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MÜCEVHER
SEKTÖRÜNÜN ATILIM

VİZYONU



W i t h

Halkbank - Turkishtime Ortak Akıl Toplantıları’nın 16.’sında mücevher 
sektörünün kanaat önderleri bir araya geldi. Gündemde, KKDF, Ata 

Karnesi, Dubai’de getirilen yüzde 5 verginin Türkiye için doğurduğu fırsat, 
ayar evlerinin uluslararası niteliğinin sağlanması, turizm bölgelerinde 

gerçekleşen satışların da ihracat sayılması gerektiği gibi konular  
ve bunlarla ilgili somut çözüm önerileri vardı.
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DEĞERİ ANLAŞILMASI  
GEREKEN MÜCEVHER

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

diğer sektörlerde bulunan anlaşmazlıklar da mevcuttu elbette.



W i t h

Bir tarafta “ithalata ağır vergi koyalım, 
herkes Türk Mücevheri kullansın” diyen 
bir kesime karşı, “olmaz öyle yanlış iş” 
diyerek küresel rekabetin kurallarını 
hatırlatan bir başka kesim vardı. benim 
kararım belli: Markalaşmak için küresel 
markaları engellemek akıllıca değil. Yine 
de bu görüşleri seslendirenleri dikkatlice 
dinliyorum. belki önemli bir yaklaşım 
yakalarım diye. Toplantı masasının 
etrafında sektörün hatırı sayılır kanaat 
önderleri varken, fırsat bu fırsat onları 
konuşturup bol bol not aldım. bana 
ilginç gelen şu oldu: Piyasada kıyasıya 
rekabet içinde olan isimlerin sağduyulu 
fikirlerde birleşmesi ve markalaşma 
adına ortak bir vizyonda bulunmaları. 
Tasarım ve üretim konusunda ekiplerini 
ve mağaza zincirlerini kurmuş olan 
sektör temsilcilerinin yanında bir ya da 
iki  mağazalı kuyumcuları temsil eden 
kanaat liderleri de masanın etrafında 
bulunuyordu. bazı konularda anlaşmakta 
zorlanan taraflar, sektörün algısının 
bazı gelişmeler sebebiyle bozulduğu 
ve düzeltilmesi gerektiği konusunda 
hemfikirlerdi. Mücevher sektörünün bir 
ülkenin çizgisini göstermekte ne kadar 
önemli olduğunu hatırlatmakta fayda 
olduğu ortada. Mücevherin şekli, çizgileri 
ve tasarımı aynı zamanda bir ülkenin 
değerlere olan bakışını da gösteriyor. bu 
açıdan değerlendirdiğimizde, Türkiye’nin 
son bir yılda gölgelenmeye çalışan 
algısını karar alıcıların gözünde tekrar 
parlatacak sektörlerin başında yer alıyor.
katılımcıların bazıları “birlik kurmak” 
lazım diye direttiler. Diğerleri bunun nasıl 
bir fayda getireceği konusunda herhangi 
bir fikir birliğine varamadılar. bir başka 
tartışma da yetkili ayar evleri üzerine 
oldu. Detaylarını ilerleyen sayfalarda 
bulacaksınız. Herkesin fikir birliğinde 
olduğu konulardan biri de İstanbul’daki 
Tarihi Yarımada’nın bir cazibe merkezi 
haline getirilmesi gereğiydi. Özellikle 
terör saldırıları ve 15 Temmuz’daki 
alçak girişimden sonra yabancılarda 
ciddi bir “güvenlik endişesi” oluştuğu 
herkes tarafından kabul ediliyor. Sadece 
terör değil, dolandırıcılık ve kapkaç 
vakaları da can sıkan gelişmeler içinde. 
Sektörün kanaat önderlerinin bu konuda 
bir girişimde bulunması gereği, genelde 
kabul gördü. bir başka nokta da devletin 
ortaya koyduğu ar-Ge, marka ve tasarım 
teşvikleriydi. bu tip teşviklerin sürekli 
olarak sanayi firmaları göz önüne 

alınarak tasarlandığı ancak Türkiye’deki 
işletmelerin yüzde 95’inden fazlasında 
10 kişiden az insan çalıştırıldığının göz 
ardı edildiğinin altı çizildi. Vergilendirme, 
sektörün derdini anlatmakta zorluk çektiği 
bir başka konu. ne vatandaşlar ne de 
devlet organlarına bu konuda dertlerini 
anlatamadığını düşünüyor sektör 
temsilcileri. Ham maddesi ithal olan bir 
sektöre çıkarılan engelleri dinledikçe 
hayretten hayrete düştüm diyebilirim. 
burada misafir ettiğimiz diğer sektörler 
gibi, mücevher sektörünün de kitaplara 
sığmayacak problemlerini dinledim. 
bugüne kadar anlattıkları problem sayısı 
kadar problemi de çözmüşler. büyük  
bir başarı demek lazım. Mücevher 
sektörünün tanıtımla ilgili de problemleri 
var. Türkiye’deki tüm sektörler gibi…   
bu konuda değişik tarafların mükerrer iş 
yapması veya çelişkili mesajlar vererek 
algıyı bulandırması ciddi şekilde eleştirildi. 
ancak ben kendi adıma “falanca ülkenin 
mücevherleri iyidir” diye bir reklam 
politikası hiç duymadım. İlk önce ülke 
imajının ve algısının yükselmesi lazım ki, 
sektörlere ışık verecek bir faydası olsun.  _ 

 Kimdir? 

Prof. Dr.  
EMRE ALKİN
Kemerburgaz  

Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı /  

Turkishtime Toplantı 
Moderatörü

1969 yılında İstanbul’da  
doğan Emre Alkin, 

İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi İngilizce 
İktisat Bölümü’nü bitirdi. 
2002 yılında profesör 

oldu. Çukurova Holding, 
Anadolu Endüstri Holding, 

Doğan Holding ve 
Altınbaş Holding’de çeşitli 
sorumluluklar üstlendi. TİM 
Genel Sekreterliği, Türkiye 

Finansman Şirketleri 
Genel Sekreterliği, Vergi 

Konseyi üyeliği ve Türkiye 
Futbol Federasyonu Genel 

Sekreterliği yaptı.

Mücevherin şekli, çizgileri 
ve tasarımı aynı zamanda 
bir ülkenin değerlere olan 
bakışını da gösteriyor.
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EmrE Alkin: Değerli katılımcılar 
hepiniz hoş geldiniz. bu on altıncı 
toplantımız olacak. Mücevher 
sektörü benim de içinde olduğum 
bir sektör. Sizden fazla bilmediğim 
ortada ama moderasyonu daha 
kolay olacak. bunun iki nedeni var: 
birincisi az önce dediğim gibi bir 
nebze içinde olmam diğeri de sizin 
sektörü çok iyi bilmeniz. Yaptığımız 
diğer on beş toplantıda zaman zaman 
gördük ki bazı katılımcılar kendi 
şirketlerini çok iyi bilse de sektöre 
yeteri kadar hakim değiller. Önümde 
bazı sorular var. ben soruları dört 
bölüme ayırdım. bir tanesi sektörün 
güncel durumu, iç pazardaki ve 
dış pazardaki durum nedir? Diğeri, 
gelecekle ilgili ne düşünüyorsunuz? 
ar-Ge ve inovasyon çalışmaları neler? 
Finans sektörü ve mücevher sektörü 
arasındaki bağlantının nasıl olmasını 
istiyorsunuz? 

AyhAn GünEr: Öncelikle davete 
icabet ettikleri için herkese teşekkür 
ediyorum. bu toplantının amacı, 
Mücevher İhracatçıları birliği olarak 
yalnızca kendimize değil, sektörün 
bütün aktörleriyle birlikte sektör adına 
bir vizyon tespit etmek. burada sizin 
fikirleriniz önemli, sizin verdiğiniz 
fikirler doğrultusunda biz gelecek için 
ne yapabiliriz, ihracatı artırmak için 
neler yapabiliriz, sorularına cevap 
bulmak için buradayız.

korkmAz kAyA: Türkiye’nin toplam 
ihracatının artırılmasında stratejik 
rol oynayan sektörlerle bir araya 
geldiğimiz ortak akıl toplantımıza 
hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime 
başlamadan önce hepinizi saygıyla 
selamlıyor ve toplantımızın verimli 
geçmesini diliyorum. Turkishtime 
dergisi işbirliğiyle bir yılı aşkın süredir 
devam eden ortak akıl toplantıları, 
bir yandan sektör temsilcilerinin 
diyaloğunu artırma vazifesi görürken, 
reel sektörle temas noktasında 
bizlere de önemli katkılar sağlıyor. 
bugünkü buluşmamızda mücevherat 
sektörünün siz değerli temsilcileri 
ile sektörün gündemini, yaşanan 
sorunları ve çözüm önerilerini 
tartışarak ortak aklı bulacak 
ve sektörün yeni yol haritasını 
birlikte çizeceğiz. bu toplantıdan 

Türkiye’de mücevher ihracatı son 
10 yılda ciddi ölçüde arttı ve bu sektörde 
Türkiye lider ülkelerden biri haline 
geldi. Ancak sektör temsilcilerine göre 
sektörün hala çözmesi gereken birçok 
konu var. Bunların başında KKDF sorunu 
geliyordu ki, bu mesele sayfalarımız 
yayına hazırlanırken hükümet tarafından 
sonuca ulaştırıp çözüme kavuşturuldu. 
Katılımcılar, Dubai’de getirilen yüzde 
5 verginin Türkiye için bir avantaja 
dönüşebileceğinin altını çizdi. Kuyumculuk 
Meslek Kanunu’nun çıkarılması gereği 
vurgulandı. Türkiye Kuyumcular Birliği 
örgütlenmesinin mutlaka çözüme 
ulaştırılması gerektiğinin altı çizildi. 
Türkiye’deki ayar evlerinin durumuna 
da değinen katılımcılar, bu kurumların 
uluslararası geçerliliği olacak şekilde 
nitelikli hale getirilmesi gerektiğini 
vurguladılar. Tarihi Yarımada’nın turistler 
için bir alışveriş bölgesi haline getirilmesi 
ve turizm bölgelerinde gerçekleştirilen 
satışların da ihracat sayılması gerektiğini 
vurgulayan katılımcılar, bankaların altınla 
kredi vermesinin de sektör için oldukça 
faydalı olacağını belirttiler.
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çıkaracağımız notlarla, sektörünüz 
için finansal destek ve danışmanlık 
noktalarında neler üretebileceğimize 
dair önemli veriler elde edeceğiz. 
Türkiye’de 79 yıldır Esnaf ve kObİ 
bankacılığı’nın öncüsü Halkbank 
olarak, ekonomiye değer katmak ve 
ülkemizi dünya sıralamasında üst 
sıralara taşımak için var gücümüzle 
çalışıyoruz. bu noktada, sizlerle bir 
arada olmak, sizi dinlemek bizim 
için çok önemli. Sektöre ilişkin tespit 
ve önerilerimize geçmeden evvel, 
bankamızın finansal performansı 
hakkında bazı veriler paylaşmak 
istiyorum. 2017 ilk çeyreğinde 
toplam mevduatımız 158 milyar 
Tl’ye ve toplam kredilerimiz 218 
milyar Tl’ye ulaşmıştır. Halkbank 
olarak topladığımız mevduatın 
oldukça üzerinde bir kredi hacmi 
yaratarak reel sektör başta olarak 
ekonomimize olan desteğimizi 
sürdürdük. konvansiyonel 
bankacılık faaliyetlerimizin 
yanında gönüllü olarak destek 

verdiğimiz, sektörlerimize 
ilişkin stratejileri ve gündem 
maddelerini değerlendirdiğimiz, reel 
sektörün taleplerini bizzat sektör 
temsilcilerinden dinleme imkanı 
bulduğumuz buluşmaların büyük 
önem taşıdığına inanıyoruz. biz 
her zaman, sizlerden aldığımız geri 
bildirimler sonrasında üzerimize 
düşen sorumlulukları yerine 
getirebilmek için hızla harekete geçen 
bir bankayız. Halkın bankası olarak 
burada oluşan talepler sonrasında 
mevcut çözümlerimizin yanında 
sektörünüzün ihtiyacı olan diğer 
finansal çözümlere de odaklanacağız. 
Ekonomik ve sosyal anlamda zorlu 
geçen bir yılın ardından, Türkiye  
2017 yılına oldukça umutlu başladı. 
Türkiye ekonomisi ilk çeyrek sonunda 
büyük bir başarıya imza atarak,  
yüzde 5 oranında bir büyüme yakaladı. 
bu olumlu tablonun önümüzdeki 
dönemlerde de devam etmesini 
ve ihracata olumlu yansımasını 
umut ediyoruz. İhracatçılarımızın 

W i t h

Ayhan Güner, Dubai’de 
gelecek olan yüzde 5 
verginin Türkiye için 

çok büyük avantaj 
olduğunu vurguladı.

 Kimdir? 

AyhAN GüNER
Mücevher İhracatçıları Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı /  
ON Mücevherat Yönetim  

Kurulu Başkanı

Güner, iş hayatına gıda 
sektöründe babasıyla birlikte  
Ay Market’i kurarak başladı. 

