üzerinde üretici fir-
mamız, uluslararası LBMA sertifikalı altın ra-
finerilerimiz var. İhracatımız her geçen sene 
artmaya devam ediyor. Bununla birlikte altın 
ve pırlanta ticaret merkezi olmamız yönün-
de önemli fırsatlar ortaya çıkıyor. ÖTV ko-
nusundaki düzenlemelerin hayata geçmesi, 
borsanın işlemeye başlaması, Eximbank 
ihracat destek kredileri, üretim gücü, hazır 
stok, coğrafi konum, şirket kuruluşundaki 
kolaylıklar, THY’nin dünyanın dört bir yanına 
uçuyor olması, Avrupa, Dubai ve İsrail’deki 
gibi vize problemi yaşanmaması gibi pek 

çok avantaja sahibiz. Bu saydığım faktörler 
sayesinde daha şimdiden Kuyumcukent’te-
ki yabancı firma sayısı 100’e yaklaştı. Çünkü 
Dubai %5 vergi getirdi. 2018’de %5 KDV de 
gelecek. Dünyanın en önemli ticaret mer-
kezlerinden biri olan Dubai’nin yerini alma 
şansımız var. Bu ülke, neredeyse hiç altın 
üretmemesine karşın yıllık mücevher ihraca-
tı 10 milyar dolardan fazla. Belçika’ya gittik, 
değerli taş alanında 10 milyar dolar ciroya 
sahip önemli oyuncularla görüştük. Buraya 
gelmek istiyorlar. Aynı şekilde dünyanın 
önemli elmas madenlerine sahip olan Yaku-
tistan yetkilileri ile önemli temaslarda bulun-
duk. Bu ülke “Bizim satışımızı dünyaya 
siz yapın” diyor. İsrail Elmas Borsası’nın 
davetlisi olarak Tel Aviv’de de temaslarda 
bulunduk. Onlar da bizimle işbirliği yap-
mak istiyorlar. Global firmalar Türkiye’den 
şirket almak için araştırmalar yapıyorlar. 
Çok önemli bir fırsatımız varken haksız yere 
tahakkuk ettirilen KKDF cezaları sektörümü-
zün önü tıkanıyor. Hemen hemen her soru-
numuz çözüldü. Ancak, Borsa İstanbul Kıy-
metli Taşlar Piyasası’nın sağlıklı işleyebilmesi 
için KKDF’nin kaldırılması şarttır. Gümrük 
idaresinin konuyu farklı yorumlamasından 
dolayı çok büyük bir fırsat kaçırıyoruz. Geç-
tiğimiz yıl 80 milyon dolar olan işlem hacmi 

bu yıl 17 milyon dolara düştü. Sektör kayıt 
dışılığa itildi. Bu çerçevede gümrük idare-
sindeki tereddütlü uygulamalar ve görüş 
farklılığından dolayı sektörde 150’ye yakın 
firma 30 milyon TL’ye yakın ceza yükü ile 
karşı karşıya kalmıştır. Bu yıl ihracatını %55 
artıran mücevherat sektörü üyelerinin bu 
cezaya maruz kalmaması gerekmektedir. 
Tekrar 10 sene önceye geri döndük.’’ 

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan 
Güner’in yaptığı değerlendirmeden sonra 
söz alan Maliye Bakanı Naci Ağbal şunları 
söyledi ve 2 gün sonrasında Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların im-
zasıyla KKDF’nin kaldırıldığına ilişkin kararın 
yürürlüğe girdiği haberi geldi;

Maliye Bakanı Naci Ağbal; 
“Hiç tereddüt etme KKDF’yi kaldırtaca-
ğım. Sektörde soranlara şunu söyleyin; 
Maliye Bakanı TİM’in kamerası karşısında 
dedi ki, bu konu ile ilgili Bakanlar Kurulu 
Kararı’nı Başbakanlık’a gönderiyoruz. 
Geçmişe ilişkin olarak da belli ki idarenin 
farklı zamanlarda farklı görüşleri olmuş. 
Bunun cezasını vatandaşa çektiremeyiz. Bu 
konu ile ilgili irademiz belli. Gerekli yasal 
çalışmaları yaparız.’’

TİM SEKTÖR MECLİSLERİ TOPLANTISI’NDA 
NELER KONUŞULDU?
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KUYUM TURİZMİ ZAMANI
Türkiye’nin en köklü mücevher markası olan STORKS, Antalya’da Avrupa’nın en 
büyük mücevher mağazasını işletiyor. Pırlantalı mücevher ihracatında Türkiye 
birincisi olan STORKS Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner, turiste doğrudan 
satışın da ihracat kadar değerli olduğunu söyledi.

Kuyum turizmi ile Türkiye’nin 
yarattığı katma değeri yükseltmek 
istediklerini belirten STORKS 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 

Güner, turistlerin kredi kartlarıyla yaptıkları 
mücevher satışlarının da ihracat sayılmasını 
istedi. 

Türkiye’ye daha çok turist gelmesini ve daha 
çok turiste mücevher satmak istediklerini 
belirten STORKS Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Güner, Antalya, Kuşadası, Alanya, 
Side gibi turistik merkezlerde son 20 yılda 
binlerce kuyumcunun kapanmasının 
Türkiye açısından acı verici olduğunu diler 
getirdi. Turizmde her şey dahil sisteminin 
iflas ettiğini belirten Güner sözlerine şöyle 
konuştu:

“Her şey dahil sistemi ile çalışan oteller artık 
eskisi kadar karlı değil. Ama bu arada olan 
otelden dışarı çıkmayan turistler nedeniyle 
çarşılara oldu. Eskiden kuyum, halı ve deri 
satılan dükkanlar kapandı ve yerlerine ucuz 
Çin malı incik boncuk satılan yerler açıldı. Bu 
kaliteyi de düşürdü. Her iki malın alıcısı da 
satıcısı da farklı.”

Antalya’da Avrupa’nın en büyük mücevher 
mağazasını işlettiklerini belirten ARB 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Söğüt de 
Antalya’nın dünyanın hiçbir yerinde olmayan 
bir özelliğe sahip olduğunu belirterek; “Bu 
mağazaya her yıl 2 stadyum dolusu insan 
giriyor. Yıllar içerisinde 20-30 hatta 40 kere 
tatile Antalya’ya gelenler var; burada 6 ay 
yaşayanlar. Böyle bir turizm destinasyonu 
da organizasyonu yeteneği dünyada yok. 
Yüzbinlerce insana mücevher sattık ve her 
birinden teşekkür aldık. Bu nedenle 

bir gelen bir daha geliyor. Antalya’nın bu 
yönü desteklenmeli…” diye konuştu.

