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“Uzakdoğulu Perakende Devleri
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Mücevher İhracatçıları Birliği dünyanın en önemli mücevher 
fuarlarında düzenlediği milli fuar katılımı organizasyonları ile 
ihracatçılarımıza destek olmaya devam ediyor. 

Milli katılım düzenlenen fuar organizasyonları:
22-27 January 2016  Vicenzaoro Winter in Hall 3.1 
03-07 March 2016  HKTDC Hong Kong International Jewellery Show in CEC Hall 3C- 5C
03- 06 June 2016  JCK Las Vegas in Bayside 
23- 26 June 2016  June Hong Kong Jewellery & Gem Fair  in CEC Hall 1A – 3F 
03- 07 September 2016  Vicenzaoro September in Hall 3.1 
15- 19 September 2016  September Hong Kong Jewellery & Gem Fair in CEC Hall 3G
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JTR Export 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nin ücretsiz 
yayınıdır. İçerideki yazı ve 
fotoğraflar ancak kaynak 
gösterilerek kullanılabilir.

Mücevher İhracatçıları Birliği adına imtiyaz sahibi: S.Armağan Vurdu
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Mustafa Atayık
S.Armağan Vurdu
Şirzat Akbulak
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Remzi Çelen

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Şirzat Akbulak

Değerli meslektaşlarım, 

Dünya mücevher endüstrisi fuar takviminin en önemli 
organizasyonlarından biri haline gelen İstanbul Jewellery Show’da 
bir kez daha dünyanın dört bir yanından gelen alıcıları ağırlamaya 
hazırlanıyoruz. Ekonomi Bakanlığı desteği ile düzenlediğimiz 
alım heyeti organizasyonu çerçevesinde bu yıl da nitelikli alıcıları 
ülkemizde ağırlamak için önemli çalışmalar yaptık. Özellikle 
Uzakdoğulu mücevher mağaza zincirlerini ülkemizde ağırlamak için 
yaptığımız girişimler sonuç vermesi önemli. Toplam mağaza sayısı 
8000’e yaklaşan önemli zincirlerin temsilcileri İstanbul Jewellery 
Show’u ziyaret edecek.  

Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz alım heyeti organizasyonu ile bu alanda 
bir rekora imza atmış ve dünyadaki hemen hemen bütün fuarlarda 
ziyaretçi sayıları azalırken İstanbul Jewellery Show’un ziyaretçi 
sayısının artmasında etkili olmuştuk. Umarım bu sene de aynı sonucu 
alırız.

Ülkemizin dünya ile rekabetinde en önemli unsurlardan biri olan 
tasarım gelişmesi adına düzenlediğimiz ve artık gelenekselleşen AJUR 
Mücevher Takı Tasarım Yarışması bu sene de rekor başvuruya sahne 
oldu. Yarışmaya dereceye girenleri ve sektörümüze hizmet vermiş 
ustalarımızı AJUR GALA GECESİ’nde onurlandıracağız. 

Global pazarlarda yaşanan daralma ihracat bakiyelerinde de sıkıntı 
yaşanmasına sebep oluyor. Bu konuda sıkıntıların artması üzerine 
Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan ile ihracat bedellerimizin 
sigortalanması konusunda önemli görüşmeler yaptık. Eximbank’ın bu 
konudaki çalışmalarını her ihracatçımızın yakından takip etmesinde 
fayda var. 

Sektörün en önemli gündem maddelerinden biri pırlantada yanlış 
beyan. Bu durum sektörümüze büyük zarar vermeye başladı. Özellikle 
kuyumculuk alanında faaliyet göstermeyen internet sitelerinin pırlanta 
olarak beyan ettiği taşlarda çok ciddi problemler yaşanıyor. Perakende 
mağazalarda da pırlantada beyan konusunda problemler devam 
ediyor. Çok sayıda mağaza farkında dahi olmadan bu sorunun bir 
parçası konumunda. Oda ve dernek başkanlarının altın ayar kontrolü 
yaptıkları gibi pırlanta derecelendirme kontrolü yapmaları artık 
zorunluluk haline geldi.

Ocak ayı başında düzenlenen Vicenza Oro’da olumlu bir tablo ortaya 
çıkmış, çok sayıda katılımcımız fuardan memnun ayrılmıştı. Bu 
satırları yazdığımız sırada Hong Kong’ta gerçekleştirilen fuarla ilgili de 
iyi haberler geliyor. İtalya ve Hong Kong’da gözlenen bu hareketliliğin 
İstanbul Jewellery Show’da artarak devam etmesini dilerim.

EDİTÖR
Aslı Çelebioğlu
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Türkiye ve Ortadoğu’da düzenlenen sektörel mücevher fuarları 
içerisinde 1., Dünya genelindeki 500’ü aşkın mücevher fuarı içerisinde 
ise ilk 5’te yer alan 42.Uluslararası “Istanbul Jewelry Show” Mart Fuarı, 
10 -13 Mart 2016 tarihlerinde 42.kez, UBM Rotaforte tarafından, CNR 

Expo’da (İstanbul Fuar Merkezi) düzenlenecek. 
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Dünya Devlerinin Buluşma 
Noktası! 
Türkiye mücevher sektörünün 
yanı sıra dünya genelinde 
110’u aşkın ülkeden mücevher 
sektörü profesyonellerinin 
yakından takip ettiği, 10 
-13 Mart 2016 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek 
olan “Istanbul Jewelry Show“ 
Fuarı, 2015 yılında tüm 
dünyada gerçekleşen siyasal 

ve ekonomik krizlere karşın 
yaşanan global daralmada, 
hem Mart, hem de Ekim 
fuarlarında toplam 117 farklı 
ülkeden, 46 Bin’in üzerinde 
yerli ve yabancı sektör 
profesyoneline ev sahipliği 
yaptı. 

Sadece mücevher sektörü 
profesyonellerinin ziyaret 
edebildiği, “Istanbul Jewelery 

Show“ Fuarı‘nda, Türkiye, 
Almanya, Amerika Birleşik 
Devletleri, Hindistan, Hong 
Kong, İsrail, İtalya, Lübnan, 
Singapur, Tayland başta olmak 
üzere 1000’i aşkın dünyanın 
önemli mücevher marka ve 
firmaları çok özel koleksiyon 
ve ürünlerini sergileyecek. 

Önemli işbirliklerinin ve 
satınalma bağlantılarının 
gerçekleştirildiği ve yalnız 
sektör profesyonellerine 
açık olan, 42. Uluslararası 
“Istanbul Jewelry Show” 
Mart Fuarı, 10 -13 Mart 2016 

tarihleri arasında, brüt 60 
bin m2’lik alanda, 6 salonda 
düzenlenecek.

“Istanbul Jewelry Show” 
Mart Fuarı, İstanbul Değerli 
Maden ve Mücevherat 
İhracatçıları Birliği (IMMIB), 
Mücevher İhracatçıları Birliği 
(JTR), T.C. Ekonomi Bakanlığı 
ve KOSGEB tarafından 
desteklenen, Uluslararası 
Fuarlar Birliği (UFI) kalite 
onayı ve Kalite Yönetimi 
Sistemi ISO-9001 belgesine 
sahip uluslararası nitelikte bir 
fuar olma özelliğine sahip.

Mücevher İhracatçıları Birliği dünyanın 
dört bir yanından bine yakın alıcıyı 
İstanbul'da ağırlıyor.



Mücevher İhracatçıları Birliği, mağaza sayıları toplamı 8.000’i bulan dünyanın önemli perakende 
zincirlerini İstanbul Jewellery Show’da ağırlayacak. Geleneksel AJUR Gala Gecesi’nde Orta 

Doğu’nun parlayan yıldızı Haifa Wehbe sahne alacak.

Mücevher İhracatçıları Birliği, düzenlediği alım heyeti çerçevesinde dünyanın en 
büyük mücevher mağaza zincirlerini İstanbul’da ağırlayacak. İstanbul Jewellery 
Show’u ziyaret edecek perakende zincirlerinin mağaza sayılarının toplamı 8000’i 
aştığını belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, fuar hazırlıkları 
konusunda katılımcı firmaları uyardı.

derece önemli. Anlaştığımız perakende 
zincirlerinin mağaza toplamı 8000’in 
üzerinde. Katılımcı firmalarımızın fuara 
başarılı bir şekilde hazırlanmaları son 
derece önemli.’’

Türkiye cazibe merkezi oluyor
Değerli taş ithalinde alınan ÖTV’nin kaldırıl-
ması ve Borsa İstanbul Değerli Taşlar Piya-
sası’nın işlerlik kazanmaya başlaması ile 
birlikte Türkiye’nin sahip olduğu avantajları 
kullanma noktasına geldiğini belirten Ayhan 
Güner, bu gelişmeler sonrasında dünya 
mücevher endüstrisinin dikkatlerinin Türki-
ye’ye çevrildiğini ifade etti. 

Yeni rekor bekleniyor
Mücevher İhracatçıları Birliği düzenlediği 
alım heyeti organizasyonu çerçevesinde 
her yıl dünyanın dört bir yanından alıcıları 
İstanbul’da ağırlıyor. Geçtiğimiz yıl 1000’e 
yakın alıcıyı İstanbul’da ağırlayan Mücevher 
İhracatçıları Birliği bu sene yeni rekor hede-
fliyor.

Haifa Wehbe Gala’da parlayacak
Ajur Mücevher Takı Tasarım Yarışması Gala 
Gecesi’ne de katılacak olan misafirler Orta 
Doğu’nun en önemli yıldızlarından biri olan 
Haifa Wehbe’nin sahne alacağı gecede 
fuarın yorgunluğunu atma fırsatı bulacak.

Dünyanın en büyükleri İstanbul’da 
Mücevher İhracatçıları Birliği mart ayında 
düzenlenecek olan İstanbul Jewellery Show 
süresince gerçekleştireceği alım heyeti 
organizasyonu çerçevesinde dünyanın en 
büyük mücevher perakende devlerini İstan-
bul’da ağırlamaya hazırlanıyor. Yapılan 
görüşmeler neticesinde dünyanın önemli  
perakende zincirlerinin İstanbul Jewellery 
Show’u ziyaret edeceğinin netleştiğini 
belirten Mücevher İhracatçıları Birliği 
Başkanı Ayhan Güner, katılımcı firmalarımızı 
fuar hazırlıkları konusunda uyardı.

Mağaza toplamı 8000’i buluyor
İstanbul’da ağırlanacak perakende zincire 
sahip firmaların toplam mağaza sayısının 
8000’in üzerinde olduğunu belirten Güner 
şunları söyledi; ‘’Mücevher İhracatçıları 
Birliği olarak Ekonomi Bakanlığı’nın desteği 
ile Türkiye’nin en büyük alım heyeti organi-
zasyonuna imza atıyoruz.  Dünyanın dört 
bir yanından nitelikli alıcıları İstanbul’da 
ağırlıyoruz. Geçtiğimiz sene bu konuda bir 
rekora imza atmış ve dünyadaki hemen 
hemen bütün fuarlarda gerileme yaşanırken 
İstanbul Jewellery Show’un ziyaretçi 
sayısının %16 artış sağlamasında etkili 
olmuştuk. Bu sene de çok sayıda ziyaretçi-
yi ağırlayacağız. Özellikle dünya perakende 
devlerinin İstanbul’a gelecek olması son 
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Mücevherde fuar maratonu ve yeni 
sezon, yeni koleksiyonlarla boy 
gösterdi. Diğer taraftan, bu yazı 
hazırlanırken, New York, Londra, 

Milano moda haftaları tamamlandı, Paris Moda 
haftası tüm hızıyla devam ediyor. Bu sayede 
moda haftalarına da göz atıp, mücevherde ilham 
verici son trend çağdaş tasarımları ve zamansız 
klasikleri incelemenin tam zamanı...

Bunun dışına çıkıp, biraz özel tasarımlara göz 
attığınızda ise seçenekler göz kamaştırıyor. Zarif, 
yıllar öncesinden günümüze ulaşan zamansız 
mücevherlerden çağdaş tasarımlara kadar uzanan 
mücevher tutkusu ile mücevher kutumuz dolup 
taşıyor...

M
JTR      HABER

ücevher
Kutusu

Önemli mücevher fuarları devam ederken, mücevher firmalarının yeni 
koleksiyonları mücevher severlerin beğenisine sunuldu. Ekonomik ve sosyal 

alanlardaki global gelişmeler ve önemli moda haftalarından çıkan trendleri 
bu koleksiyonlarla birleştirince kocaman bir mücevher kutusu çıkıyor 

karşımıza.

AYLİN
GÖZEN



 Futuristik tasarımlar, ge-
lecekte nasıl giyinilip nasıl 

takılar takılacağının tahmi-
nini yansıtan çizgiler son 

hızla yükseliyor. Orantılar-
la oynanması, geometrik 

şekiller ve bol pırıltı bu 
temayı tamamlıyor.

2016’da romantizm yine 
bizimle… Podyumlarda boy 
gösteren danteller ve kadınsı 
fiyonklar, mücevheri 
de etkisi altına alıyor. 
Dantel gibi işlenmiş 
mücevherlerin yanında 
elit görüntü veren, 
dişi fiyonklar 
tasarımlarda bol 
bol kullanılıyor.

Futuristik Tasarımlar

Romantik Fiyonk

Podyumlarda esen 
renkli “glamcore” bir 
açıdan haute- couture’ü 
sokaklara indiriyor. 
Bu renkli dünyaya 
mücevherler de renkli 
ve iddialı modelleriyle 
kendini gösteriyor.

Gleamcore

Elbette global durgunluğun 
etkilediği minik, ancak 
neşesinden bir şey kaybetmeyen 
renkli tasarımlar 2016’da da gözde 
mücevherler arasında. 

Little Shine
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İhracatçılarımızın yaşadığı en önemli problemlerden biri olan 
ihracat bedellerinin sigortalanması konusu Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ayhan Güner, ve Eximbank Genel Müdürü 
Hayrettin Kaplan’ın bir araya geldiği toplantıda ele alındı. 
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İhracatçılarımızın 
özellikle son yıllarda 
gerçekleştirdikleri 
ihracat bedellerinin 

tahsilatı konusunda çok 
ciddi problemler yaşadık-
larını belirten Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başka-
nı Ayhan Güner, ihracat 
bedellerinin sigortalanma-
sı konusunda Eximbank 
Genel Müdürü Hayrettin 
Kaplan ile bir araya geldi. 
Sektörün bu konuda yaşa-
dığı mağduriyeti gider-
mek adına Eximbank’ın 
sunduğu ihracat sigortası 
imkanının çok önemli 
olduğunun altını çizen 
Ayhan Güner görüşme ile 
ilgili şu değerlendirmeler-
de bulundu; 

Geri ödeme oranı %90
“Sektör gerçekleştirdiği 

ihracatta çok kayıp veriyor. 
Bu ihracat işlemlerini 
eğer Eximbank üzerin-
den yapabilirsek, bunlar 
sigortalanıyor. Karşı taraf 
ödemese bile Eximbank 
ihracat yapıldığı  zaman 
fatura bedelinin %90’ını 
ödüyor. %10’u avukatlık 
ve benzeri masraflar için 
tutuyor. Müşteri borcunun 
tamamını ödediği zaman 
bu %10 da ödeniyor. So-
nuçta bu sistemin çalışma-
sı ile ilgili detaylı çalış-
mamız devam ediyor. İlk 
başta ben kendi firmamda 
deniyorum. Bunu başar-
dığımızda tüm sektöre 
detaylı bir şekilde duyu-
racağız. Yurtdışına ürün 
sattığınızda Eximbank’tan 
sigorta ettirip gönderebi-
lirsiniz.

“Sektör gerçekleştirdiği ihracatta çok 
kayıp veriyor. Bu ihracat işlemlerini 

eğer Eximbank üzerinden yapabilirsek, 
bunlar sigortalanıyor. Karşı taraf 
ödemese bile Eximbank ihracat 

yapıldığı  zaman fatura bedelinin 
%90’ını ödüyor."

Ayhan Güner

Çok önemli müşteri 
verileri sağlanıyor
‘’Eximbank müşterilerle 
ilgili de çok önemli bilgi 
verebiliyor. Müşterileri 
Eximbank’a sorabilirsi-
niz. Eximbank bu firma 
hakkında araştırma yapıp 
‘’Evet bu firmaya mal sa-
tabilirsiniz, şu kadar kredi 
açabilirsiniz’’ diye size 3-5 
gün içinde bilgi veriyor. 

Eximbank’a ilk başta bu 
firmayı sormanızda fayda 
var. Eximbank, firma ül-
kesinde “vergisini ödemiş 
mi’’, “borcu var mı’’, “sicili 
temiz mi’’ gibi sorularınıza 
yanıt verebiliyor.  Vadeli 
mal satmak istiyorsunuz 
ama firmayı tanımıyorsu-
nuz, Eximbank üzerinden 
satabilirsiniz.’’

AYHAN GÜNER
MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI

HAYRETTIN KAPLAN
EXIMBANK GENEL MÜDÜRÜ



JTR      HABER

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, İran’ın, Türkiye 
mücevher sektörü için en önemli pazar olduğunu, hem külçe altın hem 
de ürün olarak en yüksek altın alımını yaptığını belirterek, “Daha katma 
değeri yüksek ürünlerin de ihracatının yapılabilmesiyle mevcut ihracat 
rakamının yüzde 20 civarında yükseleceği öngörülebilir” dedi.

12 JTR Export
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Güner, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, 
2014 ihracat 

rakamlarına göre Türkiye’den 
İran’a en çok ihracatı 932 
milyon dolarla mücevher 
sektörünün gerçekleştirdiğini, 
geçen yıl sonunda ise 881 
milyon dolarla sektörünün söz 
konusu ülkeye ihracatta yine 
ilk sırada yer aldığını kaydetti.

İran ile ilgili bir değişimde 
olumlu veya olumsuz en 
çok mücevher sektörünün 
etkileneceğini belirten 
Güner, bu nedenle ambargo 
sonrası İran’a yönelik bir risk 
analizi yapılacaksa bunun 
en önemli belirleyicisinin 
mücevher sektörü olması 
gerektiğine işaret etti. Güner, 
«İran ile nükleer müzakereler 
başlangıç noktasındayken ve 
bölgesel politik krizler henüz 
yaşanmamışken 2012’de 
şöyle bir değerlendirmede 
bulunmuştum: İran’a yatırım 

yapacak firmalarımızın 
risk faktörünü de göz ardı 
etmemeleri gerekiyor. 
Zira bugün ABD ve AB ile 
ilişkilerini geliştirerek bu 
gelişmeye neden olan İran’ın 
bu konudaki kararlılığını 
ve istikrarı ne kadar 
sürdürebileceğini de hesaba 
katmak gerekiyor” diye 
konuştu.

Suriye konusunda Türkiye 
ile İran’ın fikir ayrılığı ile 
jeopolitik risklerin ekonomi 
üzerinde etkili olabileceğini 
ifade eden Güner, 
ambargoların kalkmasının, 
enerji, finans, altyapı ve inşaat 
sektörlerini hareketlendirme 
potansiyeli taşıdığını söyledi. 
Türk yatırımcıların hızlı 
davranarak bu potansiyeli 
fırsata çevirebileceklerini 
anlatan Güner, altın takı 
üretim kapasitesiyle İran’ın 
ciddi bir rakip haline 
gelebileceğini belirtti.
Güner, “Dünyanın en büyük 

3. mücevher sektörü olarak 
sahip olduğumuz üretim 
kapasitesi, başta montür 
(çeşitli takılarda taşın 
yerleştirildiği çerçeve) olmak 
üzere güçlü sanayi ve elbette 
kültürel ve coğrafi yakınlık 
nedeniyle sektörümüz 
bu gelişmeden olumlu 
etkilenebilir. İran’a yaptırımlar 
hemen sıfırlanmayacak 
özellikle finans akışında 
zorluklar devam edecektir. 
Halkbank, İran ile ödemelerde 
aracı olursa ve bir şekilde 
finans akışı sağlanırsa 
sadece mücevher değil 
bütün sektörlerin İran’a 
ihracatı bu geçiş döneminde 
ikiye katlanacaktır” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Kültürler benzer, takılar 
yüksek beğeni toplar”
Ayhan Güner, Türkiye’nin 
altın rafinerilerinin 
dünya çapında başarılı 
operasyonlara imza attığını, 
ayrıca İran kuyumculuk 
sektörünün ihtiyaç duyduğu 
uluslararası geçerlilikte külçe 
altını Türkiye’den temin 
edebileceğini belirterek, altın 
takı tüketimi bakımından iki 
ülke kültürlerinin birbirine 
çok yakın olduğunu, bu 
nedenle Türkiye’deki 
kuyumcuların ürettiği altın 
takıların İran’da daha yüksek 
beğeni toplayacağını söyledi. 
Güner, şunları kaydetti:

“Bir sorun yaşanmadığı 
takdirde İran, Türkiye 
mücevher sektörü için 
en önemli pazardır. İran, 
Türkiye’den hem külçe altın 
hem de ürün olarak en yüksek 

altın alımını yapan ülke. 
Ancak İran pazarına daha iyi 
vakıf olmak, o pazara özel 
üretim gerçekleştirmek gibi 
pek çok mesafenin aşılması 
gerekiyor. Daha katma 
değeri yüksek ürünlerin de 
ihracatının yapılabilmesiyle 
beraber mevcut ihracat 
rakamının yüzde 20 civarında 
yükseleceği öngörülebilir. 
Ancak tabii ki bunda pek çok 
etkenin devrede olacağını 
anımsatmaya gerek yok, en 
önemlisi altın fiyatları ve 
bölgesel istikrar. Yoksa Türk 
mücevher sektörü İran pazarı 
tarafından çok beğenilecek ve 
talep edilecektir.

Gözler İran’da
Yıllardır uluslararası toplum 
tarafından uygulanan 
ambargoların kalkmasıyla, 
İran küresel ekonomiye 
entegre olmaya hazırlanıyor. 
Yaptırımlar nedeniyle ağır 
bedel ödeyen İran, şimdi 
yabancı yatırımcıların ilgi 
odağı. Uluslararası şirketler, 
birer birer Tahran’ın kapısını 
çalıyor. İran kuyumculuk ve 
mücevherat sektörü için de 
büyük öneme sahip.
 
İran yıllardır uygulanan 
ambargo nedeniyle büyük 
ekonomik bedeller ödedi. 
1979›daki «İslam Devrimi”nin 
ardından Tahran’da ABD 
eliçiliğine yönelik saldırıdan 
bu yana, ABD başta olmak 
üzere uluslararası toplum 
İran›a aşamalı olarak 
yaptırımlar uyguladı. En 
geniş yaptırımlar ise, İran›ın 
nükleer programı nedeniyle 
hayata geçirildi. 

İran ile ilgili bir değişimde olumlu 
ve olumsuz en çok mücevher sektörü 

etkilenecek, bu nedenle amborgo sonrası 
İran’a yönelik bir risk analizi yapılacaksa 

bunun en önemli belirleyicisinin mücevher 
sektörü olması gerekiyor.



14 JTR Export

JTR      HABER

İran’ın dünyada yaklaşık 
100 milyar dolarlık varlığı 
donduruldu. İran Merkez 
Bankası varlıklarına el 
konuldu. Yabancı şirketlerin, 
İran’a enerji yatırımı yapması 
yasaklandı. 
 
İran›ın 2011›de günde 2.5 
milyon varil olan petrol 
ihtiyacı yarı yarıya düştü ve 
1.2 milyon dolara geriledi. 
Yaptırımlar nedeniyle uçak 
filosu eskidi, ülkede sık 
sık uçak kazaları meydana 
geldi. Motorlu taşıt üretimi 
de yüzde 50 azaldı. Üretim, 
yılda 1.6 milyon’dan 800 bine 
geriledi. Finansal kısıtlamalar 
nedneiyle, sıradan İranlılar 
dahi, yurtdışından para 
transferi yapamaz hale geldi.
 
İran Ekonomisinde Neler 
Değişecek?
 
Yaptırımların kaldırılmasıyla, 
İran’ın uluslararası bankalarda 
dondurulmuş olan 100 milyar 
dolarlık varlıkları serbest 
kalıyor. İran ile ticaret yapan 
firmalar ve ülkeler üzerindeki 
yasak da kalkıyor. İran ilk 
etapta petrol ihracatını 
günlük 500 bin artıracak. 
Önümüzdeki dönemde bu 
miktar 500 bin daha artacak 
ve yaptırımlardan önceki 
seviyeye ulaşacak.
 
Uluslararası enerji şirketleri, 
dünyanın dördüncü büyük 
petrol rezervlerine sahip 
İran’da yeni yatırımlar 
yapmak için Tahran’ın 
kapısını çalmaya başladı. 
İran’ın artan ihracatının, 
dünyada petrol fiyatlarındaki 
düşüş baskısını daha da 
artırması bekleniyor. Finansal 
yaptırımların kalkmasıyla 
İran’ın küresel bankacılık 
sistemine geri dönmesi 
öngörülüyor. 
 
Uçak filosunu yenilemek 
için harekete geçen İran 
Airbus’tan 114 yolcu uçağı 
almaya hazırlanıyor. İran’ın 
önümüzdeki 10 yıl içinde 

400’den fazla yolcu uçağına 
ihtiyaç duyacağı tahmin 
ediliyor.