1981 yılında Ay Market’ten ayrılıp 
Stork’s firmasıyla mücevher 

sektörüne geçiş yaptı. Stork’s 
firmasında 20 yıl üst düzey 
yöneticilik yaptıktan sonra 

kendi firması ON Mücevherat’ı 
kurdu. ON Mücevherat’ın 

yurtiçinde İstanbul, Trabzon, 
Kayseri, Şanlıurfa; yurtdışında 
Belçika, Dubai, Kiev, Moskova, 

Ukrayna, Romanya, Soçi ve 
Kazakistan’da toptan satış 

ofisleri bulunmaktadır. Mücevher 
ihracatında 2013 yılına 

bakıldığında şirket üçüncü sırada 
bulunuyor. 2011 yılında İMMİB 
Yönetim Kurulu Başkanlığına 

seçilen Güner, yeni dönemde de 
görevine devam ediyor.   
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anlaşmalı alanlara yönlendirmeleri 
nedeniyle kuyumcu dükkanlarına 
giden turist sayısının düşmesi gibi 
konuların sektörün gündeminde 
olduğunu gördüm. Sözlerime son 
vermeden önce sektörünüzde faaliyet 
gösteren firmaların ihtiyaçlarına 
elimizden geldiğince cevap vermeye 
hazır durumda olduğumuzu tekrar 
hatırlatmak istiyorum. Sektörün 
gelişimi için atılacak adımlar 
noktasında herkesin elini taşın 
altına koyacağına olan sonsuz 
inancımla, bu anlamlı toplantının 
gerçekleştirilmesinde emeği geçen 
herkese şükranlarımı sunuyorum. 
Sözü gündemin gerçek sahibi  
olan siz değerli sektör temsilcilerine 
bırakıyor, beni dinlediğiniz için 
teşekkür ediyorum. 

EmrE Alkin: Gündemde kkDF 
sorunu var. Gümrüklerde ülkeye 
altın girişi sorunu var mı? Son 
çıkan teşviklerden faydalanabiliyor 
musunuz? Devlet sektöre nasıl 
bakıyor? Yüksek lisans dersi verdiğim 
dönemde bir tanımla karşılaşmıştım. 
“Devlet, mal ve hizmet üretiminin 
maliyetini düşürmek için yatırım 
yapar” diyor. Sizin sektörünüze 
dair tarihte ya da günümüzde böyle 
girişimler var mı? Söz serbest, 
buyurun efendim.

AyhAn GünEr: Devlet bize külçe 
altın ticareti açısından yaklaşıyor. 
Mücevher sektörünün ihracatının 
yüzde 70 artırmış olmasıyla, 3 senede 
gelirinin 1 milyar dolardan 4 milyar 
dolara çıkmış olmasıyla ilgili hiç 
soru gelmiyor. kuyumcukent’e 60 
tane yeni firma geldi, orada üretim 
yapıyorlar sonra Irak’a ihracat 
yapıyorlar. Dubai’de yüzde 5 vergi 
gelecek, dolayısıyla çok fazla yabancı 
şirket buraya gelecek burası bizim 
için büyük avantaj olabilir. bu işin bir 
tarafı. Eğer biz kuyumcukent’te 17 bin 
kişi çalışıyor, kapalıçarşı’da 25 bin kişi 
çalışıyor diye bakıp, üretim kısmını 
anlatamazsak bize altınla ilgili kötü 
bir yaklaşım oluyor. Yani sektöre 
altın bazlı olarak bakıyorlar ama 
sektöre asıl katma değeri sağlayan 
elmaslı mücevher üretimidir. bunu 
yeterince anlatamamış olabiliriz. 
kkDF’yle ilgili de bundan yaklaşık 5 

Dünyada mücevherat sektörüne 
en büyük ilgi, alım gücü yüksek 
olan ülkelerdendir. bu ülkelerden 
gelen turistlerin de ilgisinin yüksek 
düzeyde olduğu sektörün, ülkemizin 
ihracat hedefleri içinde yeri tabii ki 
çok önemlidir. Sektör olarak güçlü 
olduğumuz pazarlarda gücümüzü 
korumaya devam ederken, alternatif 
pazarları da ihmal etmemeli ve 
yeni pazarlara yelken açmalıyız. bu 
noktada sektörün büyük oyuncuları 
olarak sizlerin; ar-Ge, inovasyon 
ve katma değeri yüksek ürün 
üretimini sürekli gündeminizde 
tutarak sektörün diğer oyuncularına 
da öncü olacağınıza inanıyoruz. 
Mücevherat sektörünü ileri taşımak 
için sektörün mevcut durumunu, 
sorunlarını ve fırsatları rasyonel 
bir gözle ele almamız gerekiyor. 
bu amaçla, toplantı öncesinde 
küçük bir araştırma yaparak sektör 
temsilcilerimizin taleplerine baktım. 
Gümrük Hizmetleri’nde Tek Pencere 
Sistemi, kıymetli taşların kaynak 
kullanımını Destekleme Fonu’ndan 
muaf tutulması, taksit sınırlaması ve 
turizm acentalarının yabancı turistleri 
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da performanslarıyla moral verici 
haberlere imza attığı bu dönemde, 
mücevherat yüz akı sektörlerimizden 
biri oldu. Son dönemlerde ekonomi 
gündemimizde yer alan konular 
arasında yer alan Türk lirası ile 
ihracata 2017 yılında en büyük 
katkı sizler sayesinde mücevherat 
sektöründen geldi. Tl kullanılarak 
yapılan ihracattaki artışın önemli 
bir kısmını tek başına mücevherat 
sektörünün gerçekleştirmesi 
ihracat hedeflerimizde sektörün 
ve temsilcilerinin önemini bize bir 
kez daha kanıtlamış oldu. Sektöre 
ilişkin önemli bir diğer konu ise, 
altın üretiminin 2017 ilk yarısında 
2016’yı geçmesidir. 2017 yılının ilk 
çeyreğinin altın üretimindeki bu 
muazzam gelişmenin, üretimin 
yaklaşık yüzde 30-40’ının ihraç 
edildiği düşünüldüğünde bize bu 
sektöre ilişkin ihracat performansında 
önemli sinyaller vermektedir. 
Türkiye, dünya altın mücevherat 
üretiminde ilk üç ülke arasında 
bulunmakla birlikte, pazar büyüklüğü 
açısından ise dünyanın en büyük 
beş pazarı arasında yer almaktadır. 

Korkmaz Kaya, mücevher sektörü temsilcilerine altınla kredi verilmesinin sektör için  
çok faydalı olacağını, Halkbank olarak bu konu üzerinde çalıştıklarını belirtti.



W i t h

geldiğimiz bütün konular altın 
ihracatının cari açığa olan etkisi gibi 
negatif konular oldu. basın tarafında 
ekmekte kDV var, pırlantada kDV 
yok gibi tartışma konuları gündeme 
geldi. Dolayısıyla bugüne kadar 
mücevher ihracatçılarına diğer 
sektörlere olduğu gibi bir ihracatçı 
gözüyle bakılmadı. Yani bu sektör ne 
kadar ihracat yapıyor, ne kadar kişi 
çalıştırıyor diye bakılmıyor. ancak 
mücevher sektörü yoğun emek 
üzerine kurulu bir sektördür, en 
küçük atölye 10-20 kişiden başlıyor. 
Dolayısıyla kamuoyu tarafında 
sıkıntılıyız, kendimizi anlatmayı bir 
türlü beceremedik. neden bu kadar 
ithalat gerçekleşti, İran’a neden bu 
kadar ihracat var gibi konularla karşı 
karşıya kalıyoruz. bizim bunlarla hiç 
alakamız yok, biz ürünümüzü işleyip 
satmaya çalışıyoruz. biz bunları 
anlatamıyoruz. Yapamadıklarımıza 
baktığımız zaman çıkan sonuç PR ve 
lobi faaliyetlerini yürütemediğimiz 
oluyor. bu kısmı maalesef göz ardı 
ettiğimiz ortaya çıkıyor. Sektörün 
birliklerinin ve derneklerinin 

ay önce ilk cezalar geldi. Faizleriyle 
birlikte yaklaşık 25 milyon lira. En son 
geldiğimiz nokta ise, Maliye bakanı 
Sayın naci ağbal, bir bakanlar kurulu 
kararıyla kıymetli taş ithalatında 
kkDF oranının sıfırlanacağını 
belirtti. İhracatla ilgili son yıllardaki 
en büyük artışı bu yıl yaptığımıza 
da bir vurgu yapayım. Son 6 ayda 
ihracat yüzde 60-70’e yakın arttı. 
Devlet bazında da ihracatın bu 
kadar artması dikkat çekti. neticeye 
geldiğimiz zaman hakikaten çok 
büyük bir fırsat var. Dubai’de yüzde 
5 vergi geldi, diğer yerlere de geliyor. 
bütün arap ülkelerinde yüzde 5 
vergi var. Olmayanlara da geliyor. 
biz buraları merkez yapabiliriz, bu 
bölge üzerinden çok büyük bir atılım 
gerçekleştirebiliriz. 

mustAfA kAmAr: bundan önceki 
toplantılarda arkadaşlarla ihracatı 
nasıl artırabiliriz diye uzun uzun 
konuştuk. Önce kamuoyu ve devlet 
bize nasıl bakıyor diye araştırdık. 
Zaten devlet hiçbir zaman bizi 
ihracatçı olarak görmedi. Gündeme 

 Kimdir? 

KORKMAZ KAyA
Halkbank Eski KOBİ 

Pazarlama-1 Daire Başkanı 

1968 yılında Zonguldak’ta 
doğan Korkmaz Kaya, Ankara 

Üniversitesi Basın Yayın 
Yüksekokulu Gazetecilik ve 

Halkla İlişkiler Bölümü mezunu. 
Bankacılık kariyerine 1993 
yılında Osmanlı Bankası’nda 
başladı. Sırasıyla Demirbank 
A.Ş.’de Kurumsal Pazarlama 
Yönetmenliği, Egebank A.Ş., 
Şekerbank A.Ş., Denizbank 

A.Ş. ve Asya Katılım Bankası 
A.Ş.’de şube ve kurumsal 

şube müdürlüklerinde görev 
yaptı. 2014 yılında Halkbank 
bünyesine katılan Korkmaz 

Kaya, toplantının gerçekleştiği 
tarihte KOBİ Pazarlama-1 Daire 
Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen, dünyada altın konusunda ilk 3'te 
olduğumuzu madende de rezerv açısından iyi konumda bulunduğumuzu vurguladı.

 Kimdir? 

AyşEN EsEN
İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su

1962 yılında İstanbul’da 
doğan Ayşen Esen, Boğaziçi 

Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 

Bir dönem devam eden 
mühendislik tecrübelerini 
takiben, kariyerini ağırlıklı 
olarak sanayi şirketlerinde 

devam ettirdi.  2002 yılından 
bu yana Işıklar Holding, Sistem 
Grubu, Mazhar Zorlu Holding, 

CNR Holding şirketlerinde 
Genel Müdürlük, İcra Kurulu 

Başkanlığı ve Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerinde bulunan 

Esen, bir dönem kendi 
şirketinde doğrudan pazarlama, 

stratejik planlama ve Müşteri 
İlişkileri Yönetimi alanlarında 

yönetici - ortak olarak yer aldı. 
Esen, 2013 yılından bu yana 
İstanbul Altın Rafinerisi’nde 

CEO olarak görevini 
sürdürmektedir.
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norAyr işlEr: Özellikle son 
iki yıldır tüm sektörün geleceğini 
yakından ilgilendiren 81 il ve 
ilçesindeki kuyumcu oda ve dernek 
başkanlarımızla birlikte Mücevher 
İhracatçılar birliği ve İstanbul Ticaret 
Odası kuyumculuk komitesi’nin 
de içerisinde bulunduğu “Türkiye 
kuyumcular birliği” kurma gibi bir 
çalışmamız var. bu kapsamda, sektör 
olarak birlik Yasa Taslağı çalışmamızı 
tamamladık ve Gümrük ve Ticaret 
bakanımız Sayın bülent Tüfenkçi’ye 
sunduk. birlik’le birlikte Türkiye 
kuyumculuğunun ülkemizin 2023 
hedeflerine daha çok katkı sunacağına 
inanıyoruz. birlik kurma yönündeki 
talebimizi Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a da sunmak 
istiyoruz. kendisinden tüm oda ve 
dernekler adına bir görüşme talebimiz 
olmuştu. bu önemli görüşmenin 
önümüzdeki süreçte gerçekleşeceğine 
inanıyoruz. bu konuda profesyonel 
olarak ciddi yasal çalışmalar yaptık 
ve konuyu belli bir noktaya kadar 
taşıdık. şu an çalışmaları sonlandırdık 
ve Sayın Gümrük bakanı da konuyla 
yakından ilgileniyor. biz, sektör 

fikir birliği sağlayamamasından 
dolayı kamuoyuna da kendimizi 
anlatamadık. Gündeme gelme 
sebeplerimiz hep farklı konular oldu. 
aşmamız gereken konuların başında 
PR ve lobi geliyor. İhracata direk 
yüzde yüz etki yapacak konularla ilgili 
dertlerimizi anlatamıyoruz. 

EmrE Alkin: İhracat 2023 hedefinde 
kuyum ve mücevherat ihracatı 
neredeyse ilk 10’a girecek şekilde 
konumlandırılmıştı. 12’inci sıradaydı, 
aslında büyük ihracat gerçekleştirecek 
sektör olarak bakılıyor. 

mustAfA kAmAr: bizim diğer 
birliklerden ayrılan bir özelliğimiz de 
var. biz diğer sektörlerde olmayan 
dolaylı ihracata sahibiz. bizim diğer 
sektörlerden çok yüksek bir turizm 
ihracatımız var. Son zamanlarda 
azalmasına rağmen laleli ihracatımız 
var. bunları da birleştirdiğimiz zaman 
rakamlarımız 2-3 misline çıkıyor. 