8500 metrekarelik büyüklüğü ile Avrupa’nın 
en büyük mücevher mağazasını 10 yılda 
1 milyona yakın turistin ziyaret ettiğini 
belirten Güner; burada turistlere yapılan 
satışın doğrudan ihracat olduğunu; ancak 
ihracat olarak kabul edilmediğini söyledi. 
Yetkililerden turistlere kredi kartıyla yapılan 
satışların da ihracat kabul edilmesini isteyen 
Güner sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdi biz ihracat yapmak için dünyanın 
öbür ucuna kadar gidiyoruz. Kuyumcu 
kuyumcu çalışıyoruz; ne için? Mücevher 
ihracatımızı artırmak için. Oysa buraya 
ayağımıza geliyor müşteri. Aracıların 
tamamını kaldırıp burada doğrudan turiste 
sattığımız zaman en hızlı ihracatı yapıyoruz. 
Bu satışların da ihracat sayılması halinde 
Türkiye’nin gerçekten ne kadar mücevheri 
dünyaya sattığını öğrenmiş olacağız.”

STORKS’un Antalya’daki mağazasında 
tamamen turistlere satış yapıldığını belirten 
Güner, her katın ayrı kültürel yapılara sahip 
turist gruplarına hizmet ettiğini ve ortalama 
35 dakikada satış işlemi yapıldığını belirtti. 
Gelen ülke gruplarına göre araştırmalar 
yaptıklarını söyleyen Güner STORKS 
olarak Türk mücevherini dünya çapında 
markalaştıracaklarını şu sözlerle anlattı:

“Bugün Türkiye’de 25 mağazamız var ve 2 yıl 
içerisinde 50 mağazaya çıkmayı hedefliyoruz. 

Yurtdışında da Almanya, Fransa, Romanya, 
Polonya ve Rusya başta olmak üzere önemli 
ülkelerde bu süre zarfında 10’a yakın mağaza 
açmayı hedefliyoruz. Bu ülkelerdeki Franchise 
adayları ile görüşmelerimiz sürüyor. 
STORKS’u Antalya’dan, İstanbul’dan tanıyan, 
bilen ve güvenen müşterilerimize kendi 
ülkelerinde hizmet vereceğiz. Türkiye’nin 
mücevher markası olarak büyüyeceğiz.”

Dubai’nin mücevher ticaretine tanıdığı 
ayrıcalıklar nedeniyle uzun yıllar önemli bir 
ticaret merkezi olduğunu ve sadece Dubai 
havalimanından yılda 12 ton altın mücevher 
satıldığını vurgulayan Güner; Türkiye’nin de 
kuyum ticaretini kolaylaştırmak için önemli 
bir trend yakaladığını şu sözlerle ifade etti:

“Kuyum turizmi Türkiye için çok önemli. 
Daha alacağımız çok yol, yapacağımız 
çok iş var. İnsanlara bugün bir iki haftalık 
konaklamayı 200 EU’ya satıyoruz, dünyada 
böyle bir şey yok. Türkiye’de kuyum 
ticaretinin kolaylaşması halinde Dubai’den 
kaçan tüm yatırımcıları da kuyum turistlerini 
de Türkiye’ye çekebiliriz. Bugün Dubai’de 
havalimanında yılda 12 ton altın takı 
satılması bile kuyum turizminin ne kadar 
önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye’de 
de bunu sağlamalıyız; yoksa yaşanan her 
olumsuz olay ve yayınlanan olumsuz haber 
turizme zarar veriyor. Hem gelen turist 
sayısı artacak, turist niteliği yükselecek ve 
ülkemizin ihracat katma değeri de bizleri 
gururlandıracaktır. Çünkü adam geliyor 
burada 2000 EU’ya bir yüzük alıyor; ülkesine 
gidip sigorta yaptırırken 3-4 bin EU değer 
biçtikleri zaman müşterimiz bize teşekkür 
ediyor. Aradaki kar da ülkemize turizm geliri 
olarak geri dönüyor.”
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Birimlemiz ve iletişim numaralarımız

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

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

E-posta: immib@immib.org.tr

GENEL SEKRETER YARDIMCISI Coşkun KIRLIOĞLU

Mücevher Şubesi Müdürü  Şirzat AKBULAK 0212 454 08 80

Mücevher Şubesi  Meral USLU 0212 454 05 82

Mücevher Şubesi  Doruk POYRAZ 0212 454 08 69

Mücevher Şubesi  Fatih SARICAOĞLU 0212 454 09 36

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

Mücevher Tanıtım A.Ş.  Nalan ÇATALBAŞ 0212 518 83 00 

Teşvik Şubesi  Hamit ÖZGENÇ 0212 454 09 00 - 1064

Turquality ve Yurtdışı Birim Destekleri Şubesi Remziye KAYILI 0212 454 09 00 - 1041

Şubeler  İletişim

GENEL SEKRETER YARDIMCISI Fatih ÖZER

GENEL SEKRETER YARDIMCISI V. Muharrem KAYILI

Sektör Danışmanı  Oğuz ÖZDEMİR 0212 518 83 00

GENEL SEKRETER S. Armağan VURDU
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MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYE PERFORMANS RAPORU ( OCAK - EYLÜL 2017)

Sıra Firma Adı Sıra Firma Adı
1 NUR KUYUMCULUK A.Ş.

2 İSTANBUL ALTINONS KUYUMCULUK

3 KAYAR KUYUMCULUK

4 ATN DIŞ TİCARET ENERJİ VE SAN

5 ARPAŞ

6 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş. 

7 DÖRT DOKUZ KUYUMCULUK

8 RİGAKU KUYUMCULUK

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

10 SOZER KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

11 DURAMELT KUYUMCULUK

12 GESSART ALTIN PAZARLAMA VE DAG ITIM A.S.

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

14 MIDAS PAZARLAMA VE DIS TICARET A.S.

15 BOGAZICI HEDIYELIK ESYA VE EL SANAT.

16 KUKA KIYMETLİ MADEN İNŞ.

17 ISTOR KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.Ş.

18 FB KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.

19 FABOR KUYUMCULUK

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

21 GÜNEŞGİL KUYUMCULUK

22 RUBY GOLD KUYUMCULUK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

23 MIRSADO DERICILIK MUCEV.

24 MODEL KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

25 MIDAS HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET A.S.

26 KOÇAK GOLD KUYUMCULUK DIŞ TİCARET A.Ş.

27 MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE KUYUM.

28 REHAM JEWELLERY KUYUMCULUK VE TİC. A.Ş.

29 CARAT DEĞERLİ MADENLER A.Ş.

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

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

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

33 ERIS MUCEVHERAT

34 ALEF KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

35 OKTAY YILMAZ 

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

37 KLAY BATRİ

38 GUNER KUYUMCULUK KALIP MAK.

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

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

41 PARS MÜCEVHERAT VE HEDİYELİK EŞYA SAN.

42 VİSTA KUYUMCULUK SAN.

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

44 ISTOR ALTIN MUCEVHERAT PAZARLAMA ITH.VE IHR.A.Ş.

45 TUANA MUCEVHERAT VE KUYUMCULUK SAN.TIC.LTD.STI.

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

47 ÇIRAK KUYUMCULUK-TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş. 

