
 

 

Fuar Sonu Raporu 
30.10.2014  
 

Uluslararası İstanbul Mücevher Fuarı %10 
Ziyaretçi Artışı ile 39.Kez Yeni Bir Başarıya 

İmza Attı 
 
Avrupa ve Ortadoğunun bir numaralı ticari köprüsü, Uluslararası “Istanbul Mücevher Fuarı” 16 -19 Ekim 

2014 tarihlerinde 39. kez yerli ve yabancı sektör profesyonellerini bir araya getirdi.  Toplam, 15,066 yerli 

ve yabancı sektör profesyonelinin ziyaret ettiği 39.“Istanbul Jewelry Show” bölge ülkelerde ve dünyada 

yaşanan ekonomik ve siyasi olumsuzluklara karşın 2013 Ekim Fuarı’na kıyasla tekil ziyaretçi oranında 

%10’luk, yabancı tekil ziyaretçi oranında ise %28’lik artışla önemli bir başarıya imza attı. Her geçen yıl 

gerek ziyaretçi, gerekse katılımcı oranında hızla büyüyen “Istanbul Jewelry Show” Ekim Fuarı’nda 

yaşanan bir diğer önemli gelişme ise; Fuarı ziyaret eden ülkeler oranında bu yıl %13’lük artışla, toplam 
107 ülkeden önemli alıcı ve sektör profesyoneline ev sahipliği yapmış olması.  

 

 

       
 
29 yıldır UBM Rotaforte tarafından düzenlenen, “Istanbul Mücevher Fuarı”, bu yıl Ekim ayında 39.kez, 

tüm dünya genelinden mücevher sektörünü aynı çatı altında bir araya getirdi. Türkiye, Avusturya, 

Belçika, Çin, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Hindistan, Italya, Japonya, Güney Kore, 

Lübnan, Malezya, Meksika, Polonya, İspanya, İsviçre, İsveç, Rusya, Tacikistan, Tayland, Büyük Britanya, 

BAE ve ABD olmak üzere 26 ülkeden, altın takı, pırlantalı takı, incili takı, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, 

pırlanta, değerli taş, yarı değerli taş, inci, makina ekipman ve yan sanayii, altın montür, kalıp, yazılım, 

kutu, vitrin dekorasyon ve aydınlatma, kasa ve lojistik sektörlerinden, toplam  841 lokal ve uluslararası 

marka ve firmanın ürün ve hizmetlerinin sergilendiği, Uluslararası 39.”Istanbul Jewelry Show” Fuarı 30 
Bin m2’lik brüt alanda toplam 3 Hall’de gerçekleştirildi. 



 

 

 

Ziyaretçi Profili 
 
15,066 yerli ve yabancı sektör profesyonelinin ziyaret ettiği 39.“Istanbul Jewelry Show” Ekim Fuarı, 
%64’ü Türkiye genelinden, %36’sı ise dünya genelinden toplam 107 ülkeden mücevher sektörünün 

önemli alıcılarını ağırladı.  

 

Fuarı Ziyaret Eden İlk 20 Ülke 
Ülke Ziyaretçi Sayısı 

Türkiye                   9577 

Iran                   1004 

Rusya Federasyonu                      337 

Irak                      269 

Lübnan                      263 

Cezayir                      259 

Yunanistan                      214 

Azerbaycan                      169 

İtalya                      165 

Birleşik Arap Emirlikleri                      165 

Suudi Arabistan                      158 

Suriye                      145 

Tunus                      137 

Fas                      137  

Bulgaristan                      133  

Ukrayna                      133 

Hindistan                      125 

Mısır                      112 

İsrail                        91 

Almanya                        87 

Diğer                   1386 

 

T.C Ekonomi Bakanlığı, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği, Türkiye 

Mücevher İhracatçıları Derneği (JTR) ve KOSGEB tarafından desteklenen Istanbul Jewelry Show, aynı 
zamanda Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) kalite onayı ve Kalite Yönetimi Sistemi ISO-9001 belgesine 

sahip.  Doğu Avrupa’dan Yakın Asya’ya, Avrupa’dan Ortadoğu’ya, Kuzey Afrika’dan Türki Cumhuriyetler’ 

e kadar dünya çapındaki önemli alıcılarla, Türkiye mücevher sektörünü biraraya getiren “Istanbul 

Mücevher Fuarı” bir kez daha mücevher sektöründe uluslararası boyutta, önemli bir ticari köprü görevini 

başarıyla üstlendi. 