EmrE Alkin: Planlama tarafında 
devletin kabul ettiği bir büyüklüğünüz, 
ciddiyetiniz var. 

Cihan Kamer, “Şirketler ve markalar kendi kabiliyetleriyle ve özverileriyle  
bir yerlere geliyor, başarıyı yakalıyor” dedi.

 Kimdir? 

CİhAN KAMER
Atasay Grup Yönetim  

Kurulu Başkanı

2003-2006 yılları arasında 
İstanbul Değerli Maden ve 

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 

görevinde bulunan Kamer, aynı 
dönemde TİM İcra Komitesi’nde 

de Yönetim Kurulu Muhasip 
Üyesi olarak görev yapmıştır. 

Kamer, 1984-1987 yılları 
arasında İstanbul Kapalıçarşı 
Serbest Piyasası’nda döviz ve 
altın alım-satımı konularında 
ticari faaliyetlerde bulunmuş, 

firmalara da danışmanlık 
hizmeti vermiştir. 1987-1990 

yılları arasında döviz alım-satımı 
alanında faaliyet gösteren 
Randıman Döviz A.Ş.’nin, 

1989–1990 yılları arasında 
ise İstanbul’da Hisse Senetleri 

ve Tahvil Piyasası’nda aracı 
kurum olarak faaliyet gösteren 
Deha Menkul Kıymetler A.Ş.’nin 
kurucu ortaklığını üstlenmiştir. 
Gayrimenkul geliştirme şirketi 
Emaar Properties’ın Türkiye’ye 

gelmesine öncülük etmiştir.

 Kimdir? 

EMİL GüZELİş
Zen Pırlanta Yönetim  

Kurulu Başkanı

Güzeliş, 1987’de Kapalıçarşı’da 
Emil Kuyumcusu isimli ilk 

mağazasını açtı. Pırlantaya 
yönelerek ilk atölyesini  

1998 yılında kurdu. 10 kişilik 
bir atölyede pırlanta üretimine 

başlayarak, ürünlerini hem 
yurtiçinde hem yurtdışında 

satmaya başladı. 2000 yılında 
ise Türkiye’nin en büyük pırlanta 

perakendecisi olma hedefiyle 
Zen Pırlanta markasını yarattı. 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
işbirliği ile Türkiye’de ilk pırlanta 

akademisini kurarak, pırlanta 
ve değerli taşlar konusunda 3 

binin üzerinde sektör çalışanına 
eğitimler verildi. İstanbul 

Değerli Maden ve Metalciler 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak aktif görev almaktadır.
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bizzat ya kendisi ya da anlaştığı diğer 
özel ayar evine yaptırabilir. Mevcut 
uygulama, sektör firmaları arasında 
haksız rekabet oluşturduğuna 
inanıyoruz. Çünkü, ihraç ettiği 
veya ithal edeceği mallara aynı 
kişilerin ekspertiz raporu vermesi 
ticaretin ruhuna aykırı olduğu gibi, 
bazı istenmeyen sonuçların da 
ortaya çıkmasına neden olabilir. 
ayrıca, kuyumculukta iş yeri açma 
standartlarının gözden geçirilmesinde 
yarar vardır. kuyumcular birliği’ni 
kurabilirsek bu standartlar 
çıkarılacak yönetmeliklerle daha 
sağlıklı bir noktaya gelecektir. 
kuyumcu ustalarının da devlet 
koruma altına alınması konusu var. 
Yurtdışında temsil eksikliğimiz ve 
marka değerlerimizin olmaması 
konusunu da konuşmamız 
gerektiğine inanıyorum. Turizm 
bölgelerinde mücevher satışının da 
çok önemli olduğuna inanıyorum, 
bu satışların da ihracat sayılması 
gerekiyor. Hem ihracat sayılmalı, 
hem de yüzde 40-50 komisyonla bu 
işlerin dönmeyeceğini anlatmamız 

olarak kendimizi ayrıştırmamız 
gerektiğine inanıyoruz. kuyumculuk 
sektörü, anadolu ve Mezopotamya 
topraklarında 6 bin yıllık kadim 
bir kültüre ve geçmişe sahip. 
Ülkemiz açısından da stratejik 
önem ve özelliklere sahip. Makro 
ekonomide üretim, ihracat ve ithalat 
bakımından kilit bir role sahip. belki 
de ülkemizde dünya liderliğine 
oynadığımız yegane sektörlerden 
biri… bu nedenle kuyumculuk, katma 
değeri yüksek ve diğer mesleklerle 
kıyaslanmayacak özellikleri 
barındrıyor. başka bir meslek grubuyla 
bir arada temsil edilemeyeceğimizin 
doğru olmayacağını düşünüyorum. 
kuyumcular birliği’nin acilen 
oluşmasının sektöre ve ekonomimize 
katkı sağlayacağına inanıyorum.  
birlik oluşumu, sektörümüzün gelecek 
nesillere taşınmasına pozitif şekilde 
etkileyecek. İkinci olarak kıymetli 
taşlar ve kkDF. bu konuda da İstanbul 
kuyumcular Odası Yönetimi olarak iki 
kez Maliye bakanı Sayın naci ağbal’la 
bir araya geldik. ancak, bu konuda 
asıl sıkıntı; geriye dönük tahakkuk 
eden cezalarda… Sektörümüz, 
Gümrük yetkililerinin “kıymetli 
taşlar da kkDF’den muaftır.” yazılı 
beyanlarına göre yaptığı resmi 
ithalatla kkDF konusunda geriye 
dönük 3 kat artırılmış, faiz tahakkuk 
eden cezaların da iptal edilmesi 
gerekiyor. Sektörümüzün diğer bir 
kanayan yarası yetkili özel ayar 
evleri. buna da değinmek istiyorum. 
ayrıştırma yapmak gerektiğini 
düşünüyorum. ayara bakmak ayrı bir 
şey, ithalatla, ihracatla ilgilenmek ayrı 
bir şey. bu hizmeti sadece Darphane 
ve İstanbul kuyumcular Odası 
gibi kurumların yapmasının daha 
doğru olacağına inanıyoruz. kamu 
kurumu niteliğinde olmayan özel ayar 
evlerinin, ayar kontrol işlemlerinde 
ve ekspertiz raporlarında objektif 
ve tarafsız olmama olasılıkları göz 
ardı edilmemelidir. bu nedenle, bu 
kuruluşlar tarafından düzenlenen 
ekspertiz raporlarının güvenilirliği 
tartışmaya açık bir konu haline 
gelebilir. Çünkü altın, gümüş veya 
kıymetli taşlar gibi önemli maddi 
değeri olan bir ürünü, ithal ya da 
ihraç eden bir firma, bu ürünün kalite 
ve standart olarak değer tespitini 

gerekiyor. burada geleceğe yönelik 
çok ciddi bir sorun var. altın fiyat 
artışının vergilendirilmesi nedeniyle 
sermayenin azalması sorunu var. 
bu da çok önemlidir. biz, altının 
üzerinde yaptığımız işçilikten para 
kazanıyoruz. ama, maalesef altının 
artışından da sanki değer kazanmış 
gibi vergi ödüyoruz. bunun da bir 
sisteme oturtulması gerektiğini 
düşünüyoruz. kuyumculuk 
sektöründe defter tutma hadleri, 
burada da bir sorun var. Herkes 
ayrı ayrı defter tutuyor, bunun da 
düzeltilmesi gerekiyor. bir de Tarihi 
Yarımada’nın durumu. Diyeceksiniz 
ki Tarihi Yarımada’nın sektörle ne 
ilişkisi var. biz Tarihi Yarımada 
İş adamları Derneği diye de bir 
yapılanmaya gittik. bu yapılanmada 
hep birlikte başka mesleklerin de 
içinde bulunduğu bir oluşum kurduk, 
burada da çok ciddi çalışmalar yaptık. 
Valilikle, belediyelerle, bakanlıkla çok 
ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Tarihi 
Yarımada, sektörümüzün olmazsa 
olmazı. Çünkü, bir yabancı turistin 
yüzde 98’inin uğrak noktası: Tarihi 

Emil Güzeliş, ticareti geliştirmek ve artırmak için prosedürlerin ortadan  
kaldırılıp, kolaylaştırıcı çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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dükkanı kalmadı. antalya, kuşadası 
her yerde mücevher dükkanları 
kapandı. Sadece alanya’da 500 
tane mücevher dükkanı kapandı. 
Her biri birer milyon dolardan 
500 milyon dolar satış yapıyordu. 
kemer’de 300 tane vardı, şu anda 
10-15 tane var ya da yok. kuşadası 
şu anda içler acısı. Yalnızca gemi 
geldiği zaman mücevher dükkanları 
açılıyor. bunların aynısını söyledim. 
bir dükkana 10 bin dolarlık yatırım 
yapılacak, 5 bin dolar komisyon 
ödenecek, rehber parası gibi şeyler 
isteyeceksiniz, mücevher sektörü 
kazanıyor diyeceksiniz sonra. böyle 
bir şeyi sektörün kaldırması mümkün 
değil. neden biz Dubai gibi gelen 
turistlere mücevher satamıyoruz? 
İhracatın kuyumcular birliğinden ayrı 
bir şey olduğunu düşünüyoruz. İhracat 
başka bir şey, hiçbir şekilde birlik 
olarak iç piyasada yapılan işlemlere 
müdahil olmamamız gerektiğini 
düşünüyoruz. Ticaret Odası en büyük 
parayı alan taraf ama sektörle hiçbir 
ilişkisi yok. bu iş nasıl oluyor, onu 
da bilemiyorum. 3 bin 500’e yakın 
kuyumcu var Ticaret Odası’na bağlı. 
Türkiye’nin büyük kısmı ticaret 
odasında, cirolardan payımızı 
da veriyoruz. ama hiçbir yardım 
alamıyoruz. bir de elmas kesimi 
için çok uğraştım. En son geldiğimiz 
noktayı söyleyeyim. belçika’da 8 
tane şirketle görüştük. bu şirketlerin 
yaklaşık 10 milyar dolar cirosu var. 
bunun içinde dünyanın en büyük 
firmaları var. Hepsiyle görüştük 
yalnızca kkDF’yi bekliyorlar. Gelip, 
burada 100 kişilik 200 kişilik elmas 
kesim fabrikaları açmak için. bunu 
halledin dediler, ama bir türlü 
halledilemiyor. adamın senelik 
cirosu 2 milyar dolar. bizim senelik 
ihracatımız 3 buçuk milyar dolar. 
Yalnızca iki şirketin yıllık ciroları 
3-3 buçuk milyar dolar. Çok büyük 
rakamlar, çok büyük şirketler. bilginiz 
olsun diye söylüyorum, belçika bir 
buçuk yıldır bu şirketlerin hepsine 
olağanüstü baskı yapıyor. Gidin 
buradan diyorlar, rahat bırakmıyorlar. 
16 bin 500 tane taş kesim atölyesi 
vardı. 16 bin tanesi kapandı 500 
tane kaldı. Hepsini Hintliler kendi 
ülkelerine götürdüler, yerliye hiçbir 
şey bırakmadılar. Ofislerde kendi 

ucundan bile yakalamıyor. neden 
bunu söylüyoruz? Çünkü, Türkiye’de 
ÖTV kalktı. ÖTV’nin kalkmasıyla 
birlikte taş kesimi konusunda yepyeni 
bir iş alanı ortaya çıktı. Yurtdışından 
ham maddeyi ülkeye getirip işledikten 
sonra tekrar yurtdışına satıyoruz. 
Esas katma değer yaratan nokta bu, 
bölüm ve hükümetle bunu paylaştık. 
bu konuda destek vereceklerini 
söylediler. bu konuyu burada 
gündeme getirip üzerinde konuşursak 
100 bin kişilik yeni istihdam kapısının 
temelini de burada atmış oluruz. 

AyhAn GünEr: Mesela Hindistan’ın 
altın ihracatı 50 milyar dolar olarak 
görünüyor. ama bunun içinde külçe 
altın da var. biz de külçe altınları 
eklersek aslında Türkiye’nin dördüncü 
büyük sektörü oluyoruz. Müsaade 
ederseniz birlik konusunda bir şeyler 
söylemek isterim. Yarımada için 
söylüyorum, Yenikapı’ya bir iskele 
yapılmasını istedik başaran bey’le 
birlikte ama yüzde 50 komisyon 
almazsanız dedim. kazanıyorsunuz 
ki veriyorsunuz noktasına geldi. 
bu yanlış algı yüzünden mücevher 

Yarımada. ama biz o insanları tek 
bölgeye sıkıştırıyoruz. O bölge de 
Sultanahmet ve kapalıçarşı bölgesi. 
ama Tarihi Yarımada, sadece bu 
bölgelerle sınırlı değil. Turistin 
eski Eminönü bölgesini de rahatça 
dolaşabilmesi gerekiyor. ama turistler 
güvenemiyorlar. Eğer, devletimiz 
ve ilgili kurumlar yapacakları 
düzenlemelerle Tarihi Yarımada’nın 
her bölümünü daha güvenli bir  
koridor haline getirebilirse turistler 
daha çok alışveriş yapacaktır. bugün 
bakıyoruz insanlar buraya gelirken 
korkuyorlar, bu korkuların önüne 
geçmemiz gerekiyor. bunun sektör 
için mutlaka çözülmesi gereken bir 
sorun olduğunu düşünüyoruz. 