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

49 TURKCAN KUYUMCULUK SANAYİ A.Ş. 

50 AYDIN KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

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

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

53 HİRA HEDİYELİK EŞYA VE PAZARLAMA SAN. DIŞ. TİC. A.Ş.

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

55 UZMAN KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.

56 EVCİLER KİMYA MADENCİLİK VE DEĞERLİ METALLER SAN. TİC. A. Ş. 

57 ARMON MÜCEVHERAT SANAYİ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

58 MARKIZ DIS TIC.LTD.STI. 

59 ALPER TUNCOKU KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

60 RİVA KUYUMCULUK

61 İPEKYOLU KUYUMCULUK

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

63 MANILAS GOLD KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

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

65 CETAS KUYUMCULUK IMALAT IHR. ITH.VE DAHILI TIC.LTD.STI.

66 CETAS KUYUMCULUK IMALAT IHR. ITH.VE DAHILI TIC.LTD.STI.

67 FLORA KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.

68 MAYA DIZAYN KUYUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ 

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

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

71 GG DEĞERLİ METALLER LTD.ŞTİ

72 KILITÇI ŞAKIR KUYUMCULUK SAN.V E TIC.LTD.ŞTI.

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

74 ATASAY KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

75 LARA KUYUMCULUK

76 YASİN SEVER

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

78 TURHAN GURDAL 

79 TALAY KUYUMCULUK A.Ş.

80 MERT KUYUMCULUK SAN.TIC.LTD. STI.

81 VIVO KUYUMCULUKSAN.VE TIC.LTD. STI.

82 ORORİA DIŞ TİCARET A.Ş.

83 GASIA KUYUMCULUK SAN.VE DIS TIC. LTD.STI.

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

85 OROMAS HEDIYELIK ESYA VE KUYUMCULUK LTD.STI.

86 KILIÇLAR KUYUMCULUK SAN.VE TİC LTD.ŞTİ.

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

88 OZCAN GUMUS SAN.VE TIC.LTD.STI 

89 MOTIF KUYUMCULUK SANAYI VE TIC.A.Ş.

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

91 JASMİNE KUYUMCULUK TİC.LTD.ŞTİ.

92 VASFİ KAYA

93 OROAZTECA KUYUMCULUK SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

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

95 UMIT KOC

96 FAVORİ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

97 OZNAME KUYUMCULUK INS.TEKS.TUR SAN.VE TIC.LTD.STI

98 LİMAN TEMİZLİK ANONİM ŞİRKETİ

99 EMEL KUYUMCULUK TİC.LTD.ŞTİ.

100 TURABİ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
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ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI   

8 AYAR 678,98 9.980.787,54 24,74 20,14 594,93 11.325.461,62 742,09 13.605.902,16

9 AYAR 1.515,09 24.119.611,11 -1,27 -2,06 1.928,43 27.547.744,50 1.903,85 26.979.140,30

10 AYAR 3.037,25 54.448.871,06 62,61 51,52 2.363,35 42.144.882,78 3.843,11 63.855.838,86

14 AYAR 67.373,19 352.190.447,97 -25,34 27,49 26.540,74 322.701.629,41 19.814,66 411.422.765,06

18 AYAR 36.845,71 421.998.363,10 -9,78 9,16 28.441,47 565.958.098,56 25.660,37 617.818.498,22

19 AYAR 6,05 205.167,34 64,06 79,91 11,25 365.872,44 18,46 658.243,36

21 AYAR 25.143,74 414.841.167,21 94,51 242,28 19.363,43 297.060.019,72 37.664,37 1.016.779.786,67

22 AYAR 18.364,27 523.713.432,17 -32,05 -23,32 11.058,07 187.457.849,52 7.514,00 143.734.896,01

24 AYAR 7,25 191.127,07 127,27 151,25 190,38 7.529.042,29 432,67 18.916.913,91

İŞLENMEMİŞ VEYA 
YARI İŞLENMİŞ ALTIN

30.540,24 2.420.669,41 -74,62 292,96 5.862,80 2.826.452,20 1.488,17 11.106.827,07

   TOPLAM : 183.511,75 1.804.109.643,98 2,83 58,70 96.354,86 1.464.917.053,04 99.081,75 2.324.878.811,62

GÜMÜŞTEN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI

711311000019 
DIĞERLERI

361.937,11 70.738.984,75 5,86 -4,10 71.995,41 64.138.046,16 76.216,00 61.506.192,44

711411000000 
GÜMÜŞTEN 
KUYUMCU EŞYASI. 
AKSAMI

2.448,34 1.347.714,19 -24,56 45,90 8.055,34 2.026.229,60 6.077,31 2.956.243,87

İŞLENMEMİŞ VEYA 
YARI İŞLENMİŞ 
GÜMÜŞ

7.396,51 3.453.824,26 -34,22 -53,47 19.374,20 5.838.183,85 12.743,98 2.716.466,52

   TOPLAM : 371.781,96 75.540.523,20 -4,41 -6,70 99.424,95 72.002.459,61 95.037,29 67.178.902,83

PIRLANTALI ALTIN-
DAN MÜCEVHERCİ 
EŞYASI VE AKSAMI

664,93 37.690.217,44 26,21 61,85 819,77 39.523.539,71 1.034,67 63.968.709,22

PIRLANTALI 
GÜMÜŞTEN 
MÜCEVHERCİ EŞYA-
SI VE AKSAMI

96,14 481.627,69 -48,08 156,56 209,18 455.708,86 108,62 1.169.168,54

   TOPLAM : 761,07 38.171.845,13 11,11 62,93 1.028,95 39.979.248,57 1.143,29 65.137.877,76

BİJUTERİ 409.579,80 11.903.309,77 -11,97 -30,74 395.936,88 10.145.696,13 348.549,70 7.026.606,56

   TOPLAM : 409.579,80 11.903.309,77 -11,97 -30,74 395.936,88 10.145.696,13 348.549,70 7.026.606,56

TABİİ İNCİ VEYA 
KÜLTÜR İNCİLERİ,KI-
YMETLİ

89.714,86 6.728.511,54 158,41 42,58 70.851,24 10.906.438,70 183.084,40 15.550.907,34

İŞLENMEMİŞ VEYA 
YARI İŞLENMİŞ 
DİĞER

2.448,17 2.575.826,77 37,03 -5,37 1.175,71 1.174.831,90 1.611,05 1.111.705,12

SAATLER,AKSAM 
VE PARÇALARI (KI-
YMETLİ METALLERLE 
KAPLI)

34.597,47 2.139.008,06 -26,79 85,74 21.542,56 2.016.417,01 15.772,14 3.745.377,30