Ekonomik Yapı
Irak savaşı sonrasında 
savaşta can kaybı veren 
ailelere yardım amacıyla 
kurulan vakıflar (bonyad); 
geniş vergi muafiyetleri, 
sübvansiyonlar ve işgücü 
avantajları ile son derece etkili 
hale gelmiş devlet tekelleridir. 
İran ekonomisinin % 40’ı 
doğrudan, % 45’i de “bonyad” 
olarak adlandırılan vakıflar 

aracılığı ile dolaylı olarak 
devletin kontrolündedir. 
Kalan ekonomik faaliyetlerin 
% 15’i ise, muhafazakâr 
işadamlarının (bazaar) 
elindedir. Yurt dışında 
tahsillerini tamamlayıp 
İran’a geri dönen kişilerden 
oluşan, Batılı anlamda faaliyet 
gösteren özel sektör de 
canlanma eğilimindedir. 

Dünya kesinleşmiş ham 
petrol rezervlerinin % 
11,5’ine (Suudi Arabistan 
ve Kanada’nın ardından 
3. sırada) sahip olan ve 
dünyanın en büyük 3. petrol 
üreticisi olan İran, doğalgaz 

rezervleri açısından da 
Rusya’nın ardından 2. sırada 
yer almaktadır. İran’ın ihracat 
gelirlerinin % 80-90’ı, bütçe 
gelirlerinin ise % 40-50’si 
petrolden elde edilmektedir. 

İran, nükleer faaliyetlerine 
ilişkin Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin aldığı 
kararlar nedeniyle ekonomik 
yaptırımlara tabidir. Bu 
yaptırımlar daha çok İran’ın 
uluslararası faaliyette bulunan 
banka ve temsilciliklerini 
ve İran ile iş yapan belli 

şirketlere finansman sağlayan 
kurumlarını hedef almaktadır.
 
Diğer taraftan P5+1 
ülkeleri ile İran arasında 
yürütülen Müzakereler 
sonucu Ocak ayı itibarıyla 
ambargolar kaldırılmış 
olup, bankacılık ve finans 
alanı dahil olmak üzere tüm 
uygulamaların normalleşmesi 
beklenmektedir.

Ekonomi Politikaları
İran’a nükleer silah üretimi 
kaygısıyla uygulanan 
yaptırımlar ve bu çerçevede 
finansal sektöre ilişkin 
sıkıntılar ve döviz sıkıntısı 

gibi nedenlerle İran’da ciddi 
ekonomik sorunların olduğu 
görülmektedir. 
Bu çerçevede, bütçe gelirleri 
azalan hükümet, doğrudan 
yabancı yatırımlar ve 
özelleştirmeler yoluyla petrol 
ve doğal gaz üretiminin 
sürdürülebilirliği için gerekli 
yatırımların yapılmasını 
hedeflemektedir. Ancak 
özelleştirme işlemleri yavaş 
yürümekte, özelleştirilen 
kuruluşlar ise yarı-devlet 
kuruluşlarına dönüşmektedir. 
Ülkede 1000’e yakın 

devlet işletmesi faaliyet 
göstermektedir.
2010 – 2015 yıllarını 
kapsayan 5. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nın ana 
teması, enflasyonla mücadele 
ve yerli yatırımların teşvikidir. 
Enerji ve petrokimya 
sektörlerinde yerel şirketlere 
tanınan avantajların devam 
edeceği bildirilmiştir. Ancak 
fiyat kontrolleri ile gıda 
ve enerji sübvansiyonları 
gibi uygulamalar, hem 
devlet bütçesi üzerinde yük 
oluşturmakta, hem de özel 
sektöre dayalı büyümeyi 
kısıtlamaktadır.
(Kaynak : TC Ekonomi Bakanlığı)
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Doğu Karadeniz 
İhracatçılar 
Birliği ve 
Mücevher 

İhracatçıları Birliği önemli 
bir projeye imza atıyor. 
Trabzon ve çevresine özgü 
4000 yıllık kültürel miras 
niteliğindeki hasır ve 
kazaziye sanatının Türkiye 
ve dünyaya tanıtılması ve 
özelliklerinin korunarak 
gelecek kuşaklara aktarılması 
amacıyla hazırlanan projede, 
bu el sanatlarında önemli 
çalışmalar yapan Trabzon 
olgunlaşma Enstitüsü 
ve Trabzon Kuyumcular 
Odası da görev alıyor. 
Proje, hasır ve kazaziyenin 
tarihinin araştırılması, 
ulusal ve uluslararası 
tanıtım çalışmaları, eğitim, 
ulusal ve uluslararası fuar 
katılımları, standartlaştırma 
ve sertifikasyon, bu alanda 
faaliyet gösteren firmaların 
desteklenmesi, satış ve sergi 
tesislerinin kurulması gibi 
unsurlardan oluşuyor.
Tanıtım prohesi ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunan 
Doğu Karadeniz İhracatçılar 
Birliği ve Mücevher 

İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ahmet Hamdi Gündoğdu 
şunları söyledi. ‘’Yaptığımız 
araştırmalar Trabzon 
hasırının tarihinin 4000 
yıla dayandığını gösteriyor. 
Bu son derece önemli bir 
kültürel miras niteliğinde. 
Bu mirasın yaşatılması 
ve gelecek kuşaklara 
aktarılması adına Mücevher 
İhracatçıları Birliği’nin 
de desteği ile çalışmalar 
yapıyoruz. Örneğin bu yıl 
42. si gerçekleştirilecek olan 
İstanbul Jewellery Show’da 
Trabzon Olgunlaşma 
Enstitüsü’nün 
Trabzon Hasırı ve 
kazaziye takıları 
yerli ve yabancı 
ziyaretçilere 
tanıtılacak. Ajur 
Gala Gecesi’nde 
bu sanatlara 
gönül ve 
emek vermiş 
ustalarımız 
onur ödülü 
alacaklar.’’ 

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gündoğdu 
Mücevher İhracatçıları Birliği’nin desteği ile Anadolu’nun en önemli 
kültürel miraslarından biri olan Trabzon Hasırı’nın tanıtılması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

AHMET HAMDI GÜNDOĞDU
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Pırlantada yanlış beyanın internette büyük 
sorun teşkil ettiğini belirten Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, 
özellikle kuyumculuk sektöründe faaliyet 
göstermeyen alış veriş sitelerinde satılan 
ürünlerde ciddi sıkıntılar yaşandığını 
belirtti. Nihai tüketicilerin büyük 
mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Güner 
konu ile ilgili hukuki süreci başlattıklarını 
söyledi.

16 JTR Export
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Pırlantada yanlış beyan 
internette de sorun yaratıyor. 
Taşların özelliklerinin gerçek 
dışı belirtilmesi sebebiyle 

çok sayıda nihai tüketici mağduriyet 
yaşıyor. Pırlantaların değerlerinin 
yanlış beyan edilmesinin de ötesinde, 
laboratuvar ortamında geliştirilen 
pırlantaların doğal pırlanta gibi 
satıldığı, hatta zirkonların pırlanta 
olarak tanımlandığı internet siteleri 
ile ilgili hukuki süreç iki ay önce 
Mücevher İhracatçıları Birliği 
tarafından başlatıldı. Konu ile ilgili 
açıklama yapan Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ayhan Güner şu 
noktaların altını çizdi. 

İnternette dolandırıcılık yapılıyor
‘’Özellikle kuyumculuk sektöründe 
olmayan internet sitelerinde bu 
dolandırıcılığa rastlıyoruz. Sitede 
belirtilen değerlerdeki taşın, belirtilen 
fiyatlara satılabilmesi mümkün 
değil. Bu sitelerden alışveriş yapıp 

laboratuvar ortamında inceleme 
yaptırdığımızda taş değerlerinin 
yanlış verildiği, sentetik pırlantaların 
doğal pırlanta olarak satıldığı, hatta 
zirkonların dahi pırlanta olarak 
tanımlandığını gördük. Bu konuda 
hukuki süreci başlattık.’’

Büyük internet siteleri farkında 
olmadan bu dolandırıcılığın parçası 
oluyorlar 
‘’İşin asıl ilginç yanı bu vakaların 
büyük internet sitelerinde dahi 
yaşanıyor olması. Bu siteler farkında 
dahi olmadan suça ortak oluyorlar. 
Burada çok ciddi bir dolandırıcılık 
vakası ile karşı karşıyayız. Bir yandan 
nihai tüketiciler dolandırılırken diğer 
taraftan da mücevhercilik gibi saygın 
bir meslek güven yitime tehlikesi ile 
karşı karşıya kalıyor. Buradan tüm 
meslektaşlarıma sesleniyorum. İnternet 
sitelerinde, yanlış beyanla ilgili bir 
durum tespit ettiğinizde lütfen bize 
bildiriniz.’’

Buradan tüm meslektaşlarıma sesleniyorum. 
İnternet sitelerinde, yanlış beyanla ilgili bir 
durum tespit ettiğinizde lütfen bize bildiriniz.

AYHAN GÜNER
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ŞUBAT 2016
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2016 yılına düşüşle başlayan mücevher sektörü, başarılı uluslararası 
fuar ve pazarlama performansı sonucunda Şubat ayını yükselişle 
kapattı. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, İstanbul 
Mücevher Fuarı öncesinde yükseliş sinyali verdiklerini anımsatarak; 
“Şimdi sektör olarak tüm konsantrasyonumuzu İstanbul Jewelry 
Show’a yoğunlaştırdık. Fuar sonrası bu yükseliş trendinin süreceğini 
umuyoruz.” dedi.

“Amacımız ilk etapta İstanbul Jewelry 
Show’u dünyanın en etkili 3 fuarından birisi 

haline getirmek. Sektörümüzün sürdürülebilir 
gelişiminde bu önemli bir adım olacak”

Mücevher İhracatı İstanbul Mücevher fuarı öncesi umut verdi

Mücevherde
yukarı hareket

 
2015 2016 % FARK

 MİKTAR  (KG)  DEĞER ($)  MİKTAR (KG)  DEĞER ($) MİKTAR DEĞER

OCAK 203,135.77 286,935,637.75 176,731.40 170,663,298.02 -13.00    - 40.52    

ŞUBAT 235,749.83 143,500,034.96 272,369.42 161,761,615.37  15.53      12.73    

Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği 
tarafından 

açıklanan Şubat ayı 
verilerine göre 2015 Şubat 
ayında 235 bin 749 kilo ürün 
ihraç eden sektör 2016 Şubat 
ayında yüzde 15,53 artışla 
272 bin 369 kilo ihracata 
imza attı. Değer bazında 
ise 143 milyon 500 bin 34 
Dolar ihracat yapılan 2015 
Şubat ayına göre yüzde 12,73 
oranında artış gösteren 
mücevher ihracatı 161 
milyon 761 bin 615 Dolara 
yükseldi. 2016 Şubat ayı 
ihracatı 2016 Ocak ayına 

göre ise yüzde 5,2 oranında 
geriledi.

İhracat verilerini 
yorumlayan Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ayhan Güner, sürdürülebilir 
bir ihracat performansı 
hedeflediklerine dikkat 
çekerek, kısa vadeli 

dalgalanmaları izlemekle 
beraber asıl odaklarının 
uzun periyotlu ve 
sürdürülebilir bir gelişme 
olduğunu söyledi. Aylık 
bazda artış ve azalışların 
yanı sıra 5-10 yıllık 
perspektifte mücevher 
ihracatının geldiği noktanın 
çok iyi anlaşılacağının altını 

çizen Güner bu nedenle 10-
13 Mart tarihleri arasında 
bu yıl 42.si gerçekleştirilecek 
olan İstanbul Jewelry Show’a 
odaklandıklarını söyledi. 

Sektörün başta İtalya’daki 
VicenzaOro olmak üzere 
uluslararası fuarlardan 
başarılı sonuçlar aldığını 
söyleyen Güner; “Amacımız 
ilk etapta İstanbul Jewelry 
Show’u dünyanın en etkili 
3 fuarından birisi haline 
getirmek. Sektörümüzün 
sürdürülebilir gelişiminde 
bu önemli bir adım olacak” 
dedi.
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Dünyanın en büyükleri ilk kez 
İstanbul’a geliyor
Sektör olarak alım heyeti 
çalışmalarına kesintisiz 
sürdürdüklerini söyleyen Güner 
sözlerine şöyle devam etti:

“Her fuarda çıtayı yükselterek 
bu fuara gerçekten çok iyi 
hazırlandık. Dünyanın en 
değerli alım heyetleri ilk kez 
İstanbul’a geliyorlar. Bu bile 
büyük bir başarı ama asıl amaç 
bu firmalara ürün satabilmek 
olacak. 600’ün üzerinde 
uluslararası VIP alım heyetini 
biz ağırlıyoruz. Bu fuara bu 
sene ilk kez gelecek olan alım 
heyetini, yaklaşık 8 bin mağaza 
ve 50 milyar Dolarlık ciroyu 
yönettiklerini söyleyerek en 
doğru şekilde anlatmış olacağız.”
Güner, 11 Mart gecesi 

gerçekleştirilecek olan 8. AJUR 
Mücevher ve Takı Tasarım 
Yarışması final gecesinde Haifa 
Wehbe’yi ağırlayarak sektör 
olarak tasarımı desteklediklerini 
belirtti.

İran önemini koruyor
İran’ın pazar kalitesine vurgu 
yapan Güner, hükümetin 
bir an önce İran ile Türkiye 
arasında güvenilir ticaretin 
yapılabilmesini sağlayacak 
adımları atmasını istedi. Bu 
anlamda iki ülke bankacılık 
sistemlerinin uyumunun 
önemine dikkat çeken Güner, 
“Eğer İran ile ticarette karşılıklı 
olarak finansman ve ihracat 
sistemini devreye alabilirsek 
çok daha yüksek rakamları 
görmemiz mümkün.” dedi.

Türkiye'nin en çok 
ihracat yaptığı ilk
10 ülke arasında İran 
liderliğini koruyor.

Tahran - İRAN

ÜLKE PERFORMANS RAPORU

 ŞUBAT
2015

 ŞUBAT
2016

  % 
DEĞİŞİM 

ÜLKE   DEĞER
(USD)  

  DEĞER
(USD)  

  DEĞER 
(USD)  

İRAN 18,913,575.16 40,167,636.94 112.37

BAE 39,868,124.60 38,450,271.17 -3.56

ABD 8,178,980.70 12,892,070.52 57.62

HONG KONG 6,630,919.78 10,155,087.69 53.15

İSRAİL 4,151,536.76 5,076,155.55 22.27

KATAR 61,064.06 4,005,929.59 6,460.21

LÜBNAN 2,417,178.26 3,486,361.50 44.23

İTALYA 2,024,904.18 3,344,589.18 65.17

ALMANYA 3,734,709.51 2,975,107.67 -20.34

SİNGAPUR 906,684.70 2,855,704.64 214.96
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Türkiye’nin en çok ihracat 
yaptığı 10 ülkeyi analiz eden 
Güner,  İran, BAE, ABD’nin 
liderliğini koruduğunu; 
Hong Kong’un 4. Sıraya 
yerleştiğini belirterek; 
“Ancak ne yazık ki Rusya, 
Ukrayna, Irak, Libya 
gibi çok değerli pazarları 
kaybettik; Almanya pazarı 
de ilk 10’da olmasına 
rağmen ciddi oranda 
geriledi. Singapur ile ticareti 

sevmiş görünüyoruz. Bu 
potansiyelin gelişmesini 
sağlamamız gerekiyor” diye 
konuştu.

İhracat ülke grupları olarak 
analiz edildiğinde en yüksek 
ihracat yapılan ülke grubu 
olarak öne çıkan Ortadoğu 
ülkeleri 95,6 milyon Dolar 
ile toplam ihracattan yüzde 
59,1 pay alırken, bu pazara 
dönük ihracat yüzde 26,3 
arttı. 21,1 milyon Dolar 

ihracatla AB ülkeleri toplam 
ihracattan yüzde 13,1 
pay aldı; AB pazarındaki 
gerileme yüzde 7,4 oldu. 
14,7 milyon Dolarlık 
ihracatla toplam ihracattan 
yüzde 9,1 pay alan Kuzey 
Amerika Serbest Ticaret 
Bölgesi ise yüzde 38,7 
oranında artış kaydetti.

En çok ihracat yapılan İran 
toplam ihracattan yüzde 
24,8 pay alırken, BAE yüzde 

23,8, ABD ise yüzde 8 pay 
aldı. Katar’a ihracatın yüzde 
6 bin 460 oranında artması 
dikkat çekerken, Hong Kong 
yüzde 53,3, Singapur yüzde 
215, Lübnan yüzde 44,3 ve 
İsrail yüzde 22,3 oranında 
yükseliş gösteren pazarlar 
oldu. Almanya yüzde 20,3, 
Irak yüzde 74 Kırgızistan 
ise yüzde 67,6 oranındaki 
gerileme ile dikkat çeken 
pazarlar oldu. 

Son bir yıl içerisinde İran’a 
gerçekleştirdiğimiz ihracat

%112 artış gösterdi. %112 

% FARK 
(2015 -2016)  ŞUBAT 2015  ŞUBAT 2016 

MAL GRUBU  Miktar 
(Kg) 

 Değer 
(USD) 

 Miktar
(Kg) 

 Değer
(USD) 

 Miktar
(Kg) 

 Değer
(USD) 

ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE 
KUYUMCU EŞYASI

-60.87 12.25 20,828.15 126,811,247.53 8,149.14 142,339,550.12

GÜMÜŞTEN MAMUL MÜCEVHERCİ VE 
KUYUMCU EŞYASI

20.58 26.85 9,895.48 8,281,809.43 11,932.11 10,505,187.11

PIRLANTALI ALTIN VE GÜMÜŞTEN 
MÜCEVHERCİ EŞYASI VE AKSAMI

-13.19 16.01 99.85 5,066,503.85 86.68 5,877,446.55

BİJUTERİ 11.27 -15.80 43,530.26 1,236,620.46 48,437.55 1,041,199.41

TABİİ İNCİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ 567.25 5.47 316.67 664,627.10 2,112.99 700,972.49

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ DİĞER -100.00 -100.00 5.86 177,040.47 0.00 0.00

SAATLER, AKSAM VE PARÇALARI 
(KIYMETLİ METALLERLE KAPLI)

-49.43 -57.16 5,896.78 298,854.63 2,981.72 128,043.78

METAL PARALAR       

KIYMETLİ METALLERİN VEYA KIYMETLİ 
METALLER İLE KAPLAMA METALLERİN 
DÖKÜNTÜ ARTIKLARI

26.95 4.20 153,285.00 710,783.11 194,590.00 740,647.64

KIYMETLİ METALLERDEN MAMUL DİĞER 
EŞYA

115.63 69.70 1,891.77 252,548.38 4,079.23 428,568.27

TOPLAM: 16.50 12.97 192,219.57 142,263,414.50 223,931.87 160,720,415.96
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Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği 
tarafından 

hazırlanan tanıtım stratejisi 
başarı ile uygulanmaya 
devam ediyor. Bir yandan 
global mücevher endüstrisi 
ile ilgili haberlerin yer aldığı 
World Diamond Magazine 
dünyanın dört bir yanındaki 
binlerce sektör profesyoneline 
gönderilirken diğer taraftan 
da dünyanın en önemli 
fuarlarında gerçekleştirilen 
tanıtım faaliyetleri ses 
getiriyor. Mücevher 
İhracatçıları Birliği’nin 
reklam billboardları dünyanın 
en önemli fuarlarında 
en doğru yerlerde sektör 

profesyonellerine ulaşırken, 
dünyanın en önemli sektörel 
yayınlarında yayınlanan 
reklamlarla da doğru hedef 
kitleye ulaşılıyor. Yapılan 
çalışmaların çok önemli 
olduğunu vurgulayan 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Kamar şu 
değerlendirmelerde bulundu; 
‘’Sektörün uluslararası 
platformda tanıtımı 
amacıyla stratejik tanıtım 
yol haritası belirledik. Bu 
amaçla farklı mecralarda 
çalışmalar yapıyoruz. Milli 
katılım organizasyonu 
düzenlediğimiz fuarlarda, 
girişler, yürüyen merdivenler, 
fuaye giriş ve çıkışları gibi 

fuar alanlarının önemli 
alanlarında yer alıyoruz. Fuar 
katalog ve rehberlerini de 
değerlendiriyoruz. Bununla 
birlikte dünyanın önemli 
sektörel mücevher dergileri 
ile de uzun süreli anlaşmalar 
gerçekleştirdik. Bu dergilerde 
yayınlanan ilanlarımız ve 
raklamlarımız ile çok geniş 
bir kitleye ulaşıyoruz. Her 
pazarın önemli yayınlarında 
er alıyoruz. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde JCK 
dergisinde, Dubai pazarında 
ise Gulf Magazine’de 
bulunuyoruz. Turquality 
programı çerçevesinde 
hazırladığımız Turkish 
Jewellery Sector Guide ile 
de ihracatçı firmalarımız 

hakkındaki detaylı bilgileri 
yer aldığımı fuarlarda alıcılara 
ulaştırıyoruz. 

Aynı zamanda sektör içi 
iletişime de önem veriyoruz. 
3 ayda bir hazırlanan ve 21.’si 
yayınlanan JTR Export ile 
üyelerimiz ile iletişimimizi 
güçlendiriyorken dijital 
platformu da ihmal 
etmiyoruz. Üyelerimiz  
ile iletişimde mailing 
sistemlerini de etkin bir 
şekilde gerçekleştiriyoruz. 
Önümüzdeki dönemde 
sosyal medya iletişimini de 
hızlandıracağız. Kısa bir süre 
sonra faaliyete başlayacak 
web sitemiz ile de bu alandaki 
etkinliğimizi arttıracağız.’’ 

TANITIM ÇALIŞMALARI SES GETİRİYOR
Mücevher İhracatçıları Birliği tanıtım atağında. Geliştirilen tanıtım 
stratejisini uygulamaya başlayan Mücevher İhracatçıları Birliği çok 
farklı mecralardaki tanıtım çalışmaları ile sektörün uluslararası 
tanıtımına katkı sağlıyor.
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Türk Kuyumculuk ve 
Mücevherat Sektörü ile 
ilgili haber ve reklamlar 
global endüstrinin önemli 
yayınlarında yer alıyor.
Mustafa KAMAR

“
“
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Perakendeciler İçin
Alternatif Borsa Üyelik Sistemi 

Üzerinde Çalışılıyor
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner ve Borsa İstanbul 
Genel Müdürü Tuncay Dinç, Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taş 
Piyasası’na perakendeci kuyumcuların da üye olmasını kolaylaştıracak 
alt üyelik sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bir 
araya geldi.
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Borsa İstanbul Elmas ve 
Kıymetli Taş Piyasası’nın 
faaliyete başlaması ile 
birlikte çok sayıda firma 

üyelik kaydını gerçekleştirdi. Üye 
sayısı 500’e yaklaştı. Her geçen gün 
çok daha fazla sayıda değerli taş, 
Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli 
Taş Piyasası’nda işlem görmeye 
başladı. Yalnızca Borsa İstanbul 
Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası 
üyelerinin ÖTV ve KDV muafiyeti 
avantajlarından yararlanabilmeleri 
sebebiyle üye sayısı hızla artmaya 
devam ediyor.

Borsa üyeliği avantajları konusunda 
sektörde bilincin artması ile birlikte 
yalnızca toptan taş ya da toptan 
pırlantalı mücevher satışı ile 

ilgilenen firmalar değil perakendeci 
firmalar da borsa üyeliğine sıcak 
bakmaya başladı. Standart üyelik 
bedeli 20 bin TL olmasına karşın 
perakendeci firmalar dahi üyelik 
başvurusunda bulunmaya başladı.

Üyelik koşullarında ve ödenecek 
bedelde iyileştirmeye gidilmesi 
yolunda üye sayısının daha da 
artacağını belirten Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ayhan Güner, alt üyelik olarak 
tanımlanabilecek sistemin 
uygulanmaya geçmesi ile birlikte 
perakendeci firmaların da önemli 
avantajlardan yararlanabileceğini 
belirtti. Bu konuda Borsa İstanbul 
Genel Müdürü Tuncay Dinç ile 
geçtiğimiz günlerde bir araya gelen 

Ayhan Güner, şu değerlendirmede 
bulundu; 
Üyelik bedelinin 2 bin TL’ye 
çekilmesi önemli
“Perakendeci firmalara özel bir 
üyelik sistemi üzerinde çalışılıyor. 
Perakendecilerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak olan bu üyelik modeline 
göre üyelik bedelinin 20 bin TL değil 
de 2 bin TL olmasını hedefliyoruz. 
Bu şekilde perakendeciler de 
ÖTV ve KDV avantajlarından 
faydalanabilecekler. ÖTV ve KDV 
konusundaki vergi düzenlemesinin 
amacına ulaşabilmesi için 
perakendecilerin de bu sisteme 
dahil olmaları gerekli. Üye tabanını 
genişletmek adına perakendecilere 
özel geliştirilecek bir alt üyelik 
sistemi özel önem arz ediyor.’’   

Borsa üyeliği avantajları 
konusunda sektörde bilincin 

artması ile birlikte yalnızca 
toptan taş ya da toptan pırlantalı 

mücevher satışı ile ilgilenen 
firmalar değil perakendeci 

firmalar da borsa üyeliğine sıcak 
bakmaya başladı.

TUNCAY DİNÇ
BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ
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İhracatta kullanılan pırlantaların değer bildiriminde standardizasyonun 
sağlandığını belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Başkan Vekili 
Mustafa Atayık; iç pazarda bu standardizasyonu sağlamak konusunda oda ve 
derneklerin sorumluluk almasını istedi. 

Türkiye’de satılan pırlantaların 
değerlerinin bildirilmesinde 
çok ciddi sahtecilik vakalarının 
yaşandığını belirten Atayık, 

il ve ilçelerdeki kuyumcu oda ve 
derneklerinin, en az altın ayar kontrolü 
kadar pırlantaları da kontrol etmeleri 
gerektiğini söyledi.