 
 



 

 

     
 

Katılımcı Görüşleri 

 
“Yabancı katılımındaki artış kendini belli ediyordu. İhracatın yüksek olduğu bu fuarda Beyrut, Rusya, 

Ürdün, Azerbaycan’dan yeni müşterilerle iş ilişkileri kurduk. Şöyle söylemek gerekirse Ekim fuarı Mart 

fuarlarından daha küçük olmasına rağmen bizim için oldukça memnun edici bir fuar oldu. “Mustafa Akın 
- Sade-İş / Türkiye 
 
“Memnun kaldığımız bir fuar oldu. Geçen Ekim fuarından daha fazla bir katılım vardı.  Bizim iş yaptığımız 

ülkelerin yanı sıra Libya, Lübnan ve İran’dan gelen ziyaretçilerden çok memnun kaldık. Siparişler alındı ve 

üretimlere başlandı.” Arif Başar – Suulin / Türkiye 
 

 “ 2014 Mart fuarınızda katılımcı olarak yer aldık, Ekim Fuarınızı da denemek istedik. Bu fuar bizim için 

çok başarılı bir fuar oldu ve fuar süresince standımıza gelen ziyaretçilerden çok memnun kaldık. 

Ziyaretçilerin yanı sıra, yeni müşteriler kazandığımız için de bizim için son derece tatmin edici, başarılı bir 

fuar oldu. Önümüzdeki 2015 Mart Fuarı’nda da katılımcı olarak yer almak için sabırsızlanıyoruz.” Su Ling 
- Spec Mücevherat / Malezya 
 
“Fuar genel anlamda başarılı geçti. Kuzey Afrika, Orta Doğu Hindistan ve Endonezya’nın yanı sıra, 

Azerbaycan’dan da yeni müşteriler kazandık. Hem ziyaretçi bakımından hem de yeni müşteri kazanımı 

açısından başarılı bir fuar geçirdik” Hasan Sevim- Tarz Model / Türkiye 

 

“Oldukça verimli bir fuar oldu.  Fuar sonrasında da, yoğunluktan fuar esnasında görüşemediğimiz 

müşterilerimiz halen bizleri ziyarete gelmekteler. Genel olarak, İran, Rusya, Suriye’den gelen ziyaretçiler 

bizi ciddi anamda memnun etti.” Safak Uçak - So-Tec Mücevherat  / Türkiye 

 
 “ Istanbul’daki Mücevher Fuarı’na katıldığımız için çok memnunuz. Umduğumuzun çok daha üzerinde 

bir sonuçla karşılaştık. Türkiye pazarına giriş yapmak için bizim açımızdan çok faydalı bir fuar oldu. 

Bunun yanı sıra çok sayıda müşteri kazanımımız oldu. Önümüzdeki  fuarlarınızda da kesinlikle katılımcı 

olarak yer alacağız” Ms. Liu – Future Pack / Çin 



 

 

 

“ Hem yerimizden, hem de fuardan çok memnun kaldık. Bu fuar sayesinde Türkiye gibi bir pazara giriş 

yaptık. Fuar süresince, yeni müşteriler elde ettik. Birçok yerli ziyaretçinin ingilizce bilmiyor olmasına 

karşın, ürünlerimize olan ilgisi çok fazlaydı.  Fuara yeniden katılıp, ürünlerimizi sergilemek istiyoruz, hem 

yeni müşteriler elde etmek, hem de bu güzel şehri gezebilmek için önümüzdeki “Istanbul Mücevher 

Fuar”larında da yer almak istiyoruz.” Molly  Zhen –  Dongguan YingKai Packaging / Çin  
 

“38 senedir bu sektördeyiz ve fuarlarınızın hemen hepsine katılıyoruz. Bu yıl diğer yıllara oranla yabancı 

ülkelerden gelenlerin sayısında artış söz konusuydu. Bu yıl yeni müşteri portföyümüze İtalya’dan müşteri 

ekledik, bunun yanı sıra Dubai ve Yunanistan dan da yeni iş ilişkileri kurdumuz firmalar mevcut. Genelde 

müşterilerimiz Kıbrıs, Bulgaristan, Fas, Tunus, Yunanistan gibi ülkelerden gelmektedir. Stant ölçüsü 

olarak 12m2 den başladık ve bu yıl 42m2 olan bir stantla Ekim fuarında yer aldık. Önümüzdeki Mart 

fuarına katılıyoruz ve bu fuardaki müşteri artışımızdan dolayı stant ölçülerimizi büyüterek 60m2 gibi bir 

stant ölçüsüyle yer almak istiyoruz. Bu fuarların bizler için en önemli faydası şu ki; yeni müşteri yeni 

müşteriyi getirmekte.” Rüştü Narter - Som Gümüş / Türkiye 

 

“Yaklaşık 10 yıldır Ekim ve Mart fuarlarına katılmaktayız. Bu fuar hareketli bir fuar oldu. Şirket olarak 
müşteri kitlemiz genelde Orta Doğu alıcısı ve beklediğimizin üstünde ziyaretlerle karşılaştık, yabancı 

ziyaretçi  artışı ve bu artışla orantılı olarak Dubai, İran ve Kuzey Afrika’dan gelen müşterilerimizdeki artış 

bizleri ayrıca sevindirdi.” Ahmet Yoldaş -  Akhas Mücevherat / Türkiye  

 