METAL PARALAR 0,00 0,00 -100,00 -100,00 162,24 28.480,95 0,00 0,00

KIYMETLİ MET-
ALLERİN VEYA 
KIYMETLİ METALLER 
İLE KAPLAMA MET-
ALLERİN DÖKÜNTÜ 
ARTIKLARI

1.509.470,88 14.267.232,19 105,07 170,02 1.250.597,14 11.598.575,75 2.564.659,43 31.318.628,79

KIYMETLİ MET-
ALLERDEN MAMUL 
DİĞER EŞYA

18.848,59 2.542.127,09 43,00 18,78 30.233,09 2.687.692,90 43.233,02 3.192.445,24

TOPLAM : 2.620.714,55 1.957.978.027,73 70,39 55,94 1.967.307,61 1.615.456.894,56 3.352.172,06 2.519.141.262,56

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  MAL GRUBU RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

OCAK - EYLÜL 2015 % FARK (2016 -2017)  OCAK - EYLÜL 2016  OCAK - EYLÜL 2017 

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
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK-EYLÜL 2016  OCAK-EYLÜL 2017   % DEĞİŞİM  

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

1 B.A.E. 37.122,53 367.234.393,68 39.141,16 834.677.944,41 5,44 127,29

2 IRAK 109.944,47 90.029.124,74 154.682,02 634.130.938,22 40,69 604,36

3 A.B.D. 129.583,24 139.908.668,05 31.679,28 178.696.977,63 -75,55 27,72

4 HONG KONG 26.728,60 81.036.321,78 69.246,61 117.463.136,36 159,07 44,95

5 ALMANYA 472.941,93 50.819.511,16 913.879,67 82.109.940,64 93,23 61,57

6 İSRAİL 21.725,89 56.154.126,58 50.403,59 62.571.688,17 132,00 11,43

7 LÜBNAN 6.989,94 36.640.268,97 9.761,70 38.639.346,58 39,65 5,46

8 İTALYA 7.586,41 36.112.612,41 34.852,04 38.183.289,40 359,40 5,73

9 LİBYA 34.456,38 18.888.567,43 18.941,11 38.150.315,12 -45,03 101,98

10 POLONYA 10.102,70 22.737.028,24 3.434,67 31.086.158,11 -66,00 36,72

11 KIRGIZİSTAN 13.321,96 20.758.673,68 2.922,25 28.892.675,83 -78,06 39,18

12 MEKSİKA 2.347,36 21.446.901,07 2.469,68 28.774.027,72 5,21 34,16

13 ROMANYA 10.737,08 21.943.711,15 73.200,48 27.024.049,98 581,75 23,15

14 BELÇİKA 399.370,24 8.130.224,25 714.692,78 26.948.461,95 78,95 231,46

15 RUSYA FED. 1.413,13 10.474.249,57 3.674,29 24.346.236,55 160,01 132,44

16 KAZAKİSTAN 10.437,81 12.700.845,66 4.543,87 23.742.167,75 -56,47 86,93

17 İRAN 40.758,03 385.258.882,32 22.360,35 23.593.820,33 -45,14 -93,88

18 İNGİLTERE 5.069,28 17.458.761,46 4.042,90 17.910.027,28 -20,25 2,58

19 ÇEK CUM. 63.369,45 17.632.146,71 68.690,70 17.381.587,08 8,40 -1,42

20 SUUDİ ARAB. 7.569,05 6.905.342,05 16.335,22 16.272.370,24 115,82 135,65

21 İSPANYA 11.683,10 13.797.496,15 11.074,79 13.458.568,08 -5,21 -2,46

22 ÜRDÜN 5.670,28 8.905.879,73 5.962,34 12.465.011,71 5,15 39,96

23 FRANSA 13.216,74 11.614.169,50 35.199,47 12.022.420,33 166,32 3,52

24 HOLLANDA 21.479,68 7.469.190,32 167.134,80 11.734.966,56 678,11 57,11

25 UKRAYNA 8.013,98 6.710.680,38 7.721,65 11.272.668,53 -3,65 67,98

26 PANAMA 611,68 11.400.135,69 627,45 10.961.783,69 2,58 -3,85

27 SINGAPUR 1.748,61 14.053.437,18 550,76 10.475.532,30 -68,50 -25,46

28 İSVİÇRE 782,19 4.127.715,33 888,71 9.124.245,01 13,62 121,05

29 AVUSTRALYA 1.464,86 9.003.780,92 2.569,11 8.565.772,09 75,38 -4,86

30 CEZAYİR 10.312,46 5.619.495,52 5.535,99 8.510.740,17 -46,32 51,45

31 KANADA 2.438,60 7.333.887,77 1.911,43 8.500.136,34 -21,62 15,90

32 KKTC 7.263,55 3.123.337,05 6.485,88 8.131.007,94 -10,71 160,33
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK-EYLÜL 2016  OCAK-EYLÜL 2017   % DEĞİŞİM  