Dünyanın en önemli markalarından 
birisi olan Volkswagen’in emisyon 
değerlerinden manüplasyon yapmasının 
yarattığı sıkıntıyı anımsatan Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı 
Mustafa Atayık, ürün kalitesinde ayar/
karat standardizasyonunun önemine 
vurgu yaptı. Ürün kalite kontrolünün 
iptidai usullerle yapıldığı dönemlerde 
yapılan hatalara dikkat çeken Atayık 
şunları söyledi:

“MİB olarak ülke ülke dolaştık ve bazı 
ülkelerde karşılaştığımız gerçekler bizi 
üzdü. Bize taahhüt edilenden düşük 
ayarda takı ürettiğimizi bu nedenle 
bizden ürün almayacaklarını söylediler. 
Bunun değiştiğini anlatmakta zorlandık 
ama bazı pazarlarda bu konuda yeniden 
güven tesis ettik. Bunu da dünyanın 
her yerinde geçerliliği olan uluslararası 
sertifikasyon ile sağladık.”

Eski dönemlerde altın ürünlerinde 
yaşanan bu sorunun bugün değerli 
taşlarda yaşandığına dikkat çeken 
Atayık, ihracatta bu sorunun aşıldığını; 
Elmas Borsası üzerinden tedarik 
yapıldığı sürece bu riskin ortadan 
kalkmış olacağını belirterek sözlerine 
şöyle devam etti:

Düşük ayar altın satmakla, yanlış bilgi 
vererek pırlanta satmak arasında fark 
yoktur
‘’Uzun yıllar önce gerekli kontrol 
sistemlerinin kurulmadığı dönemde, 
düşük ayarlı altın konusunda çok 
ciddi sahtecilik olaylarına tanık 
olduk. Aynı durum şimdi pırlanta için 
geçerli. Kuyumcu esnafı bilerek ya da 
bilmeyerek bu suçun bir parçası olma 
tehlikesi ile karşı karşıya. Önceden 
22 ayar bilezik alıp ayara verdiğinizde 
800 hatta 700 milyem dahi geldiğini 
görüyordunuz. Şimdi de G renginde 
VVS1 bir taşı alıp laboratuvara 
gönderdiğinizde taşın K renginde SI 
olduğunu görüyoruz. Ya da laboratuvar 
ortamında geliştirilmiş bir sentetik 
pırlantanın doğal pırlanta olarak 
satıldığına tanıklık ediyoruz. Bu iki 
olayın birbirinden farkı yoktur. İkisi de 
dolandırıcılıktır.’’

Oda ve derneklere önemli görevler 
düşüyor
‘’İl ve ilçelerdeki kuyumcu oda ve 
dernekleri uzun yıllardır rutin olarak 
bölgelerindeki perakende mağazalarda 
altın ayar kontrolü yapıyorlar. Ancak 
ne yazık ki birkaç oda dışında pırlanta 
kontrolü yapılmıyor. Oda ve derneklerin 
bu konuda mutlaka çalışma yapmaları 
şart. Pırlantada yaşanan sahtecilik 
vakaları, altında yaşanan düşük ayar 
vakalarından çok daha fazla miktarda. 
Oda ve dernekler bu konuda kamu 
kuruluşu statüsüne sahip İstanbul 
Gemoloji Enstitüsü’nden destek 
alabilirler.’’

Oda ve dernekler
bu konuda kamu

kuruluşu statüsüne 
sahip İstanbul Gemoloji 

Enstitüsü’nden destek 
alabilirler.
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İran’ın, Türkiye’nin 
toplam mücevher 
ihracatı içerisindeki 
payının yüzde 33 

olduğunu hatırlatan Ayhan 
Güner, “Belçika, Çin’e 
odaklanıyordu. Şimdi 
yönünü İran’a çevirdi. İran 
bizim için 20 ülkeye bedel’ 
dedi Bölgede yaşanan 
jeopolitik gerginliklerden 
etkilenen mücevher 
ihracatçısı Türkiye’nin hiç 
ihracat yapamadığı Çin’i 
gözüne kestirdi. Mücevher 
Ihracatçılan Birliği (MİB) 
Başkanı Ayhan Güner, 
İstanbul’da düzenlediği 
sohbet toplantısında 
gazetecilere sektöre ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 
2015’in ilk 9 ayında artıda 
olan mücevher ihracatının 
son 3 ayda düşüşe geçtiğine 
dikkat çeken Güner, 
bölgede yaşanan jeopolitik 
gerginliklerin bunda etkili 
olduğunu söyledi. Türkiye’nin 
birim kg değeri en yüksek 
ihracatının mücevher 
olduğuna dikkat çeken Güner, 
2015 yılında külçe altın hariç 
toplam mücevher ihracatının, 
değer bazında 2014’te kıyasla 
yüzde 14.6 azalarak 2.6 milyar 
dolarda kaldığını söyledi. 
İhracatı yeniden yükselişe 
geçirmek için dünyanın 
her köşesinde yeni pazarlar 
üzerinde çalıştıklarını belirten 
Güner, dünyanın en büyük 
pazarı olmasına karşın Çin’e 
hiç mal satamadıklarım 
anlattı. Bu sene şeytanın 

bacağını kıracaklarını 
beliten Güner, mart ayında 
yapılacak İstanbul Jewelry 
Show Fuan hakkında bilgi 
verdi. Türkiye’nin altın ve 
takı üretiminde Hindistan’ın 
ardından dünya ikincisi 
olduğunu kaydeden Güner, 
“Bu da Çinli firmalann 
ilgisini çekiyor” dedi. Çin ve 
Ortadoğu pazannın kendileri 
için önem arz ettiğini 
söyleyen Güner, marttaki 
fuara bu yıl Çin’den ilk kez 
15 büyük firmadan 37 kişilik 
bir heyetin katılacağını 
anlattı. Bu firmaların dünya 
mücevher sektörünün 
gözdeleri olduğunun 
altını çizen Güner, dünya 
çapında 8 bin mağazasının 
bulunduğunu belirtti. Yılda 
10 milyar dolarlık alım 
yapan tek bir firmanın bizzat 
CEO’sunun fuara katılacağım 

anlatan Güner, fuara gelecek 
Çinli firmalann toplam 
cirolarının 40 milyar dolar 
olduğuna dikkat çekerek; 
“Bunlar en büyük firmalar. 
Bu pazardan yüzde 10 pay 
alabilirsek 4 milyar dolar 

eder ki mevcut ihracatımız 
ciddi bir sıçrama yapar” dedi.
Güner ayrıca, Ortadoğu 
pazarında dikkat çekebilmek 
için İstanbul Jewelry Show 
etkinliğine Lübnan’ın en 
önemli sanatçısı olan Haifa 
Wehbe’yi davet ettiktilerini, 
anlaşmanın sağlandığını 
söyledi Elmas pazarından 
9610 pay alınacak. Dünyada 
100 milyar dolarlık elmas 
pazarı olduğunu belirten 
Ayhan Güner, bu pazardan 
3 yılda yüzde 10 pay almak 
istediklerini kaydetti. 
Güner, “15 gün önce KKDF 
kalktı Bunun için Maliye 
Bakanımız Naci Ağbal’a 
teşekkür ediyoruz. Bu sayede 
avantajlı konuma geçtik. 
Bölgede üç elmas borsası var. 
Belçika, İsrail ve Türkiye. 
Belçika ve İsrail borsaları 
bizimle çalışmak istediklerini 
söylediler” dedi.

MÜCEVHERCİ
ROTAYI ÇİN'E ÇEVİRDİ

Bölgede yaşanan jeopolitik gerginliklerden etkilenen mücevher 
ihracatçısı Türkiye’nin hiç ihracat yapamadığı Çin’i gözüne kestirdi. 
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Sektörel Finansman 
Modeli Geliştirilmeli
İstanbul Gemoloji Enstitüsü Genel Müdürü Oktay Baltalı 
kayıtdışılığın önüne geçilmesi, yabancı sermaye girişinin sağlanması 
ve finansman olanaklarının geliştirilmesi başta olmak üzere önemli 
konularda değerlendirmelerde bulundu. Baltalı, önümüzdeki 
dönemde sektörel finansman olanakları konusunda uluslararası 
önemli isimlerin de katılacağı bir organizasyon düzenlemeyi 
planladıklarını belirtti.

OKTAY BALTALI
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Borsa İstanbul’un 
büyük hissedarı 
olduğu kamu 
kuruluşu statüsüne 

sahip İstanbul Gemoloji 
Enstitüsü (İGE)Türkiye 
mücevher pazarının 
gelişmesi adına önemli 
bir rol üstleniyor. Pazarın 
gelişmesinin yanı sıra, 
Türkiye’nin dünyanın 
önemli pırlanta ve mücevher 
merkezlerinden birisi olma 
yolunda önemli çalışmalar 
yapma vizyonu çerçevesinde 
stratejiler de belirleyen 
İGE’nin çalışmaları ve 
planlamalarıyla ilgili Genel 
Müdür Oktay Baltalı önemli 
değerlendirmelerde bulundu. 
Sektörün amaçlarına ulaşması 
adına ortaya koyması gereken 
kısa, orta ve uzun vadeli 
çalışmalarla ilgili önemli 
düşüncelerini paylaşan Baltalı 
şu noktaların altını çizdi;

 Vergi politikası, devlet 
desteği ve finansman 
olanaklarına kolay ulaşım
“Tüm dünyada gelişen 

pırlanta merkezlerini 
incelediğimizde aslında 
sektörün bir noktadan 
diğer noktaya çok kolay 
hareket ettiğini görüyoruz. 
Hareketin altında yatan 
temel sebepler vergilendirme 
politikaları, devlet destekleri 
ve finansman. Bu 3 parametre 
bir araya geldiğinde o 
ülke pırlanta ticaretinin 
yapılmasına uygun. Örneğin 
Hindistan devlet stratejisi 
olarak pırlanta sektörünü en 
önemli sektörlerinden biri 
olarak tanımladı. Şu anda 
Hindistan pırlanta sektörü 
en önemli endüstrilerden 
biri. Diğer bir başarılı 
örnek ise Dubai. Bu amaçla 
Almas Tower diye bir 
bina yapıldı. Kendi içinde 
uygulama esaslarına sahip 
bir yapı gelişti. Hong Kong’da  
özellikle para transferleri, 
kredi imkanlarına kolay 
ulaşım, yoğun pazar talebi 
etkisi ile yine devlet politikası 
olarak güçlendirildi. Hong 
Kong da dünyanın önemli 
merkezlerinden biri haline 

geldi. Kısacası 
bir ülkenin 
bu sektörde 
gelişmesi 
kesinlikle 
tesadüfi bir 
durum değil. 3 
parametre önemli; 
vergi kolaylıkları, 
devlet desteği ve 
finansman olanaklarına 
kolay ulaşım.

Türkiye’ de şirket kurmak 
çok kolay ve düşük maliyetli
Bizim ülkemizde vergi 
politikası buna uygun 
hale geldi. Pazara giriş 
maliyeti son derece düşük. 
Örneğin ben Dubai’de şirket 
kurduğumda her sene en 
azından 30.000 TL vergi 
ödenmem gerekiyorken, 
Türkiye’de pazara giriş 
maliyeti şirket kuruluş 
maliyeti olan 2 – 3 bin TL 
ile sınırlı. Türkiye’de her 
şey dahil ayda 5 bin USD 
masrafla şirket kurulup 
çalıştırılabilir. Dubai’de bu 
rakam en az 12-13 bin USD. 

Hindistan’da ise yabancı 
sermayenin girişi açısından 
sıkıntılar söz konusu. Yargı 
işleyişinde aksaklıklar 
var. Yabancı yatırımcı 
güven konusunda problem 
yaşayabiliyor. 

Türkiye’de ise bütün bu 
faktörlerle ilgili problem 
söz konusu değil. Bizim 
tek finans sisteminin bu 
sektörde nasıl daha etkin bir 
şekilde çalıştırılabileceğine 
bakmamız lazım. Zaten 
Türkiye finansal sistem ve 
bankacılık bakımından 
gelişmiş bir ülke. Altın 
sektörü zaten yıllardır 
finansman olanaklarına 
rahatlıkla ulaşabiliyor. 
Altın kredisinin onlarca 
versiyonu var. Yani oldukça 
sağlıklı işleyen bir yapı 
var. Sadece bunların gelen 
yabancı firmalara nasıl 
kullandırılacağı önemli.

Belçika ve Dubai’den 
çıkan 3,5 – 4 milyar doları 
ülkemize çekmeliyiz
Dünyada pırlanta sektörünü 
en yüksek rakamlarla finanse 
eden ülke Belçika. Antwerp 
Diamond Bank 2,5 milyar 
dolar finansman sağlıyordu. 

ABN AMRO ‘nun sağladıı 
finansman miktarı ise 1,5 
milyar dolar düzeyindeydi. 
Avrupa Merkez Bankası’nın 
sağladığı fonlarla ilgili 
politika değişikliği sebebiyle 
Belçika’da 2,5 – 3 milyar dolar 
civarında bir finansal açık söz 
konusu.

Dubai de finansman 
imkanları açısından cazip 
bir ülke. Qatar, Kuveyt, 
Abu Dabi, Bahreyn gibi 
ülkelerdeki petrol gelirleri 
bankacılık sistemine ciddi 
mevduat yaratıyordu. 
Ancak petrol fiyatlarındaki 
düşüş sebebiyle Dubai’de 
de finansman sistemi 
etkilendi. Bu rakamın 
yaklaşık 1 milyar dolar 
olduğunu tahmin ediyoruz. 

Bankacılık sistemi-
nin geldiği nokta 

artık teminata göre 
kredi değil, bi-

lançoya göre kredi. 
Evlerimize değil, 

şirketlerimize kredi 
verilmesi gerekiyor.
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Dolayısıyla bankalar bu para 
çekildiğinde lüks sektörlerde 
kredi açma motivasyonlarını 
kaybediyorlar. 

Türkiye’de güçlü bir finasman 
ve bankacılık sistemi var
Türkiye’ye baktığımızda ise 
durum farklı. BDDK’nın 
getirdiği uygulama esasları 
bankacılık sistemimizin 
daha sağlam bir yapıya sahip 
olmasında son derece önemli. 
Türk bankacılığı gerek Belçika 
gerekse Dubai’deki bankacılık 
sistemlerinden, mevduat 
kapasitesi ve operasyon 
yeteneği bakımından daha 
güçlü. 

Yabancı firmalar açısından 
şöyle bir durum ortaya 
çıkıyor. Eğer yabancı firmalar 
ortaklıklar yoluyla ülkemize 
gelirlerse bu finansman 
imkanlarından faydalanma 
şansına sahip olabilirler. 
Yabancı firmalar özellikle 
teminatlandırılma problemi 
sebebiyle ülkemizdeki kredi 
finansmanı imkanlarına 
ulaşmakta zorlanıyorlar. Ama 
bir Türk ortak olduğunda 
durum çok farklı. Yabancı 
bir şirket ancak ortaklık 
varsa finansman imkanlarına 
ulaşabilir. 
Pazarın oluşmasını etkileyen 
tüm faktörlere sahibiz
Türkiye finansman 
imkanlarını yabancı 
yatırımcılara sunabildiği 
noktada dünyanın önemli 
pırlanta merkezlerinden biri 
olma noktasında avantaj 
sağlayabilir. Burada şu 
noktanın altı çizilmeli. Bir 
ülkede çok fazla pırlanta 
satılması o ülkenin pırlanta 
merkezi olduğu anlamına 
gelmiyor. Konu bu ticaretin 
ne kadar hacim yarattığı. 
Dolayısıyla yalnızca taş alıp 
satarak muazzam rakamlara 
ulaşabiliriz. Buradaki 
ölçek ekonomisi avantajı 
yakalanması önemlidir. 

Asıl sormamız gereken 
soru şudur. Biz dünyada 

yaşanan kriz ve savaş 
ortamında dünya pırlanta 
ticaret merkezilerinin 
yerini Türkiye’ye doğru 
kaydırabilir miyiz?
Yargıda şeffaflık, bürokratik 
kolaylık, Pazar güvenirliği 
ve finansman sistemi gibi 
faktörler pazarın oluşması ve 
gelişimi  için önemli. Tabi bir 
de sağlıklı işleyen borsa ve 
tanımlama sistemi gerekiyor. 

Yurtdışında pırlanta 

bankacılığına baktığınızda 
pırlanta bankacılığı yalnızca 
bilanço üzerinden yürüyen 
bir bankacılık sistemi. 
Herhangi bir teminat sorunu 
yok. Ancak yabancılar 3 
sene içinde Türkiye’de şirket 
kurabilir. Bu şirket 3 sene 
sonra finansmana ulaşabilir 
ve rakip pozisyona geçebilir. 

Türkiye’de güçlü taşçıların 
olması pırlanta merkezi 
olmayı sağlıyor. Dünyada 
‘’Ben mücevher merkeziyim’’ 
diyebilen tek yer Hong 
Kong. Dubai’de, İsrail’de ve 
Belçika’da üretim yok. Bizim 
bu ülkelerle bir araya gelip, 
bu ülkelerin taş gücünü 
alıp, üretim kapasitemizle 
birleştirip ihracat yapmamız 
gerekiyor. 

Kimse yerli perakendeciyi 
Hong Kong’a gitmekle 
suçlamasın 
Buradaki kritik kavram 
şu; finansman. Rekabetçi 
olmak için teknoloji transferi 
yapman lazım, know-how 
transferi yapman lazım, 

uzman kişileri istihdam 
etmen lazım, yatırım 
yapman lazım. Bunlar 
hep finansman gerektiren 
noktalar. Sıkıntımız ne? 
Biz bütün değiliz. Biz bir 
bütün olsak, entegre bir taş 
kesim sistemi sektör kendine 
kursa, entegre mıhlama ya 
da döküm merkezi kursa? 
Devlet bunların teşviğini 
veriyor. Yatırım kedisi, 
ihracat kredisi gibi her türlü 
finansman imkanı sunuyor. 

Burada önemli nokta şu. Bu 
kredilerin riskini yüklenmek 
yerine yabancılarla ortaklıklar 
yapıp bu riskleri paylaşmak 
gerekiyor. Türkiye ancak bu 
şekilde bir pırlanta merkezi 
olabilir. Ermenistan’da, 
Ukrayna’da taş kesiliyor. 
Bizim bu ülkelerden bir 
eksiğimiz mi var? Eğer biz 
bunları yapmıyor ve rekabet 
etmiyorsak kimse yerli 
perakendeciyi Hong Kong’a 
gitmekle suçlamasın. 

Sektörün yabancı 
ortaklara ulaşabilmesi için 
profesyonelleşmesi ve kayıt 
altına girmesi gerekmektedir. 
Okunabilir, gösterilebilir ve 
anlaşılabilir bilançolara sahip 
olmalılar. Bilançosu olmayan 
firmalar, pazarlanabilir, 
ortaklık kurulabilir yapılar 
değildir. Eğer ki bilançonuz 
yoksa, ispatınız yoksa ‘’Benim 
işim 10 milyon dolar’’ 
demenizin bir anlamı da yok. 
Önemli olan oluşturduğunuz 
bilançodur. 
İç pazarın gücü yadsınamaz
Perakendeciler açısından bir 

değerlendirme yaptığımızda 
ise şu tablo ortaya 
çıkıyor. Perakendecilerin 
henüz elmas borsasına 
üye olmamış durumda 
olmaları pazarı sınırlıyor 
ve bilanço oluşturma 
gücünü zayıflatıyor. İç 
pazara yapılan satışlar Türk 
mücevher üreticileri için son 
derece önemli. İç pazarda 
perakendecilerin borsa 
üyeliği artınca, firmaların 
bilanço gücü de artacak. 
Bankacılık bakış açısı ile bu 
işe yaklaşmak gerekiyor. 

Kayıt dışılık sektörde 
büyük sorun teşkil ediyor. 
Firmalarımızın şunu 
anlamaları gerekiyor. Vergi 
vermemenin maliyeti, 
vergi vermekten çok 
daha fazla. Tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de 
güçlü bilançolu, kurumsal, 
sürdürülebilir şirketler 
oluştuğunda halka arzların 
da değerlendirildiğine 
tanık olabiliriz. Halka arz, 
dünyadaki en düşük maliyetli 
finansman yöntemlerinden 
biri. Şu noktaya da dikkat 
etmekte fayda var. Bankacılık 
sisteminin geldiği nokta artık 
teminata göre kredi değil, 
bilançoya göre kredi. Şu anda 
bankacılık sisteminin elinde 
şişmiş bir gayrimenkul tapu 
stoğu var. Bu bankacılık 
sistemi için de tehlikeli. 
Bankanın likit olması 
gerekiyor. Evlerimize değil, 
şirketlerimize kredi verilmesi 
gerekiyor.
Sektörel finansman 
modelinin tartışılacağı 
toplantılar planlıyoruz
İGE sektöre yön vermek üzere 
sektörel finansman modeli ile 
ilgili bir toplantı düzenlemeyi 
planlıyor. Bu toplantıda 
dünyada tanınan finansman 
uzmanlarını Türkiye’ye 
getirmek gerektiğini 
düşünüyoruz. Gerek 
Antwerp Diamond Bank’ın 
eski kurucularıyla gerekse 
diğer önemli finansman 
kurumlarının önde gelen 
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İGE bir çatı organizasyon olarak tasarlan-
dı. İGE’nin amacı değerleme yapmaktan 
öte, bu sektörün büyümesi için neler ya-

pılabilir bununla ilgileniyor. Çünkü borsa 
yapısında ölçek ekonomisi değerlendirilir. 

İGE’nin büyümesi sektörün büyümesi 
anlamına gelir.
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isimleriyle toplantılar yaptık. 
Bu kişilerle ülkemizdeki 
bankaların tepe yöneticileri 
görüşmeler planlandı. Ancak 
sektörümüz açısından 
değerlendirme yaptıklarında 
vurguladıkları nokta hep aynı; 
‘’Bilanço’’. Bizim gayrimenkul 
teminatları ile alacağımız 
krediler sürdürülebilir 
değil. Sektörün geleceği bir 
bilançoya bakıyor. Bunlar 
olmaksızın sektörümüzün 
dünya ile rekabet 
edebilmesini beklemek hayal 
olur. 

Bilançonuz yoksa “söz’’den 
ibaretsiniz
Sektörün sahip olduğu 
emtialar likit. Bu yüzden 
sektör resesyonla 
karşılaşmıyor, cepten yiyor 
ama resesyona girmiyor. 
Ama burada risk var. Satılan 
ürünün bakiyesi likit olmayan 
bir risk. Geçtiğimiz sene 
pırlanta fiyatlarında yaşanan 
düşüşten kaynaklı sıkıntıyı 
örnek gösterebiliriz. Fiyatlar 

düşünce satış yapılmıyordu, 
çünkü zarar ediliyordu. Fakat 
diğer taraftan da şirketin 
nakde ihtiyacı var! İşte 
resesyon. Çözüm, sağlam 
bilanço ve düşük maliyetli 
krediler. Eğer pırlanta fiyatları 
%17 düşerken, elimizde yıllık 
%1,5 faizli finansman imkanı 
olsaydı biz bu krizden sadece 
%1,5 zarar görüp çıkardık. 
Nakit ihtiyacı yüzünden 
elindeki taşı %25 - %30 
zararına satanlar oldu. Neden 
sırf borçları ödeyebilmek 
için. Eğer elimizde sağlam bir 
bilanço varsa işimize yıllarca 
yaptığımız yatırımı garanti 
altına alabiliyoruz. Tabi bu 
artık geleneksel yöntemlerle 
olmuyor. Yeni bir anlayışa 

ihtiyacımız var. Bu yüzden biz 
bütün sektör mensuplarını 
İGE toplantılarına bekliyoruz. 

İGE bir çatı organizasyon 
olarak tasarlandı. İGE 
değerleme yapmaktan öte, bu 
sektörün büyümesi için neler 
yapılabileceği ile ilgileniyor. 
Çünkü borsa yapısında ölçek 
ekonomisi değerlendirilir. 
İGE’nin büyümesi sektörün 
büyümesi anlamına gelir. 

Kayıtdışılık sektörün 
prangasıdır
Pazarda halen önemli 
miktarda kayıt dışılık söz 
konusu. Yasal çalışanlar 
bir süre sonra çok daha 
avantajlı olacak ve 
rakiplerinin çok ötesine 
geçecek. Biz kayıtdışılığın 
firmalara avantaj sağladığını 
düşünmüyoruz. Sektördeki 
kayıt dışılık anlayışı 
rasyonel değildir, bu sadece 
alışkanlıkla açıklanabilir. 
Hiçbir basiretli tüccar, 
normal şartlarda kayıt 

dışılığın avantajlı olduğunu 
düşünmemelidir.  

Dünya rekabetinde kalan 
süre bu alışkanlıkların 
kırılması için yeterli bir 
süre midir, emin değiliz. 
Örneğin; dünyanın en 
önemli mücevher mağaza 
zincirlerinden Chow Tai 
Fook ya da Chow Sang Sang 
Türkiye pazarına girmeye 
karar verdi. 3500’e yakın 
mağazası olan yapılardan 
bahsediyoruz. Hangimiz bu 
büyük firmalarla rekabet 
edebileceğiz? Çin gibi çok 
zor bir pazardan gelen devler 
ülkemiz pazarına girerse nasıl 
bir sonuç ortaya çıkar bunu 
iyi değerlendirmek gerekir. 

Örneğin bugün Wal Mart 
Türkiye’ye gelirse ne olur? 
Benzer soruyu sektörümüz 
için de sormak gerek.

