
 

 

Fuar Sonu Raporu 
 

43. Uluslararası “Istanbul Jewelry Show”  
%19’luk Yabancı Ziyaretçi Artışıyla,  

87 Ülkeden 19 Bin’in Üzerinde  
Mücevher Sektörü Profesyoneline Ev Sahipliği 

Yaptı 
 
Istanbul, Türkiye – 17 Ekim 2016 – UBM Rotaforte tarafından düzenlenen, dünyanın 5. Büyük, 
Türkiye’nin ise alanında ilk ve tek Uluslararası nitelikli Mücevher İhtisas Fuarı, Uluslararası “Istanbul 
Jewelry Show” Türk Ekonomi Bankası (TEB) sponsorluğunda, İstanbul’da  43. kez sektör 
profesyonellerini buluşturdu. 
 
Yurtdışından 87 ülkenin yoğun ilgi gösterdiği 43.Uluslararası “Istanbul Jewelry Show” gerek Türkiye, 
gerekse dünya genelinden 19 Bin’in üzerinde, mücevher sektörü profesyoneli tarafından ziyaret edildi. 
Sadece sektör profesyonellerinin ziyaret edebildiği ve halka kapalı gerçekleştirilen, 4 günlük fuar 
süresince ihracıtımıza yönelik önemli katkılar yaratıldı. Geçtiğimiz Ekim Fuarına kıyasla, toplam ziyaretçi 
oranında %12’lik ziyaretçi artışı sağlayan “Istanbul Jewelry Show” yabancı ziyaretçi oranında ise 
%19’luk yükselişle son derece önemli bir rekora imza attı. Fuar ziyaretçi trafiğinde öne çıkan ve gerek 
ülke ekonomimiz, gerekse Türkiye Mücevher sektörü ihracatımız açısından, bir diğer önemli gelişme ise 
uzunca bir süredir durağan bir seyr izleyen Türkiye – Rusya ticari ilişkilerinin, iki ülke arasında siyasi 
açıdan yaşanan olumlu gelişmelerin neticesinde, 1 yıllık aradan sonra Rusya Federasyonu’ndan ziyaret 
eden mücevher alıcılarının da fuarı yeniden ziyaret etmeye başlaması ve  Rusya’nın yeniden ziyaretçi ilk 
20 ülke yer alması oldu.    
 
19.505 ziyaretçinin %48’inin 87 ülkeden gelen yabancı mücevher sektörü profesyonellerinden 
oluştuğu, Türk Ekonomi Bankası (TEB) sponsorluğunda, 43. Uluslararası “Istanbul Jewelry Show”, 30 
Bin m2’lik brüt sergi alanında, 3 Hall’de gerçekleştirildi. Mücevher sektörünün önemli oyuncularının 
ürün ve hizmetlerinin sergilendiği Uluslararası ‘‘İstanbul Jewelry Show’’da 800’ün üzerinde yerli ve 
yabancı firma çok özel koleksiyonlarını ve ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.  
 

Ziyaretçi Profili 
 
13 – 16 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen, 43. Uluslararası ”Istanbul Jewelry Show” Ekim Fuarı,  



 

 

87 ülkeden, %48’i yabancı, toplam 19,505 yerli ve yabancı sektör profesyoneli tarafından  ziyaret edildi. 
Fuara olan yoğun ilgi ve yabancı ziyaretçi oranındaki %19’luk, toplam ziyaretçi oranındaki ise %12’lik 
artış, gerek Türkiye mucevher sektörünün, gerekse “Istanbul Jewelry Show” Fuarının ve bölgenin 
uluslararası arenadaki önemini bir kez daha ortaya koydu.  
 

FUARI ZİYARET EDEN İLK 20 ÜLKE 

ÜLKE 
ZİYARETÇİ 

SAYISI 
Türkiye 10.147  

İran 1.666  
Irak 823  
Cezayir 531  
Suudi Arabistan 435  
Lübnan 390  
Ürdün 341  
Birleşik Arap Emirlikleri 301  

Suriye 277  
Tunus 249  
Ukrayna 248  
Bulgaristan 245  
Rusya Federasyonu 234  
Mısır 227  
Hindistan 224  
Azerbaycan 220  
ABD 218  
Yunanistan 212  
Yemen 196  
İtalya 179  
DİĞER                  2.142  

 
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.     

Bir Sonraki Fuarımız! 
44.  “Istanbul Jewelry Show”; 

16 – 19 Mart 2017! 



 

 

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 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-Oro Arezzo, Hindistan-Mumbai’de 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. 


