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%30 artış yakalayan Istanbul Jewelry Show Mart,  
yaklaşık 27 bin kişiyle ziyaretçi akınına uğradı… 

 
 
UBM Rotaforte tarafından Türk Ekonomi Bankası (TEB) Ana Sponsorluğu’nda organize edilen,  
Türkiye’nin ve bölgenin bir numaralı uluslararası mücevher Fuarı Istanbul Jewelry Show Mart, mücevher 
ve kuyum ticaretinin adresi olarak sektörün önde gelenlerini 36. kez bir araya getirdi. Istanbul Fuar 
Merkezi’nde (CNR Expo) düzenlenen Fuar, yüksek katılımcı ve ziyaretçi oranı ile sona erdi.  
 
Kuyumculuk ve mücevherat sektörünün buluşma platformu, Avrupa ve Orta Doğu’nun en önemli ticaret 
köprüsü olan, 40.000 metrekarelik alanda on binlerce ürünün sergilendiği Fuar’da, Hong Kong, İtalya ve 
Tayland’dan ülke ve grup pavilyonlarının yanı sıra, Almanya, Belçika, BAE, Hindistan, İspanya, Mısır, 
Singapur ve daha birçok ülkeden bireysel katılımlar ile birlikte 848’i yerli 360’ı yabancı olmak üzere 
toplam 29 ülkeden 1208 firma ve marka yer aldı.  
 
Istanbul Jewelry Show Mart 2013 Fuarı, Doğu Avrupa’dan Yakın Asya’ya, Rusya’dan Ortadoğu’ya, 
Kuzey Afrika’dan Türki Cumhuriyetler’e kadar 110 ülkeden gelen toplam 26.523 tekil ziyaretçiye ev 
sahipliği yaptı. %81’ini yerli ve %19’unu yabancı alıcıların oluşturduğu Fuar’da Mart 2012 Fuarı’na göre 
toplam ziyaretçi sayısında %30’luk ciddi bir artış yaşandı. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ZİYARET EDEN İLK 20 ÜLKE 

ÜLKE ZİYARETÇİ SAYISI 

TÜRKİYE 21.448 

RUSYA 415 

HİNDİSTAN 302 

YUNANİSTAN 272 

İRAN 234 

CEZAYİR 208 

LÜBNAN 198 

IRAK 196 

BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ 188 

UKRAYNA 180 

FAS 156 

ALMANYA 149 

BULGARİSTAN 148 

İTALYA 147 

TUNUS 146 

AZERBAYCAN 144 

SUUDİ ARABİSTAN 141 

MISIR 132 

MAKEDONYA 122 

ROMANYA 98 

ABD 93 

DİĞER 1406 

 
 
Geçtiğimiz Mart 2012 Fuar’ına göre Ürdün, Kosova, İsrail, Sırbistan, Suriye, Libya, Fransa, Kazakistan, 
KKTC, Belçika, Çin, Malezya, Hollanda, Liberya, Arnavutluk, Kanada, Gürcistan, Pakistan ve İngiltere’den 
gelen alıcı sayısında da gözle görülür bir artış yaşandı.  Bu da Fuar’ın uluslararası kimliğini bir kez daha 
kanıtlarken bölgesel bir Fuar olmaktan çıkıp bir dünya Fuarı olduğunu göstermektedir. 
 