Biz bir yandan iç pazarımızı 
güçlendirirken diğer 
taraftan da uygulanacak 
doğru stratejilerle Türkiye’yi 
pırlanta ve mücevher merkezi 
yapmalıyız. Finansmana 
ulaşma konusunda kendimizi 
geliştirmemiz, ürün kalitemizi 
daha da yukarılara taşımamız, 
mücevher standardı ortaya 
koymamız, sürdürülebilir 
üretim oluşturmamız ve 
kalite politikalarımızı 
dünyaya anlatabilmemiz 
gerekiyor. İGE olarak sektörel 
teknoloji geliştirme merkezi 
fonksiyonu görmek de 
görevlerimizden bir tanesi.  
Uzun vadede Türkiye’nin 
mücevher merkezi olması 
yolunda sektöre katkıda 
bulunmak. 

İGE yeni bir yapı olabilir 
ama kuruluşu bile olaylıydı. 
Sektöre faydalı, sektör 
için çalışan, sektörü 
ileriye taşıyacak, sektör 

için kurulmuş bir çatı 
organizasyonuz. Sanırım biz 
bunu doğru anlatamadık 
ya da doğru anlamak 
istemeyenler oldu. Ama 
bugün sektöre teşekkür 
etmek zorundayız. Sektör 
bizim beklentimizin çok 
ötesinde bir destekle geldi. 
Dolayısıyla ilk günlerde 
yapılan itirazların aslında 
zeminsiz itirazlar olduğunu 
gördük. Elbette sıkıntılar ve 
problemler oluyor. Ancak 
aynı masada oturarak 
sıkıntılarını çözüyoruz. Biz 
burada devletiz ama sektörün 
karşısında değil, sektörle 
beraber hareket ediyoruz. 
Bunu yaparken yaptığımız 
çalışmalarda anlaşılmayan 
şeyler olabilir. Yaptığımız 
çalışmaları biz de anlatamıyor 
olabiliriz. Bunların çözümü 
aynı masaya oturarak uzlaşma 
kültürü ile hareket etmekten 
geçer. İGE’de yaptığımızı 
açıklayamayacağımız hiçbir 
iş yapmıyoruz. Her şeyi 
kayıt altına alıyoruz. Kayıt 
dışında hiçbir faaliyette 
bulunmuyoruz. Bu en ufak 
sorunuza yanıt  vermek bile 

Asıl sormamız gereken soru şudur. Biz 
dünyada yaşanan kriz ve savaş ortamında 

dünya pırlanta ticaret merkezilerinin yerini 
Türkiye’ye doğru kaydırabilir miyiz?

Firmalarımızın faaliyetlerinin ölçülebilir 
olması gerekiyor. Sağlıklı bir bilançoya 
sahip olmayan bir şirketin ucuz finansman 
imkanlarına ulaşabilmesi mümkün değildir.
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olsa kayıt altına alıyoruz. 
Bizde söz uçar yazı kalır. 
Dolayısıyla biz yaptığımız 
her şeyin hesabını verebilir 
olmak için çalışıyoruz. Bu 
şeffaflık İGE’nin en önemli 
ilkelerinden bir tanesi. Yine 
yaptığımız derecelendirme 
konusunda da şüpheler 
var.  Biz sadece 3534 ve 
17025 numaralı standartları 
uyguluyoruz. Dileyen 
herkes bu satandartların ne 
anlama geldiğini internetten 
bakabileceği gibi detaylı 
bilgi almak üzere bize de 
danışabilir. 

Dolaysıyla Antwerp’teki 
taşçılardan taş alanlar 
uluslararası standartlarda 
kalite parametreleri 
karşılaştırıldığında bize 
soruyorlar. Aynı yapı 
Antwerp’te de var. Bizim 
burada yaptığımız işin 
aynısı orada da yapılıyor. 
Onlar da soruyorlar hangi 
standartlarda çalışıyorsunuz 
diye? Bizim tek yapmamız 
gereken numune almada 
3534, derecelendirmede 
17025 standartlarını 
kullandığımızı söylemek. 

Örneğin Hindistan Gümrüğü 
ile görüşmelerimiz oldu. 
Onlar da aynı standartları 
kullanıyorlar. Tüm dünyada 
kullanılan standartlardan 
bahsediyoruz. Tabi ki 

bunları bunları bilmek ve 
belli standartta çalışmak, 
dünyaya açılımımızda bize 
kolaylık sağlıyor. Ama tabi 
çalışmazsak, okumazsak 
bunları bilemeyebiliriz. 
Bunları bilmemek suç değil, 
ayıp da değil.   

Amacımız sektör için faydalı 
olmak
İGE sektörün verdiği 
destekle her gün güçleniyor. 
Amacımız sektör için 
faydalı olmak. Biz bu gücü 
sektörün sorunlarını çözmek 
için kullanıyoruz. Kuruluş 
aşamasında ‘’İGE neden 
ithal ettiğimiz taşları kontrol 
ediyor’’ diye sorular soruldu. 
‘’Biz kuyumcular güvenilir 
insanlarız’’. Elbette ki kimse 
kuyumcuların güvenirliğini 
sorgulayamaz. İstisnaların 
kaideyi bozmayacağını da 
çok iyi biliyoruz. Ama her 
sektörde olduğu gibi bizim 
sektörümüzde de helal süt 
içmemiş insanlar bu sektöre 

giriyor. Bu sektörü zarara 
uğratıyor ve sektörü terk 
ediyor. Bizim görevimiz tüm 
mücevher sektörünü güven 
ortamında düzgün platform 
çerçevesinde çalışmasını 
sağlamak. Geçen aylarda 
ithalatı gerçekleşen sadece 1 
değil 5 değil, onlarca paket 
sentetik elmas gördük. 
Bazıları doğal olarak beyan 
edilmişti. Tabi ki bu tip 
durumların önüne geçiyoruz. 
Sentetik kontrol altında ve 
aşamalı olarak entegrasyonu 
gerçekleştirilmesi gereken 
bir konu. Ancak sentetiklerin 
kontrolsüz biçimde pazara 
sunulması bizi 70’lerdeki 
anayar kavramlarını 
sorgulamaya iter. Bizim 
son tüketicilerin pırlantaya 
güvendiği bir atmosferde 
çalışmamız lazım. Dolayısıyla 
bugün sektörde yanlış beyanla 
yola devam etme şansımız 
kalmamıştır. Basiretli tüccar 
yaptığı işin tüm detaylarını 
bilmekle mükelleftir. 

Finansman dünyada 
ucuzlarken biz bu fırsatları 
kullanmayarak geride 
kalmamalıyız
İGE güçlendikçe sektör 
güçlenecek. Finansman ve 
eğitim imkanlarının gelişmesi 
için sektörün hizmetindeyiz. 
Muhasebecilerinizle yakın 
iletişim içinde olmamız 
gerekiyor. Her zaman bizi 
ziyaret edip bilgi alabilirler. 
Birlikte bilanço oluşturma 
konusunda da çalışma 
yapabiliriz. Finansman 
dünyada ucuzlarken biz bu 
fırsatları kullanmayarak 
geride kalmamalıyız. Biz 
kamu kuruluşu niteliğindeyiz. 
Bu yüzden amacımız 
devletin menfaatini ve 
çıkarlarını korumaktır. 
Bu ülkenin menfaatini 
savunmak bizim en temel 
görevimizdir. Dolayısıyla 
biz bu ülkede çalışan, alın 
teriyle katma değer yaratan, 
üreten meslektaşlarımızın 
korunmasını ilke 
edinmiş durumdayız. 
Meslektaşlarımıza 
zarar verecek her şeyin 
karşısındayız. Acak 
rekabetten korkarak, 
uluslararası pazarda 
varlığımızı hissettirmeyerek 
başarılı olamayacağımızı da 
bilmemiz gerekiyor.
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Örneğin; diyelim ki dünyanın en önemli 
mücevher mağaza zincirlerinden Chow 

Tai Fook ya da Chow Sang Sang Türkiye 
pazarına girmeye karar verdi. 3500’e yakın 

mağazası olan yapılardan bahsediyoruz. 
Hangimiz bu büyük firmalarla rekabet 

edebileceğiz?
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Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan 

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

bunlardan bazıları. Gümüş 
EL Sanatkarları Derneği 
GESAD ile koordineli 
çalışmalar yapıyor, gerek yurt 
içi ve yurtiçi fuar katılımları, 
gerekse üretici rehberleri 
hazırlanması ile GESAD’a 
destek olmaya çalışıyoruz. 
Gümüş el sanatkarlarımızı 
yurtiçi ve yurtdışına tanıtmak 
amacıyla yabancı dilde 
‘’Gümüş Üreticileri Rehberi’’ 
hazırladık. Bu rehberde, el 
sanatkarlarımızla ilgili çok 
sayıda firmanın bilgilerine 
ulaşmak mümkün. Bu 
rehberin dağıtımına New 
York’ta gerçekleştirilen fuarla 
birlikte başlandı. Bu fuarda 
aynı zamanda GESAD için 
özel bir alan tahsis ettik. 
İstanbul Jewellery Show 
süresinde sanatkarlarımızın 
eserleri yerli ve yabancı 
ziyaretçilere tanıtılacak. 
Bu konudaki desteklerimiz 
GESAD’a devam edecek.’’

GESAD’A BİRLİK DESTEĞİ
Mücevher İhracatçıları Birliği, gümüş el sanatlarının yaşatılması ve 
gelecek kuşaklara aktarılması adına GESAD’a destek olmaya devam 
ediyor. GESAD bu yıl 42.si düzenlenecek olan İstanbul Jewellery 
Show’da Mücevher İhracatçıları Birliği desteği ile tahsis edilen standında 
çalışmalarını ziyaretçilere tanıtma fırsatı bulacak. 
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Gerçekleştirilen organizasyonu 35 binin üzerinde sektör 
profesyoneli ziyaret etti. Bu geçtiğimiz yıla göre %5 oranında 
bir artış anlamına geliyor. Fuara Türkiye’den de çok sayıda 
firma katıldı. Fuarın çeşitli salonlarında yer alan Türk firmaları 
fuardan memnun ayrıldı. 
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Vicenza Oro Ocak 2016 
endüstrisinin önemli 
ülkelerinden gelen 
katılımcılar, alıcılar, sektör 

liderleri ve trendsetterların katılımı 
ile endüstri profesyonellerine önemli 
fırsatlar sundu ve geçtiğimiz yıla göre 
gelişim sergiledi. 
19.381’i alıcı olmak üzere 35 binin 
üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuar 
geçtiğimiz yıla göre %5’lik bir artışa 
sahne oldu. 9 salonda toplam 29 bin 
metrekarelik alanda 31 farklı ülkeden 
gelen 1500 markanın son koleksiyonları 
fuarda sergilendi. Fiera di Vicenza 
tarafından yapılan açıklamada 130 farklı 
ülkeden 8774 alıcının ziyaret ettiği ve 
bunun da %5’lik bir yabancı ziyaretçi artışı 
anlamına geldiği vurgulandı. 10.607 kişi 
ile İtalyan alıcılarının sayısı %4,3 artış 
gösterdi. İtalya menşeeli teknoloji ürünleri 
ile ilgili oldukça önemli sinyaller verildi.
Alıcıların geldikleri ülkelere göre bir 
değerlendirme yaptığımızda şunları 
söylemek mümkün. Özellikle Orta 
Doğu, Mısır, İran ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden ziyaretçilerin katılımı 
oldukça iyiydi. Orta Doğu ülkelerinin 
İtalya’nın iyi bir partneri olduğu 
bir kez daha görülmüş oldu. ABD 
ekonomisindeki toparlanmaya bağlı 
olarak bu ülkenin performansındaki 
güçlü artış da dikkate değerdi. İspanya, 
Fransa, Portekiz, Yunanistan, Almanya, 
İngiltere, Hollanda ve Polonya 
gibi önemli Avrupa ülkelerindeki 

ziyaretçilerde artış görülürken, Rusya 
ekonomisindeki durağanlık Rus 
ziyaretçi sayısının düşük kalmasına 
sebep oldu. Bununla birlikte İsrail, 
Hindistan, Tayland, Avustralya hatta 
Latin Amerika ülkelerindeki ülkelerden 
gelen ziyaretçilerde artış görülürken, Çin 
ekonomisindeki gerileme sebebiyle Cin 
ve Hong Kong’dan gelen alıcılar rekor 
seviyede azaldı.
Fuar Türkiye’den katılımcıların 
beklentilerini aştı
Fuara Türkiye’den de çok sayıda firma 
katıldı. Fuarın çeşitli salonlarında yer 
alan özellikle altın kategorisine yönelik 
hizmet veren Türk firmalarının önemli 
bir kısmı fuardan beklentilerin üzerinde 
verim elde etti. 
Alanında dünyanın en önemli fuar 
organizasyonlarından biri olan Vicenza 
Oro Winter’da gözlenen hareketlilik 
2016 yılının, 2015’e göre daha pozitif 
geçebileceği yönünde yorumlar 
yapılmasına sebep oldu. Pek çok firmanın 
alınan siparişten memnun olduğu fuar 
sektörün gelecekle ilgili beklentilerinin 
pozitife dönmesinde etkili oldu. 
Diğer fuarlara yansıması merakla 
bekleniyor
VicenzaOro Winter’dan sonra iki önemli 
uluslararası fuar merakla bekleniyor. 
Bunlardan ilki Mart ayının ilk haftasında 
gerçekleştirilecek olan Hong Kong 
International Jewellery Show. İkincisi ise 
10 Mart’ta kapılarını açacak olan İstanbul 
Jewellery Show.

Fuarın çeşitli salonlarında 
yer alan özellikle altın 
kategorisine yönelik 
hizmet veren Türk 

firmalarının önemli 
bir kısmı fuardan 

beklentilerin üzerinde 
verim elde etti. 
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VicenzaOro’da standlar da 
görücüye çıkıyor

Dünyanın en önemli mücevher fuarlarından birine evsahipliği yapan 
VicenzaOro yalnızca mücevherlerle değil firmaların standları ile de göz 
kamaştırıyor. Vicenza Oro stand trendlerinin belirlenmesi açısından da 

önemli. Bir firmanın kurumsal algı yönetiminin profesyonelce yapılmasından 
koleksiyon sergileme ve müşteri ağırlama imkanlarına kadar oldukça önemli 

bir noktada olan standları incelemek için İtalya’da özellikle zaman ayırdık.
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Dünyanın önemli 
fuarları yalnızca 
yeni mücevher 
koleksiyonlarının 

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

tasarım ve mimari süreçlerin 
son derece titizlikle 
yönetilmesi gerektiğini 
belirtiyor.

Uluslararası ticaretin 
gelişmesinde son 
derece önemli olan fuar 
organizasyonlarında 
firmaların üzerinde en çok 
durduğu konulardan biri 
kuşkusuz fuar standlarının 
tasarımı. Firma imajının 
ve kurumsal itibarının 
göstergesi olarak da 

değerlendirilebilecek fuar 
standları da zaman içerisinde 
sürekli gelişiyor ve değişim 
gösteriyor. 
Koleksiyonların doğru 
sergilenmesi, ziyaretçilerin 
rahatlıkla ağırlanması, 
ürünlerin güvenliği gibi 
faktörlerden çok daha 
önemli olarak firma 
imajının yansıtılması fuar 
tasarımını etkileyen en 
önemli faktörlerin başında 
geliyor. Dünya mücevher 
fuarlarınında her geçen 

yıl standlar konusunda 
da önemli gelişmeler 
yaşandığı gözlemleniyor. 
Tasarımlarda dev görseller, 
gösterişli ancak nisbeten 
ekonomik/tek kullanımlık 
malzemeler ve ekipmanlar 
göze çarpıyor. Stand 
tasarımları ve mimarisinde 
de önemli değişiklikler 
yaşanıyor. İşte son dönem 
fuar tasarımlarından bazı 
örnekler.
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Dünya Gümrük Günü Kutlandı
26 Ocak Dünya Gümrük Günü, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih 

Çiftçi’nin katılımıyla İstanbul WOW Otel’de kutlandı.Organizasyonda söz alan 
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil İbrahim Bozkuş ülkemizin 2023 

hedeflerine ulaşması yolunda var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi.

Kutlama programı 
çerçevesinde İstan-
bul WOW Otel’de 
düzenlenen yemeğe 

başta Gümrük ve Ticaret 
Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi 
olmak üzere,  İstanbul Güm-
rük ve Ticaret Bölge Müdürü 
Halil İbrahim Bozkuş’un 
yanı sıra çok sayıda bakanlık 
yetkilisi ve bürokratlar katıldı. 
Katılımın son derece yüksek 
olduğu toplantıda konuklara 
hitaben konuşma yapan Halil 
İbrahim Bozkuş şu noktaların 
altını çizdi;

2023 hedeflerimiz için var 
gücümüzle çalışıyoruz
“Ülkemizi gümrük hizmetleri 
ve ticaretin daha kolay ve 
daha güvenli yapıldığı, dün-
yanın sayılı ticaret merkez-
lerinden biri haline getirme 
vizyonuyla yola çıkan bakan-
lığımızın önceliği bir yandan 
yasal ticareti kolaylaştırırken 
diğer taraftan da kaçakçılıkla 
etkin bir biçimde mücadele 
etmektir. İstanbul gümrükleri 
yaklaşık 2500 personeli ile 
ülkemizin dış ticaretinin yarı-
sından fazlasının gümrük iş-
lemlerinin gerçekleştirilmesi-
ne doğrudan katkı vermekte, 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
ulaşılması noktasında önemli 
bir hizmet yerine getirmek-
tedir. 2015 yılında Türkiye 
ihracatının %56’sı, ithalatın 
ise %54 İstanbul gümrükle-
rinden gerçekleşmiştir.”
Toplantıya katılan Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkan 
Yardımcısı Mustafa Atayık 
yaptığı değerlendirmede 
şunları söyledi. 
“Birlik olarak Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı ile yakın ile-
tişim halindeyiz. 1000’in üze-

rindeki ihracatçı üyemizi doğ-
rudan ilgilendiren konularda 
başta Sayın Halil İbrahim 
Bozkuş olmak üzere yakın 
alaka görüyoruz. İhracatçıla-
rımızın gümrük süreçlerinde 
yaşadığı bir takım problemler 
söz konusu. Bunların çözümü 
adına işbirliği içinde çalışıyor, 
bilgi ve gözlemlerimizi ken-
dileri ile paylaşıyoruz. Başta 
Gümrük ve Ticaret Bakanı-
mız Sayın Bülent Tüfenkçi 

olmak üzere tüm bakanlık 
personeli, bürokratlar ve bu 
sektörde faaliyet gösteren fir-
malarımızın Dünya Gümrük 
Günü’nü kutluyorum.”
Gümrük İşbirliği Konseyi’nin 
ilk kez toplandığı  26 Ocak 
1953 tarihini hatırlamak, 
toplumda gümrüklerin 
işleyişi hakkında farkındalık 
oluşturmak amacıyla kutlanan 
Dünya Gümrük Günü’nün bu 
yılki sloganı “İletişim, daha 

iyi bir işbirliği için bilgi payla-
şımı” olarak belirlendi. 
Sloganla; uluslararası ticaretin 
geliştirilmesinde ve kolay-
laştırılmasında işbirliğinin 
sağlanması, sağlıklı iletişimin 
kurularak uluslararası eşya, 
taşıt ve yolcu hareketlerinin 
mevzuat, kurallar ve standart-
lara uygun olarak yürütül-
mesiyle ülke ekonomisine ve 
güvenliğine katkı sunması 
amaçlanıyor.

HALİL İBRAHİM BOZKUŞ FATİH ÇİFTÇİ
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Avantajlarımızı kullanmamızın 
önünde engel kamadı

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'nun (KKDF) kaldırılması 
sonrasında Türk Kuyumculuk ve Mücevherat Sektörü'nün 
sahip olduğu avantajları kullanmasının önünde bir engel 
kalmadığını belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ayhan Güner, sektörün sahip olduğu avantajlara vurgu yaptı.

Dünyanın en önemli altın takı 
üretici ve ihracatçı ülkele-
rinden biri olan Türkiye’de 
gerçekleştirilen yapısal 

reformlar, dünya mücevher endüstrisinin 
dikkatlerinin bu ülkeye odaklanmasına 
sebep oldu. Coğrafi konumdan, üretim 
kapasitesine kadar çok önemli avantajla-
ra sahip olan Türkiye’de gerçekleştirilen 
vergi reformu sonrasında, ülkenin bu 
avantajları kullanmasının önü açıldı. 
Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği 
Başkanı Ayhan Güner Türkiye’nin dün-
yanın önemli değerli taş merkezlerinden 
biri olacağını söyledi. İşte Ayhan Gü-
ner’in röportajından önemli satır başları;

Artık Vergi Sıfır
“Daha önce Türkiye’de, değerli taş 
ithalinde %20 Özel Tüketim Vergisi 
uygulanıyordu. Mücevher üretiminde 
kullanılarak tekrar ihraç edilmek üzere 
ithal edilen değerli taşların üzerindeki 
bu maliyet sebebiyle dünya ile rekabette 
zorlanıyorduk. Artık bu vergi ortadan 
kalktı. Değerli Taşlar Borsası’na üye 
şirketler hiçbir vergi ödemeden ithalat 
yapabiliyor.’’

Kaynak Destekleme Fonu Kalktı
“Türkiye’de ödemesi vadeli olarak gerçek-
leştirilen değerli taş ithalat işlemlerinde 
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 
(KKDF) adı altında %6 oranında vergi 
alınıyordu. %20 ÖTV’den sonra, %6 
oranındaki KKDF de ortadan kalktı.’’

Değerli Taş Borsası Kuruldu
“Geçtiğimiz yıl Değerli Taşlar Piyasası 

AYHAN GÜNER

“Türkiye’ye yabancı şirketlerin ilgisinin her geçen 
gün artması, Türkiye’nin dünyanın önemli taş 

merkezlerinden biri haline geliyor olmasının önemli 
bir göstergesi.’’
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kuruldu ve faaliyetine başladı. Firma-
ların sağlanan vergi avantajlarından 
yararlanabilmeleri için borsaya üye ol-
maları zorunluluğu getirildi. Borsaya üye 
şirketlerin %20 ÖTV, %6 KKDF ve %18 
KDV ödemesi söz konusu değil. Borsa 
üyesi şirketler kendi aralarındaki işlem-
lerde hiçbir vergi ödemek durumunda 
değil. Bu çok önemli bir avantaj olduğu 
için çok sayıda firma, çok kısa zamanda 
borsaya üye oldu.’’

Yabancıların Borsa’ya ilgisi artıyor
“Sıfır vergi avantajı yurt dışındaki değerli 
taş firmalarının da dikkatini çekti. Bu 
avantajlardan yararlanarak Türkiye’de 
ticaretini geliştirmek isteyen firmalar da 
Borsa İstanbul Değerli Taşlar Piyasası’na 
üye olabilmek için Türkiye’de şirket kur-
maya ya da ortaklıklar gerçekleştirmeye 
başladı. Türkiye’ye yabancı şirketlerin 
ilgisinin her geçen gün artması, Türki-
ye’nin dünyanın önemli taş merkezlerin-
den biri haline geliyor olmasının önemli 
bir göstergesi.’’

Dubai’ deki kefillik sistemi Türkiye’de 
yoktur, yabancılar 1 günde şirket 
kurabilir
“Türk ticaret yasalarına göre yabancılar 
Türkiye’de 1 günde şirket kurup faaliyete 
başlayabilir. Türkiye’de şirket kurmak son 
derece kolaydır. Dubai’deki gibi kefillik 
sistemi Türkiye’de yoktur. Yabancılar 
%100 kendi sermayeleri ve Türk vatan-
daşlarının sahip olduklarına eşit haklarla 
şirket kurup faaliyete başlayabilirler. Tür-
kiye Avrupa Birliği’ne üye olmaya aday 
bir ülkedir ve yabancı yatırımlarının 
Türkiye’de faaliyet göstermelerinin önü-
nün açılması ve bu güvenin sağlanması 
devlet politikasıdır.

Türkiye dünyanın 
merkezindedir
“Türkiye coğrafi 
konum olarak 
da çok önemli 
avantajlara sa-
hiptir. Avrupa, 
Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika 
pazarlarının 
tam mer-
kezinde yer 
alır. Yalnızca 
birkaç saatlik 
uçak yolculu-
ğuyla çok sayıda 
ülkeye kolaylıkla 
ulaşılabilir. Dünyanın 
en iyi havayolu şirket-
lerinden biri olan Türk Hava Yolları 
direk uçuşlarla dünyanın dört bir yanına 
uçmak da mümkündür.’’

Dünyanın en büyük pırlanta montürü 
stoğu
“Türkiye hemen hemen her ürün ka-
tegorisinde uzmanlaşmıştır. Türkiye’yi 
ziyaret eden bir mücevherci aradığı her 
çeşit ürünü kolaylıkla bulabilir. Türkiye 
dünyanın en büyük pırlanta montürü 
stoğuna sahip ülkesidir.’’

Taşını seç, montürünü seç, 
mücevherini üret.
“Değerli taş alanında gerçekleştirilen 
vergi avantajları sonrasında montür sto-
ğunun önemi daha da artmıştır. Ülkemi-
ze gelen misafirimiz istediği her boyda ve 
her türde değerli taşı, son derece zengin 
montür stoğunu bulabilir. Kısa sürede ve 
en yüksek işçilik kalitesinde mücevherini 
ürettirip, vergisiz ithal edebilir.’’

Türkiye dev üretim kapasitesine 
sahiptir
“Türkiye dünyanın en büyük altın işleme 
kapasitesine sahip ülkelerinden biridir. 
5000 yıldır kuyumculuk yapılan bu 
ülkede 5000 üretici firma bulunmakta-
dır. Sektörde 400 binin üzerinde kişiye 
istihdam sağlanmaktadır. Sektörde dev 
ölçekli çok sayıda fabrika bulunmaktadır. 
Türkiye’de LBMA sertifikalı 3 dev altın 
rafinerisi faaliyet göstermektedir.’’