EmrE Alkin: Fransa’da İtalya’da 
gördüğümüz gibi geniş ve güvenli 
bölgelerin olması gerekiyor. ki yakışır 
da... Peki, acaba sektörde lisanslama 
var mı, ister miydiniz böyle bir şey? 

norAyr işlEr: Çok önemli projeler 
var aslında Türkiye’de şu anda... 
20 bin kişilik yeni bir istihdamdan 
bahsediyoruz; ama bunu kimse 

İlyas Gençoğlu, bayram tatillerinin ve hafta sonlarının ihracatın sevk edilmesinde sorun 
yarattığını, ihracatı önemsiyorsak gümrüğün 7/24 çalışması gerektiğini vurguladı.
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gecikti. biz deri sektöründen daha 
fazla ihracat yapan bir sektörüz ama 
maalesef deri sektörü birçok yerde 
daha fazla önemseniyor. Demek 
ki biz sektör olarak kendimizi 
anlatamamışız. bunun sebeplerinden 
bir tanesi altının, değerli taşın, yarı 
değerli taşın legal olarak Türkiye’ye 
sokulmasının çok gecikmesi. ancak 
80’lerden sonra oldu biliyorsunuz. 
bunun üzerinden de çok zaman geçti. 
Çok yol aldığımızı düşünüyorum 
ama hala yeterli değil. Geçtiğimiz 
günlerde TİM’in ihracat ödül törenine 
katıldım. 40 yılı geçkin sektörün 
içinde olmama rağmen ilk ona giren 
kuyumculuk firmalarının 6 tanesini 
ben tanımıyorum. bu firmaları 
araştırdım ve gördüm ki çoğu üretici 
değil. külçe altını yurtdışına satıyorlar. 
baktığımızda üretici olarak ilk 10’a 
giren 4 tane firma var. Organize 
olup üretim yapan firmalarımızda 
çoğalma olması gerekirken maalesef 
azalma var. Merdiven altı olanlarda 
da artış var. Mevcut durumda 
sektörümüze bakış açısının iyi olması 
mümkün değil. Sektörün profiline 

adamları çalışıyor. Onun için antwerp 
baskı yapıyor bu firmalara. Sadece 
antwerp’te ciro 50 milyar dolar. bu  
50 milyar doların 35 milyar doları ham 
elmas, bitmiş elmas değil. avrupa’nın 
yüzölçümünden daha büyük bir yerden 
bahsediyorum. adamlar bizde elmas 
var, gelin diyor. Zimbabve, afrika 
aynısını söylüyor. bu bizim İhracatçılar 
birliği’nin yapabileceğinden daha 
büyük bir iş. Devlet, bir ortak akıl 
bulmalı ve Türkiye’de bu işi 
başlatmalıyız. Esas para ve istihdam 
orada. Sadece Hindistan’da bu işte  
1 buçuk milyon insan çalışıyor. 

EmrE Alkin: burada önemli bir 
madde daha var. Son çıkarılan tasarım 
ar-Ge merkezi teşviklerinden sektör 
faydalanabiliyor mu? bize çok faydalı 
olan bir ar-Ge çalışması var mı?

ilyAs GEnçoğlu: birkaç konudan 
söz edildi. şahsi kanaatim, devletin 
kuyumculuk veya mücevherat 
sektörüne bakış açısının genellikle 
çok iyi olmadığıdır. Çünkü sektör 
olarak kuyumcuların tanınması biraz 

 Kimdir? 

hAKAN sEZGİN 
Sezgin Group Yönetim  

Kurulu Başkanı 

Sezgin Group’un mücevherat 
sektöründeki temelleri,  

1950’de Hakan Sezgin’in 
babası İhsan Sezgin’in 

Kapalıçarşı’da kuyumculuk 
alanında faaliyet göstermesiyle 

atılmıştır. Hakan Sezgin, 
Çemberlitaş’ta gümüş takı 

atölyesi kurmuş, atölye 2001 
yılında Avcılar’da fabrikaya 

dönüşmüş ve gümüş alanında 
en büyük tesis olmuştur. Firma 
ilk ihracatını Japonya’ya yapar 

ve çalışmalarını geliştirerek 
ihracat şampiyonluğuna kadar 

ulaşır. 60 yılı aşkın sektör 
deneyimi olan Sezgin Group, 
günümüzde kendi fabrikasına 

sahip bir üretici, toptancı, 
ihracatçı, ithalatçı, perakendeci 

ve global birçok markanın 
Türkiye distribütörüdür.

Hakan Sezgin, yurtdışındaki müşterilerin Türk ayar evlerinin raporunu dikkate 
almadığını, uluslararası geçerliliği olan ayar evlerine sahip olmamız gerektiğini söyledi.

 Kimdir? 

İLyAs GENçOğLu 
Mioro Jewelry Yönetim  

Kurulu Başkanı

1971 yılında Kapalıçarşı’da 
dayısına ait kuyumcu 

mağazasında iş hayatına 
başladı. 1974 yılında 

Sultanahmet İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi’ni kazandı 

ve aynı yıl Kapalıçarşı’da kendi 
mağazasını açtı. 1983 yılında 
ortaklarıyla birlikte bir şirket 

kurarak altın zincir ve altın takı 
üretmeye başladı. Yenilikleri 
ve teknolojiyi takip ederek, 

20 çalışanla başlatılan üretimi 
400 çalışanı olan bir şirket 
haline getirdi. 2004 yılında 

ortaklarından ayrılıp aile şirketi 
olarak kurdukları Mioro A.Ş. 
çatısı altında  altın zincir ve 

altın takı üretimini geliştirerek 
sürdürmektedirler. İngilizce ve 
Arapça dillerini konuşmaktadır.
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baktığımız zaman bir karışıklık söz 
konusu, mücevher ve kuyumculuk 
üretimi yapan firmalar ve külçe 
satanlar olarak ayrıca kategorize 
etmek mi gerekiyor, buna bakmak 
lazım. şunu da söylemek istiyorum. 
Sektörün disipline edilmesi ya da 
çok sıkıştırılması gibi şeyler sektöre 
zarar veren konular. Halbuki Emre 
alkin Hocamızın açılış konuşmasında 
söylediği gibi “Devlet mal ve hizmet 
üretiminin maliyetini düşürmek için 
yatırım yapar” sözü önemli. Devletin, 
ticaretin daha kolay yapılması, işlerin 
daha hızlı ilerleyebilmesi için üstüne 
düşenleri yapması gerekiyor. Çok 
hızlı bir çağda yaşıyoruz, buna ayak 
uydurabilmek için prosedürlerin 
azaltması ve maliyetlerinin 
düşürülmesi gerekiyor. bayram 
tatilleri ve hafta sonları ihracatın 
sevk edilmesi sorunumuz var. Madem 
ki ihracatı önemsiyoruz, tatillerde 
dahi ihracatımızı gerçekleştirmeye 
devam etmeliyiz. kolaylaştırıcı 
uygulamalar yapmalıyız. Hata yapan 
sektör mensupları illaki olacaktır 
ama hata yapanı sistemin yakalaması 
gerekiyor. biz bugün abD’ye ihracat 
yapıyoruz. İhracat paketlerimiz 
evrak kontrolü yapılıyor ve direkt 
müşterinin eline kadar gidiyor. Orada 
bir denetim mekanizması yok mu, 

istihdamı geliştirmek istiyoruz, 
ihracatı artırmaya yönelik hamleler 
yapmak istiyoruz; ama ithalatı 
geliştirelim istemiyoruz. Çünkü, 
Türkiye’de ciddi bir üretim var. 
bu üretimi daha ileriye nasıl 
götürebiliriz, konusu ana gündem 
maddemiz olmalıdır. ÖTV zamanında 
da yurtdışından gelen mallara 
vergi konulup konulmamasıyla 
ilgili tartışmalar olmuştu; ama 
bunu yaparken de tek amacımız; 
buradaki imalatın ilerlemesi ve 
istihdamın daha ileriye gitmesiydi. 
Çünkü, imalatçılarımız, mevcut 
sistemle yurtdışındaki rakipleriyle 
yarışamıyorlardı. Yurtdışından ham 
madde getiriyorsunuz, yüzde 20 
ÖTV ödüyorsunuz. 2014 öncesinde 
böyle bir sistem vardı. ancak, bugün 
bunlar geride kaldı. biz, bugün eğer 
yurtdışından ürün doğru bir şekilde 
geliyorsa tabii ki gelsin diyoruz; ama 
ürün daha uçaktayken expertiz raporu 
hazırlanıyorsa bu yanlıştır diyoruz. 
Mal gelsin, malın karşılığı oysa tabii 
ki o ithalat yapılsın. İhracat, tabii ki 
desteklensin; ama özellikle bitmiş takı 
ithalatında mutlaka ve mutlaka bir 
gözün kontrol etmesi gerekiyor.

CihAn kAmEr: Dünyanın başka 
ülkelerindeki uygulamalar nedir?

tabii ki var. Ticaretin hızını kesmeden 
kontrollerini yapıyorlar. 10 kerede 
veya 20 kerede bir durduruyorlar, 
kontrolleri yapıyorlar. Eğer siz bir  
hata yapıyorsanız geçmişe yönelik 
ceza kesiyorlar. O zaman siz ceza 
almanızı gerektirecek bir hata 
yapamıyorsunuz zaten. Sistemli 
bir şekilde kontrol ediliyor. Sanayi 
odasının sektöre verdiği direkt bir 
katma değer yok gibi görünüyor ama 
orada sektör olarak temsil edilmek 
önemli. Sektörümüz Ticaret Odası’nda 
daha kalabalık temsil ediliyor. 
buradaki temsiliyetleri ve faaliyetleri 
artırmamız lazım. biz bütün bunların 
dışına çıkacaksak ve özerk bir 
kuyumculuk birliği yapacaksak  
diğer iş aleminden koparız ki bunu 
da doğru bulmuyorum. bu durumda 
birlik kurulmasında bence bir 
anlam yoktur. Mevcut Türk Ticaret 
kanunu’nda kuyumculukla ilgili 
kısımlarda bizleri rahatsız eden 
maddeler ile ilgili çalışma yaptırarak 
eğer sonuç sektör lehine gelişecekse 
ve bütün sektör kurumlarımız onay 
verirse değişiklik talep edebiliriz. 

norAyr işlEr: benim konum 
ithalatla alakalı. Türkiye’de üretimi 
ve bu sektöre dair şeyleri kısıtlayan 
etken bence ithalat. baktığımızda 
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sülEymAn AkGün: Türkiye’nin 
vizyonunu kurumlara ve sektöre 
çok iyi anlatmamız gerekiyor. 
Türkiye’deki kuyumculuk sektörünü 
İtalya, Hindistan, Çin, Rusya ve 
Tayland gibi ülkelerle karşılaştırmak 
yanlış olur. bu ülkelerde yüzde 
90- 95 kendi ürünleri satılmaktadır. 
Türkiye’de kuyum pazarı bir dağıtım 
yeridir. Yani önemli bir pazar yeridir. 
buraya gelen ithalatçı firmalar Türk 
malının yanında 6-7 değişik ülkenin 
ürünlerini de aldıklarında Türkiye’ye 
daha sık seyahat edeceklerdir.  
Eğer sadece Türkiye’de üretilen 
ürünü alırlarsa 3-4 ayda bir gelirler. 
6-7 değişik ülkenin ürününü temin 
ederlerse 1-2 ayda bir gelirler. Eğer 
Türkiye, Dubai gibi açık pazar olmak 
istiyorsa ticaret daha serbest olmalıdır. 
Sektörde ithalat yapmak kuyum 
sektörü için bir daralma sağlamaz. 
Zaten ithal edilen ürünlerin de  
yüzde 80-90’ı ihraç edilmektedir. 
İthal edilen ürünler sunum yaparken 
Türk malının yanında değişik kültür 
ve değişik modelleri de sunma 
zenginliği katmaktadır. ayrıca sektöre 
farklı bir vizyon katmaktadır. Gümüş 
sektöründe hiç imalat yapmayan 
firmalar her yıl ihracat sıralamasında 
ilk beş firma arasında bulunmaktadır. 
Yani sektörde iç piyasadan temin

CihAn kAmEr: şimdi burada 
karşılıklı konuşmamak gerekiyor 
ama her şeyden önce bizim sektör 
kurumları arasında oturup bir veya 
iki günlük arama konferansı gibi 
hangi konularda neden bahsettiğimizi 
konuşmak lazım. Tabii bu konuların 
hepsini burada konuşacağız ama ben 
bunlardan hangisi düzeltirsek ihracatı 
artırabiliriz diye baktığımda içinden 
bir şeyi bulamadım. neyi yaparsak 
ihracatı 3 buçuktan 4 milyara çıkarırız 
diye baktığımda yok. Söylediğim 
gibi birlikler arasında bulundukları 
konuma göre farklılıklar var. bunlar 
da olacak elbette saygı duymak lazım 
fakat bilgi aktarımlarında sıkıntı var. 
ben verilere baktığımda görüyorum ki 
arap Emirlikleri’nin ihracatı 11 milyar 
dolar. ne üretim var orada? Gelen tüm 
malı ihraç ediyorlar. Çin, dünyanın 
ithalatını yapıyor ve hiçbirini resmi 
yapmıyor. Siz duvarları koydukça 
Rusya, Çin, Hindistan örneklerindeki 
gibi diğer yollara başvurulur. altın 
ve pırlanta en kaygan zeminlerden, 
bunları engelleyemezsiniz de.  
bunları da göz önünde bulundurarak 
planlama yapmak gerekir. 