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

33 LİTVANYA 841,31 5.590.157,86 4.413,05 6.942.248,16 424,54 24,19

34 LETONYA 1.531,52 9.304.513,36 939,72 6.744.743,88 -38,64 -27,51

35 YUNANİSTAN 70.536,80 2.550.915,93 29.132,31 6.617.952,18 -58,70 159,43

36 FAS 6.226,33 5.932.671,69 4.830,34 6.177.318,28 -22,42 4,12

37 AVUSTURYA 3.208,83 6.971.787,77 3.571,74 5.406.144,05 11,31 -22,46

38 AZERBAYCAN 13.675,91 3.743.407,24 4.003,98 4.679.292,38 -70,72 25,00

39 AFGANİSTAN 119,16 2.944.675,27 204,18 4.464.176,13 71,35 51,60

40 HINDISTAN 10.139,43 1.069.532,45 22.415,34 4.157.667,05 121,07 288,74

41 KATAR 1.627,28 2.950.053,87 1.708,95 3.898.548,97 5,02 32,15

42 ARNAVUTLUK 7.238,62 3.424.043,27 3.782,60 3.365.569,54 -47,74 -1,71

43 TAYLAND 756,86 2.280.436,75 3.428,91 3.344.016,35 353,04 46,64

44 HIRVATİSTAN 980,95 1.345.793,77 1.531,26 2.987.083,15 56,10 121,96

45 JAPONYA 187.382,07 3.359.472,87 550.943,45 2.848.236,89 194,02 -15,22

46 GÜRCİSTAN 15.130,84 2.025.592,76 37.230,10 2.844.179,67 146,05 40,41

47 MOGOLISTAN 77,50 1.143.744,16 262,38 2.681.247,58 238,55 134,43

48 SLOVAKYA 5.785,04 1.770.792,53 22.639,13 2.510.416,16 291,34 41,77

49 İSVEÇ 511,19 2.239.375,07 1.444,18 2.186.699,49 182,51 -2,35

50 TACİKİSTAN 363,66 2.353.109,92 241,85 2.011.704,03 -33,50 -14,51

51 MACARİSTAN 1.970,21 1.387.902,39 43.215,58 1.914.006,05 2.093,45 37,91

52 ÇİN HALK C. 610,85 1.159.603,65 378,15 1.850.405,37 -38,09 59,57

53 NORVEÇ 262,88 1.695.463,21 218,86 1.580.105,42 -16,75 -6,80

54 BULGARİSTAN 7.486,42 755.857,98 17.000,89 1.576.749,69 127,09 108,60

55 SIRBİSTAN 6.318,89 1.094.728,93 17.155,91 1.374.708,24 171,50 25,58

56 MOLDAVYA 654,41 558.721,20 961,85 1.342.695,45 46,98 140,32

57 ESTONYA 515,21 1.603.098,09 93,05 1.326.928,32 -81,94 -17,23

58 PORTEKİZ 290,48 857.022,24 156,81 1.149.285,29 -46,02 34,10

59 KUVEYT 3.619,54 698.227,01 2.671,75 1.142.591,20 -26,19 63,64

60 DANİMARKA 146,04 955.994,03 348,18 1.031.089,75 138,41 7,86

61 AHL SER. BÖL. 9.239,66 820.834,10 3.812,76 964.510,75 -58,73 17,50

62 GÜNEY KORE 16.054,75 451.477,04 30,52 952.592,03 -99,81 110,99

63 BOSNA H. 4.241,86 899.703,60 6.767,18 936.018,52 59,53 4,04

64 MALEZYA 1.251,90 1.980.246,43 1.032,55 925.581,58 -17,52 -53,26
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK-EYLÜL 2016  OCAK-EYLÜL 2017   % DEĞİŞİM  

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

65 SUDAN 140,34 34.528,56 1.707,84 882.970,13 1.116,93 2.457,22

66 MORİTANYA 192,75 1.886,65 71,09 701.411,35 -63,12 37.077,61

67 FILIPINLER 34,96 1.187.502,02 20,64 681.471,57 -40,96 -42,61

68 KOSOVA 2.369,14 172.482,31 5.459,79 678.278,04 130,45 293,24

69 NİJERYA 1.346,83 1.462.123,08 915,69 593.008,45 -32,01 -59,44

70 KARADAĞ 4.496,83 327.089,30 3.574,54 580.207,93 -20,51 77,39

71 İRLANDA 61,75 635.369,91 55,81 565.314,44 -9,62 -11,03

72 BEYAZ RUSYA 1.029,81 375.413,54 1.343,37 515.641,67 30,45 37,35

73 MAKEDONYA 7.953,21 231.895,36 5.387,95 491.236,19 -32,25 111,84

74 TÜRKMENİST. 1.881,84 3.022.617,48 1.889,79 459.561,52 0,42 -84,80

75 G.AFRİKA CUM. 371,71 567.492,64 221,72 398.940,50 -40,35 -29,70

76 FİNLANDİYA 1.516,97 692.381,84 112,58 397.583,22 -92,58 -42,58

77 TRAKYA SER. 4.768,42 310.759,72 3.222,06 390.217,17 -32,43 25,57

78 MISIR 2.608,48 806.079,37 3.041,16 389.919,75 16,59 -51,63

79 YENI ZELANDA 36,96 297.370,37 76,66 379.009,83 107,41 27,45

80 SENEGAL 971,88 51.097,90 771,39 345.566,19 -20,63 576,28

81 BELİZE 17,16 110.777,24 15,78 307.422,17 -8,04 177,51

82 ŞİLİ 73,79 444.341,71 1.298,29 279.767,02 1.659,44 -37,04

83 MYANMAR 8,85 149.826,46 7,10 249.097,28 -19,77 66,26

84 ENDONEZYA 133,22 651.311,90 210,91 246.121,98 58,32 -62,21

85 UMMAN 21,46 187.514,01 153,74 239.075,20 616,40 27,50

86 PAKISTAN 1.540,79 49.395,58 182,88 235.927,83 -88,13 377,63

87 TUNUS 5.951,55 188.754,85 6.003,59 191.097,75 0,87 1,24

88 GUAM 5,38 141.401,62 6,50 176.637,10 20,82 24,92

89 SLOVENYA 13,84 144.419,60 552,79 112.429,17 3.895,01 -22,15

90 KOLOMBİYA 559,70 1.891,71 594,10 96.823,66 6,15 5.018,31

91 VIETNAM 8,35 84.646,36 2,54 88.302,34 -69,58 4,32

92 URUGUAY 76,46 27.419,93 28,35 71.152,25 -62,92 159,49

93 ÖZBEKİSTAN 322,79 20.062,23 98,11 69.277,91 -69,61 245,32

94 BAHREYN 352,21 151.207,18 427,01 56.414,35 21,24 -62,69

95 YEMEN 16,00 155,06 94,57 53.264,48 491,06 34.250,88

96 BREZİLYA 3.215,68 19.611,68 1.147,88 47.945,84 -64,30 144,48
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK-EYLÜL 2016  OCAK-EYLÜL 2017   % DEĞİŞİM  