İstanbul Jewellery Show dünyanın en 
önemli fuarlarından biri
“Sektörümüzün gelişimine paralel olarak 
Mart ve Ekim aylarında yapılan İstanbul 
Jewellery Show da dünyanın en önemli 
fuarlarından biri haline geldi. Artık 

dünyanın dört bir yanından binlerce 
ziyaretçi fuarımızı ziyaret ediyor. Hatta 
yüzlerce yabancı katılımcı firma fuarda 
yer alıyor’’

Dünyanın en büyük müşteri ağırlama 
organizasyonu
“Mücevher İhracatçıları Birliği olarak 
geçen sene 1000’in üzerinde mücevher 
sektörü profesyonelini, otel masraflarını 
ödeyerek ülkemizde ağırlayarak dünya 
rekoru kırdık. Bu sene mart ayında 
da rekorumuzu geliştireceğiz. Dünya 
mücevher sektörü profesyonellerini 
ülkemizin avantajlarını keşfetmeye davet 
ediyoruz.’’

Mücevher İhracatçıları 
Birliği olarak geçen sene 

1000’in üzerinde mücevher 
sektörü profesyonelini, 

otel masraflarını ödeyerek 
ülkemizde ağırlayarak 
dünya rekoru kırdık. 

Bu sene Mart ayında da 
rekorumuzu geliştireceğiz. 
Dünya mücevher sektörü 

profesyonellerini ülkemizin 
avantajlarını keşfetmeye 

davet ediyoruz.
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Türk Kuyumculuk ve Mücevherat Sektöründen çok sayıda 
ihracatçı firma Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından 

gerçekleştirilen milli fuar katılımı organizasyonu çerçevesinde 
Hong Kong Jewellery Show’da yer aldı. Mücevher İhracatçıları 

Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Atayık Hong Kong’da 
gözlenen hareketlenmenin İstanbul Jewelry Show’a da 

yansımasını beklediklerini belirtti.
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Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği 

başarılı bir milli katılım 
organizasyonuna 
daha imza attı. Türk 
kuyumculuk ve 
mücevherat sektörünün 
öncü ihracatçıları 
Turkish Pavillion’da 
dünyanın dört bir 
yanından gelen 
ziyaretçilerini ağırladı. 
3-7 Mart 2016 tarihleri 
arasında Hong Kong 
Exhibition Centre’da 
düzenlenen fuarda 750 
metrekareden büyük bir 
alanda  yer alan Turkish 
Pavillion’da firmalarımız 
milli katılım çerçevesinde 
yer aldı. Firmalarımızın 
yeni koleksiyonlarını 
sergilediği ve dünyanın 
dört bir yanından 
alıcılarla buluştuğu fuar 
sektör firmalarımız 
açısından hareketli 
geçti. Milli katılım 
organizasyonu ile ilgili 
değerlendirmelerde 
bulunan Mücevher 

İhracatçıları Birliği 
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Atayık  şunları 
söyledi; "Mücevher 
İhracatçıları Birliği 
olarak, ihracatçılarımızın 
dünyaya ulaşmalarında 
etkili olan her 
organizasyonu 
destekliyoruz. Dünyanın 
en önemli fuarlarından 
biri olan Hong Kong 
Jewellery Show özel 
önem verdiğimiz 
organizasyonlardan biri. 
Firmalarımız açısından 
başarılı bir fuar geçtiğini 
söyleyebilirim. Hong 
Kong global endüstri 
fuar takviminin en 
önemli fuarlarından 
birine ev sahipliği 
yapıyor. Bu fuarda 
gözlenen hareketlilik 
ya da durgunluk diğer 
fuarları da etkiliyor. Bu 
fuarda bir hareketlenme 
gözlediğimizi 
söyleyebilirim. Umarım 
bu hareketlilik İstanbul 
Jewellery Show’a da 
olumlu yansır.’’
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Darphane ve Damga 
Matbaası Genel Müdürlüğü 
verilerinden yapılan 
derlemeye göre, Darphane 

2015’te ağırlığı 21,6 tonu bulan 7 milyon 
476 bin 907 adet altın üretti. Üretimin 7 
milyon 175 bin 512›sini ziynet, 301 bin 
395›i sikke altın oluşturdu. Geçen yıl 
gerçekleştirilen altın üretimi, bir önceki 
yıla kıyasla yüzde 46,2 düşüş gösterdi.
Geçen yıl adetsel olarak en fazla üretim 

5 milyon 457 bin 60 ile çeyrek altında 
gerçekleşirken, söz konusu dönemde 799 
bin 710 adet yarımlık, 842 bin 265 adet 
birlik, 74 bin 896 adet iki buçukluk, bin 
581 adet beşlik ziynet altını üretildi.
Yatırımlarda halk arasında “güvenli 
liman” olarak görülen altın talebine yıllar 
itibarıyla bakıldığında, üretim 2011’de 15 
milyon 300 bin 350, 2012’de 12 milyon 
657 bin 28 adeti bulurken, 2013’te 
27 milyon 711 bin 482 adet ile rekor 

seviyeye ulaşmıştı.
2014 yılında ise üretim yarı yarıya 
azalarak 13 milyon 892 bin 991 adete 
gerilemişti.
Bu şekilde bakıldığında geçen yıl altın 
üretimi, 2001 ekonomik krizi ile 2008’in 
son döneminde başlayan küresel krizin 
Türkiye’de etkilerinin görüldüğü 2009’da 
piyasaya verilen altın miktarının da 
gerisinde kalarak son 15 yılın en düşük 
seviyesine geriledi.

Darphane’nin geçen yıl ürettiği altın miktarı 7,5 milyon adetle 
son 15 yılın en düşük seviyesini gördü.

Altın Üretimi 2015’te 
Kriz Dönemlerinin 
Bile Gerisinde Kaldı
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İhracat gerçekleştiren firmaları da yakından ilgilendiren Schengen 
ülkelerine vizesiz seyahat edebileceğine dair çıkan haberler Dışişleri 
Bakanlığı’nca yapılan açıklamada yalanlandı. Açıklamaya göre 
1 Haziran’dan itibaren 89 ülkeyle yürütülen vizesiz geçiş uygulamasının 
sona ereceği haberleri gerçeklik payı taşımıyor.

Dışişleri Bakanlığı, 1 
Haziran’dan itibaren 
Türkiye’nin 89 ülkeyle 
yürüttüğü vizesiz geçiş 

uygulamasının sona ereceği haberlerini 
yalanladı. Açıklamada “Bu Avrupa 
Birliği’ne tam üye olduktan sonra yerine 

getirilecek bir yükümlülüktür” denildi. 
Dışişleri Bakanlığı bu aşamada AB’nin 
vize uyguladığı ülkelere Türkiye’nin 
de vize uygulamasının söz konusu 
olmadığını açıkladı.
Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır 
da “Hedefimiz vatandaşlarımızın 

2016 Ekim ayından itibaren schengen 
ülkelerine vizesiz seyahatidir. Bunun 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Kaynağı belli olmayan yanıltıcı haberler, 
kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. 
Yetkili makamların açıklamalarına itibar 
edilmelidir” dedi.
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GÜMRÜK SORUNLARI 
GÜNDEMDE

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin, ihracatçılarımızın gümrüklerde 
yaşadığı sorunların giderilmesi ile ilgili çalışmaları devam ediyor. 

Külçe altın ithalatında KDV uygulanması, ambarlarda yaşanan 
problemler, gümrük mesai saatleri ve dahilde işleme işlemlerinde 
kapasite raporu uygulaması konular önemli gündem maddeleri 

arasında yer alıyor. 
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Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği’nin 
gümrüklerde 

yaşanan problemlerin 
çözümü ile ilgili çalışmaları 
devam ediyor. Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ayhan Güner, özellikle 
mevzuat konusunda yaşanan 
sıkıntılarla ilgili Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek, 
Başbakan Yardımcısı ve 
Hükümet Sözcüsü Numan 
Kurtulmuş, Maliye Bakanı 
Naci Ağbal ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkçi ile görüşmüş ve 
sektörümüzün yaşadığı 
problemleri dile getirmişti. 

Geçtiğimiz günlerde de 
birlik yönetimi İstanbul 
Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürü Halil İbrahim 
Bozkuş ve öncesinde de 
İstanbul Atatürk Hava 
Limanı Yolcu Salonu 
Gümrük Müdürü İdris 
Çalık’ı ziyaret etti. Mücevher 
İhracatçıları Birliği 
Başkanı Ayhan Güner, 
Başkan Yardımcısı Mustafa 
Atayık ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Turhan Gürdal’ın 
gerçekleştirdiği ziyarette 
önemli konular ele alındı.  

AHL Yolcu Salonu Gümrük 
Müdürü İdris Çalık 
ile yapılan görüşmede, 
özellikle külçe altın ithalatı 
işlemlerinde gümrük 
muayene memurlarının 
mevzuatı farklı 
yorumlamaları sebebiyle 
problem yaşandığını belirten 
Ayhan Güner bu konuda 
şu değerlendirmelerde 
bulundu;

“Amacımız Türkiye’yi altın 
ve pırlanta ticaretinin 
merkezi yapmak. Bu yüzden 
gerek mevzuatla gerekse 

işleyişle ilgili gümrüklerde 
yaşanan problemlerin 
ortadan kaldırılması son 
derece önemli. Özellikle 
külçe altın ithalinde 
problem yaşanmaya 
başlandı. Külçe altın diye 
dünyada net bir tanım yok. 
Bar, dore, granül ve toz… 
Bunların hepsi standart 
dışı işlenmemiş altındır 
ve külçe altının değişik 
formlarıdır. Tozu potada 
eritip, kalıba döktüğünüzde 
külçe elde edersiniz. Külçe 
altın tanımında yaşanan 

bu belirsizlik sebebiyle 
firmalarımız KDV ödeme 
yükümlülüğü ile karşı 
karşıya kalmaktadır. Külçe 
altın hammeddedir ve 
üretimde kullanılır. 5 sene 
önce bu sorunun çözümü 
için 9 defa Ankara’ya gittim. 
Şu anki Maliye Bakanımız 
Sayın Naci Ağbal’ın müsteşar 
olarak görev yaptığı 
dönemde konuyu detaylı bir 
şekilde kendilerine arz ettik. 
Bir noktaya da gelindi ve 
uzun süre sorun yaşanmadı. 
Ancak aradan 5 sene geçti, 

“Amacımız Türkiye’yi altın ve 
pırlanta ticaretinin merkezi 
yapmak. Bu yüzden gerek 

mevzuatla gerekse işleyişle 
ilgili gümrüklerde yaşanan 

problemlerin ortadan 
kaldırılması son derece 

önemli.”
Ayhan Güner
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bir muayene memurunun 
mevzuatı farklı yorumlaması 
sebebiyle şimdi sorun 
yaşanıyor. Biz mamül altın 
ithal ettiğimizde altın kısmı 
için KDV ödüyor muyuz? 
Hayır! Sadece işlenmiş 
altında işçilik kısmına KDV 
ödenir. Eğer elinize altın 
granül veya levha olarak 
geliyorsa bu işlenmemiştir 
ve KDV tahakkuk etmemesi 
gerekir. Diyelim ki, İtalya’dan 
işlenmiş ürün geliyor. Bunun 
altın kısmına KDV alıyor 
musunuz, hayır! Sadece 
işçilik kısmına alınıyor. 
İşlenmiş ürüne KDV 
alınmıyor da işlenmek üzere 
hammadde olarak gelen 
altına nasıl KDV alınabilir? 
Şu anda Türkiye dünyanın 
hurda altın toplama 
merkezi oldu. Dünya 
standartlarında 4 tane 
rafinerimiz var. İsviçre’ye 
bile külçe satıyoruz. Ama 
mevzuatın muayene 
memurları tarafından farklı 
yorumlanması sebebiyle 
sektörün önü tıkanıyor.

Sizin gelen granül ya da 
levha altına KDV aldığınızı 
düşünelim. Biz o KDV’yi 
nasıl geri alacağız? Ya da 
başka şekilde ifade edeyim. 

Ben yarın astar altın ihraç 
edersem siz bana vergi 
iadesi verecek misiniz? 
Bu ne anlama gelir biliyor 
musunuz? Sektörümüzden 
tonlarca külçe altın, granül 
ya da astar altın haline 
dönüştürülüp vergi iadesi 
alınarak ihraç edilebilir. 
Girerken KDV alınıyorsa, 
çıkışta da KDV verilmesi 
gerekliliği ortaya çıkacaktır. 
Bu durum kaos yaratır.

Gümrüklerde öncelikli 
olarak kamu yararı 
ve ülkenin ihracat 
gelirlerinin arttırılması 
amaçlanır. Ancak muayene 
memurlarının farklı 
yorumlarda bulunmaları 
bu iki amaca da hizmet 
etmemektedir.’’

Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkan Yardımcısı 
Mustafa Atayık, Türk 
kuyumculuk ve mücevherat 
sektörü ihracatının çok 
önemli bir bölümünün 
gerçekleştiği İstanbul 
Atatürk Hava Limanı 
Yolcu Salonu Gümrük 
Müdürlüğünün sektör 
için oldukça önemli bir 
rol oynadığını belirtti 
ve sağlıklı bir iletişimin 
geliştirilmesinin 

önemine vurgu yaptı. 
Gerek mevzuatın yanlış 
yorumlanması gerekse 
uygulamada bir takım 
sıkıntıların yaşandığını 
belirten Atayık şu noktaların 
altını çizdi;

‘’Külçe altın ithalinde 
tahakkuk ettirilen KDV 
konusunda yaşanan 
sıkıntıları aktardık. Ancak 
bununla birlikte  ambarlarda 
da sıkıntılar yaşıyoruz. 
Buralarda organizasyon 
problemi yaşanıyor. Benzer 
şekilde mesai saatleri de 
bizim için sorun teşkil 
ediyor. Dubai’de günün 
24 saati rahatlıkla işlem 
yapabiliyorsunuz. Ancak 
biz 16:30’dan sonra 
zorlanıyoruz. Bizim 350 
TL ödediğimiz mesai 
tekstil sektöründe 100 
TL. Son yıllarda Orta 
Doğu’ya satışlarımız arttı. 
Ortadoğu’dan müşteri Cuma 
günü geliyor, satışımızı 
yapıyoruz. Mesai saati 
bitene kadar işlemlerimizi 
halletmemiz mümkün 
olmuyor. Mesai saati geçince 
çile başlıyor. Bu konuda 
bir araya gelerek detaylı bir 
çalışma yapmamız gerekiyor. 
Diğer bir sorun da sigorta 

konusunda yaşanıyor. 
Bu sorun giderilmediği 
taktirde depolarda önemli 
problemlerin yaşanması 
işten bile değil. Kapasite 
raporları konusuna da 
değinmek gerekiyor. 
Örneğin firmalarımız 
dahilde işlemek üzere altın 
ithal ediyor. Firmanın elinde 
siparişi verilen üründen 
hazır bulunuyor. Ancak 
kapasite raporunda belirtilen 
üretim günü geçmediği için 
ürünler ihraç edilemiyor. 
Siz zannediyor musunuz ki 
her ürün dahilde işlenmek 
üzere ithal edilen altınla 
gerçekleştiriliyor. Bu yüzden, 
yabancı müşterilerimiz  
hazır ürün olduğu halde 
ürünleri alıp, 3-4 gün 
gereksiz yere Türkiye’de 
bekliyorlar. Bu da çok 
anlamsız.’’

Türkiye’nin dünya ile 
rekabette son derece önemli 
avantajlara sahip olduğunu 
ancak mevzuatın doğru 
yorumlanmaması sebebiyle 
hiç üretimin yapılmadığı 
Dubai’nin ticaret merkezi 
haline geldiğini belirten 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Turhan Gürdal mevzuatta 

“Külçe altın ithalinde tahakkuk 
ettirilen KDV konusunda yaşanan 

sıkıntıları aktardık. Ancak 
bununla birlikte  ambarlarda da 

sıkıntılar yaşıyoruz. Buralarda 
organizasyon problemi 

yaşanıyor. Benzer şekilde mesai 
saatleri de bizim için sorun teşkil 

ediyor.”

Mustafa Atayık
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farklı yorumlanan noktalarla 
ilgili İstanbul Atatürk 
Hava Limanı Yolcu Salonu 
Gümrük Müdürü İdris 
Çalık’a şu bilgileri aktardı;

“Türkiye’deki perakende 
satışlarda bile üründe altın 
has kısmı KDV’den muaftır. 
Yalnızca işçilik kısmında 
KDV uygulanır. Bizim 
altının ayarını düşürmek 
için kullandığımız çinko, 
bakır ve gümüş gibi katkılar 
var. Bu katkıların rafineri 
esnasında tekrar geri 
alınabilmesi için katlanılan 
maliyet, bu katkıların 
değerinin neredeyse 3 katı 
düzeyinde. Bu yüzden biz 
bu maliyete katlanmamak 
için rafinasyon esnasında, 
asitle bu katkıların tamamen 
ortadan kaybolması gibi 
ekonomik olan yolu tercih 
ederiz. Sonuç olarak 
rafinasyon işleminden geriye 
ortada bir şey kalmıyor. Bu 
yüzden KDV’nin tahakkuk 
ettirileceği bir değer yoktur. 
Ülkemizin yasalarında altın 
madenine KDV uygulanması 
diye bir sistem yok. Siz bu 
uygulamayı yaparsanız, 
sektörümüz yarın kilit 

vurur. Biz dünya ile rekabet 
etmeye çalışırken, Dubai 
gibi bir adet üretimin dahi 
yapılmadığı, ancak mevzuat 
kolaylığından dolayı 
avantaj sağlayan bir ülkeye 
bütün piyasayı kaptırır, 
sektörümüzü geliştiremeyiz. 
Bakınız Dubai’de Cuma, 
Cumartesi, gece 12, sabah 
saat 5… Mesai istemiyor. Bu 
sayede dünyanın merkezi 
oluyor. Bu altınlar Dubai’de 
mi tüketiliyor? Hayır. Ama 
mevzuat kolaylığından 
yararlanarak en önemli 
ticaret merkezi haline 
geldiler. İşin zorumuza 
giden kısmı, buraya biz satış 
yapıyoruz. Sonra onlar bizim 
sattığımız ürünleri daha 
yüksek katma değerle başka 
pazarlara ihraç ediyorlar. 

Aslına bakarsanız bizim 
mevzuatla ilgili sorunumuz 
da yok. Yasa altının 
KDV’den muaf olduğunu 
zaten anlatıyor. 5 sene önce 
bu sorun çözüldü. Ancak 
gümrüklerde mevzuatın 
yanlış yorumlanmasından 
dolayı sektörümüz önemli 
problem yaşıyor.’’ 

Mevzuat dahilinde 
sektörlerin ihracatının 
gelişmesi adına ellerinden 
gelen gayreti gösterdiklerini 
belirten İstanbul Atatürk 
Hava Limanı Yolcu 
Salonu Gümrük Müdürü 
İdris Çalık, özellikle 
gümrüklerdeki işleyişin 
daha verimli hale 
getirilmesi adına sektörlerin 
görüşlerinin alınmasının çok 
önemli olduğunu belirtti. 
Sektör temsilcileri ile bir 
araya gelerek gümrüklerde 
yaşanan sıkıntıları 
azaltmaya her zaman önem 
verdiklerini belirten Çalık, 
mevzuat konusunda yaşanan 
problemlerin de gerekli 
mercilere aktarılmasının 
doğru olacağını, 
gümrüklerin mevzuatın 
uygulandığı birimler 
olduğunu ifade etti. 

Bu görüşmenin ertesi günü 
Mücevher İhracatçıları 
Birliği Başkan Yardımcısı 
Mustafa Atayık İstanbul 
Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürü Halil İbrahim 
Bozkuş’u makamında 
ziyaret eti. Mücevher 
ihracatçılarının gümrüklerde 

yaşadığı problemleri 
detaylı bir şekilde aktaran 
Mustafa Atayık bu 
görüşme ile ilgili olarak 
şu değerlendirmelerde 
bulundu;

“İstanbul Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürü Halil İbrahim 
Bozkuş ile gümrüklerde 
yaşadığımız sorunları 
kendisine aktarmak amacıyla 
bir araya geldik. Kendisinin 
yaşadığımız sorunlara karşı 
son derece yapıcı yaklaşması 
sektörümüz için önemli 
avantajdır. Bu sorunlar 
mevzuatla ve işleyiş ile ilgili 
sorunlar olmak üzere 2 
kısımda değerlendirilebilir. 
İşleyiş ile ilgili olanlar 
kendisinin yapıcı ve sonuç 
odaklı yaklaşımı sayesinde 
süratle çözüm noktasına 
geldi. Başta külçe altın 
ithalinde alınan KDV olmak 
üzere mevzuatla ilgili olan 
problemlerle ilgili de kendisi 
son derece çözüm odaklı bir 
anlayışa sahip. Özel sektör ve 
kamu işbirliği ile ülkemizin 
ihracatının gelişmesi adına 
işbirliği içinde çalışmaya 
devam edeceğiz.’’

Biz dünya ile rekabet etmeye 
çalışırken, Dubai gibi bir adet üretimin 

dahi yapılmadığı, ancak mevzuat 
kolaylığından dolayı avantaj sağlayan 

bir ülkeye bütün piyasayı kaptırır, 
sektörümüzü geliştiremeyiz.

İşin zorumuza giden kısmı, buraya 
biz satış yapıyoruz. Sonra onlar bizim 
sattığımız ürünleri daha yüksek katma 

değerle başka pazarlara ihraç ediyorlar.

Turhan Gürdal
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YENİ TİCARET 
KONSEPTİYLE 
INHORGENTA MUNICH
12-15 Şubat arası 75 ülkeden 26.000 ziyaretçi yeni ürünleri, 
trendleri ve gelişmeleri görmek için dünya mücevher 
endüstrisinin büyük ilgi gösterdiği INHORGENTA MUNICH’te 
bir araya geldi.
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Bazıları kısa bir aradan sonra yeniden, bazıları yeni 33 
ülkeden 940 katılımcı bu sene Inhorgenta Munich’te 
yer aldı.
43. Inhorgenta Munich kapsamında, Saat İnovsayon 

Forumu ve Web Kampüsü Forumu ilk yıllarını kutladılar. İki 
platform da ziyaretçilerden canlı tepkiler aldı. Saat İnovasyon 
Forumunun odak noktası akıllı saatler ve giyilebilir 
teknolojiydi. Web Kampüsünde ise uzmanlar konulara giriş 
seviyesinde bilgiler verdi.
Çokyüzlü Destek Programı, e-ticaret, çok kanallı pazarlama 
ve sosyal medyada da ileri dönemlerdeki rekabet ortamına 
başarılı bir şekilde ayak uydurma konularını aydınlattı.
Fuar Direktörü Stefanie Mändlein katılımcı 
ve ziyaretçilerden aldığı pozitif ilgiden 
memnun. Yeni fuar konsepti çok olumlu 
yorumlarla karşılandı ve Destek Programı 
kapsamındaki etkinlikler çok sayıda 
ziyaretçinin uğrak noktası oldu. Fuar 
süresince aldığımız yapıcı yorumlar bize 
Inhorgenta Munich’in doğru yolu izlediğini 
kanıtladı. ‘Endüstri ile partnerliğimiz 
sayesinde fuarı gelecek yıllarda daha fazla 
geliştireceğiz.’ dedi.

Yeni fuar konsepti çok olumlu 
yorumlarla karşılandı ve Destek 

Programı kapsamındaki etkinlikler çok 
sayıda ziyaretçinin uğrak noktası oldu. 
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Türk kuyumculuk ve mücevherat 
sektörünü global pazarlarda tanıtmak 
amacıyla hazırlanan yayınlara ilgi 
her geçen gün artıyor. Mücevher 

İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan 
World Diamond Magazine ve Turkish 
Jewellery Sector Guide, Ocak ayında İtalya’da 
organize edilen, alanında dünyanın en önemli 
organizasyonlarından biri olarak kabul edilen 
VicenzaOro’da da dünya mücevher endüstrisi ile 
buluştu. Mücevher İhracatçıları Birliği’nin katıldğı 
bütün yurt dışı organizasyonlarda dağıtımı 
gerçekleştirilen yayınlar aynı zamanda dünyanın 
dört bir yanındaki binlerce sektör profesyonelinin 
adreslerine de kargo ile gönderiliyor.

Global mücevher endüstrisi ile ilgili haberlerin 
yer aldığı World Diamond Magazine 3 ayda 1 
yayınlanıyor. Bu dergi ile Türk kuyumculuk ve 
mücevherat sektörünün global pazarlardaki 
algısının yönetilmesi amaçlanırken her yıl 
hazırlanan Turkish Jewellery Sector Guide ile 
de sektörümüzde faalyet gösteren ihracatçı 
firmalarımız ile ilgili detaylı bilgiler alıcılara 
ulaştırılıyor. 

World Diamond Magazine 
ve Turkish Jewellery 
Sector Guide İtalya’da
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Ajur Mücevher Tasarım 
Yarışması emin ellerde

Sekizincisi düzenlenen Ajur Mücevher Tasarım Yarışması bu yıl, 
profesyonel bir ekip tarafından organize ediliyor. Tüm süreçleriyle 

Ferhan Aral Creative’in yönettiği organizasyona ilişkin, başarılı 
Koreograf Ferhan Aral ile röportaj gerçekleştirdik. 