 
T.C. Ekonomi Bakanlığı, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği (IMMIB), Türkiye 
Mücevher İhracatçıları Derneği JTR ve KOSGEB tarafından desteklenen, Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) 
kalite onayı ve Kalite Yönetimi Sistemi ISO-9001 belgesine sahip olan Istanbul Jewelry Show; ürün, 
konsept, tasarım, kalite ve fikirlerin buluştuğu uluslararası bir ticaret platformu olarak 4 gün boyunca 
başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
UBM Rotaforte Murahhas Üye ve Genel Müdürü Sn. Şermin Cengiz yılda iki kez gerçekleştirilen Fuar’ın 
Türkiye ve bölge ülkeleri için büyük önem taşıdığını belirterek  “28 yıldır organize ettiğimiz Istanbul 
Jewelry Show’u, sektörden aldığı güçle bugün 1000’i aşan katılımcı sayısıyla alanında dünyanın sayılı 
fuarlarından biri yaptık. Tüm sektör profesyonellerinin gündeminde en üst sıraya oturan ve önemli bir 
buluşma noktası olan Fuarı 36. kez organize etmekten son derece mutluluk ve gurur duyuyoruz. 
Katılımcı ve ziyaretçilerin sektörle ilgili tüm yenilik ve gelişmeleri izleyebildiği Istanbul Jewelry Show’un, 
dünyanın en büyük mücevher üreticisi olmayı hedefleyen Türkiye için büyük önem taşıdığına inanıyoruz 
ve bu inancımız sektöre karşı olan sorumluluğumuzu her geçen gün arttırıyor. Mücevher sektöründe 
dünyanın lider fuarı olma yolunda bir öncekinden çok daha güvenli adımlarla ilerliyoruz. Bu konuda bize 
güç veren son yıllarda büyük bir ihracat hamlesi gerçekleştirerek artık dünya devleri ile yarışan Türk 
Kuyumculuk Sektörü’ne gönülden teşekkür ediyoruz. Bu yıl da her yıl olduğu gibi 4 gün süren fuar 
boyunca katılımcılarla yerli ve yabancı ülkelerden gelen alıcıları aynı çatı altında topladık. Rakamsal 
verilere baktığımızda bu yıl da fuarı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. ” dedi.  
 
Katılımcı Firma Görüşleri;  
 
 “Fuara ilk defa katılmamıza rağmen çok yüksek verim aldığımızı düşünüyoruz. Fason olarak Anadolu 
müşterilerine daha çok yakınlaştırdığını düşünüyoruz. Multifinish’i ilk defa Türkiye piyasasına sokuyoruz. 
Fiyat teklifi istekleri ve sipariş olarak beklentilerimizi karşıladı. Özellikle Hindistan, Ürdün ve Lübnan’dan 
makine ve know-how hizmet talebi çok fazla geldi.”   
Ayvaz Yüzey İşlemleri/ Mültifinish, Özben Ulu – Firma Ortağı 
 
“Çok başarılı bir Fuar olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki Fuar’da daha büyük bir standla Fuar’a 
katılmayı planlıyorum. Gelen ziyaretçi profilinden oldukça memnunuz. Ürdün, Hindistan, Suudi Arabistan 
ve Lübnan’dan gelen alıcılarla tanışma fırsatımız oldu. Burada olmaktan çok mutluyuz.”  
G. Hassan, Genel Müdür-Hammer Jewellery Group Dubai, BAE 



 

 

 

 
 
 
 “Mart ve Ekim Fuarlarının tılsımına inanıyoruz. Doğru insanlar doğru işi yapınca bizim de kendi işimizi 
yapmamız kolaylaşıyor. Doğru ürün, doğru fiyat politikası da olunca böyle başarılı bir Fuarda iş 
yapmamak imkansız. Ürdün, Suriye, Umman ve ağırlıklı olarak Rusya ile çok güzel iş bağlantılarımız oldu. 
Ayrıca bu sefer çok şaşırtıcı bir şekilde Hindistan’dan gelen müşteri profilinden de çok memnun kaldık.”  
Akay Kuyumculuk,  Hasan Akay – Firma Sahibi 
 
“Gelen toptancı ve alıcı profilinden oldukça memnunuz. Fuar servisleri, bilgilendirme panoları, kayıt alanı, 
personel oldukça iyiydi. Bir sonraki Fuar’da da mutlaka yer alacağız. Herkese çok teşekkürler.”  
Nayeema Saikh, Müdür-Rising Star, BAE 
 
“Hem Mart hem de Ekim Fuarı bizim için görevlerini eksiksiz tamamlayan başarılı organizasyonlardır. 
Müşteri profilimize her fuarda en az 3 ya da 4 yeni müşteri ekleniyor.  Arap ülkelerinden, Ürdün, Mısır, 
Libya ve Hindistan’dan gelen müşterilerden çok memnun kaldık.”  
Dafne, Burak Bilal Gürkan - Şirket Sahibi 
 
 “Başarılı bir fuar geçirdik. Fuar önceki yurt dışı ziyaretlerimden böyle başarılı bir fuar olacağının 
öngörüsünde bulunmuştum. Hem organizasyonel hem de müşteri profili olarak beklentilerimi karşıladı. 
Özellikle Hindistan, Malezya, Endonezya, Lübnan ve Cezair’den gelen alım heyetleri ile güzel iş 
bağlantılarımız oldu.”  
Güven-İş Kalıp, İmdat Dereli –Firma Sahibi  
 