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

97 MAURİTİUS 2,99 122.401,29 3,09 44.381,80 3,34 -63,74

98 HOLLANDA 39,89 1.092.084,45 4,02 42.548,51 -89,92 -96,10

99 LİBERYA 1,22 38,00 2.815,25 42.280,00 230.658,20 111.163,16

100 BAHAMALAR 5,81 3.675,91 185,71 36.012,49 3.096,39 879,69

101 EKVATOR GİNESİ 0,00 0,00 0,70 25.362,00 100,00 100,00

102 PERU 0,36 7.759,74 0,26 24.078,00 -27,78 210,29

103 MALTA 244,56 3.425,44 36,01 21.366,59 -85,28 523,76

104 MERSİN SER. 0,00 0,00 160,83 18.798,36 100,00 100,00

105 LİHTENŞTAYN 0,00 0,00 0,20 15.953,54 100,00 100,00

106 BURSA SER. 46.000,00 21.874,45 34.000,00 14.424,42 -26,09 -34,06

107 TAYVAN 3,69 12.135,97 33,10 13.151,14 797,02 8,36

108 SEYŞEL ADA. 0,00 0,00 0,14 12.076,00 100,00 100,00

109 PARAGUAY 1,27 5.415,87 7,48 11.066,07 488,98 104,33

110 DUBAİ 65,00 19.694,05 342,34 6.382,76 426,68 -67,59

111 EKVATOR 306,26 3.988,93 1.281,26 4.472,06 318,36 12,11

112 BERMUDA 454,13 1.570,75 912,66 4.444,75 100,97 182,97

113 SURİYE 175,68 3.674,71 963,27 4.351,57 448,31 18,42

114 ANGOLA 33,66 405,86 145,18 3.139,45 331,31 673,53

115 LÜKSEMBURG 14,72 7.797,13 4,63 3.113,93 -68,55 -60,06

116 TOGO 0,00 0,00 59,84 2.328,00 100,00 100,00

117 KAYSERİ SER. 0,00 0,00 522,40 2.215,87 100,00 100,00

118 AVRUPA SER. 0,00 0,00 15,00 1.725,76 100,00 100,00

119 SRI LANKA 0,78 27.039,72 91,85 1.397,16 11.675,64 -94,83

120 CAD 114,83 727,12 196,90 985,81 71,47 35,58

121 KAMERUN 165,26 1.659,03 60,06 742,60 -63,66 -55,24

122 CIBUTI 0,00 0,00 43,25 706,56 100,00 100,00

123 SOMALI 31,21 209,71 96,00 525,14 207,59 150,41

124 FİLDİŞİ SAHİLİ 19,68 695,40 53,45 516,00 171,60 -25,80

125 ANTALYA SER. 1.049,63 3.212,35 1,00 515,83 -99,90 -83,94

126 ZAMBIA 0,00 0,00 21,60 387,10 100,00 100,00

127 UGANDA 1,11 17,50 16,00 386,16 1.341,44 2.106,63

128 DOMINIK CUM. 25,89 111,30 41,86 359,15 61,68 222,69
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK-EYLÜL 2016  OCAK-EYLÜL 2017   % DEĞİŞİM  

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

129 GÜNEY SUDAN 0,00 0,00 0,03 225,00 100,00 100,00

130 ADANA YUM. 0,00 0,00 1,00 221,06 100,00 100,00

131 İŞGAL ALT.FİLİSTİN T 3,31 117,87 1,48 218,40 -55,29 85,29

132 ZIMBABVE 0,00 0,00 20,38 196,56 100,00 100,00

133 KENYA 3,91 55,56 21,00 133,31 437,08 139,94

134 MALİ 62,37 415,26 7,58 110,00 -87,85 -73,51

135 KOMOR ADALARI 1,81 9,08 34,71 102,16 1.817,68 1.025,11

136 GABON 0,00 0,00 13,00 88,23 100,00 100,00

137 MAYOTTE 0,00 0,00 57,53 83,19 100,00 100,00

138 ETİYOPYA 22,06 222,16 6,57 77,29 -70,22 -65,21

139 TANZANYA 2,14 69.198,64 4,51 67,19 110,75 -99,90

140 KONGO 6,77 88,35 3,21 30,00 -52,58 -66,04

141 MALAVI 1,01 10,92 3,36 27,49 232,67 151,74

142 ABD VİRJİN ADALARI 131,45 52.036,90 0,00 0,00 -100,00 -100,00

143 EGE SERBEST BÖLGE 141,87 38.198,18 0,00 0,00 -100,00 -100,00

144 CEBELİ TARIK 0,87 24.100,71 0,00 0,00 -100,00 -100,00

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

146 KONGO 317,67 6.849,32 0,00 0,00 -100,00 -100,00

147 FRANSIZ G. TOP. 0,93 5.710,89 0,00 0,00 -100,00 -100,00

148 YENI KALODENYA 0,68 3.898,34 0,00 0,00 -100,00 -100,00

149 TRINIDAD 11,14 1.032,34 0,00 0,00 -100,00 -100,00

150 KOSTARIKA 128,86 937,90 0,00 0,00 -100,00 -100,00

151 KOCAELİ SER. 30,00 890,40 0,00 0,00 -100,00 -100,00

152 BANGLADEŞ 49,80 766,62 0,00 0,00 -100,00 -100,00

153 GINE 5,52 261,44 0,00 0,00 -100,00 -100,00

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

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

156 BENİN 68,38 113,52 0,00 0,00 -100,00 -100,00

157 RUANDA 14,21 94,50 0,00 0,00 -100,00 -100,00

158 GAMBIYA 2,53 70,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

159 ARJANTİN 0,09 25,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

160 DİĞER 0,32 2.275,00 1,88 55.870,12 487,50 2.355,83

GENEL TOPLAM 1.967.307,61 1.615.456.894,56 3.352.172,06 2.519.141.262,56 70,39 55,94
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK-EYLÜL 2016  OCAK-EYLÜL 2017   % DEĞİŞİM  

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

(USD)  