Bize kendinizden ve 
çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?
1983 yılından bu 

yana moda organizasyonları, 
koreografi ve sanat yönetmenliği 
yapıyorum. Dünyanın her 
yerinde, uluslararası koreograf 
titri ile güzellik yarışmaları ve 
moda gösterilerinde koreograf 
ve sanat yönetmeni olarak 
çalıştıktan sonra 2005 yılında 
Türkiye’ye döndüm. Ferhan Aral 
Creative ismiyle kendi şirketimi 
kurduğumdan bu yana, ekibimle 
birlikte içinde yaratıcılık, sanat 
ve özgün fikirler barındıran her 
türlü projeyi hayata geçiriyoruz. 
Ajur Mücevher Takı Tasarım 
Yarışması da bu anlamda beni 
oldukça heyecanlandıran, içinde 
bulunmaktan son derece keyif 
aldığım bir organizasyon.

Mücevher modası ile 
tekstil modası arasında 
son derece sıkı bir ilişki söz 
konusu. Siz bu ilişkiyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Tasarım ve moda kavramlarını 
parçalara ayırmayı doğru 
bulmuyorum. Moda, tekstilden 
mücevhere, ayakkabıdan 
parfüme içinde pek çok alt 
açılımı barındıran dünyanın 
en büyük ekonomilerinden bir 
tanesi. Gerçek bir tasarımcının 
teknik bilgiyi edinmek veya 
destek almak suretiyle her 
alanda tasarım yapabilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Bir 
tasarımcı gün gelir kendini 
tekstilde ifade ederken bir başka 
gün mücevherde ifade edebilir. 

Bu anlamda mücevher ve tekstil 
modasının birbirinden ayrılmaz, 
bütünleyici elementler olduğunu 
düşünüyorum.

Bu yıl gerçekleştirilecek olan 
Ajur Mücevher Tasarım 
Yarışması Gala Gecesi 
organizasyonu için Mücevher 
İhracatçıları Birliği ile işbirliği 
ile oldukça ses getireceğinden 
emin olduğumuz bir show 
hazırlayacaksınız. Bu gece ile 
ilgili bizimle paylaşabileceğiniz 
ipuçları nelerdir?
AJUR Mücevher Takı Tasarım 
Yarışmasının bu yıl sekizincisi 
düzenleniyor. Bu yıla kadar 
birlik operasyonu kendisi 
yönetmeyi tercih edip, kimi 
alanlarda dışarıdan destek 
almayı seçmiş. Bu yıl ilk defa 
yarışmanın tüm operasyon 
sürecini Ferhan Aral Creative 
olarak biz yönetiyoruz. Birliğin 
göstermiş olduğu bu güveni 
elbette ki boşa çıkarmayacağız. 
Gala gecesi sahne gösterisi 
dediğinizde ise benim asıl 
uzmanlık alanım devreye 
giriyor. Bir sanat yönetmeni 
ve koreograf olarak, finalist 20 
tasarım için hazırlayacağımız 
sahne gösterisi gerçekten uzun 
süre konuşulacak. Böyle kıymetli 
bir yarışmaya yakışacak güzel bir 
gösteri hazırlayacağız. Detaylar 
için ise 11 Mart’ı beklemelisiniz.

Mücevher sektöründe 
düzenlenen tek yarışma 
olan Ajur Mücevher Takı 
Tasarım Yarışması’na 
başvuracak tasarımcılara neler 
kazandıracağını ve kariyer 

planlamalarına ilişkin ne 
gibi artılar kazandıracağını 
öngörüyorsunuz? 

Bütün tasarım yarışmaları 
aslında temelde aynı amaca 
hizmet eder. Sektöre yeni 
tasarımcılar kazandırmak. 
Ülkemizde pek çok önemli 
okul her yıl onlarca tasarımcı 
mezun ediyor. Yine aynı şekilde 
usta-çırak ilişkileri vasıtasıyla 
yeni isimler tasarım dünyasında 
kendine yer açmaya çabalıyor. 
Dinamiklerin çok hızla değiştiği 
böyle bir ortamda, tasarımcıların 
kendilerini doğru biçimde ifade 
edebilecekleri platformların 
en önemlilerinden birinin, 
tasarım yarışmaları olduğunu 
düşünüyorum. Yarışmaya 
hazırlanma sürecinin dahi 

kişiyi disipline etmesi acısından 
tasarımcılarımıza pek çok 
artı değer kazandıracaktır. Bu 
süreçte kurulan ilişkiler ise 
katılımcının tasarım kariyerinin 
hiç umulmadık zamanlarında 
pek çok kapıyı açabilir. 

Tekstil kategorisinde en önemli 
faktörlerden birisi tasarımda 
fark yaratmak. Bu kavramı 
mücevher kategorisi için nasıl 
yorumlarsınız?
Tasarımda özgünlük bu mesleğin 
başarı faktörüdür. Tekstil veya 
mücevher, tasarımcı hangi 
alanda çalışıyor olursa olsun, yeni 
fikirler geliştirip, yeni önermeler 
getirmediği, taklit veya tekrara 
düştüğü sürece sektörde varlık 
göstermesi mümkün değildir.

FERHAN ARAL
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TURİZM BÖLGELERİNDE 
ÖNLEM ALINMALI

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, turistik bölgelerde 
mücevhercilerin yaşadığı krizin derinleşerek devam ettiğini, 2016 yılı için turizm 
gelirlerinde beklenen azalmanın sektörü daha da olumsuz etkileyeceğini söyledi. 

Özellikle seyahat acentalarının yüksek komisyon uygulamaları sebebiyle zaten 
kriz yaşayan kuyumcuları çok daha zor bir yılın beklediğini ifade eden Güner, 

bu konuda yaşanan sıkıntıları her platformda ısrarla dile getirmeye devam 
edeceklerinin altını çizdi.

Mücevher 
İhracatçıları 
Birliği Başkanı 
Ayhan Güner 

turistik bölgelerde seyahat 
acentaları tarafından 
uygulanan son derece 
yüksek komisyon bedelleri 
sebebiyle sektörün büyük 
yara aldığını. Bölgelerdeki 
mağazaların büyük bir 
bölümünün kapandığını 

belirten Güner bu sene 
turizm gelirlerinde beklenen 
azalmanın sektörü daha da 
zor durumda bırakacağını 
tahmin ettiklerini belirterek 
şu değerlendirmelerde 
bulundu; “90’lı yılların 
başında ülkemizi 7 milyon 
turist ziyaret ediyorken 2014 
yılı verilerine göre bu rakam 
37 milyona ulaştı. Ülkemizi 
ziyaret eden turist sayısında 

5 kat artış olmasına karşın 
bölgedeki mağazaların %80’i 
kapandı. Bunun sebebi 
%55’e varan oranlarda 
komisyon talep eden seyahat 
acentalarıdır.  Acentaların bu 
uygulaması sebebiyle sadece 
kuyumcular değil tüm bölge 
esnafı kan ağlamaktadır. 
Bu turizme ve dolayısıyla 
da ülke ekonomisine 
vurulan bir darbedir. 

Normal şartlarda yalnızca 
kuyumculuk ve mücevherat 
sektöründeki mağazaların 
turizm bölgelerinde 7 – 8 
milyar dolar civarında satış 
yapması gerekiyorken bu 
rakam son derece düşük 
düzeylerde kalmaktadır. 
Bu başka bir açıdan 
baktığımızda sektörümüzün 
gerçekleştirdiği ihracat 
rakamının iki katından 
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fazlası anlamına gelmektedir. 
Bir kaç tane seyahat acentası 
çok yüksek karlar alacak 
diye turistik bölgeleri bu 
sisteme mahkum etmek, 
böylesine haksız bir kazanç 
sağlamak, ülkemize gelen 
turistleri ‘’Bizim önerdiğimiz  
yerlerden alışveriş yapın 
yoksa kandırılırsınız, bizim 
önerdiğimiz yerlere gidin 
yoksa can güvenliğiniz 
tehlikeye girebilir’’ gibi 
söylemlerle yönlendirmek 
vatana ihanettir.’’

Kuyumcu mağazaları 
kapandı
‘’Seyahat acentaları halıda 
%55, kuyum ve mücevherde 
%50’ye varan oranlarda 
komisyon alıyor. Bu 
komisyonları vermek de 
yeterli olmuyor. Acentanın 
turist ziyaret güzergahına dahi 
olmanız için sezon başında, 
daha aylar öncesinden 
acentaya peşin ödeme yapmak 
zorundasınız. Turistler 
gemilerden otobüslerle 
alınıyor ve şehir dışındaki 
center denen dev mağazalara 
götürülüyor. Turist alışveriş 
yapsın ya da yapmasın, mağaza 
turist başına 30 – 50 Euro 
ödemeyi aylar öncesinden 
yapmış oluyor. Bir mağazanın 
ödediği rakam 200 bin Euro 
gibi çok büyük rakamlara 
ulaşıyor. Buna bahsettiğim 
%50 acenta komisyonu 
dahil değil. Şimdi size 
soruyorum, bu şartlarda bir 

ürünü hakettiği fiyata turiste 
satabilmek mümkün mü, 
fahiş fiyatlara ürün alan bir 
turistin tekrar ülkemizden alış 
veriş yapması mümkün mü, 
kandırılan bu turistin ülkesine 
gittiğinde Türkiye hakkında 
olumlu konuşması mümkün 
mü. Bu sistemi uygulayanlar 
sektöre büyük zarar veriyor. 
Bu yüzden çarşılar boşaldı. 
Çok sayıda kuyumcu mağazası 
kapandı. Örneğin Antalya 
Kemer’de akşam ana caddede 
dolaştığınızda son derece elit 
bir ortamla karşılaşıyordunuz. 
Gerek mağazaların gerekse 
turistlerin kalitesi son 
derece yüksekti. Oysa şimdi 
bu mücevher mağazaları 
kapanarak yerine 5 TL’ye sahte 
tshirt ya da çin malı lamba 
satan dükkanlar açıldı.’’

Sektör turistik bölgelerde 
uluslararası rekabeti öğrendi
‘’Sektörümüz yabancı 
müşterilere nasıl ürün 
satılacağını, ürün standardını 
nasıl uluslararasaı seviyelere 
çıkartacağını turistik 
bölgelerde öğrendi. Bugün 
sektörümüz yılda 3 milyar 
dolar ihracat gerçekleştiren, 
dünyanın lider ülkelerdinden 
biri konumundaysa bunda 
turistik bölgelerin payı 
büyüktür. Sektörün merkezi 
İstanbul’daki firmalar bölgeye 
satış yapmak için yarışıyorken 
artık günümüzde bu bölge 
çok yüksek risk grubunda yer 
almaktadır.’’ 

Esnaf zor durumda 
‘’Turistik bölgelerdeki 
acentalar bölgedeki 
ekonomiyi kendi ellerinde 
tutuyor. Kendilerinin 
insiyatifi dışında turistlerin 
çarşıyı gezmesine izin 
verilmiyor. Örneğin 
Kuşadası’na gelen turist, dev 
mağazalardan 15 dakika önce 
Port’a getiriliyor ve sadece 15 
dakika çarşıya çıkmasına izin 
veriliyor. Esnafın ağzına bir 
parmak bal çalınıyor. Esnaf 
buna bile razı. Bu yüzden 
çok fazla sesini çıkaramıyor. 
Bölgeye araştırma yapmak 
için gönderdiğimiz ekibimize 
bile ‘’sakın bizim ismimizi 
yayınlamayın, yoksa işlerimiz 
mahvolur, bizi bitirirler. Sezon 
bitince size her türlü bilgiyi 
veririz’’ deniliyor. Bu son 
derece önemli bir konudur.’’ 

Her bölgede sıkıntı büyük 
Esnaf arkadaşlarımız canını 
dişine takmış, batmamanın 
mücadelesini veriyorlar. 
Günlerce siftahsız kepenk 
kapatan esnaf arkadaşlarımız 
var. Bunun sorumlusu ise 
kruvaziyer turisti Kuşadası 
çarşılarına salmayan 
acentalardır. Bu acentalar 
gelen turisti, çok büyük 
miktarda komisyonlar 
karşılığında şehir dışındaki 
centerlere götürüyorlar ve 
ancak geminin kalkış saatine 
dakikalar kala turisti Kuşadası 
Limanı’na getiriyorlar. Turisti 
götürdükleri mağazadan 

yüklü miktarda komisyon 
aldıkları için, bu mağazalar 
da Kuşadası esnafınnın 1 
liraya sattığı ürünü 10 liraya 
satmaktadır. Turistin bu 
mağazalardan aldığı ürünü 
mukayese etmemesi için 
de Kuşadası çarşılarına 
girişleri engellenmektedir. 
Turlara gitmeyen, çarşıyı 
görmek isteyen turistlere 
de sadece ’recomende’ yani 
’bizim tavsiye ettiğimiz 
dükkanlardan alışveriş yapın, 
başka dükkanlara girerseniz 
başınıza geleceklerden 
sorumlu değiliz’ diyorlar. 
Şimdi kendilerine soruyorum. 
Recomende dükkan dürüst 
de recomende olmayan 
dükkanlar sahtekar mı? Bir 
turizm rehberinin görevi 
Kuşadası’nı tanıtmak mı, 
yoksa alışveriş yaptırmamak 
mı? Bu yaptıkları yasal 
hanutçuluk mu oluyor? 
Bunların hepsini esnaf olarak 
çok iyi biliyoruz. Defalarca 
çözüm önerilerimizle çareler 
aradık. Gitmediğimiz kurum, 
çalmadığımız kapı kalmadı. 
Mücevher İhracatçıları Birliği 
bu konuda önemli mücadele 
veriyor. Gemi iptalleri şu anda 
en önemli problemimiz. 60 
gemi iptali yaklaşık 200.000 
turist anlamına geliyor. 
Kuşadası’nda kruvaziyer 
turizmi çöküş noktasına geldi. 
İlgililerin mutlaka önlem 
alması gerekiyor.“

90’lı yılların başında ülkemizi 7 milyon turist ziyaret 
ediyorken 2014 yılı verilerine göre bu rakam 37 

milyona ulaştı. Ülkemizi ziyaret eden turist sayısında 
5 kat artış olmasına karşın bölgedeki mağazaların 

%80’i kapandı. Bunun sebebi %55’e varan oranlarda 
komisyon talep eden seyahat acentalarıdır.  

Acentaların bu uygulaması sebebiyle sadece 
kuyumcular değil tüm bölge esnafı kan ağlamaktadır.

Ayhan Güner
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İhracatçılarımızın uluslararası pazarlarda rekabetçi olabilmeleri için 
T.C. Ekonomi Bakanlığı pek çok konuda destek sağlıyor. Yurtdışı pazar 
araştırmadan nitelikli personel istihdamına, fuar katılım desteklerinden 

reklam katkı paylarına kadar oldukça geniş yelpazedeki teşvikler 
ihracatçılarımızın yolunu açıyor. İhracat yapan her firmamızın bu 

teşvikleri detaylı incelemesinde fayda var.
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BİREYSEL FUARLAR GEREKLİ EVRAKLAR
Ön Başvuru Sırasında Getirilecek Evraklar
•  Ön başvuru dilekçesi
•  Yer tahsis belgesi veya fatura

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

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

gösteren)

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

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

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

PRESTİJ FUARLARI KATILIM DESTEKLERİ
(%50, 50.000 $)

DESTEK ORANI: %50, 50.000 $ maksimum

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

DESTEK ORANI
%50 - %70,  $15.000 maksimum

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

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

geçmemek kaydıyla Ekonomi Bakanlığınca 
desteklenmektedir.

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

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

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

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

geçmemek kaydıyla Ekonomi Bakanlığınca 
desteklenmektedir.

KİMLER YARARLANABİLİR ?
Şahıs Firması OLMAYAN bütün şirketler

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

BAŞVURU MERCİİ
İhracatçı Birlikleri

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

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

evrakların İhracatçı Birliğine ulaştırılması

YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

DESTEK PROGRAMLARI     JTR
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PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

AR-GE DESTEKLERİ 

DESTEK TUTARI
Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 
oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar 
desteklenir.

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

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

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

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

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

2)  PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ 
SAĞLANMASI

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

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

DESTEK KAPSAMI:

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

Destek kapsamında yer alan başlıca harcamalar

·  Araştırma Faaliyetleri için kullanılan alet, 
teçhizat ve yazılım giderleri

·  Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti 
ve eşdeğer hizmet alım giderleri

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

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

·  Patent başvuru giderleri

·  Personel Giderleri

JTR      DESTEK PROGRAMLARI
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YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

DESTEK PROGRAMLARI     JTR

- Görüşme Yapılan Kurum/Kuruluş/Şirket Bilgi Formu
- Şirketin son sermaye paylaşımını gösteren ticaret sicili 

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

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

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

biniş kartları gerekmektedir.
• Biniş kartlarının ibraz edilememesi durumunda ilgili 

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

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

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

belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış 
örneği

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

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

belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış 
örneği 

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

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

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

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

- İGEME tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

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

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

DESTEK ORANI
%70, gezi başı maksimum 7.500 $

KİMLER YARARLANABİLİR?
Şahıs Firması OLMAYAN bütün firmalar.

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

BAŞVURU MERCİİ
T.C. Ekonomi Bakanlığı

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

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

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

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

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

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

Formu 
- İmza Sirküleri 
- Taahhütname
- Beyanname
- Pazar Araştırması Değerlendirme Raporu
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GENEL DESTEM PROGRAMI 
DESTEKLERİ

DESTEK ÜST
LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

1. ve 2. 
Bölgeler

3. ve 4. 
Bölgeler

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

KİMLER YARARLANABİLİR ?
Şahıs Firması OLMAYAN bütün firmalar.

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

BAŞVURU MERCİİ
İhracatçı Birlikleri.

DESTEK ORANI

KOSGEB DESTEKLERİ 

JTR      DESTEK PROGRAMLARI



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

DESTEK ORANI
%75

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

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

eğitimcilerden alınacak eğitim programları

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

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

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

olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin URG 
için hazırlanması,

– Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular 

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

UR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

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

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

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

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

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

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

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

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

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN (URG) DESTEKLENMESİ
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2015yılını 102,2 seviyesin-
de bitiren Reel Kesim 

Güven Endeksi (RKGE), yeni yılın ilk 
ayında 103,3 düzeyinde gerçekleşti. 
Bu dönemde endeksin gelişiminde, 
mal stok miktarı, son 3 aya dair si-
pariş miktarı ve gelecek 3 ayki istih-
dam ve üretim beklentilerinin yukarı 
yönlü etkileri gözlendi. Öte yandan 
Aralık’ta 73,6 seviyesine gerileyen 
Tüketici Güven Endeksi (TGE) ise, 
Ocak ayında %2,7 oranında düşerek 
71,6 oldu. TGE’nin Ocak ayındaki 
gelişiminde, genel ekonomik durum, 
hanenin maddi durumu ve işsiz sa-
yısı alt endekslerinde düşüşler görü-
lürken, tasarruf etme ihtimaline dair 
beklentilerde ise artış kaydedildi.

SanayiÜretim En-
deksi (SÜE) 

2015 Kasım ayında 130 seviye-
sinde gerçekleşerek yıllık bazda 
%3,6 artış kaydetti. Endeksin bu 

dönemdeki yıllık gelişiminde tüm 
mal gruplarında yukarı yönlü ha-
reket görülmekle birlikte, sermaye 
mallarındaki %10,4’lük artış dik-
kat çekti. İmalat Sanayi Kapasite 

Kullanım Oranı (KKO) ise, Ocak 
ayında bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre %1,6 artışla %74,9 
oldu. KKO’nun yıllık gelişimi çer-
çevesinde, dayanıklı tüketim mal-

ları ve yatırım malları grupların-
daki yükselişler göze çarparken, 
mevsimsellikten arındırılmış KKO 
ise Ocak’ta 0,2 puan gerileyerek 
%75,2 olarak kaydedildi. 
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ParaPolitikası Kurulu (PPK), 19 Ocak 2016 tarihli toplantısında faizleri 
sabit tutma kararı aldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, enerji 

fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyonu olumlu etkilediği, bununla birlikte, artan 
maliyet unsurlarının çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi sınırlandırdığı 
belirtildi. Önümüzdeki dönemde para politikası kararlarının enflasyon görünü-
müne bağlı olacağını bildiren PPK, ücret gelişmelerinin ve küresel piyasalar-
daki belirsizliklerin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki 
etkileri ile enerji ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklıkları dikkate alarak, 
gerekli görülen süre boyunca likidite politikasındaki sıkı duruşun korunacağını 
açıkladı. 

Tüketici enflasyonu ise, 2016 yılına yükselerek girdi. Ocak ayında bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre %9,58 artan Tüketici Fiyatları Endeksi’nin 
(TÜFE) yıllık gelişiminde, gıda fiyatları hâkim etkisini sürdürdü. Yıllık baz-
da sırasıyla %11,7 ve %13,4 oranlarında yükselen gıda ve alkolsüz içe-
cekler ile lokanta ve oteller fiyatları söz konusu oranın 3,8 puanlık kısmını 
oluştururken, konut ve ulaştırma fiyatları da bu dönemde enflasyonun 
gelişiminde belirgin rol oynadı. Öte yandan bir önceki aya göre %1,82 
oranında artış kaydeden TÜFE’nin aylık çıkışında da, gıda ve içecekler ile 
alkollü içecekler ve tütün grupları, sırasıyla 1 ve 0,50 puanlık katkılarla 
dikkat çekti.

PARA POLİTİKASI ve ENFLASYON

2015Eylül döneminde %10,3 seviyesin-
de kaydedilen işsizlik oranı, Ekim’de 

%10,5’e yükseldi. Oran bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre 0,1 puan artış sergilerken, erkeklerde %9,3, 
kadınlarda %13,2 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış 
işsizlik oranı ise, 0,2 puan yükselişle %10,6 olarak 
gerçekleşti. Öte yandan veriler, Ekim döneminde is-
tihdam ve işgücüne katılım oranlarının geçen yılın 
aynı dönemine göre sırasıyla 0,5 ve 0,6 puan artış-
larla, sırasıyla %46,2 ve %51,6 düzeyinde kaydedil-
diğini gösterdi. İşgücüne katılım oranı erkeklerde 
%71,9 olurken, kadınlarda %31,8 olarak gerçekleşti. 
Ekim döneminde ayrıca, genç işsizlik oranı %19,3, 
tarım dışı işsizlik oranı ise %12,6 oldu.

İŞGÜCÜ PİYASALARI

2Şubat   2016
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İşsizlik Oranı 
%10,5’e Yükseldi
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ÜLKELER VE İLLER BAZINDA İHRACAT

TİMverilerine göre, 
Ocak ayında ihracat 

bir önceki yılın aynı ayına göre 
%14,4 oranında düşerek 9,2 
milyar dolar oldu. Bu dönem-

de en çok ihracat yapan sektör 
1,5 milyar dolarla otomotiv 
olurken, bunu sırasıyla 1,4 ve 
1 milyar dolarla, hazır giyim 
ve konfeksiyon ile kimyevi 

maddeler sektörleri takip etti. 
Ocak ayında otomotiv ile hazır 
giyim ihracatı sırasıyla %12,3 
ve %3,1 oranlarında yıllık baz-
da daralma kaydederken, kim-

yevi maddeler sektörü %16,3 
oranında düşüş gerçekleştirdi. 
Ocak ihracat sıralamasında 
4. olan elektronik grubunda 
da, %13,6’lik bir yıllık daral-
ma gerçekleşti. Bu dönemde 
sektörler genelinde en güçlü 
performans, %19,4 artış ile 
savunma ve havacılık sanayin-
de, en keskin düşüş ise, ihra-
catı %39,2 oranında gerileyen 
zeytin ve zeytinyağı sektörün-
de görüldü. Bu doğrultuda, 
Ocak ayında yıllık ihracat ge-
lişim hızına en olumlu katkıyı 
0,2 yüzde puanla savunma ve 
havacılık sanayi yaparken, en 
olumsuz etki -2,1 puanla çelik 
sektöründen geldi. 

İHRACATTAKİ GELİŞMELER

Kaynak: TİM İhracat Verileri
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TİMverilerine göre, Ocak 
ayında en çok ihracat 

yapılan ilk 5 ülke, Almanya, İn-
giltere, İtalya, ABD ve Irak oldu. 
Bu dönemde Almanya’ya yapılan 
ihracat, bir önceki yılın aynı ayı-

na göre %1,5 oranında düşerken, 
İngiltere ve İtalya pazarlarında 
ise sırasıyla %15,9 ve %2’lik ge-
rileme kaydedildi. ABD ve Irak’a 
yapılan ihracat da, bu dönemde 
sırasıyla, %6,6 ve %47,9 oran-

larında daralma yaşadı. Yılın ilk 
ayında Rusya ve İran pazarlarında 
çift haneli sert düşüşler görülür-
ken, S. Arabistan’a ihracat %30,5 
artış kaydetti.
Ülke grupları bağlamında, 
2016 Ocak yılında AB ülkeleri, 
Türkiye’nin ihracatındaki payını 
%50,8’e yükseltirken, 2. sırada 
gelen Ortadoğu’nun payı önce-
ki yılın aynı dönemine göre, 2,8 
puan düşüşle %18,2 oldu. Bu dö-
nemde Afrika pazarı 0,9 puanlık 
bir yükseliş yaşarken, Bağımsız 
Devletler Topluluğu’nun (BDT) 
pastadaki payı 3,3 puan daral-
ma kaydetti. Öte yandan, Kuzey 
Amerika’ya yapılan ihracatın payı 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 0,4 puan arttı. Diğer Asya 
grubu ile Uzakdoğu ülkelerinin 
payları da sırasıyla 0,5 ve 0,2 
puan genişledi. Bu dönemde di-
ğer Avrupa ve diğer Amerika ül-
kelerini kapsayan pazarlarda ise 
dilim daralmaları yaşandı.
Ocak ayında en çok ihracat ya-
pan iller arasında ise, İstanbul’u, 
Bursa ve Kocaeli izledi. İstanbul 

ve Bursa bu dönemde sırasıyla 
4,2 ve 0,77 milyar dolarlık ihra-
cat gerçekleştirirken, Kocaeli’nin 
ihracatı 0,74 milyar dolar oldu. 
Sıralamada 4.lüğü 0,62 milyar 
dolarla İzmir, 5.liği ise 0,48 mil-
yar dolarla Ankara aldı. 
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2015 Ekim ayında 135 mil-
yon dolar seviyesinde 

kaydedilen cari işlemler açığı, Kasım’da 
2,1 milyar dolar oldu. Bu dönemde cari 
işlemler hesabı, mal ve birincil gelirler 

dengelerindeki sırasıyla 3 ve 0,7 milyar 
dolarlık açıklarla aşağı yönlü hareket 
ederken, hizmetler dengesindeki 1,5 
milyar dolarlık fazladan olumlu etkilen-
di. Bu veriler doğrultusunda cari açık, 

yılın ilk 11 ayında, önceki yılın aynı dö-
nemine göre %29,7 oranında bir düşüş 
kaydederken, altın hariç açık %11,6 
geriledi. Yıllıklandırılmış cari açık ise 
34,7 milyar dolara seviyesine düştü. 