 “Çok başarılı bir organizasyon. Giriş, çıkış ve güvenlik denetimleri çok sıkı ve başarılıydı. Ziyaretçi olarak 
gelen müşteri profilinden çok memnunuz. Yeni müşterilerle çalışmaya başladık özellikle Brezilya, Fas, 
Rusya, Mısır, Arabistan, Yunanistan, Lübnan ve Amerikalı müşterler ilk aklıma gelenler.”  
Sercan Otantik, Nuri Açılan -  Firma Sahibi  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Ziyaretçi Görüşleri; 

“Oldukça kaliteli üreticileri birarada görmekten dolayı memnunuz. 4 farklı firmadan siparişlerimi verdim; 
Regold, Riva, Kaya ve Asgold.  Farklı ülkelerden gelen üreticilerle biraraya gelme fırsatı sağladığı için 
Istanbul Fuar’ını çok önemsiyoruz.” 
 Fady Bardawil - Mafali Jewellery, Dubai-BAE 
 
 
“Herca, Sade İş ve Eriş firmalarının ürün tasarım ve kaliteleri çok iyi. Sade İş ve Herca’dan siparişlerimizi 
verdik. Ürün çeşitliliği ve kalitesi bakımından Fuar’ın çok başarılı olduğunu düşünüyorum.”  
Asaar Al-Maliki – Al-Maliki Jewelry, Irak 
 
 
 “Istanbul Fuar’ını ilk kez ziyaret ediyorum. Yeni iş bağlantıları yapmak için buradayım. Beklentilerimin 
çok üzerinde bir organizasyon olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle farklı ülkelerden farklı üreticilerle 
biraraya gelip tanışmak için en doğru platform.”  
Sandor Orban - Muzeum Antik Ltd., Macaristan 
 
 
 “Fuar’ın her geçen yıl daha başarılı olduğunu ve büyüdüğünü görüyorum. Bu tabii bize hem bölgenin 
hem de Türk pazarının çok büyüdüğünün de bir göstergesi. Böylesine kaliteli üreticilerin hepsini aynı çatı 
altında görmek çok güzel. Organizatörün de çok başarılı bir iş çıkardığını düşünüyorum. Tebrikler!” 
 Vahlet Sahatciu – Anker Jewellers, Kosova 
 
 
 “Fuar’a 3. kez geliyorum. Modeller ve tasarımlar oldukça başarılı ve çeşitlilik çok fazla. Midas ve birkaç 
altın ve gümüş firmasına daha şimdiden siparişlerimi verdim bile. Fuar, yeni üreticilerle tanışma ve 
rekabetçi fiyat avantajlarından yararlanmak için büyük fırsatlar sunuyor.”  
Kotler Ronen – Adı Gold, İsrail 
 



 

 

 
“Hindistan ve Tayland pavilyonları ve sergilenen ürünler çok ilgimi çekti. Bu Fuar’da oldukça kaliteli 
ürünleri çok iyi fiyatlara bulabiliyoruz. Eurostone ve Aspire şimdilik siparişlerimi verdiğim firmalar. 
Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkürler.”  
Arthur Merkulev - Trade Hours Merkulev, Rusya Federasyonu 
 
 
 “Çok iyi organize edilmiş bir Fuar. UBM Rotaforte’yi tebrik ediyorum. Makine bölümünü oldukça 
beğendik.  Nokta Model’den siparişlerimizi verdik.  Türkiye’den yeni tedarikçilerle tanışma fırsatı 
yakaladığımız için de çok memnunuz. “ 
Antima Modi - Neptune Gold, Hindistan 
 
 
 
 “Mart Fuarı’nı 10 yıldan beri kesintisiz olarak ziyaret ediyorum. Tayland ve Hong Kong pavilyonlarından 
pırlanta siparişlerimizi verdik. Arpaş ve Figür’ün ürünlerini ve koleksiyonlarını çok beğendik ve bazılarına 
siparişlerimizi şimdiden geçtik.” 
Farhad Moghaddasi - K & K Jewellery, İran 
 
Geçtiğimiz fuarlara kıyasla model ve katılım çok fazla. Oldukça güzel ürünler var. Armada’dan sipariş 
verdik.  
Akıncı Sarraf – Yücel Akıncı, Denizli 