1 B.A.E 37.122,53 367.234.393,68 39.141,16 834.677.944,41 5,44 127,29

2 IRAK 109.944,47 90.029.124,74 154.682,02 634.130.938,22 40,69 604,36

3 ABD 129.583,24 139.908.668,05 31.679,28 178.696.977,63 -75,55 27,72

4 HONG KONG 26.728,60 81.036.321,78 69.246,61 117.463.136,36 159,07 44,95

5 ALMANYA 472.941,93 50.819.511,16 913.879,67 82.109.940,64 93,23 61,57

6 İSRAİL 21.725,89 56.154.126,58 50.403,59 62.571.688,17 132,00 11,43

7 LÜBNAN 6.989,94 36.640.268,97 9.761,70 38.639.346,58 39,65 5,46

8 İTALYA 7.586,41 36.112.612,41 34.852,04 38.183.289,40 359,40 5,73

9 LİBYA 34.456,38 18.888.567,43 18.941,11 38.150.315,12 -45,03 101,98

10 POLONYA 10.102,70 22.737.028,24 3.434,67 31.086.158,11 -66,00 36,72

11 KIRGIZİSTAN 13.321,96 20.758.673,68 2.922,25 28.892.675,83 -78,06 39,18

12 MEKSİKA 2.347,36 21.446.901,07 2.469,68 28.774.027,72 5,21 34,16

13 ROMANYA 10.737,08 21.943.711,15 73.200,48 27.024.049,98 581,75 23,15

14 BELÇİKA 399.370,24 8.130.224,25 714.692,78 26.948.461,95 78,95 231,46

15 RUSYA FED. 1.413,13 10.474.249,57 3.674,29 24.346.236,55 160,01 132,44

16 KAZAKİSTAN 10.437,81 12.700.845,66 4.543,87 23.742.167,75 -56,47 86,93

17 İRAN (İSLAM CUM.) 40.758,03 385.258.882,32 22.360,35 23.593.820,33 -45,14 -93,88

18 İNGİLTERE 5.069,28 17.458.761,46 4.042,90 17.910.027,28 -20,25 2,58

19 ÇEK CUM. 63.369,45 17.632.146,71 68.690,70 17.381.587,08 8,40 -1,42

20 SUUDİ ARABİSTAN 7.569,05 6.905.342,05 16.335,22 16.272.370,24 115,82 135,65

21 İSPANYA 11.683,10 13.797.496,15 11.074,79 13.458.568,08 -5,21 -2,46

22 ÜRDÜN 5.670,28 8.905.879,73 5.962,34 12.465.011,71 5,15 39,96

23 FRANSA 13.216,74 11.614.169,50 35.199,47 12.022.420,33 166,32 3,52

24 HOLLANDA 21.479,68 7.469.190,32 167.134,80 11.734.966,56 678,11 57,11

25 UKRAYNA 8.013,98 6.710.680,38 7.721,65 11.272.668,53 -3,65 67,98

26 PANAMA 611,68 11.400.135,69 627,45 10.961.783,69 2,58 -3,85

27 SINGAPUR 1.748,61 14.053.437,18 550,76 10.475.532,30 -68,50 -25,46

28 İSVİÇRE 782,19 4.127.715,33 888,71 9.124.245,01 13,62 121,05

29 AVUSTRALYA 1.464,86 9.003.780,92 2.569,11 8.565.772,09 75,38 -4,86

30 CEZAYİR 10.312,46 5.619.495,52 5.535,99 8.510.740,17 -46,32 51,45

31 KANADA 2.438,60 7.333.887,77 1.911,43 8.500.136,34 -21,62 15,90

32 KKTC 7.263,55 3.123.337,05 6.485,88 8.131.007,94 -10,71 160,33

33 LİTVANYA 841,31 5.590.157,86 4.413,05 6.942.248,16 424,54 24,19

34 LETONYA 1.531,52 9.304.513,36 939,72 6.744.743,88 -38,64 -27,51

35 YUNANİSTAN 70.536,80 2.550.915,93 29.132,31 6.617.952,18 -58,70 159,43

36 FAS 6.226,33 5.932.671,69 4.830,34 6.177.318,28 -22,42 4,12

37 AVUSTURYA 3.208,83 6.971.787,77 3.571,74 5.406.144,05 11,31 -22,46

38 AZERBAYCAN 13.675,91 3.743.407,24 4.003,98 4.679.292,38 -70,72 25,00

39 AFGANİSTAN 119,16 2.944.675,27 204,18 4.464.176,13 71,35 51,60

40 HINDISTAN 10.139,43 1.069.532,45 22.415,34 4.157.667,05 121,07 288,74

41 KATAR 1.627,28 2.950.053,87 1.708,95 3.898.548,97 5,02 32,15

42 ARNAVUTLUK 7.238,62 3.424.043,27 3.782,60 3.365.569,54 -47,74 -1,71

43 TAYLAND 756,86 2.280.436,75 3.428,91 3.344.016,35 353,04 46,64
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK-EYLÜL 2016  OCAK-EYLÜL 2017   % DEĞİŞİM  

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

44 HIRVATİSTAN 980,95 1.345.793,77 1.531,26 2.987.083,15 56,10 121,96

45 JAPONYA 187.382,07 3.359.472,87 550.943,45 2.848.236,89 194,02 -15,22

46 GÜRCİSTAN 15.130,84 2.025.592,76 37.230,10 2.844.179,67 146,05 40,41

47 MOGOLISTAN 77,50 1.143.744,16 262,38 2.681.247,58 238,55 134,43

48 SLOVAKYA 5.785,04 1.770.792,53 22.639,13 2.510.416,16 291,34 41,77

49 İSVEÇ 511,19 2.239.375,07 1.444,18 2.186.699,49 182,51 -2,35

50 TACİKİSTAN 363,66 2.353.109,92 241,85 2.011.704,03 -33,50 -14,51

51 MACARİSTAN 1.970,21 1.387.902,39 43.215,58 1.914.006,05 2.093,45 37,91

52 ÇİN HALK CUM. 610,85 1.159.603,65 378,15 1.850.405,37 -38,09 59,57

53 NORVEÇ 262,88 1.695.463,21 218,86 1.580.105,42 -16,75 -6,80

54 BULGARİSTAN 7.486,42 755.857,98 17.000,89 1.576.749,69 127,09 108,60

55 SIRBİSTAN 6.318,89 1.094.728,93 17.155,91 1.374.708,24 171,50 25,58

56 MOLDAVYA 654,41 558.721,20 961,85 1.342.695,45 46,98 140,32

57 ESTONYA 515,21 1.603.098,09 93,05 1.326.928,32 -81,94 -17,23

58 PORTEKİZ 290,48 857.022,24 156,81 1.149.285,29 -46,02 34,10

59 KUVEYT 3.619,54 698.227,01 2.671,75 1.142.591,20 -26,19 63,64

60 DANİMARKA 146,04 955.994,03 348,18 1.031.089,75 138,41 7,86

61 AHL SER. BÖL. 9.239,66 820.834,10 3.812,76 964.510,75 -58,73 17,50

62 GÜNEY KORE CUM. 16.054,75 451.477,04 30,52 952.592,03 -99,81 110,99

63 BOSNA-HERSEK 4.241,86 899.703,60 6.767,18 936.018,52 59,53 4,04

64 MALEZYA 1.251,90 1.980.246,43 1.032,55 925.581,58 -17,52 -53,26

65 SUDAN 140,34 34.528,56 1.707,84 882.970,13 1.116,93 2.457,22

66 MORİTANYA 192,75 1.886,65 71,09 701.411,35 -63,12 37.077,61

67 FILIPINLER 34,96 1.187.502,02 20,64 681.471,57 -40,96 -42,61

68 KOSOVA 2.369,14 172.482,31 5.459,79 678.278,04 130,45 293,24

69 NİJERYA 1.346,83 1.462.123,08 915,69 593.008,45 -32,01 -59,44

70 KARADAĞ 4.496,83 327.089,30 3.574,54 580.207,93 -20,51 77,39

71 İRLANDA 61,75 635.369,91 55,81 565.314,44 -9,62 -11,03

72 BEYAZ RUSYA 1.029,81 375.413,54 1.343,37 515.641,67 30,45 37,35

73 MAKEDONYA 7.953,21 231.895,36 5.387,95 491.236,19 -32,25 111,84

74 TÜRKMENİSTAN 1.881,84 3.022.617,48 1.889,79 459.561,52 0,42 -84,80

75 GÜNEY AFR. CUM. 371,71 567.492,64 221,72 398.940,50 -40,35 -29,70

76 FİNLANDİYA 1.516,97 692.381,84 112,58 397.583,22 -92,58 -42,58

77 TRAKYA SER. BÖL. 4.768,42 310.759,72 3.222,06 390.217,17 -32,43 25,57

78 MISIR 2.608,48 806.079,37 3.041,16 389.919,75 16,59 -51,63

79 YENI ZELANDA 36,96 297.370,37 76,66 379.009,83 107,41 27,45

80 SENEGAL 971,88 51.097,90 771,39 345.566,19 -20,63 576,28

81 BELİZE 17,16 110.777,24 15,78 307.422,17 -8,04 177,51

82 ŞİLİ 73,79 444.341,71 1.298,29 279.767,02 1.659,44 -37,04

83 MYANMAR 8,85 149.826,46 7,10 249.097,28 -19,77 66,26

84 ENDONEZYA 133,22 651.311,90 210,91 246.121,98 58,32 -62,21

85 UMMAN 21,46 187.514,01 153,74 239.075,20 616,40 27,50
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86 PAKISTAN 1.540,79 49.395,58 182,88 235.927,83 -88,13 377,63