“Istanbul Mücevher Fuarının hem Ekim, hem de Mart fuarlarına katılmaktayız. Yabancı katılımın yüksek 

olması bizi mutlu etti. Müşterilerimiz arasına Rusya’dan gelen yeni müşteriler ekledik. Bu da bizi, 

sevindirdi.” Sermin Koç - Fiore Dore / Türkiye 
 

“Organizasyondan oldukça memnun kaldık. Müşteri kitlemiz genelde Kuzey Afrika ve Ortadoğu’dan 

gelmektedir. Yabancı ziyaretçi sayısında ki artış oldukça başarılıydı. Yerli katılımda yapılacak artış biz 
daha da memnun edecektir. Bu fuarda geçen yıldan farklı olarak Cezayir, İspanya ve Dubai’den yeni 

müşterilerle tanışma ve iş ilişkileri kurma şansı bulduk.” Arto Yamacıyan – Yamacıyan Mücevherat/ 
Türkiye  

 

“Yaklaşık 12 yıldır Ekim ve Mart fuarlarınıza katılıyoruz. Yabancı ziyaretçi açısından, beklentilerimizin 

üstünde oldu. Özellikle, Lübnan, İngiltere ve Yunanistan’dan  ziyaret eden müşterilerimize yenilerini.”  

Fahri Saygın - Tarz Alyans / Türkiye 

 



 

 

    
 

Ziyaretçi Görüşleri 

“ Fuarı ziyarete Dubai’den geliyorum.  Versaillea Jewellery LLC Şirketinin Yöneticisiyim. Bu fuarda birçok 

önemli bağlantı kurma imkanını buldum. Mart 2015 fuarınızı da ziyarete geleceğim.” Mohsen Fahad - 
Versailles Palace General Trading LLC & Versaillea Jewellery LLC / BAE 

“ Istanbul Jewelry Show’u her yıl ziyaret ediyorum. Geçen yılki Ekim Fuarına nazaran, yabancı ziyaretçi 

oranında ciddi bir yoğunluk gözlemledim.  Assos, Mert Alyans ve Atasay gibi firmalarla görüşmelerimi 

gerçekleştirdim.  Mart Fuarınızı da ziyaret ediyor olacağım”  Cafer Yorulmaz - Yorulmaz Kuyumculuk / 
Türkiye 

 
“ Istanbul Jewelry Show’un iyi organize edildiğini gördüm. Ziyaret etmek istediğim tüm firmalar bu 

fuarda yer alıyordu, böylece hepsini ziyaret etme imkanını buldum. Lavin Diamond, Vivid Diamond, 

Arabacı Diamond bunlardan bazıları. Önümüzdeki Mart Fuarı’nızı da mutlaka ziyaret edeceğim.” Ali Çelik 
– Alen Pırlanta / Türkiye 

 

            
 



 

 

“Istanbul Jewelry Show’u neredeyse 10 yıldır ziyaret ediyorum ve şunu söyleyebilirim ki her geçen 

fuarda çok daha başarılı oluyor. Tedarikçilerimizi ziyaret etme imkanını buldum.  Bunun yanı sıra, 

yabancı katılımcı firmalarla da görüşme imkanını bulduk. Bu yıl yabancı katılımcı ülkelerinin sayısı da 

geçen yıla göre daha fazlaydı.” Eyüp Can Başıbüyük – Seda Mücevherat / Türkiye 

 

“Istanbul Jewelry Show Ekim 2014 fuarını ziyaret etmek, yeni iş bağlantıları kurmak ve yeni firmalar ile 

tanışmak açısından oldukça faydalı oldu. Hem bu fuarı ziyaret ettiğim için, hem de genel anlamda fuar 
organizasyonundan son derece memnun kaldım. UBM Rotaforte ve çalışanlarının misafirperverliği 

oldukça iyiydi. Kesinlikle Mart 2015 fuarını da ziyaret edeceğim .” Dr. Kahaled Batarfi –  Tarıq Batarfi 
Establishment Gold &Jewelry / Suudi Arabistan   

 
“Ekim Fuarı hakikaten çok iyiydi.  Istanbul Mücevher Fuarını çok fazla alıcının ziyaret ettiğini gözlemledik. 

O yüzden de önümüzdeki fuarda ziyaretçi yerine katılımcı olmaya karar verdik. Böyle güzel bir 

organizasyon için UBM Rotaforte’ye teşekkür ederiz.” Mayur Ajitkumar Soni - Aayush Jewelrey Trading 
LLC / BAE 

 

                                                                     
Editör’ün 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, 29.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, 

 

2015 Yılı Fuarlarımız! 
 

40. “Istanbul Jewelry Show” Mart Fuarı; 12 – 15 Mart 2015! 
 

41. “Istanbul Jewelry Show” Ekim Fuarı; 15 – 18 Ekim 2015! 
 

www.istanbuljewelryshow.com 
 



 

 

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’In 

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. 