 

“Kayıt alanının dışarıda çadıra alınması çok doğru bir karar olmuş. Giriş ve çıkışları çok rahatlatmış. Ürün 
çeşitliği özellikle ithal ürünlerde çok fazlaydı. Bu seneki siparişlerimi çoğunlukla Roz Gold Diamand olarak 
Eriş’ten verdim.” Erdal Kıratlı, Bursa 

 

 
 
 

- Son - 

 

 

 

 

Bir Sonraki Fuar Tarihlerimiz; 

37. Istanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı 03 - 06 Ekim 2013 

 

 



 

 

 

Editör Notu:  

UBM ROTAFORTE (www.ubmrotaforte.com)  

UBM Rotaforte, Dünya’nın lider fuar şirketlerinden merkezi Hong Kong’da bulunan UBM Asia Ltd ve 

Istanbul Mücevher Fuarı’nın organizatörü Rotaforte Fuarcılık A.Ş’nin evlilikleri sonucu kurulmuş bir ortak 

teşebbüs firmasıdır. Istanbul Mücevher Fuarı, 28.yılını kutladığı bu dönemde Mart ve Ekim aylarında 

olmak üzere yılda iki kez düzenlenmekte ve 38.500 m2’nin üzerinde bir alanda düzenlenen fuarlar 

1.700’e yakın katılımcı 60.000’e yakın ziyaretçi ile buluşturmaktadır. Fuarlarda sergilenen ürünler; altın, 

pırlantalı ve gümüş mücevher, değerli ve yarı değerli taşlar, inciler, sade mücevher (montür), saatler, 

makine, alet ve ekipman, sergileme ürünleri ve güvenlik gereçleridir. Istanbul Mücevher Fuarı, 1.100’den 

fazla üretici ve ihracatçı firma üyesi bulunan IDMMIB tarafından desteklenmektedir. Rotaforte, aynı 

zamanda Türkçe ve İngilizce dillerinde basılan RFJ Magazin dergisinin da yayımcısıdır. Istanbul Mücevher 

Fuarı’nın yanı sıra İtalya-Vicenza, B.A.E-Dubai, Hindistan-Mumbai, Tayland-Bangkok, Ukrayna-Kiev ve 

Almanya-Freiburg’da düzenlenen mücevher fuarlarında da Türk Pavilyonları organize etmektedir.  
  

UBM ASIA LTD.  (www.ubmasia.com) 

 Londra Menkul Kıymetler Borsasına kayıtlı United Business Media Limited (UBM) grubuna ait olan UBM 

Asia, 19 sektörde faaliyet göstermekte olup, şirket merkezi Hong Kong’tadır ve Asya çapında, aralarında 

Şanghay, Hangzhou, Guangzhou ve Pekin’deki UBM China Ltd.’in de bulunduğu iştirakleri bulunmaktadır. 

Ticari fuarlar, basılı yayınlar ve online medya olmak üzere üç ayrı kategoride 240’un üzerinde ürüne 

sahiptir. Asya kıtasının lider fuar organizatörü ve yine Asya’nın en hızlı büyüyen pazarları olan Çin ve 

Hindistan’ın en büyük ticari organizatörü olarak, Asya kıtası genelinde konularında lider organizasyonlar 

düzenlemektedir. Organizasyonunu üstlendiği toplam 200 etkinlik, 24 yayın ve tüm dünyadan yılda 30 

bin kalifiye katılımcıyı ve 1.000.000 ziyaretçiyi bir araya getirerek hedef iş ortaklarıyla yüz yüze görüşme 

imkânı sağlamaktadır. Pazar trendlerini ve sektör haberlerini takip etmeleri için sektör mensuplarına 

yüksek kaliteli ticari yayın sunmaktadır. Gerçekleştirdiği fuar ve yayınların yanı sıra dünya çapında 

müşteri ve tedarikçiler için bir dizi online ticari ağ, sektörel haberler merkezi ile kaynak bulma ve 

pazarlama platformu oluşturan, sektöre özel B2B portalları bulunmaktadır. Japonya’dan ve Türkiye’ye 

21 büyük şehirde 1.100 çalışanı vardır. 

  
Daha detaylı bilgi için: 
Tülin Bozkurt Bulut 
Pazarlama İletişim Müdürü 
tulin.bozkurt@ubm.com 
Tel. 0212 519 0719 
 

 