87 TUNUS 5.951,55 188.754,85 6.003,59 191.097,75 0,87 1,24

88 GUAM 5,38 141.401,62 6,50 176.637,10 20,82 24,92

89 SLOVENYA 13,84 144.419,60 552,79 112.429,17 3.895,01 -22,15

90 KOLOMBİYA 559,70 1.891,71 594,10 96.823,66 6,15 5.018,31

91 VIETNAM 8,35 84.646,36 2,54 88.302,34 -69,58 4,32

92 URUGUAY 76,46 27.419,93 28,35 71.152,25 -62,92 159,49

93 ÖZBEKİSTAN 322,79 20.062,23 98,11 69.277,91 -69,61 245,32

94 BAHREYN 352,21 151.207,18 427,01 56.414,35 21,24 -62,69

95 YEMEN 16,00 155,06 94,57 53.264,48 491,06 34.250,88

96 BREZİLYA 3.215,68 19.611,68 1.147,88 47.945,84 -64,30 144,48

97 MAURİTİUS 2,99 122.401,29 3,09 44.381,80 3,34 -63,74

98 HOLLANDA AN. 39,89 1.092.084,45 4,02 42.548,51 -89,92 -96,10

99 LİBERYA 1,22 38,00 2.815,25 42.280,00 230.658,20 111.163,16

100 BAHAMALAR 5,81 3.675,91 185,71 36.012,49 3.096,39 879,69

101 EKVATOR GİNESİ 0,00 0,00 0,70 25.362,00 100,00 100,00

102 PERU 0,36 7.759,74 0,26 24.078,00 -27,78 210,29

103 MALTA 244,56 3.425,44 36,01 21.366,59 -85,28 523,76

104 MERSİN SER. B. 0,00 0,00 160,83 18.798,36 100,00 100,00

105 LİHTENŞTAYN 0,00 0,00 0,20 15.953,54 100,00 100,00

106 BURSA SER. B. 46.000,00 21.874,45 34.000,00 14.424,42 -26,09 -34,06

107 TAYVAN 3,69 12.135,97 33,10 13.151,14 797,02 8,36

108 SEYŞEL ADA. 0,00 0,00 0,14 12.076,00 100,00 100,00

109 PARAGUAY 1,27 5.415,87 7,48 11.066,07 488,98 104,33

110 DUBAİ 65,00 19.694,05 342,34 6.382,76 426,68 -67,59

111 EKVATOR 306,26 3.988,93 1.281,26 4.472,06 318,36 12,11

112 BERMUDA 454,13 1.570,75 912,66 4.444,75 100,97 182,97

113 SURİYE 175,68 3.674,71 963,27 4.351,57 448,31 18,42

114 ANGOLA 33,66 405,86 145,18 3.139,45 331,31 673,53

115 LÜKSEMBURG 14,72 7.797,13 4,63 3.113,93 -68,55 -60,06

116 TOGO 0,00 0,00 59,84 2.328,00 100,00 100,00

117 KAYSERİ SER. 0,00 0,00 522,40 2.215,87 100,00 100,00

118 AVRUPA SER. 0,00 0,00 15,00 1.725,76 100,00 100,00

119 SRI LANKA 0,78 27.039,72 91,85 1.397,16 11.675,64 -94,83

120 CAD 114,83 727,12 196,90 985,81 71,47 35,58

121 KAMERUN 165,26 1.659,03 60,06 742,60 -63,66 -55,24

122 CIBUTI 0,00 0,00 43,25 706,56 100,00 100,00

123 SOMALI 31,21 209,71 96,00 525,14 207,59 150,41

JTR      RAPORLAR
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK-EYLÜL 2016  OCAK-EYLÜL 2017   % DEĞİŞİM  

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

124 FİLDİŞİ SAHİLİ 19,68 695,40 53,45 516,00 171,60 -25,80

125 ANTALYA SER. 1.049,63 3.212,35 1,00 515,83 -99,90 -83,94

126 ZAMBIA 0,00 0,00 21,60 387,10 100,00 100,00

127 UGANDA 1,11 17,50 16,00 386,16 1.341,44 2.106,63

128 DOMINIK CUM. 25,89 111,30 41,86 359,15 61,68 222,69

129 GÜNEY SUDAN 0,00 0,00 0,03 225,00 100,00 100,00

130 ADANA YUM. 0,00 0,00 1,00 221,06 100,00 100,00

131 İŞGAL ALT.FİLİS. 3,31 117,87 1,48 218,40 -55,29 85,29

132 ZIMBABVE 0,00 0,00 20,38 196,56 100,00 100,00

133 KENYA 3,91 55,56 21,00 133,31 437,08 139,94

134 MALİ 62,37 415,26 7,58 110,00 -87,85 -73,51

135 KOMOR ADALARI 1,81 9,08 34,71 102,16 1.817,68 1.025,11

136 GABON 0,00 0,00 13,00 88,23 100,00 100,00

137 MAYOTTE 0,00 0,00 57,53 83,19 100,00 100,00

138 ETİYOPYA 22,06 222,16 6,57 77,29 -70,22 -65,21

139 TANZANYA. 2,14 69.198,64 4,51 67,19 110,75 -99,90

140 KONGO 6,77 88,35 3,21 30,00 -52,58 -66,04

141 MALAVI 1,01 10,92 3,36 27,49 232,67 151,74

142 ABD VİRJİN A. 131,45 52.036,90 0,00 0,00 -100,00 -100,00

143 EGE SER. BÖL. 141,87 38.198,18 0,00 0,00 -100,00 -100,00

144 CEBELİ TARIK 0,87 24.100,71 0,00 0,00 -100,00 -100,00

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

146 KONGO E.ZAİRE 317,67 6.849,32 0,00 0,00 -100,00 -100,00

147 FRANSIZ G. TOP. 0,93 5.710,89 0,00 0,00 -100,00 -100,00

148 YENI KALODENYA 0,68 3.898,34 0,00 0,00 -100,00 -100,00

149 TRINIDAD VE 11,14 1.032,34 0,00 0,00 -100,00 -100,00

150 KOSTARIKA 128,86 937,90 0,00 0,00 -100,00 -100,00

151 KOCAELİ SER. 30,00 890,40 0,00 0,00 -100,00 -100,00

152 BANGLADEŞ 49,80 766,62 0,00 0,00 -100,00 -100,00

153 GINE 5,52 261,44 0,00 0,00 -100,00 -100,00

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

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

156 BENİN 68,38 113,52 0,00 0,00 -100,00 -100,00

157 RUANDA 14,21 94,50 0,00 0,00 -100,00 -100,00

158 GAMBIYA 2,53 70,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

159 ARJANTİN 0,09 25,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

160 DİĞER 0,32 2.275,00 1,88 55.870,12 487,50 2.355,83

GENEL TOPLAM 1.967.307,61 1.615.456.894,56 3.352.172,06 2.519.141.262,56 70,39 55,94
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Designer Market Ustaları

ve Tasarımcıları Sizleri Bekliyor.
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