EmrE Alkin: Yani korumacılık 
derde deva değil, nasıl olsa bir yolunu 
buluyorlar diyorsunuz.

norAyr işlEr: Çin, Hindistan gibi 
bizimle benzerlik gösteren ülkeler 
yurtdışından gelen takıya ciddi 
anlamda vergi uyguluyorlar. ama, 
hangi ülkede üretim yoksa onlar bu 
konuda her türlü açılımı yapıyorlar 
tabii ki. bugün, yüzde 28’le üretim 
yapan Çin’e mal satmaya giderseniz 
bir tane mal satamazsınız. bugün, 
Rusya imalata başladı, oraya da 
hiçbir ürünü sokamazsınız. bunun 
gibi imalat yapan ülkelerin hiçbirine 
ürün sokamazsınız. Çünkü, o ülkede 
imalat var. bugün, yalnızca Türkiye’de 
değil, tüm dünyada millileşme var. 
bu varken de insanlar kendi kendini 
korumaya alıyorlar. Çünkü, imalatı 
artırmayı ve istihdamı yükseltmeyi 
amaçlıyorlar. 

CihAn kAmEr: bakın arpaş’ın 
temsilcisi burada. Üstadım ihracat 
yaptığınız ülkelerde norayr bey’in 
söylediği olay var mı? Yani ihracatı 
yaparken bir ayar evinden geçme 
zorunluluğu var mı?

oğuz ÖzdEmir: arpaş’ın ihracat 
yaptığı ülkelerin çoğunda darphane 
ya da ayar kontrolü sorunu yok. ama 
İngiltere’de, Fransa’da, Hollanda’da 
var. Yani belli ülkelerde ayar kontrolü 
var ama çoğunluğunda yok. 

Liderler, ihracatın 
artırılabilmesi ve 
Türkiye’nin dünya 
mücevher ticaretinde 
söz sahibi ülkelerden 
biri olabilmesi için 
kamuoyuna sektörün 
iyi anlatılması ve 
reklam faaliyetlerine 
önem verilmesi 
gerektiğinde hemfikir. 
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böyle bir sistem olur mu? Eğer 
ihracatı zorlaştırın dense ek olarak 
alınabilecek başka önlem yoktur 
herhalde. Hepsi yapılmaktadır. 
Türkiye’nin kuyum sektöründeki 
vizyonu anlayamamış yöneticilerin 
çeşitli yerlere müracaatları sonucu 
bu engellemelerle karşılaşmaktayız. 
Zaten ihracat yapan firmaları 
kendi müşterileri tarafından 
kontrol edilmektedir. Ek kontroller 
sektörün ihracatında gereksiz zaman 
kaybıdır. bu kısıtlamalar zaman 
zaman müşterileri ürkütmektedir 
ve ek maliyete neden olmaktadır. 
Zaten teknoloji çağında insanlar 
telefonundan bile istediği ürüne 
istediği noktada ulaşabiliyor. Çok hızlı 
bir çağdayız, buna ayak uydurmamız 
lazım ve maliyetleri yükseltmeyecek 
şekilde ihracat imkanları sağlanması 
gereklidir. bir diğer konu ise 
gümrüklerde mutlaka 24 saat hizmet 
verilmesi gerekiyor. bayramlarda 
kapalı olmaması gerek. Eğer biz 
Dubai gibi olacaksak, Orta Doğu’dan 
cuma günü gelen insan cumartesi 
günü çıkamayacak. Cuma günü 
öğlene kadar hızlı hareket ediyoruz. 

edilen veya fason yaptırılan 
ürünleri, ithal edilen ürünlerle 
desteklendiğinden, ihracatta önemli 
bir başarı sağlanmakta olduğu 
örnekleriyle mevcuttur. Türkiye’ye 
yakın ülkelerden gelen müşteri 
Türkiye malını, birçok ülkeden gelmiş 
olan malı toptan bularak, hepsinden 
çeşitleme yaparak her bir ülkeye 
ayrı ayrı gitme zahmetini ortadan 
kaldırmaktadır. ayrıca ihracat için 
çeşitli zorluklar çıkartılmaktadır. 
Eskiden darphaneye gidip ihraç 
edilecek kutular mühürlettirilirdi. 
Daha sonra Topkapı Sarayı’na 
kontrollere götürdük ürünleri, kutular 
mühürlensin diye. şimdilerde ise 
kuyumcular Odası’na götürülüyor 
ürünler, kutular mühürlensin diye. 
Düşünebiliyor musunuz 100-150 
kilogramlık ürün ihraç edeceksiniz 
8-10 kutuya koyuyorsunuz ürünleri. 
En az 2-3 kişi görevlendireceksiniz, 
araçla odaya göndereceksiniz. 
Örnekleme yapılacak ürünün  
yanında nöbet tutan elemanınız 
olacak, kontrol ettirip tekrar  
iş yerinize getireceksiniz ürünleri. 
Sonra ihraç için göndereceksiniz. 

 Kimdir? 

MEhMET ERhAN 
hOşhANLI

İTO Kuyumculuk Komitesi 
Başkanı

1976 yılında Malatya'da 
kuyumcu açarak sektöre giriş 

yaptı. 1996 yılında İstanbul 
Kapalıçarşı'da da mağaza 

açan Hoşhanlı imalat, ihracat 
işleri yaptı. 2003 yılında New 
York'ta ofis açarak pazarlama 
faaliyetlerini buradan yürüttü. 

2000 yılından bu yana İstanbul 
Ticaret Odası Kuyumculuk 

Komitesi’nde komite başkanı 
ve meclis üyesi olarak görev 

alıyor. Kendisinin de katkısıyla 
2011 yılında Ticaret Üniversitesi 

bünyesinde dünyada ilk kez 
Mücevherat Mühendisliği 
Bölümü açıldı. Hoşhanlı, 

1951 yılında kurulan İstanbul 
Mücevherciler Kuyumcular  

ve Sarraflar Derneği’nin 
Başkanlığını da yapmaktadır.

Mehmet Erhan Hoşhanlı, en kısa zamanda Odalar Birliği Yasası’nın Türkiye’nin 
bünyesine ve yapısına uygun olarak değiştirilmesi için çalıştıklarını belirtti. 

 Kimdir?  

MusTAFA KAMAR
Motif Kuyumculuk  

Genel Müdürü 
 

Ailesinde kuyumculuk 
sektöründe 3. kuşağı temsil 
eden Kamar, 1981-89 yılları 

arasında Zonguldak Ereğli’de 
İstanbul Kuyumcusu adı altında 

mesleğe ilk adımını atmış ve 
sürdürmüştür. 1989’da Kamar 
Menkul Kıymetler Acentası’nı 

kurup yönettikten sonra 
ağabeyi Aytaç Kamar’ın 1980 
yılında kurmuş olduğu Motif 
Kuyumculuk’a 1997 yılında 

ortak olarak mücevher ve altın 
takı sektörüne geri dönmüştür. 

Marka 1997 yılında dünyaya 
açılma vizyonuyla Roberto 

Bravo markasına dönüşmüştür. 
Birleşmiş Markalar Derneği 

(BMD) ve Mücevher 
İhracatçıları Birliği (İMMİB) 
yönetim kurulu üyelikleri ile 

sektöre tecrübelerini katıyor.
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eleman çalıştırmakta, maliyetleri 
yükseltmektedir. bu konu sektörde 
çok önemli bir eksikliktir. Güçlü, 
zengin çeşitlilikte, yarı mamul 
üretimi eksikliği ve donanımlı metal 
eritme tesislerine sahip değiliz. 
Üretilecek ürüne bağlı olarak gerekli 
çekme mukavemetinde, gerekli 
yumuşaklıkta tel imalatında… Yani 
zincir, döküm ve pres ürünler için ayrı, 
değişik yumuşaklıkta astar gibi yarı 
mamul eksikliği imalatı destekleyecek 
en önemli eksikliklerdir.

EmrE Alkin: ayar konusunda lehte 
aleyhte diye bir not koyacağım kenara. 
bir hayli görüş birikti kenarda. 

hAkAn sEzGin: birçok notum var, 
sıcak olan bir konudan başlayayım. 
Mustafa bey çok güzel bir örnek 
verdi. Dubai’nin bugünkü ihracatının 
neredeyse tamamı ithalattan 
kaynaklanıyor. Yani ithalat yapıp 
bunu ihraç ediyorlar. Dolayısıyla 
ithalata gelebilecek herhangi bir 
yaptırım bizim ilerde merkezi bir 
kuyumcu olmamızı kesinlikle 

Cuma günü öğle vakti Oda’ya 
gönderiyoruz, malı mühürlettiriyoruz. 
Eğer cumartesi veya pazar günü 
müşterimiz çıkacaksa cumartesi 
mal seçemez, cuma öğleden sonra 
işlem yetiştiremezsiniz. bir diğer 
konu yurtdışından gelip 500-1000 
gram veya buna yakın değerlere 
yani 15 bin - 20 bin dolarlık ürün 
alan müşteriler, fatura ibraz ederek 
gümrüklerden rahatlıkla işlemlerini 
yaptırıp geri dönebilmelidir. aksi 
halde müşterilerde 700-800 dolarlık 
beyanname, gümrük komisyon 
işlemleri ücreti ya da gümrük 
memuru mesai ücreti eklendiğinde 
küçük ölçekli müşterilere yüzde 5-7 
gibi bir ek maliyet yüklenecektir. bu 
tür durumlar küçük ve orta ölçekli 
müşterilerin Türkiye’yi tercih etmeme 
nedenlerinin en önemli unsurudur. 
Dünya ile rekabet etmek sektörde 
çeşitli kısıtlamalarla yapılamaz. 
avuç içi kadar cep telefonu ile 
tüm dünyayı araştırıp fiyat almak 
mümkündür. O zaman rekabet şartları 
tekrar gözden geçirilmelidir. Öte 
taraftan Türkiye’nin imzaladığı ticari 
anlaşmalarda belki de sektörümüz 
hiç yer almamakta. avrupa birliği’nin 
veya bazı ülkelerin gümrüksüz veya 
çok düşük gümrük vergisiyle ihracat 
yaptığı bir ülkeye müşterilerimiz Türk 
ürününe yüzde 30-40 gümrük vergisi 
ödemeleri gerekmektedir. bu durum 
o pazarlarda bizim rekabet şansımızı 
çok etkilemektedir. bürokrasi bu 
konuya odaklanmalı ve sektörün 
önünü açmalıdır. Özellikle Orta Doğu, 
afrika, Rusya ve diğer cumhuriyetlere 
daha düşük vergi oranlarıyla ürün 
satabilirsek ihracatımızın da yüzde 
30-40 artacağını düşünüyorum. 
Ticari anlaşmaların bürokratlara çok 
iyi bir şekle anlatılması sektör için 
çok önemli olacaktır. Sektördeki en 
önemli üretimi destekleyecek sorunu 
ise İtalya’daki yada Çin’deki gibi 
çok kapsamlı kaplama tesislerimiz 
olmaması. bu sebeple 5-10 kişi çalışan 
atölyeler konuyu kendi içlerinde 
çözüyor. bu durum kaliteli ve katma 
değeri yüksek ürün konusunu direkt 
etkilemektedir. ayrıca küçük ve orta 
ölçekli atölyeler bu konuları içerde 
çözdükleri için sermayeyi de atıl 
tutmak zorunda kalmaktadır. Tam 
verimli çalışamadıkları için gereksiz 

engeller ve buna herhangi bir çözüm 
bulamayız. İkincisi ayar evlerinde 
şöyle bir şey var. avrupa’nın birçok 
ülkesinde gönderdiğimiz mallar 
ayar evlerine gidiyor. burada başka 
bir konuya geleceğim, geçtiğimiz 
günlerde bizim başımıza gelen 
bir olay. Portekiz’e gönderdiğimiz 
bir ürünün içerisinde katmiyon 
olduğunu söylediler ve malı bize geri 
gönderdiler. kendimizden şüphe 
duyduk ve ürünümüzü burada 
3-4 farklı resmi olan ve olmayan 
ayar evine gönderdik. Hiçbirinden 
çıkmadı ve bunu kabul etmediğimiz 
halde karşı tarafa kabul ettiremedik. 
Ticaret Odası’nın ayar evi var, 
oradan belge aldık, kabul etmediler. 
Üniversiteden belge aldık, onu da 
kabul etmediler. Yani Türkiye’deki 
ayar evlerinin raporunu inkar ettiler. 
biz müşterimizle aramız bozulmasın 
diye malımızı geri çektik. Yani biz 
uluslararası kabul alabilecek ayar 
evlerine sahip değiliz. 

EmrE Alkin: beynelmilel kabul 
görmüş bir ayar evi var mıdır?