Öte yandan ödemeler dengesi kapsa-
mında Kasım ayında finans hesapları 
1,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu 
dönemde resmi rezervler ise 212 mil-
yon dolar azaldı. 

ÖDEMELER DENGESİ
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Cari İşlemler Açığı (milyar $) 

DIŞ TİCARET DENGESİ

TÜİKverilerine göre, 2015 Ara-
lık ayında ihracat geçen 

yılın aynı dönemine göre %11,1 ora-
nında azalarak 11,8 milyar dolar oldu. 
Bu dönemde en yüksek değerde ihracat 
gerçekleştiren fasıl, dolar bazında %6,9 
yıllık ihracat artışı kaydeden motorlu 
kara taşıtları olurken, onu sırasıyla %5 
ve %17,6 oranlarında düşüş gerçekleş-
tiren makineler ile elektronik grubu izle-
di. Aralık ayında 4. sırada ise, %1,2 yıllık 
artış kaydeden örme giyim ihracatı aldı. 
Bu dönemde toplam ihracat yıllık gelişi-
mine en olumlu katkıyı 0,8 puanla mo-
torlu kara taşıtları yaparken, en olumsuz 
etki -2,3 puanla demir-çelik faslından 
geldi. 2015 yılı genelinde ise Türkiye’nin 
ihracatı önceki yıla göre %8,7 düşüşle 
143,9 milyar dolar olarak kaydedildi. 
İthalat ise Aralık ayında yıllık bazda 
%17,5 oranında bir düşüş sergileyerek, 
17,9 milyar dolar düzeyinde kaydedildi. 

Bu dönemde en yüksek değerde ithalat 
yapan fasıllar sırasıyla mineral yakıt-
lar yağlar, makineler ve motorlu kara 
taşıtları oldu. İthalat, mineral yakıtlar 
ve yağlarda %31,9 daralırken, onu ta-
kip eden diğer iki grupta ise sırasıyla 
%12,7 ve %9,4 düşüş kaydetti.  Aralık 
ayında ithalatın gelişim hızına aşağı 
yönlü destek veren grupların başında 
ise, mineral yakıtlar ve yağlar geldi. Öte 
yandan 2015 yılı genelinde ithalat 2014 
yılına göre %14,4 daralarak 207,2 mil-
yar dolar oldu.
Bu veriler doğrultusunda, dış tica-
ret açığı Aralık ayında yıllık %27,4 
oranında bir düşüşle 6,2 milyar 
dolar oldu. 2015 yılında ise açık 
%25,2 gerileyerek 63,3 milyar do-
lar olarak kaydedildi. Bu dönemde 
ihracatın ithalatı karşılama oranı 
da, önceki yıla göre 4,4 puan arta-
rak %69,5 seviyesinde gerçekleşti.
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İhracat 2015’te 
%8,7 Daraldı

Dış Ticaret Dengesi 2015’te 
%25,2 İyileşti

Cari Açık Kasım’da 
2,1 Milyar Dolar 
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AVRUPA EKONOMİSİ

EuroEuro Bölgesi’nde 
sanayi üretimi yıllık 

büyüme hızı 2015 Ekim ayı için 
%2’ye revize edilirken, Kasım 
ayında ise %1,1 oranında kay-

dedildi.  2015’in son ayında 0,39 
seviyesine yükselen reel kesim 
güven endeksi ise, 2016 yılına 
0,29 düzeyine düşerek giriş yaptı. 
Aynı dönemde tüketici güveninde 

de bir bozulma gözlendi. Öte yan-
dan bölgedeki işsizlik oranı Aralık 
ayında %10,4’e gerileyerek Eylül 
2011’den bu yana en düşük se-
viyeye ulaştı. 2015 yılını %0,2’lik 

yıllık artışla kapatan tüketici fiyat-
ları ise yeni yılın ilk ayında %0,4 
artış kaydederek, enflasyonda 
Ekim 2014 sonrası en yüksek dü-
zeye imza attı. 
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Euro Bölgesinde 
İşsizlik Geriliyor

Enflasyon Yeni Yıla 
%0,4 Seviyesinde Girdi
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YÜKSELEN EKONOMİLER

ABD EKONOMİSİ

2015Kasım ayında 
%1,2 yıllık düşüş 

sergileyen ABD sanayi üretimi, 
Aralık ayında da zayıflama eğili-
mini sürdürerek %1,8 gerileme 
kaydetti. Bu doğrultuda, ABD 
ekonomisinde son çeyrek bü-
yüme hızı da yıllık bazda %1,8 
seviyesinde gerçekleşerek ya-
vaşlamaya işaret etti. Tüketici 
enflasyonu 2015’i yılın en yüksek 
düzey olan %0,7 ile kaparken, iş-
sizlik oranı ise Aralık ayında %5 
olarak yinelendi. 2016 yılının ilk 
ayında ise, PMI endeksinin 4. kez 
üst üste daralma sinyali vermesi, 
reel kesime dair olumsuz tabloyu 
bir kez daha ortaya koydu. Tüke-
tici güveni ise, yeni yıla 0,6 puan 
gerileyerek giriş yaptı. 
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Yükselen e k o -
n o -

milere dair 2015 yılı son çeyrek 
verileri açıklanmaya başladı. 
Buna göre Çin ekonomisi, söz 
konusu dönemde yıllık bazda 
%6,8 oranında büyüyerek ya-

vaşlamasını sürdürdü. Böylelik-
le Çin, 2015 yılını %6,9’luk bir 
GSYH artışıyla geride bıraktı. 
Çin ekonomisi, 2014 yılında 
%7,3 büyüme sergilemişti. Öte 
yandan yaptırımlar ve petrol 
fiyatlarının olumsuz katkılarıy-

la zor dönemler geçiren Rus-
ya, yılın son çeyreğinde %3,8 
oranında bir yıllık ekonomik 
daralma kaydetti. Buna bağlı 
olarak, Rusya ekonomisi 2015 
yılını %3,7 gerileme ile kapat-
tı. Bir diğer yükselen ekonomi 

Meksika ise, 4. çeyrekte müte-
vazı gelişimini sürdürerek %2,5 
GSYH artışı sergiledi. Böylece 
2015 yılında %2,5 gelişim kay-
deden ekonomi, %2,1 oranında 
büyüdüğü 2014 yılına göre hız 
kazandığını gösterdi.  

Enflasyon %0,7’ye 
Yükseldi

Rusya Yılı %3,7 
Daralmayla 
Kapadı

Sanayi Üretiminde 
Düşüş Sürüyor

Çin Yavaşlamaya 
Devam Ediyor

Meksika 2015 
Yılında %2,5 
Büyüdü

ABD Ekonomisi %1,8 
Büyüdü
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MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYE PERFORMANS RAPORU ( OCAK - ŞUBAT 2016)

Sıra Firma Adı Sıra Firma Adı

1 KUKA KIYMETLİ MADEN

2 DURAMELT KUYUMCULUK

3 ISTANBUL ALTIN RAFINERISI A.S. 

4 ARPAS IHRACAT ITHALAT VE  PAZA RLAMA A.S.

5 İSTANBUL ALTINONS KUYUMCULUK

6 NADİR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİC. A.Ş

7 SOZER KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

8 ARDA KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

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

10 MOLENGA DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

11 MIDAS HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET A.S.

12 BÜKER KUYUMCULUK VE TAŞIMACILIK

13 BAG KUYUMCULUK

14 BOGAZICI HEDIYELIK ESYA VE EL SANATLARI

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

16 TURKCAN KUYUMCULUK SANAYI A.S. 

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

18 FB KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.

19 MERT KUYUMCULUK SAN.TIC.LTD. STI.

20 ISTOR KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.Ş.

21 GILAN MUCEVHER TICARET A.S. 

22 MODEL KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LTD.STI.

23 GESSART ALTIN PAZARLAMA VE DAG ITIM A.S.

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

25 FABOR KUYUMCULUK

26 ERIS MUCEVHERAT

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

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

29 KAYA KUYUMCULUK

30 AKGUN KUYUMCULUK

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

32 KOÇAK GOLD KUYUMCULUK DIŞ TİCARET A.Ş.

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

34 MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE KUYUMCULUK

35 ÇIRAK KUY.TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş. 

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

37 ALEF KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

38 MIRSADO DERICILIK MUCEVHERAT

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

40 MARKIZ DIS TIC.LTD.STI. 

41 ÖMER FARUK BERK

42 MAYA DIZAYN REKLAM VE KUYUMCK

43 POLAT İŞ MAKİNALARI VE KUYUMCULUK

44 TALAY KUYUMCULUK A.Ş.

45 UZMAN KUYUMCULUK

46 KARAKAŞ  ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER

47 MIDAS PAZARLAMA VE DIS TICARET A.S.

48 İNNOVA KUYUMCULUK

49 ATASAY KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

50 ONUR KARDESLER KUYUMCULUK
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MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYE PERFORMANS RAPORU ( OCAK - ŞUBAT 2016)

Sıra Firma Adı Sıra Firma Adı

51 KLAY BATRİ

52 ALME KUYUMCULUK - ALTAN MEAÇ

53 GUNER KUYUMCULUK

54 GOLDMAS KUYUMCULUK

55 EMIR KUYUMCULUK SANAYI

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

57 ILBERNARDO

58 SAMI KUYUMCULUK TICARET LTD.STI.

59 LARA KUYUM

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

61 YASİN SEVER

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

63 MELEK KUYUMCULUK DERI TEKSTIL VE TIC.LTD.

64 OROMAS HEDIYELIK ESYA VE KUYUMCULUK

65 ALTINBAS KUYUMCULUK

66 APEKS KUYUMCULUK MUCEVHERAT

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

68 OROAZTECA KUYUMCULUK SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

69 MURAT MIHCI 

70 ASLANER HEDİYELİK EŞYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

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

72 ARMADA MÜCEVHERAT DIŞ TİC. A.Ş.

73 AYA KUYUMCULUK MÜCEVHERAT

74 YAKUP YİĞİTALP

75 OZMILAN KUYUMCULUK

76 RİGAKU KUYUMCULUK

77 FLORA KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.

78 DORA KUYUMCULUK SAN.VE TIC.AŞ. 

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

80 HAS GÜMÜŞ DEĞERLİ MADENLER

81 SADE-İŞ KUYUMCULUK

82 GELOSİA KUYUMCULUK VE TEKSTİL

83 KILIÇLAR KUYUMCULUK SAN.VE TİC LTD.ŞTİ.

84 TUANA MUCEVHERAT VE KUYUMCULUK

85 RIVA KUYUMCULUK

86 ÜNİ KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.

87 ANTIK GUMUS ISTEPAN BALIK 

88 OZCAN GUMUS SAN.VE TIC.LTD.STI 

89 SALİH ÖZÇAY

90 HATUN GEZ HATUN MÜCEVHERAT

91 ISTANBUL KUYUMCULUK TEKS.SAN. VE TIC.LTD

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

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

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

95 SABAN BULBUL 

96 STAR-TEK KUYUMCULUK

97 HIRA HEDIYELIK ESYA VE PAZAR

98 FAVORİ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

99 HATIBOGLU KUYUMCULUK TIC.LTD.S TI.

100 ASPENDOS KUYUMCULUK
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JTR      HABER

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
MAL GRUBU RAPORU

(TÜRKİYE GENELİ)

OCAK - ŞUBAT 2014 % FARK (2015  2016)  OCAK - ŞUBAT 2015  OCAK - ŞUBAT 2016 

MAL GRUBU  Miktar (Kg)  Değer (USD)  Miktar (Kg) 
 Değer
(USD) 

 Miktar (Kg)  Değer (USD)  Miktar (Kg)  Değer (USD) 

ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU 
EŞYASI

      

8 AYAR 92.99 1,863,261.57 -34.81 -16.99 165.88 2,328,136.33 108.14 1,932,484.90

9 AYAR 238.06 3,869,398.25 68.03 13.60 218.42 4,254,793.56 367.01 4,833,592.28

10 AYAR 414.28 8,959,756.80 -1.83 -24.63 551.97 10,016,624.14 541.86 7,549,540.18

14 AYAR 5,397.81 129,614,747.52 -15.84 -27.84 3,689.36 78,780,725.15 3,105.14 56,844,319.81

18 AYAR 5,853.84 89,505,078.59 162.29 24.56 4,117.44 88,971,609.37 10,799.52 110,823,102.47

19 AYAR

21 AYAR 5,191.38 83,207,367.59 2.22 3.44 4,916.37 76,528,656.94 5,025.67 79,162,357.12

22 AYAR 2,338.52 19,706,256.90 -50.50 -73.20 4,641.10 140,203,883.40 2,297.16 37,570,533.23

24 AYAR 5.33 175,712.97 -60.36 -80.26 1.11 46,548.27 0.44 9,188.27

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ ALTIN 168.68 1,257,600.22 -93.14 -68.32 28,520.31 1,016,684.31 1,955.93 322,069.39

TOPLAM : 19,700.89 338,159,180.41 -48.31 -25.64 46,821.96 402,147,661.47 24,200.87 299,047,187.65

GÜMÜŞTEN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU 
EŞYASI

711311000019-DIĞERLERI 17,400.39 17,442,438.52 21.47 17.55 15,455.06 13,951,962.91 18,774.02 16,400,739.33

711411000000-GÜMÜŞTEN KUYUMCU EŞYASI. 

AKSAMI(DİĞER KIYMETLİ METALLERLE KAPLI/

YALDIZLI/DEĞİL)

980.96 651,229.27 -19.89 -46.47 458.56 319,840.73 367.36 171,203.90

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ GÜMÜŞ 351.59 186,009.03 1,089.13 1,209.65 253.98 83,516.64 3,020.15 1,093,775.80

TOPLAM : 18,732.94 18,279,676.82 37.07 23.06 16,167.59 14,355,320.28 22,161.53 17,665,719.03

PIRLANTALI ALTINDAN MÜCEVHERCİ EŞYASI VE 
AKSAMI

1,180.14 8,889,902.15 22.99 29.61 105.13 6,635,093.36 129.30 8,599,616.51

PIRLANTALI GÜMÜŞTEN MÜCEVHERCİ EŞYASI 
VE AKSAMI

118.23 176,237.77 -6.24 -61.04 32.39 217,408.54 30.37 84,697.07

TOPLAM : 1,298.37 9,066,139.92 16.10 26.73 137.52 6,852,501.90 159.67 8,684,313.58

BİJUTERİ 83,333.61 2,201,865.04 -2.51 -15.72 78,938.71 2,255,469.50 76,955.52 1,900,816.73

TOPLAM : 83,333.61 2,201,865.04 -2.51 -15.72 78,938.71 2,255,469.50 76,955.52 1,900,816.73

TABİİ İNCİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ,KIYMETLİ 8,588.49 411,017.29 184.15 -1.48 832.39 1,034,684.00 2,365.27 1,019,419.11

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ DİĞER 5.55 46,396.20 242.35 -44.32 108.30 1,298,246.05 370.77 722,857.95

SAATLER,AKSAM VE PARÇALARI (KIYMETLİ MET-
ALLERLE KAPLI)

4,391.71 647,371.74 -44.56 -45.32 10,384.52 647,918.80 5,757.16 354,287.74

METAL PARALAR 91.00 409.16 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KIYMETLİ METALLERİN VEYA KIYMETLİ METALLER 
İLE KAPLAMA METALLERİN DÖKÜNTÜ ARTIKLARI

269,137.50 4,396,185.98 10.51 75.50 282,348.00 1,386,667.98 312,016.34 2,433,557.66

KIYMETLİ METALLERDEN MAMUL DİĞER EŞYA 12,998.25 2,331,410.36 62.52 30.52 3,146.59 457,202.73 5,113.68 596,753.94

TOPLAM : 418,278.31 375,539,652.92 2.33 -22.77 438,885.60 430,435,672.71 449,100.82 332,424,913.39
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KUMULATIF)

 OCAK - ŞUBAT 2015  OCAK - ŞUBAT 2016   % DEĞİŞİM  

 ÜLKE 
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 
(USD)  

  MİKTAR
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

  MİKTAR 
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

1 İRAN İSLAM CUM. 8,857.34 164,820,792.25 10,914.39 93,952,470.21 23.22 -43.00

2 B.ARAP EMİR. 8,231.80 75,731,797.09 8,297.57 82,336,094.57 0.80 8.72

3 ABD 5,141.50 18,016,006.83 6,786.83 25,903,081.83 32.00 43.78

4 HONG KONG 298.10 9,139,242.63 510.22 14,715,006.08 71.16 61.01

5 İSRAİL 2,312.45 8,911,579.46 4,263.78 9,746,286.10 84.38 9.37

6 IRAK 62,143.20 27,259,283.62 27,156.75 9,523,977.95 -56.30 -65.06

7 ALMANYA 58,178.45 8,128,804.88 225,117.02 8,779,054.07 286.94 8.00

8 İTALYA 1,030.78 7,288,094.37 1,024.28 7,592,650.02 -0.63 4.18

9 LÜBNAN 688.27 3,011,087.62 1,537.67 6,305,766.00 123.41 109.42

10 SİNGAPUR 391.97 13,294,659.79 140.55 4,781,958.54 -64.14 -64.03

11 ROMANYA 3,321.34 3,127,681.20 1,924.30 4,446,219.79 -42.06 42.16

12 KATAR 625.29 291,203.03 304.57 4,210,605.68 -51.29 1,345.93

13 POLONYA 1,106.66 4,060,879.53 680.68 4,073,056.74 -38.49 0.30

14 LİBYA 3,559.67 6,422,471.99 10,109.97 3,902,741.45 184.01 -39.23

15 MEKSİKA 212.19 3,191,719.80 779.18 3,718,710.56 267.21 16.51

16 İNGİLTERE 1,290.71 3,396,944.97 1,752.93 3,364,974.11 35.81 -0.94

17 PANAMA 582.94 3,152,472.11 146.29 2,880,302.25 -74.90 -8.63

18 ÇEK CUMHURİYETİ 8,044.28 1,019,132.22 12,395.62 2,512,951.81 54.09 146.58

19 KIRGIZİSTAN 1,645.18 10,067,652.70 832.33 2,306,636.38 -49.41 -77.09

20 CEZAYİR 1,278.00 2,192,194.99 2,016.85 2,171,432.55 57.81 -0.95

21 TÜRKMENİSTAN 55.73 164,041.84 568.33 2,169,859.12 919.79 1,222.75

22 FRANSA 700.45 1,053,125.76 3,789.18 1,940,087.33 440.97 84.22

23 AVUSTRALYA 86.46 1,366,342.82 199.85 1,892,215.57 131.15 38.49

24 AVUSTURYA 1,036.79 1,300,285.72 385.76 1,880,556.66 -62.79 44.63

25 KAZAKİSTAN 1,886.68 6,217,564.59 1,686.73 1,859,362.47 -10.60 -70.10

26 ÜRDÜN 669.58 432,658.13 556.91 1,526,230.71 -16.83 252.76

27 FAS 446.51 1,062,368.04 1,281.96 1,509,612.46 187.11 42.10

28 İSPANYA 1,708.71 1,086,801.01 4,400.17 1,479,170.15 157.51 36.10

29 LETONYA 716.65 2,670,110.97 224.12 1,356,880.15 -68.73 -49.18

30 SUUDİ ARABİSTAN 3,592.91 803,742.16 6,192.23 1,352,748.00 72.35 68.31

31 UKRAYNA 183.68 1,115,714.92 812.33 1,155,141.03 342.24 3.53
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JTR      RAPORLAR

 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KUMULATIF)

 OCAK - ŞUBAT 2015  OCAK - ŞUBAT 2016   % DEĞİŞİM  

 ÜLKE 
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 
(USD)  

  MİKTAR
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

  MİKTAR 
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

32 İSVİÇRE 196.84 992,895.78 243.78 1,112,137.97 23.84 12.01

33 KANADA 426.89 1,981,457.04 576.12 1,068,382.37 34.96 -46.08

34 LİTVANYA 449.98 3,176,089.85 177.31 985,110.88 -60.60 -68.98

35 RUSYA 4,940.43 3,598,002.39 77.46 955,241.59 -98.43 -73.45

36 HOLLANDA 12,490.53 1,405,659.83 529.43 945,982.37 -95.76 -32.70

37 MALEZYA 80.12 221,527.50 180.37 941,800.82 125.12 325.14

38 NİJERYA 390.08 419,924.95 619.49 729,495.25 58.81 73.72

39 YUNANİSTAN 7,652.66 372,261.21 6,875.96 718,499.23 -10.15 93.01

40 BELÇİKA 177,875.10 7,376,414.83 63,413.82 711,326.40 -64.35 -90.36

41 ARNAVUTLUK 389.75 464,910.34 1,668.77 706,489.60 328.16 51.96

42 JAPONYA 29,424.10 801,193.64 15,252.79 658,316.94 -48.16 -17.83

43 HOLLANDA 16.13 457,356.10 18.83 488,993.91 16.74 6.92

44 AFGANİSTAN 0.00 0.00 15.03 479,747.49 100.00 100.00

45 ÇİN HALK CUM. 5.02 10,737.32 76.23 478,954.93 1,418.53 4,360.66

46 HIRVATİSTAN 216.52 51,274.27 239.69 441,729.20 10.70 761.50

47 K.K.T.C 1,332.58 427,166.86 2,978.90 421,256.63 123.54 -1.38

48 GÜRCİSTAN 2,513.32 915,233.84 960.62 410,062.99 -61.78 -55.20

49 AZERBEYCAN 618.01 12,212,803.47 3,159.82 378,908.95 411.29 -96.90

50 MISIR 1,170.39 10,385.29 1,066.34 365,039.16 -8.89 3,414.96

51 DANİMARKA 537.19 123,045.80 35.35 347,323.71 -93.42 182.27

52 İSVEÇ 25.61 286,046.68 107.17 341,833.92 318.47 19.50

53 ESTONYA 26.07 211,846.25 15.86 291,897.03 -39.16 37.79

54 NORVEÇ 68.91 248,827.75 45.08 265,394.25 -34.58 6.66

55 MACARİSTAN 303.18 311,252.23 256.89 244,624.72 -15.27 -21.41

56 BOSNA-HERSEK 570.74 84,305.55 841.11 237,098.20 47.37 181.24

57 TACİKİSTAN 473.61 1,066,139.96 29.93 234,099.18 -93.68 -78.04

58 HİNDİSTAN 208.63 743,269.00 21.96 222,133.71 -89.47 -70.11

59 TAYLAND 195.40 181,561.00 190.81 216,730.50 -2.35 19.37

60 SLOVAKYA 851.65 112,293.80 1,679.12 211,954.75 97.16 88.75

61 SIRBİSTAN 1,802.98 260,535.57 429.82 148,071.22 -76.16 -43.17

62 BULGARİSTAN 551.93 123,886.65 1,338.89 140,749.56 142.58 13.61
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 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KUMULATIF)

 OCAK - ŞUBAT 2015  OCAK - ŞUBAT 2016   % DEĞİŞİM  

 ÜLKE 
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 
(USD)  

  MİKTAR
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

  MİKTAR 
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

63 KUVEYT 477.15 22,022.99 893.77 114,417.06 87.31 419.53

64 ENDONEZYA 0.00 0.00 3.26 99,000.00 100.00 100.00

65 VİETNAM 1.95 67,956.11 8.35 84,646.36 328.21 24.56

66 İRLANDA 3.02 62,143.00 13.45 72,554.94 345.36 16.75

67 TRAKYA SER. BÖLGE 0.00 0.00 245.02 70,809.98 100.00 100.00

68 AHL SERBEST BÖL. 740.89 134,974.91 654.43 70,628.42 -11.67 -47.67

69 MOLDAVYA 109.19 130,464.08 67.62 70,098.75 -38.07 -46.27

70 TANZANYA 0.00 0.00 2.14 69,198.64 100.00 100.00

71 FİLİPİNLER 1.78 49,446.39 2.01 56,309.74 12.92 13.88

72 FİNLANDİYA 96.28 128,767.69 27.31 55,348.59 -71.63 -57.02

73 GUAM 0.00 0.00 2.33 52,260.00 100.00 100.00

74 GÜNEY AFRİKA 114.25 140,929.99 42.62 51,947.70 -62.70 -63.14

75 KARADAĞ 817.22 53,023.37 334.24 45,079.32 -59.10 -14.98

76 BEYAZ RUSYA 177.28 601,915.75 203.14 40,835.19 14.59 -93.22

77 MAKEDONYA 1,752.87 24,017.60 1,249.05 34,595.17 -28.74 44.04

78 GÜNEY KORE 0.00 0.00 1.15 32,607.91 100.00 100.00

79 PAKİSTAN 0.00 0.00 1,320.00 28,709.93 100.00 100.00

80 KOSOVA 875.71 52,527.98 637.48 25,786.16 -27.20 -50.91

81 PORTEKİZ 21.90 30,116.39 14.77 21,513.20 -32.56 -28.57

82 BAHREYN 136.90 76,039.23 55.40 16,751.23 -59.53 -77.97

83 URUGUAY 0.00 0.00 0.75 15,049.68 100.00 100.00

84 BREZİLYA 1,100.28 176,089.48 510.29 12,783.09 -53.62 -92.74

85 PERU 0.00 0.00 0.36 7,759.74 100.00 100.00

86 MOĞOLİSTAN 3.19 70.00 2.79 5,773.00 -12.54 8,147.14

87 TUNUS 865.96 15,698.27 713.84 5,419.26 -17.57 -65.48

88
FRANSIZ GÜNEY 
TOPRAK

0.00 0.00 0.40 2,618.46 100.00 100.00

89 SLOVENYA 0.00 0.00 2.38 2,598.71 100.00 100.00

90 YENİ ZELANDA 0.00 0.00 0.11 2,109.47 100.00 100.00

91 MALTA 5.73 6,460.39 21.46 1,842.84 274.52 -71.47

92 ÖZBEKİSTAN 29.00 960.00 8.03 1,657.26 -72.31 72.63

93 BERMUDA 0.00 0.00 454.13 1,570.75 100.00 100.00
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JTR      RAPORLAR

 MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE PERFORMANS RAPORU  - (KUMULATIF)

 OCAK - ŞUBAT 2015  OCAK - ŞUBAT 2016   % DEĞİŞİM  

 ÜLKE 
  MİKTAR 

(KG)  
  DEĞER 
(USD)  

  MİKTAR
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

  MİKTAR 
(KG)  

  DEĞER 
(USD)  

94 SUDAN 4,934.04 18,862.88 31.10 1,096.68 -99.37 -94.19

95 SURİYE ARAP CUM. 78.39 222.74 52.68 951.00 -32.80 326.96

96 BANGLADEŞ 0.00 0.00 23.80 699.21 100.00 100.00

97 CAD 0.00 0.00 107.52 448.35 100.00 100.00

98 ANTALYA SER. BÖL. 0.00 0.00 1,000.00 380.00 100.00 100.00

99 GİNE 0.00 0.00 5.32 253.29 100.00 100.00

100 MOZAMBİK 0.00 0.00 216.97 252.40 100.00 100.00

101 EKVATOR 0.00 0.00 10.00 238.40 100.00 100.00

102 DUBAİ 0.00 0.00 14.05 178.93 100.00 100.00

103 YEMEN 3.69 60.00 16.00 155.06 333.60 158.43

104 MALİ 0.00 0.00 44.76 150.00 100.00 100.00

105
TRİNİDAD VE 
TOBAGO

0.00 0.00 1.20 84.00 100.00 100.00

106 GANA 0.00 0.00 163.73 73.39 100.00 100.00

107 GAMBİYA 0.00 0.00 2.53 70.00 100.00 100.00

108 KENYA 0.00 0.00 3.91 55.56 100.00 100.00

109 MORITANYA 0.00 0.00 2.75 43.80 100.00 100.00

110 UMMAN 3.97 134,265.40 0.00 0.00 -100.00 -100.00

111 ŞİLİ 51.10 24,906.24 0.00 0.00 -100.00 -100.00

112 ADANA SER.BÖL 0.47 18,714.54 0.00 0.00 -100.00 -100.00

113 LÜKSEMBURG 0.11 5,670.41 0.00 0.00 -100.00 -100.00

114 EGE SER. BÖLGE 19.16 5,478.45 0.00 0.00 -100.00 -100.00

115 TAYVAN 3.00 4,701.20 0.00 0.00 -100.00 -100.00

116 PARAGUAY 190.10 2,000.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00

117 ETİYOPYA 121.87 979.62 0.00 0.00 -100.00 -100.00

118 VENEZUELLA 304.85 958.40 0.00 0.00 -100.00 -100.00

119 BURUNDI 4.00 321.32 0.00 0.00 -100.00 -100.00

120 SENEGAL 6.67 70.60 0.00 0.00 -100.00 -100.00

121 KAYSERİ SER. BLG. 2.00 44.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00

122 KAMERUN 1.52 18.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00

123 ANGOLA 1.49 13.50 0.00 0.00 -100.00 -100.00

124 DİĞER 0.00 0.00 0.32 2,275.00 100.00 100.00

GENEL TOPLAM 438,885.60 430,435,672.71 449,100.82 332,424,913.39 2.33 -22.77
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  MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - ŞUBAT 2015  OCAK - ŞUBAT 2016   % DEĞİŞİM  

ÜLKE GURUBU  ÜLKE 
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER

(USD)  
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER

(USD)  
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER

(USD)  

AVRUPA BİRLİĞİ

ALMANYA 58,178.45 8,128,804.88 225,117.02 8,779,054.07 286.94 8.00

İTALYA 1,030.78 7,288,094.37 1,024.28 7,592,650.02 -0.63 4.18

ROMANYA 3,321.34 3,127,681.20 1,924.30 4,446,219.79 -42.06 42.16

POLONYA 1,106.66 4,060,879.53 680.68 4,073,056.74 -38.49 0.30

İNGİLTERE 1,290.71 3,396,944.97 1,752.93 3,364,974.11 35.81 -0.94

ÇEK CUMHURİYETİ 8,044.28 1,019,132.22 12,395.62 2,512,951.81 54.09 146.58

FRANSA 700.45 1,053,125.76 3,789.18 1,940,087.33 440.97 84.22

AVUSTURYA 1,036.79 1,300,285.72 385.76 1,880,556.66 -62.79 44.63

İSPANYA 1,708.71 1,086,801.01 4,400.17 1,479,170.15 157.51 36.10

LETONYA 716.65 2,670,110.97 224.12 1,356,880.15 -68.73 -49.18

LİTVANYA 449.98 3,176,089.85 177.31 985,110.88 -60.60 -68.98

HOLLANDA 12,490.53 1,405,659.83 529.43 945,982.37 -95.76 -32.70

YUNANİSTAN 7,652.66 372,261.21 6,875.96 718,499.23 -10.15 93.01

BELÇİKA 177,875.10 7,376,414.83 63,413.82 711,326.40 -64.35 -90.36

HIRVATİSTAN 216.52 51,274.27 239.69 441,729.20 10.70 761.50

DANİMARKA 537.19 123,045.80 35.35 347,323.71 -93.42 182.27

İSVEÇ 25.61 286,046.68 107.17 341,833.92 318.47 19.50

ESTONYA 26.07 211,846.25 15.86 291,897.03 -39.16 37.79

MACARİSTAN 303.18 311,252.23 256.89 244,624.72 -15.27 -21.41

SLOVAKYA 851.65 112,293.80 1,679.12 211,954.75 97.16 88.75

BULGARİSTAN 551.93 123,886.65 1,338.89 140,749.56 142.58 13.61

İRLANDA 3.02 62,143.00 13.45 72,554.94 345.36 16.75

FİNLANDİYA 96.28 128,767.69 27.31 55,348.59 -71.63 -57.02

PORTEKİZ 21.90 30,116.39 14.77 21,513.20 -32.56 -28.57

SLOVENYA 0.00 0.00 2.38 2,598.71 100.00 100.00

MALTA 5.73 6,460.39 21.46 1,842.84 274.52 -71.47

LÜKSEMBURG 0.11 5,670.41 0.00 0.00 -100.00 -100.00

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKE GRUBU TOPLAMI 278,242.28 46,915,089.91 326,442.92 42,960,490.88 17.32 -8.43

DİĞER AVRUPA

KIRGIZİSTAN 1,645.18 10,067,652.70 832.33 2,306,636.38 -49.41 -77.09

TÜRKMENİSTAN 55.73 164,041.84 568.33 2,169,859.12 919.79 1,222.75

KAZAKİSTAN 1,886.68 6,217,564.59 1,686.73 1,859,362.47 -10.60 -70.10

UKRAYNA 183.68 1,115,714.92 812.33 1,155,141.03 342.24 3.53

İSVİÇRE 196.84 992,895.78 243.78 1,112,137.97 23.84 12.01

RUSYA 4,940.43 3,598,002.39 77.46 955,241.59 -98.43 -73.45

ARNAVUTLUK 389.75 464,910.34 1,668.77 706,489.60 328.16 51.96

GÜRCİSTAN 2,513.32 915,233.84 960.62 410,062.99 -61.78 -55.20

AZERBEYCAN 618.01 12,212,803.47 3,159.82 378,908.95 411.29 -96.90

NORVEÇ 68.91 248,827.75 45.08 265,394.25 -34.58 6.66

BOSNA-HERSEK 570.74 84,305.55 841.11 237,098.20 47.37 181.24

TACİKİSTAN 473.61 1,066,139.96 29.93 234,099.18 -93.68 -78.04

SIRBİSTAN 1,802.98 260,535.57 429.82 148,071.22 -76.16 -43.17

MOLDAVYA 109.19 130,464.08 67.62 70,098.75 -38.07 -46.27
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JTR      HABER

  MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - ŞUBAT 2015  OCAK - ŞUBAT 2016   % DEĞİŞİM  

ÜLKE GURUBU  ÜLKE 
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER

(USD)  
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER

(USD)  
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER

(USD)  

DİĞER AVRUPA

KARADAĞ 817.22 53,023.37 334.24 45,079.32 -59.10 -14.98

BEYAZ RUSYA 177.28 601,915.75 203.14 40,835.19 14.59 -93.22

MAKEDONYA 1,752.87 24,017.60 1,249.05 34,595.17 -28.74 44.04

KOSOVA 875.71 52,527.98 637.48 25,786.16 -27.20 -50.91

ÖZBEKİSTAN 29.00 960.00 8.03 1,657.26 -72.31 72.63

DİĞER AVRUPA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 19,107.12 38,271,537.48 13,855.66 12,156,554.80 -27.48 -68.24

KUZEY AFRİKA

LİBYA 3,559.67 6,422,471.99 10,109.97 3,902,741.45 184.01 -39.23

CEZAYİR 1,278.00 2,192,194.99 2,016.85 2,171,432.55 57.81 -0.95

FAS 446.51 1,062,368.04 1,281.96 1,509,612.46 187.11 42.10

MISIR 1,170.39 10,385.29 1,066.34 365,039.16 -8.89 3,414.96

TUNUS 865.96 15,698.27 713.84 5,419.26 -17.57 -65.48

SUDAN 4,934.04 18,862.88 31.10 1,096.68 -99.37 -94.19

KUZEY AFRİKA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 12,254.57 9,721,981.46 15,220.06 7,955,341.56 24.20 -18.17

BATI AFRİKA

NİJERYA 390.08 419,924.95 619.49 729,495.25 58.81 73.72

CAD 0.00 0.00 107.52 448.35 100.00 100.00

GİNE 0.00 0.00 5.32 253.29 100.00 100.00

MALİ 0.00 0.00 44.76 150.00 100.00 100.00

GANA 0.00 0.00 163.73 73.39 100.00 100.00

GAMBİYA 0.00 0.00 2.53 70.00 100.00 100.00

MORITANYA 0.00 0.00 2.75 43.80 100.00 100.00

SENEGAL 6.67 70.60 0.00 0.00 -100.00 -100.00

KAMERUN 1.52 18.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00

BATI AFRİKA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 398.27 420,013.55 946.10 730,534.08 137.55 73.93

ORTA,DOĞU VE 
GÜN.AFR

TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) 0.00 0.00 2.14 69,198.64 100.00 100.00

GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 114.25 140,929.99 42.62 51,947.70 -62.70 -63.14

MOZAMBİK 0.00 0.00 216.97 252.40 100.00 100.00

KENYA 0.00 0.00 3.91 55.56 100.00 100.00

ETİYOPYA 121.87 979.62 0.00 0.00 -100.00 -100.00

BURUNDI 4.00 321.32 0.00 0.00 -100.00 -100.00

ANGOLA 1.49 13.50 0.00 0.00 -100.00 -100.00

ORTA, DOĞU VE ÜLKE GRUBU TOPLAMI 241.61 142,244.43 265.64 121,454.30 9.95 -14.62

KUZEY AMERİKA
AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ

5,141.50 18,016,006.83 6,786.83 25,903,081.83 32.00 43.78

KANADA 426.89 1,981,457.04 576.12 1,068,382.37 34.96 -46.08

KUZEY AMERİKA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 5,568.39 19,997,463.87 7,362.95 26,971,464.20 32.23 34.87

ORTA VE GÜN.
AMERİKA

MEKSİKA 212.19 3,191,719.80 779.18 3,718,710.56 267.21 16.51

PANAMA 582.94 3,152,472.11 146.29 2,880,302.25 -74.90 -8.63

HOLLANDA ANTİLLERİ 16.13 457,356.10 18.83 488,993.91 16.74 6.92

URUGUAY 0.00 0.00 0.75 15,049.68 100.00 100.00

BREZİLYA 1,100.28 176,089.48 510.29 12,783.09 -53.62 -92.74



JTR Export  79

  MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - ŞUBAT 2015  OCAK - ŞUBAT 2016   % DEĞİŞİM  

ÜLKE GURUBU  ÜLKE 
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER

(USD)  
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER

(USD)  
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER

(USD)  

ORTA VE GÜN.
AMERİKA

PERU 0.00 0.00 0.36 7,759.74 100.00 100.00

BERMUDA 0.00 0.00 454.13 1,570.75 100.00 100.00

EKVATOR 0.00 0.00 10.00 238.40 100.00 100.00

TRİNİDAD VE TOBAGO 0.00 0.00 1.20 84.00 100.00 100.00

ŞİLİ 51.10 24,906.24 0.00 0.00 -100.00 -100.00

PARAGUAY 190.10 2,000.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00

VENEZUELLA 304.85 958.40 0.00 0.00 -100.00 -100.00

ORTA VE GÜN ÜLKE GRUBU TOPLAMI 2,457.59 7,005,502.13 1,921.03 7,125,492.38 -21.83 1.71

YAKIN,ORTA 
DOĞU ASYA

İRAN (İSLAM CUM. 8,857.34 164,820,792.25 10,914.39 93,952,470.21 23.22 -43.00

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 8,231.80 75,731,797.09 8,297.57 82,336,094.57 0.80 8.72

İSRAİL 2,312.45 8,911,579.46 4,263.78 9,746,286.10 84.38 9.37

IRAK 62,143.20 27,259,283.62 27,156.75 9,523,977.95 -56.30 -65.06

LÜBNAN 688.27 3,011,087.62 1,537.67 6,305,766.00 123.41 109.42

KATAR 625.29 291,203.03 304.57 4,210,605.68 -51.29 1,345.93

ÜRDÜN 669.58 432,658.13 556.91 1,526,230.71 -16.83 252.76

SUUDİ ARABİSTAN 3,592.91 803,742.16 6,192.23 1,352,748.00 72.35 68.31

KUZEY KIBRIS TÜRK CU 1,332.58 427,166.86 2,978.90 421,256.63 123.54 -1.38

KUVEYT 477.15 22,022.99 893.77 114,417.06 87.31 419.53

BAHREYN 136.90 76,039.23 55.40 16,751.23 -59.53 -77.97

SURİYE ARAP CUM.(SUR 78.39 222.74 52.68 951.00 -32.80 326.96

DUBAİ 0.00 0.00 14.05 178.93 100.00 100.00

YEMEN 3.69 60.00 16.00 155.06 333.60 158.43

UMMAN 3.97 134,265.40 0.00 0.00 -100.00 -100.00

YAKIN,ORTA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 89,153.52 281,921,920.58 63,234.68 209,507,889.13 -29.07 -25.69

DİĞER ASYA

HONG KONG 298.10 9,139,242.63 510.22 14,715,006.08 71.16 61.01

SİNGAPUR 391.97 13,294,659.79 140.55 4,781,958.54 -64.14 -64.03

MALEZYA 80.12 221,527.50 180.37 941,800.82 125.12 325.14

JAPONYA 29,424.10 801,193.64 15,252.79 658,316.94 -48.16 -17.83

AFGANİSTAN 0.00 0.00 15.03 479,747.49 100.00 100.00

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 5.02 10,737.32 76.23 478,954.93 1,418.53 4,360.66

HİNDİSTAN 208.63 743,269.00 21.96 222,133.71 -89.47 -70.11

TAYLAND 195.40 181,561.00 190.81 216,730.50 -2.35 19.37

ENDONEZYA 0.00 0.00 3.26 99,000.00 100.00 100.00

VİETNAM 1.95 67,956.11 8.35 84,646.36 328.21 24.56

FİLİPİNLER 1.78 49,446.39 2.01 56,309.74 12.92 13.88

GÜNEY KORE 0.00 0.00 1.15 32,607.91 100.00 100.00

PAKİSTAN 0.00 0.00 1,320.00 28,709.93 100.00 100.00

MOĞOLİSTAN 3.19 70.00 2.79 5,773.00 -12.54 8,147.14

BANGLADEŞ 0.00 0.00 23.80 699.21 100.00 100.00

TAYVAN 3.00 4,701.20 0.00 0.00 -100.00 -100.00

DİĞER ASYA ÜLKE GRUBU TOPLAMI 30,613.26 24,514,364.58 17,749.32 22,802,395.16 -42.02 -6.98
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JTR      HABER

  MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  
 ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU  - (KÜMÜLATİF)

 OCAK - ŞUBAT 2015  OCAK - ŞUBAT 2016   % DEĞİŞİM  

ÜLKE GURUBU  ÜLKE 
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER

(USD)  
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER

(USD)  
  MİKTAR

(KG)  
  DEĞER

(USD)  

AVS.OKY.VE DİĞER 
ÜLK

AVUSTRALYA 86.46 1,366,342.82 199.85 1,892,215.57 131.15 38.49

GUAM 0.00 0.00 2.33 52,260.00 100.00 100.00

YENİ ZELANDA 0.00 0.00 0.11 2,109.47 100.00 100.00

AVS.OKY.VE DİĞER ÜLKE GRUBU TOPLAMI 86.46 1,366,342.82 202.29 1,946,585.04 133.97 42.47

SERBEST 
BÖLGELER

TRAKYA SERBEST BÖLGE 0.00 0.00 245.02 70,809.98 100.00 100.00

AHL SERBEST BÖLGE 740.89 134,974.91 654.43 70,628.42 -11.67 -47.67

ANTALYA SERBEST BÖL. 0.00 0.00 1,000.00 380.00 100.00 100.00

ADANA YUMURT.SER.BÖL 0.47 18,714.54 0.00 0.00 -100.00 -100.00

EGE SERBEST BÖLGE 19.16 5,478.45 0.00 0.00 -100.00 -100.00

KAYSERİ SERBEST BLG. 2.00 44.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00

SERBEST BÖLGELER ÜLKE GRUBU TOPLAMI 762.52 159,211.90 1,899.45 141,818.40 149.10 -10.92

DİĞER ÜLKELER FRANSIZ GÜNEY TOPRAK 0.00 0.00 0.40 2,618.46 100.00 100.00

DİĞER ÜLKELER DİĞER 0.00 0.00 0.32 2,275.00 100.00 100.00

DİĞER ÜLKELER ÜLKE GRUBU TOPLAMI 0.00 0.00 0.72 4,893.46 100.00 100.00

GENEL TOPLAM 438,885.60 430,435,672.71 449,100.82 332,424,913.39 2.33 -22.77
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Mart

Nisan

Nisan
03-07

02-05

14-17

07-12

08-11

18-21

09-11

20-22

09-11

21-24

21-24

10-13

04-07

05-09

17-19

05-08

07-10

18-21

13-16

22-25

22-25

12-14

13-15

13-15

13-15

16-19

19-22

18-20

27-31

17-24

Hong Kong International 
Jewellery Show

Boston Gift Show

VicenzaOro Dubai

AJWEX, Al-Ain International 
Jewellery

Istanbul Jewelry Show

Hong 
Kong

Boston, 
MA, USA

Dubai, 
UAE

Moscow, 
Russia

Ekaterinburg, 
Russia

Jeddah, 
Saudi Arabia

Washington, 
D.C., USA

Kuala 
Lumpur, 
Malaysia

Mishref, 
Kuwait

Abu Dhabi, 
UAE

Beijing, 
China

Shenzhen, 
China

Vicenza, 
Italy

Seoul, South 
Korea

Kuwait

Istanbul, 
Turkey

Miami 
Beach,
FL, USA

Miami 
Beach,
FL, USA

Kolkata, 
India

New York, 
NY, USA

New York, 
NY, USA

New York, 
USA

Gdansk, 
Poland

Basel, 
Switzerland

Chennai, 
India

Freiburg, 
Germany

Moscow, 
Russia

Shanghai, 
China

Sharjah, 
UAE

Chicago, IL, 
USA

13th Shanghai International 
Fashion Jewellery Expo

Best Adornments of Russia

Kolkata Jewellery & Gem Fair

LUEUR Spring

MJSA Expo

JA New York Show

AMBERIF

BaselWorld

GJIIE

Europe Jewellery & Gem Fair

New Russian Style

MidEast Watch & Jewellery Show

Smart Jewelry Show

Junwex

Jewellery Salon Jeddah 2016

Beijing International Jewellery Fair

Oroarezzo International

Jewelers International Showcase

Jewelers International Showcase

Palakiss Vicenza Spring 

Jewelry Fair Korea

Jewellery Arabia

AGS Conclave

Malaysia International Jewellery

14th Gold & Jewelry Exhibition 
2016

Mayıs
International Jewellery & Watch 
Show

Jewellery Shanghai

Luxury China

Oroarezzo

International Jewellery Kobe

China Mineral & Gem Show

Pulse

Midwest Pawnbrokers Convention

International Jewelry + Watch 
Hanoi

Verona Mineral Show

Junwex New Russian Style

JCK Luxury

03-07

07-11

11-13

13-17

15-17

25-29

04-08

06-08

13-15

20-22

19-22

31-06

Beijing, China

Franklin, TN, 
USA

Verona,
Italy

Hanoi, 
Vietnam

NV, USA

Arezzo,
Italy

Hunan,
China

London, 
United 

Kingdom

Kuwait

Kobe,
Japan

Shanghai, 
China

Abu Dhabi, 
UAE
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Haziran

Temmuz

Ağustos
02-06 04-08

03-06 11-12

11-12

12-14

27-30

03-06

02-06 05-08

02-05 06-08

25-28

29-30

05-07

12-15

20-24

20-21

23-26

29-01

Jovella

Las Vegas,  
USA

Las Vegas,  
USA

Las Vegas,  
USA

Las Vegas,  
USA

Las Vegas,  
USA

21-24

24-26

25-26

22-25

24-26

23-25

Hyderabad, 
India

Kiev, 
Ukraine

Sochi, 
Russia

Miami, FL, 
USA

Hong Kong

Singapore, 
Singapore

12-14

05-06

Jewellery Expo Ukraine

AGTA GemFair

InterJeweller 2016

Couture Las Vegas

International Watch & Jewelry 
Guild (IWJG) Show

Las Vegas Antique Jewelry & 
Watch Show

Hong Kong Jewellery &
Gem Fair

Swiss Watch at JCK

Singapore Gifts and Premiums
Fair

JCK Las Vegas

Hyderabad Jewellery, Pearl & 
Gem Fair

Pawn Expo 2016

Singapore International
Jewelry Expo

New York Antique Jewelry &
Watch Show

RJO Buying Show

JCK Luxury Privé

JA New York Summer Show

International Watch & Jewelry 
Guild (IWJG) Show

Eylül
Japan Jewellery Fair

Midora Leipzig

VicenzaOro - Fall

Autumn Fair Birmingham

International Jewellery London

The Bangkok Gems and
Jewelry Fair

Hong Kong Jewellery and
Gem Fair

Iberjoya Madrid

Shenzhen International
Jewelery Fair

Hong Kong Jewellery and
Gem Fair

Protojoia 2016

MidEast Watch & Jewellery 
Show

03-07

07-11

11-13

13-17

15-17

25-29

04-08

06-08

13-15

20-22

19-22

31-06

Vincenza, 
Italy

Madrid, 
Spain

HKCEC, 
Hong Kong

Shenzhen, 
China

Sharjah, UAE

United
Kingdom

Bangkok, 
Thailand

AWE, Hong 
Kong

Porto, 
Portugal

London, 
United 

Kingdom

Leipzig, 
Germany

Tokyo, 
Japan

Singapore

New York, 
NY, USA

Brooklyn, 
NY, USA

New York, 
NY, USA

New York, 
NY, USA

Indianapolis, 
IN, USA

Las Vegas, 
NV, USA

Tel Aviv, 
Israel

IIJS

Atlanta, GA, 
USA

Baltimore, 
MD, USA

Frankfurt, 
Germany

Universal 
City, CA, USA

Australia

Bellevue, 
WA, USA

Queensland, 
Australia

Kuala 
Lumpur, 
Malaysia

Mumbai, 
India

Malaysia International Jewellery Fair

SJTA Atlanta Jewelry Show

Australian Opal Exhibition

Australian Opal Exhibition 
Gold Coast

Northwest Jewelry Conference

Baltimore Summer Antiques Show

Tendence

International Watch & Jewelry 
Guild (IWJG) Show
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