Mustafa Kamar, ihracatı artırmak ve dünya mücevher ticaretinde söz sahibi olmak 
için İtalya gibi koleksiyon bazında üretim yapmamız gerektiğini söyledi. 
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AyhAn GünEr: ben bizim hükümete 
ne teklif ettiğimizi söyleyeyim. 5 tane 
bakan ve temsilcilerinden isteğimiz 
maliye, hazine, gümrük, ekonomi 
bakanlığı hepsi toplanıp geldiği 
zaman ankara’da söylediğimiz şuydu. 
İhracatta 500 dolar masraf yüksek. 
bugün 10 bin dolarlık ihracat yapsak 
500 dolarlık masrafı var. neden 
bunlarla uğraşıyoruz, biz büyümek 
istiyoruz. biz neden gümrükle 
uğraşıyoruz? Direk ihracat yapmalıyız, 
mesai günüymüş, pazarmış neden bu 
günlerde ihracat yapamıyorum. bizim 
hızlı bir şekilde faturayı kesip ihracat 
yapabilmemiz gerekiyor. ata karnesiyle 
ilgili neden para alırlar? Hakan bey’in 
açıkladığı sebepten. ben geçen sene  
14 tane fuar yaptım. bir fuara katıldım, 
500 bin dolarlık ürünle gidiyorum,  
250 bin dolar bunun teminatı. Daha 
birinci fuar bitmeden ikinci fuar 
gerçekleşiyor, bana 250 bin dolar daha 
mektup gerekiyor. ardından üçüncüsü 
geliyor. Dosya da kapanmıyor,  
gidiyor, geliyor. bir anda 750 bin dolar, 
1 milyon dolar mektup hâsıl oluyor. 
kime veriyoruz, ticaret odasına, biz  
ne için gidiyoruz ihracat için. 

imAm AltınBAş: benim bildiğim 
kadarıyla ayhan bey bir taş üretim 
yerinin açılışını yaptı. buradan ham 
madde üretilecek, bu ham madde de 
dahilde işleme kapsamında Çin’deki 
üreticilere gönderilecek. Dahilde 
işleme kapsamında Türkiye’de taş 
kesiminin gelişebilmesi için ham 
maddesini buradan alıp dünyanın 
herhangi bir yerindeki üreticiye 
gönderip, işletip getiremezse buradaki 
taş üretim sistemi nasıl gelişir? 

AyhAn GünEr: bizim söylediğimiz 
ekstra şeyler. Yapan adamın ne niyetle 
yaptığını biliyoruz. 50 tane hariçte 
işleme izin belgesi var sadece iki 
tanesini engelledik. neden yaptığını, 
niçin yaptığını bildiğimiz için. 
İstedikleri izini söylüyorum size, 100 
kilo altın gidecek Hong kong’a ve 12 bin 
karat taş. Sektör temsilcileri burada, bu 
miktarda hariçte izin belgesiyle gitmek 
ne demek? Türkiye’de bir sene ithal 
edilen bütün mücevherlerin Türkiye’ye 
vergisiz girmesi anlamına geliyor bu.

EmrE Alkin: konu aslında başından 

ya da satarsak geri getirmezsek diye 
bir endişeleri var. biz giderken devlete 
bir teminat veriyoruz, bunun sebebini 
sorduğumda şöyle diyorlar; malı 
götürüp, geri getirmezsen ne yaparız 
biz? ama keşke getirmesek de satsak 
orada, o da ayrı bir konu. 

sülEymAn AkGün: İthalatla 
alakalı söylüyorum, gümüşte ihracat 
birincisi olan firma ithalatçı bir firma, 
hiç imalat yapmıyor. İthalat yapıyor 
sadece ve geçen senenin de ihracat 
birincisi. İthalat illa önümüzü kesiyor 
diye bir şey yok. bazı sektörlerde 
farklı olabilir ama özellikte gümüş 
sektöründe böyle bir şey yok. Gelen 
ithalatın belki yüzde 80’i, 90’ı 
yine ihracat olarak gidiyor. Çünkü 
Türkiye’ye yakın ülkelerden gelen 
müşteri, Türkiye malını, Tayland 
malını, birçok ülkeden gelmiş olan 
malı toptan bularak, hepsinden 
çeşitleme yaparak her bir ülkeye 
ayrı ayrı gitme zahmetini ortadan 
kaldırıyor. bu da önemli bir örnek. 
Geçen sene ihracatta birinci olan 
firma zaten her sene ilk üçtedir. 

hAkAn sEzGin: bahsettiğim konu 
ayar değil esasında. ayarımızda 
sorun yok, içindeki yüzde 2’lik 
miktardaki katkı maddesinde sorun 
var. avrupa birliği insan sağlığına 
zarar verebilecek katkı maddesi 
bulduğunda kabul etmiyor tabii 
ki. karşı tarafa bizim tarafımızdan 
rapor göndermeyi teklif ettik, kabul 
etmediler. bu da bizim ülkemizin 
sorunu. Sonuç olarak ben ihracatımı 
geri çekmek durumunda kaldım. 

EmrE Alkin: İlk kez duyduğum halde 
bu ayar mevzusunu çok iyi anladım. 

hAkAn sEzGin: Malınız yüzde 92 
buçuk gümüş veya altınsa geri kalan 
yüzde 2 buçukluk madde nedir ve 
bu insan sağlığına zararlı mıdır, diye 
kontrol ediyorlar. böyle bir sorun 
yaşadık, bunu da bilinmesini istedim. 
ata karnesindeki teminatlarımızın 
ne kadar çok olduğunu tartışmak 
yerine bunun varlığını tartışmak 
daha mantıklı. bu teminat neden 
vardır? Devlet neden bizi bu şekilde 
cezalandırıyor? Malımızı götüreceğiz, 

Norayr İşler, Türk mücevher sektörünün üretimle ilgili hiçbir sıkıntısının  
olmadığını, sektör olarak pazarlamaya ağırlık vermek gerektiğini söyledi. 
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EmrE Alkin: iki değişik düşünce var. 
Full serbestlik ile yüksek korumacılık 
arasında bir tercih yapılırsa kimsenin 
burada çok yüksek korumacılığı 
tercih edeceğini düşünmüyoruz. 
Çünkü iş ilişkilerimiz var. Full 
liberalizmde de işler biraz raydan 
çıkıyor. ben tam bu esnada devletin 
ortaya çıktığını düşünüyorum. 
İthalatımızın da ihracatımızın da 
devlet kontrolünde olması gerekiyor. 
Devletten de önce sektörün kanaat 
önderlerinin, derneklerin, sivil toplum 
kuruluşlarının bu ahlaki değerleri 
sahip çıkmada öncü olması gerektiğine 
inanıyorum. Gelişmiş ülkeler bu 
şekilde gelişmişler. boing amerikan 
uçağı ama içinde Türkiye’nin de 
dahil olduğu 79 tane ülkenin parçası 
var. ama evrensel bir mal ve siz de 
evrensel bir mal üretiyorsunuz. 

AyhAn GünEr: konuştuğumuz 
rakamlar çok ufak yüzde 4-5 falan. 
altın ihracatı ve ithalatı toplamda 70-
80 milyon dolar. 100 milyon dolar bile 
değil. bunlar ufak rakamlar esas bunu 
nasıl yükseltebiliriz diye konuşmalıyız. 

beri çok derin bir felsefe içerisinde 
gidiyor. En önemli cümle, ithalata 
engelleme dediniz ya, bu engelleme 
mantıklı olarak konulmaz ise sektöre 
zarar vereceği yönünde fikir birliği 
içerisinde olduğunuzu görüyorum. 
bunu çok iyi ayarlamak lazım ki 
sektörün ayağını kurşun sıkmayalım. 
bir yandan da kontrollü olması lazım. 

turhAn GürdAl: İthalatın bizim 
sektörümüze pozitif yönde artısı da 
çok fazla var. İthalatın rahatladığı 
dönemden beri imalatın arttığını göz 
ardı etmemiz lazım. ben buradaki 
altın ticaret merkezinin daha da 
büyüyebilmesi için hem ithalatın 
hem de imalatın artması gerektiğine 
inanıyorum. Çünkü demin de arz 
edildiği gibi Dubai’deki satışın 
neredeyse yüzde yüzü kendilerinin 
ithal edip ihraç ettiği ürünlerledir. 
biz ithal edip daha kolay ihraç 
edebildiğimiz ülkelere kendi malımızı 
da katarak satabiliriz. Dolayısıyla 
ithalatla ihracatı da artırabileceğimize 
ve sektörümüzün ticaretini 
artırabileceğimize inanıyorum. 

 Kimdir? 

NORAyR İşLER
İstanbul Kuyumcular Odası 

Başkanı 

Norayr İşler 1968 yılında 
Topkapı’da doğdu. 11 yaşında 
mıhlayıcılık sanatını öğrenmek 
için Tavukpazarı’nda bulunan 

mıhlayıcı atölyesinde çırak 
olarak işe başladı ve ustalık 
mertebesine kadar yükseldi.   

A Sentez ve sonrasında da Zela 
markaları ile yurtiçinde mücevher 

üretimine başladı. Ardından 
katıldığı yurtiçi ve yurtdışı 

fuarlarla markasını tüm dünyaya 
tanıttı. En önemli mücevher 

markalarından biri olan Zela’nın 
New York’da mağazası, Dubai’de 

de ofisi bulunmaktadır. 2010-
2014 yılları arasında İstanbul 

Kuyumcular Odası Başkan Vekili 
olarak sektöre hizmet vermeye 
başlayan İşler, 2014 yılından bu 
yana da İstanbul Kuyumcular 
Odası Başkanı olarak görevini 
sürdürmektedir. Norayr İşler, iyi 
derecede İngilizce bilmektedir. 

Oğuz Özdemir, Türkiye’deki bankaların kredi sisteminin sektör için yeterli  
olmadığını ve kredi olanaklarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. 

 Kimdir? 

OğuZ ÖZDEMİR
Mücevher İhracatçıları Birliği 

Sektör Danışmanı

Özdemir, 1974 yılında ODTÜ 
İşletmecilik Bölümü’nde lisans 

eğitimini tamamlayıp yine 
ODTÜ’de Yönetim Bilimleri 
yüksek lisansı ve Endüstri 

Mühendisliği doktorası 
yaptı. 1975 yılından OPA 
Organizasyon Pazarlama 

Araştırma’da Araştırma Grup 
Şefi olarak başlayan çalışma 

hayatı Ege Holding Genel 
Müdür Yardımcılığı olarak 

devam etti. Arpaş Kuyumculuk, 
Başkan Yardımcısı; Altınbaş 
Kuyumculuk, Grup Başkanı; 

Favori Kuyumculuk, Dış Ticaret 
Direktörü görevlerinde bulundu. 

Özdemir, aynı zamanda 2012’den 
beri Marmara Üniversitesi, 

Mücevher Teknolojisi ve Tasarımı 
Bölümü’nde Yarı Zamanlı 

Öğretim Görevlisi olarak öğrenci 
yetiştirmektedir. 
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kuyumculuk komitesi başkanlığı 
görevini yürütüyorum. biliyorsunuz 
biz İstanbul Ticaret Odası olarak 
diğer Ticaret Odaları gibi TObb’a 
bağlı bir kuruluşuz. biz de zaman 
zaman TObb yasasının Türkiye’nin 
ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz 
kaldığını vurguluyoruz. buradaki 
arkadaşlarımız Ticaret Odaları’nın 
beklentilerini karşılamadığını, hatta 
Ticaret Odası ne işe yarar sorusunu 
sorduklarını söylüyorlar. ben de 
kısmen katılıyorum. Yani 450 bine 
yakın üyesi ile İTO dünyanın ikinci 
ya da üçüncü büyük Ticaret Odası 
ve Türkiye’de de ticaret odalarına 
kayıtlı olanların 3’te birinden fazlası 
İTO’ya kayıtlı. Temsilde İTO TObb 
bünyesinde kendi sayısal çoğunluğuna 
uygun temsil edilemiyor. TObb 
Yasası 1950’li yıllarda bürokratların 
bugünkü ekonomik şartları 
öngöremeden yazdıkları bir yasa. 
ama çok etkili, bazen de kendi aktif 
işleriyle Türkiye’nin gündemini 
belirleyen bir kuruluş. TObb 
yasasının düzeltilmesi gerektiğini, 
sektörleri ve şehirleri yeterince 
temsil etmediğini söylüyoruz. 

turhAn GürdAl: aslında 
bizim sektörümüze zarar veren 
konunun en başında merdiven altı 
atölyelerin ve imalatın olduğunu 
kesinlikle vurgulamak istiyorum. 
Dolayısıyla buradaki rekabetten 
kazanamadığımız paralardan dolayı 
sıkıntı yaşıyoruz. kârlılık elde 
edebilecek durumu kazandığımız 
zaman hem ar-Ge’mizin hem de 
pazarımızın çok daha büyüyeceğine 
inanıyoruz. Merdiven altlarının bizim 
sektörümüze uzun yıllardır artarak 
zarar verdiğini tekrar vurgulamak 
istiyorum. Yani bu zaman içerisinde 
azalmadı her geçen gün maalesef 
artıyor. bizim ithalatımız bunun 
yanında hiçbir anlam taşımıyor. 
bizim Dubai’yle rekabet edebilmemiz 
için hem gümrüklerde rahatlığı 
elde etmemiz gerekir hem de 
buradaki imalatı daha kârlı bir halde 
gerçekleştirip pazarımızı da artırarak 
Dubai’nin çok daha üzerine çıkacak 
bir konuma gelebilmemiz gerek. 

mEhmEt ErhAn hoşhAnlı: 
burada sektörün en çok üyesinin 
olduğu gurubu temsil ediyorum. İTO 

 Kimdir?

süLEyMAN AKGüN
Akgün Kuyumculuk Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Süleyman Akgün, 1957 yılında 
Rize’de dünyaya geldi. 1983 
yılında Selçuk Üniversitesi 

Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olarak 

lisans eğitimini tamamladı. 1986 
yılından itibaren kuyumculuk 

sektöründe çalışmaya başladı. 
Şu anda Akgün Kuyumculuk ve 
Bezek Turistik Eşya firmalarının 

Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerini yürütüyor. Ayrıca 

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 
Denetim Kurulu Üyesi olarak da 

çalışmalarını sürdürüyor.

Süleyman Akgün, “İhracat yapan firmalar kendi müşterileri tarafından zaten denetleniyor. 
Türkiye'de yapılan kontroller ihracatta gereksiz zaman kaybı yaratıyor” dedi.

 Kimdir?

TuRhAN GüRDAL
Mücevher İhracatçıları Birliği 

Yönetim Kurulu Üyesi

Turhan Gürdal, 1964 yılında 
saat tamircisi bir babanın  

oğlu olarak Mardin’de 
dünyaya geldi. Genç yaşında 
Kapalıçarşı’da bir atölyede 

kuyumculuk hayatına başladı. 
Henüz 15 yaşındayken ağabeyi 

ile Bakırköy’de perakende 
kuyumculuk dükkanı açtı. 
Burada 24 yıl çalıştıktan 
sonra 2002 yılında tekrar 

atölyeye dönüş yapıp imalata 
yöneldi. Birçok ülkeye ihracat 

gerçekleştiriyor. Mücevher 
İhracatçıları Birliği’nde Yönetim 

Kurulu Üyesi olarak görev 
yapıyor. İngilizce, Arapça ve 

Fransızca dillerini biliyor. 
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kuyumcuların eksikliklerinin 
giderilmesi, otokontrol sisteminin 
oluşturulması, sertifikalandırılma 
ve standartlaştırma sisteminin 
getirilmesi gerekir. kuyumculuk yasa 
tasarısı yurtiçinden ve yurtdışından 
gelecek, Türkiye’de işyeri açabilmenin 
şartlarının belirlenmesi, üretim 
süreçleri gibi birçok noktada 
eksiklerimizin giderilebilmesi için 
olmazsa olmaz bir şey. İsmi ne 
olursa olsun kuyumculuk Yasası’nın 
kesinlikle ve ivedilikle ülkemize 
kazandırılması lazım. Geciktikçe 
sektörümüz kan kaybediyor. Mesleki 
yeterlilikle ilgili İstanbul Ticaret 
Odası’nın çalışmaları devam ediyor. 
bu çalışmaların büyük bir kısmı 
bitti. Uygulamaya geçmesi, resmi 
gazetede yayımlanması süreci 
önümüzdeki günlerde tamamlanacak. 
Diğer taraftan kuyumcular Odası 
başkanımızın bahsettiği ustaların 
korunması konusunda da bakanlıklar 
düzeyinde girişimlerimiz var. 
kaybolmakta olan meslek grupları 
ve zanaatkârlarla ilgili katkı ve 
desteklerin sağlanması sürecini de 

Yasal içerik ve işlemler açısından 
da eksik olduğunu düşünüyoruz. 
En kısa zamanda Odalar birliği 
Yasası’nın Türkiye’nin bünyesine ve 
yapısına uygun olarak değiştirilmesi 
gerektiğini burada söylemek 
istiyorum. Tabii bunların yanında 
bazı şeylerin de bilinmesinde fayda 
var. ata karnesi konusunu çok kez 
konuşuldu. şu an da teminat yüzde 
40 olarak alınıyor, önceden bedelin 
4 katı oranında teminat alınıyordu. 
bu oranlar yüzde 40’a düştü. ama 
bunun da alınmaması lazım. bizim 
yasa değişikliğine bile gerek olmadan 
ara çözüm olarak sunduğumuz bir 
şey var, biz komite olarak diyoruz ki: 
Teminatlar firmaların belgeleriyle 
karşılansın. Yani bankanın verdiği 
teminat mektubu olmasın, firmanın 
verdiği belgeler teminat yerine 
geçsin. buna da gerek yok aslında. 
biz ödüllendirilmesi gereken ata 
karnesi alanları cezalandırıyoruz. 
Teminat alınmasının sebebi var; 
Dünya Odalar birliği sisteminde 
Türkiye’nin ata karneleri ile 
ilgili taahhütleri var. Yani bizim 
Türkiye’den gönderdiğimiz ürünlerin 
geri dönmesiyle alakalı bir taahhüt 
var. O taahhütten kaynaklanıyor. 
bu da daha önceki uygulamada olan 
aksaklıkların olmaması açısından 
teminata bağlanması şeklinde 
bir sistem geliştirilmiş. ama artık 
Türkiye çok değişti, Türkiye’deki 
ihracatçılarımızın önünün açılması, 
buna benzer engellerin ortadan 
kalması lazım. Maalesef bu konuda 
da çok muhafazakar hareket ediliyor. 
İhracatçı firmalarımızın engellenmesi 
yerine teşvik edilmesi, bu da 
olamıyorsa banka teminat mektupları 
yerine şirketin senet, çek gibi 
teminat belgelerinin ata karnesi’ni 
karşılaması gerekir. Diğer önemli 
bir konuya da değinmek istiyorum. 
TObb’un karşı olabileceği şeylerden 
biri de kuyumculuk birlik Yasası’dır. 
bunu oturup konuşmak lazım, TObb, 
sigortacılar, mali müşavirler gibi 
sektörlere de birlik kurmasında kendi 
kaynaklarının kaybolmaması ya da 
sektörel birlikteliğin zayıflamaması 
açısından muhalefet etmiştir. 
bunun haklı sebepleri olabilir. 
kesinlikle kuyumcular birliği 
Yasası gibi yeni bir yapılanma ile 

devam ettiriyoruz. bizim sektör 
olarak üzerinde durduğumuz en 
önemli sorunumuz; enflasyon ve altın 
fiyat farklarından kaynaklı olarak 
etmedikleri kârların vergilendirilmesi 
hususudur. bunun için Maliye 
bakanlığı ve diğer bakanlıklar 
nezdinde çalışmalar yürütüyoruz. 
2003 yılında uygulanan altın esaslı 
muhasebe sisteminin tekrar hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. bu sektöre 
olan haksız vergilendirmenin, kayıt 
dışılığın önüne geçen bir uygulamadır. 
Fırsata çevirebileceğimiz bir diğer 
konu da ülkemizin mücevher 
sektöründe uluslararası merkez 
olabilecek potansiyele sahip olmasıdır. 
Vergilerin düşürülmesi, ithalatın 
ve ihracatın kolaylaştırılması bu 
sürecin önünü açar. Türkiye’nin 
kıymetli taş merkezi olmasıyla 
ilgili Emlak bankası’nın bir projesi 
var. Önümüzdeki günlerde bunun 
hayata geçirilmesini bekliyoruz. 
Uluslararası geçerliliği olan akredite 
olmuş ayar evlerimizin ve taş kontrol 
merkezlerimizin olmaması ülkemiz 
açısından çok büyük bir eksiklik. 

Turhan Gürdal, sektöre en büyük zararı merdiven altı atölyelerin ve üretimin verdiğini 
bu konunun bir an önce çözülmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. 
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Yakın bir zamanda özel kuruluşlarla 
birlikte uluslararası geçerliliği olan taş 
merkezlerimizin olmasına çalışacağız. 
bu konuda yine kuyumcular Odası’nı 
tebrik etmek lazım. Taş sertifika 
merkezini hayata geçirdiler. Milli bir 
başlangıç oldu, bu ilerde gelişir ve 
akredite olur inşallah. biz de buna 
benzer projelerin takibi ve gayreti 
içerisindeyiz. 

CihAn kAmEr: bundan seneler 
önce bir büyüğüm derdi ki meclis ne 
zaman tatile girer, işler Türkiye’de 
o zaman rahat ilerler. bakıyorum, 
8-10 tane sektörümü temsil eden 
kuruluşumuz varmış. neden bu kadar 
fazladır? bunu da hakikaten çok 
fazla anlamıyorum. Erhan bey diyor 
ki sektörün bir ferdi olarak Ticaret 
Odası bizden para alıyor. Ticaret 
Odası bize teminat mektubu sıkıntısı 
yaratıyor. ben bu sektörün oluştuğu 
günden beri - 80. yılımızı kutladık, 
dedem de bu mesleği yapıyordu, 
evladım da bu mesleği yapıyor - ne 
kadar çok kontrol merkezi, ne kadar 
fazla birlik varsa bunlardan hep zarar 
gördüm. bakıyorum, kuyumcular 
Odası başkanım var yanımda. 
İthalatı kolaylaştıracak formüller 
neler olabilir buna bakılıyor. Öbür 
taraftan ona engel ne olabilir, ayar 
evi koymak. Rahat bırakın hiç köstek 
olunmasın, destek istemiyoruz. 
Sektörün parçası olarak baktığım 
perspektif bu. amaç nedir allah 
aşkına ithalat duvarları örmek mi? 
Tekrar nereye gitmeye çalışıyoruz, 
anlayış ne? Sektör mensubu olarak 
buna müdahale edilmemesini 
istiyorum. ne kadar engel olacak şey 
varsa önümüzde. ayar evi mi? benim 
mal sattığım müşteri beni denetler, 
siz neden denetliyorsunuz? ben mal 
aldığım zaman onu ben denetlerim, 
neden ayar evi denetlesin. ne ülke, 
ne devlet ne de bu birlikler arada 
olsun. ben alıyorum, satıyorum, 
hırsızlık yapacaksam benim hırsızlık 
yaptığımı tespit edersin, denetlersin, 
sonrasında cezayı kesersin. İşin özü 
budur. Devletin varlığının sebebi 
önünü tıkamak değil, önünü açmaktır. 
birliklerin, odaların varlığının sebebi 
önünü açmaktır. Düşünürken böyle 
düşünmek gerektiğine inanıyorum. 
Mümkün olsa benim Ticaret Odası 

temsilcim, Odalar birliği temsilcim, 
İhracatçılar birliği temsilcim tek olsa 
tek elden ben derdimi söylesem, tek 
elden herkes aynı savaşı verse. ben 
konuşulanlara bakıyorum, hakikaten 
kkTF’den başka devletin bize tokat 
attığı başka bir şey görmüyorum. İlk 
2003 yılı yasasında kemal bey’le 
konuşan benim, “Senenin başında 
10 kilo altının var, senenin sonunda 
11 kilo altının var. bu bir kilodan 
vergi almayalım. bunu istiyorsunuz 
değil mi?” dedi ve gerçekten de bu 
yasayı çıkardı. O yasa, ondan bir 
iki sene sonra ne olduysa kaldırıldı. 
kDV kaldırıldı, onun arkasından 
ÖTV belası çıktı başımıza. Yani 
bunları 2003 yılında aştık, ondan 
sonrasında nedense tekrar büyüyerek 
geri geldi. Sebebini sorarsanız belki 
de bizlerizdir sebebi. Hakikaten 
merdiven altı çoğalıyor, hakikaten 
perakende kuyumculuğun belli 
bir yasası olsun gerekiyordur. ben 
buna karşıyım, ben her şeyin bir 
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yasası olmasına karşıyım. atasay 
oluşurken, bugün Türkiye’nin güzide 
bir markası olurken, Zen oluşurken, 
altınbaş oluşurken kimse ne devletten 
destek aldı ne ar-Ge’den para aldı. 
Hiçbir şeysiz kendi emekleriyle, 
kendi gayretleriyle dünyada da 
kendi güçleriyle belli noktalara 
taşındı. Yani bireyler, firmalar kendi 
kabiliyetleriyle birleşerek büyük 
şeyler oluşturabiliyorlar. 

Emil GüzEliş: ne güzel konuştun 
tebrik ederim. katılıyorum sana. 
şimdi ticareti ne kadar kolaylaştırırsak 
o kadar büyüyecek ama birliklerimiz 
derneklerimiz nereden besleniyor? 
Çok iyi hatırlıyorum, lütfen şu 
komisyonları minimum yapalım 
dedik, o komisyonları başka taşıma 
ücretleriyle mukayese ettiler ve 
yüksek bir para ödediğimiz ortaya 
çıktı. bunun gibi gümrüklerde de çok 
para ödüyoruz. şimdi onun rakibi 
olarak kuyumcular Odası akredite 

sonra Türkiye’deki üretimin artışı 
sağlandı mı? Herhangi bir ölçüm 
yapıldı mı? bir faydası oldu mu? 
Eskiden rakiplerimiz olan turizmciler, 
telefoncular gibi biz de yüzde 18 daha 
ucuz ürün satıyorduk tüketiciye. 
bir de böyle bakmak lazım. bizim 
sektörümüz oradaki açıkla ciddi 
paralar kazandı. bakın kanundaki bir 
açıkla nasıl 30 milyon ceza verdilerse 
bize, o gün de bizim sektörümüz 
kazanıyordu. O günle bugün 
arasındaki üretim farkını incelersek 
bugün çok fark çıkmayacak. Çünkü bu 
işi yanlış yapmak isteyenler her zaman 
yapacaklar. İstediğimiz kadar kanun 
koyalım. şimdi yurtdışından yatırımcı 
istiyoruz. bütün sektörler için,  
Türkiye için. ne kadar kolaylaştırırsak 
ne kadar prosedürleri yok edersek 
ticaretimiz o kadar büyüyecek. 
 Sadece bu sektör için değil her sektör 
için geçerli. Odaların paralarını yine 
biz verelim. ama oradan masraf 
buradan masraf olmasın. 

olursa yeni bir laboratuvarımız 
var. bu masrafların altından biz 
nasıl kalkacağız? Gerçekten ağır 
masraflarımız arkadaşlar. biz 
sektör için çalışan derneklerimizi, 
birliklerimizi bir tane yapsak ve her 
yerde bizi temsil etseler, iç pazar dış 
pazar olmasa. Çünkü ben İhracatçılar 
birliği’nde çalışırken iç pazarla ilgili 
bir konu için o bizi ilgilendirmez 
dendiğini hatırlıyorum. şu iç pazarı, 
dış pazarı bırakalım sektörel olarak 
bakalım bu işe. Çünkü birbirine 
çok bağlı. bir firma iç pazarda 
büyüyor, güçleniyor daha iyi bir 
ihracatçı oluyor. Dolayısıyla sektör 
temsilcilerimiz azalsa, tek bir akılla 
yönetilse çok daha hızlı ilerleriz diye 
düşünüyorum. başkanımın biraz 
önce hatırlattığı bir şey var. Eskiden 
mücevher olarak gelirse ÖTV’siz 
giriyordu, taş olarak girince ÖTV 
vardı. Sektör bu işten zerer mı etti, çok 
para kazandı. O zaman şöyle bir soru 
sormam lazım. O kanun geldikten 

Sektör önderleri Tarihi 
Yarımada’nın iyileştirilip 
turistler için bir alışveriş 

bölgesi haline getirilmesi ve 
turizm bölgelerinde yapılan 
satışların ihracat sayılması 

gerektiğini düşünüyor.   
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başka hiçbir yolu yok arkadaşlar. Yani 
kadınları ikna etmenin başka hiçbir 
yolu yok. Olabildiğince göstereceğiz, 
olabildiğince anlatacağız ve onları 
mağazamıza sokacağız. Oraya 
girdiklerinde altın da alabilecekler 
pırlanta da alabilecekler. Yine 
söylüyorum, fındık grubu gibi ortak 
bir havuz oluşturup bu reklamları 
vermezsek biz burada çok ağlaşırız. 
Toplayalım şu paraları 20 milyon  
30 milyon, her mağaza başına bin 
liradan bahsediyoruz. şu havuzu 
oluşturalım ve güzel bir reklam 
kampanyası yapalım. Yoksa 
sektörümüz tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de küçülecek ve azalacak. 
Taksit sınırlandırması çok büyük bir 
haksızlık, bunun kavgasını çok uzun 
süre vermemiz gerekli. Çünkü gelen 
müşteri 10 bin lira yerine 5 bin lira 
harcıyor, bu kadar basit. Eğer biz onu 
sekiz taksit yaparsak uçacağız. 

ilyAs GEnçoğlu: şimdi gündem 
maddelerine baktım, bahsedilmeyen 
bir tane var oradan başlayayım. 
Türkiye’nin imzaladığı ticaret 
anlaşmalarında sektörümüz için 
anlaşmalar yer alıyor mu? aslında 
biz daha çok ihracat yapabiliriz 
daha çok mal satabiliriz. Daha 
çok üretebiliyoruz çünkü. Türkiye 
mücevher ve kuyumculuk sektörünün 
sıkıntısı üretememek değil, finansa, 
ham maddeye ulaşamamak değil. 
Sıkıntısı daha çok mal satamamak. 
şimdi Türkiye içerisinde tabii yerli 
halka ve turiste olabildiğince mal 
satıyoruz ve bu işi bavul turizmi 
şeklinde yapanlara da satıyoruz. 
aslında bizim sektörümüzün ihracatı 
artırması lazım. Türkiye’nin de 
misyonu bu. 2023 yılında 500 milyar 
dolar ihracat hedefimiz var. benim de 
içinde bulunduğum hedef çalıştayında 
kuyumculuk sektörünün 12,5 milyar 
dolar ihracat yapacağı hedeflenmişti. 
bugün 2017 yılının rakamlarına 
baktığımızda bu rakama ulaşmak 
biraz zor olacak gibi görünüyor.

EmrE Alkin: 2023 yılında bizim 
beklentimiz dünya ticaretinin 32 
trilyon dolara yaklaşmasıydı bu 
yüzden etap etap ilerliyorduk. ancak 
son 4 yıldır dünya ticareti yerinde 
sayınca bu rakama ulaşılması 

koyduğumuz insanların muhteşem 
satıcılar olması lazım ama gitmeyen 
patronlarımıza söylüyorum, oradaki 
satıcılarımız çok çok iyi satıcılar 
değiller. Yani İngilizce mi biliyorsun 
gel baş göz üzerine sen satış yaparsın 
denip fuara götürülüyor. Satıcılık 
bundan başka bir şeydir. Sebeplerinin 
altını deşersek, çok eskiden bir iş 
görüşmesi yaptım. bizim sektörümüze 
faydalı olabileceğini düşündüğüm 
çok vizyon sahibi birini firmama 
katmak istedim. “ben araştırdım sizin 
sektör para vermiyor, vermeyecekte” 
dedi. bu sektör para vermezse 
yurtdışında iyi adamlarla pazarlama 
yapamayacak. şirketleri yükseltecek 
vizyon sahibi insanlar alamayacak. 
aVM’lerdeki mağaza satış yaparken 
bırakın komşu kuyumcuyu, yandaki 
tekstil mağazasından alışveriş yapan 
müşteriyi bile ikna edemeyecek. 
bu yüzden bizim sektörümüz 
kurumsallaşmalı. kurumsallaşmayı 
açmak istemiyorum, hangi tarafta 
kurumsallaşmamız gerektiğini herkes 
anladı. bunu nasıl engelleyeceğimizi 
bulmalıyız. En önemli konulardan biri 
bu diyebilirim eğer kurumsallaşırsak 
en kaliteli ekiplerle bu sektör 
büyüyebilir. şimdi, raporlarımdan bir 
tanesini açıklamak istiyorum. Pırlanta 
sektörü dünyada binde iki büyümüş 
ve şöyle deniyor, dünyada kriz varken 
bile pırlanta sektörü binde 2 büyüdü. 
şaka gibi bir şey. Elektronik ve diğer 
sektörler yüzde 15-20 büyürken bizim 
sektörümüz sadece binde 2 büyümüş, 
bizim sektörün ayrı bir derdi var. 
bizim sektörümüzün dünyada 
Zara’ları H&M’leri, tüketiciyi ikna 
edecek güzel reklamları olmadığı 
için tüketimi her geçen gün azalıyor. 
Türkiye’de kimin görevi bu işler? 
Öncelikle markaların görevi. Marka 
reklam verecek arkasından rakibi de 
verecek. aslında bir marka reklam 
verirken yarısında kendine verir 
yarısında sektörün diğer oyuncularına 
ve o ürün gruplarını satanlara 
verir. Eskiden beri tekrar ettiğim 
başkanların sıkça duyduğu ya yine mi 
diyeceği konuya geliyorum. aslında 
en önemli konulardan bir tanesi, 
bundan daha önemli bir konusu yok 
aslında sektörün. bizim sektörün 
tüketicinin cebinden para alması 
lazım, bunun da tek yolu reklam. 

EmrE Alkin: aslında Sayın Güzeliş 
tüm sektörler için çok ciddi bir 
yaranın altını çizdi. Türkiye’de 
üretici sektörler için istatistik 
kurumunun yaptığı istikrarlı bir rapor 
bulunmamaktadır. Yani devlet hiçbir 
sektör için elle tutulur bir istatistik 
kaydı tutmuyor. Odalar, birlikler 
rapor dediğimiz nitelikte yani aslında 
istatistik olarak kabul edilmeyen 
ama ışık tutan bazı rakamları 
topluyor ve bir rapor haline getiriyor. 
ancak, Filiz Hanım şahit geçenlerde 
otomotiv sanayinde 4 ayrı birlik ve 
dernek otomotiv yan sanayisiyle 
ilgili dört farklı rakam söyledi. bu 
çok tehlikeli bir şey. bir uygulama 
yapıldıktan sonra bunun ekonomik 
etki analizi nedir diye sorduğunuzda 
cevabını vermesi gereken eski 
Planlama Teşkilatı bugünkü ismiyle 
de Türkiye kalkınma bakanlığı’dır. 
kalkınma bakanlığı sizlere soru sorup 
cevaplarınızdan yola çıkarak bir 
istatistik tutmuyor. ne kimyada var, 
ne otomotivde var… aslında tüm bu 
soruların cevaplarının istatistikleri 
tutulsa cevap verilebilecekti ve  
işler buraya kadar gelmeyecekti. 
bunun da not edilmesi gerekir. 
Dernekleriniz ve birliklerinizle 
birlikte bu istatistikleri tutsanız bile 
bunlar resmi istatistik olarak kabul 
edilmeyecek. Sadece rapor niteliğinde 
olacak, sizlere ışık tutacak.

Emil GüzEliş: PR konusuna gelince, 
bundan 3-4 sene önce kendimizi 
anlattık, zaman zaman anlatıyoruz. 
ancak artık devlet büyüklerimizin 
hafızaları o kadar güçlü değil. Sektör 
kendini yine tek bir ağızla tek bir dille 
her yıl anlatmalı. biz bunu geçen sene 
söyledik her sene söylememize gerek 
yok diye düşünmememiz lazım. Her 
sene kendimizi, büyüklüğümüzü, 
istihdamımızı, ihracatımızı 
anlatmamız gerekli. Diğer taraftan 
yıllarca fuarcılık yapmış biri olarak, ki 
bir yıl içinde 40 tane fuar yaptığımızı 
biliyorum, 4 tane fuar grubumuzun 
olduğunu biliyorum. Sonra biz tek 
grupla fuarları 10’a kadar azaltarak 
çalıştığımızda çok daha büyük 
ihracat yaptık. bunu şuna bağladık; 
iyi istihdam, iyi satıcılar… Yani iyi 
bir grup yarattık. şimdi fuarlarımıza 
gidip baktığınızda fuar standlarımıza 
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Tl bazında geri alıyoruz. Yüzde 
50-70 oranında geri alınabileceği 
söyleniyor fakat gerçek, tahsil edilen 
harcamaların yüzde 30-40’ı oluyor. 
ar-Ge teşvikleri konusu var. ben 
firma olarak ar-Ge teşviklerinden 
yararlanmak istedim ve arkadaşlara 
bir araştırma yaptırdım. ar-Ge’den 
faydalanmak için 30 tane ar-Ge 
çalışanınız olması gerekiyor. Ciddi 
bir bütçe gerekiyor ve bu kadar 
kapsamlı bir ar-Ge ihtiyacımız da yok. 
Dolayısıyla bu çok büyük bir rakam. 
şimdi azaltılmaya çalışılıyormuş, 
bunun haberini de aldım ama yarıya 
düşürseler bile çok yüksek bir rakam. 
5-10 kişi olması gerekiyor. bunları 
kademelendirmeleri gerekiyor.  
arçelik gibi büyük firmalara ya da 
otomotiv sektörüne uyabilir ama 
bizim gibi 250-300 çalışanı olan 
firmalara uyması çok zor. Dubai 
2017 yılbaşından sonra yüzde 5 vergi 
uygulamaya başladıktan sonra oradaki 
bir kısım ticaret erbabı ofislerini 
İstanbul’a taşıdı. İstanbul’daki 
üreticilerden temin ettikleri ürünleri 
Irak’a kendileri satmaya başladı.  

mümkün değil. Oradan bir hareketle 
1.03’ünü alırsak ulaşırız dedik ama 
dünya ticareti ufaldığı için o payı alsak 
bile 500 milyar dolar olmayacak zaten. 

ilyAs GEnçoğlu: keşke 250 
milyar dolar olsa. bunu bile büyük 
bir başarı olarak görüyoruz. 
kuyumculuk sektörü de hedefinin 
yarısı olan 6 milyar 250 milyon doları 
gerçekleştirirse, o da başarı sayılabilir. 
Serbest ticaret anlaşmaları çok 
önemli. Türkiye’nin komşularıyla ve 
diğer ülkelerle olan ilişkileri iyi olursa 
bizim ihracatımız da kolaylaşır ve 
artar. Hepimizin bildiği üzere avrupa 
birliği’nin üçüncü ülkelerle yaptığı 
serbest ticaret anlaşmalarından 
Türkiye yararlanamıyor. İhracatçı 
olarak sektörümüz ve bütün 
ihracatçılar mağdur durumda kalıyor. 
bizim Türkiye olarak diğer ülkelerle 
ayrıca Serbest ticaret anlaşmaları 
imzalamamız lazım. Son zamanlarda 
yapılmış olan bir tane örnek vermek 
istiyorum. bizim Ürdün’le yapılan 
bir serbest ticaret anlaşmamız bu 
yıl devreye girdi. bu sene başında 
kuyumculuk sektörü olarak sıfır 
gümrük veya çok düşük bir gümrük 
oranıyla ürünlerimizi Ürdün ithal 
edebilir hale geldi. bir iki tane ihracat 
yaptık, üçüncüde göndermeyin 
dediler. Çünkü baktılar ki Ürdün 
bankalarında bu sektör için yeterli 
dövizleri yok veya dövizlerini bu 
sektör için harcamak istemiyorlar. 
Ürdün bürokrasisi yeni bir vergi 
uygulamaya başladı ve ticaretin 
önünü kestiler. Türkiye’nin ihracatını 
artırmak için ticaret anlaşmalarının 
ve diğer ülkelerle ilişkilerinin çok 
önemli olduğu aşikar. Tabii diğer 
ülkelerin yüksek vergi oranları da 
bunun için büyük bir engel bu da 
aşılması çok zor bir durum olarak 
karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla dünyada 
ticaretin daha kolay yapıldığı serbest 
bölgelere ve pazarlara ihracatı daha 
çok artırabiliyoruz. Yani Türkiye daha 
çok üretebiliyor ama yeteri kadar ihraç 
edemiyor, satışını artıramıyor. Sektör 
teşviklerden yararlanamıyor maalesef. 
bir tek fuar teşvikleri ya da pazarlama 
teşviklerinden faydalanabiliyor ama 
orada da bir sıkıntı var aslında. biz 
masrafları yapıyoruz, dolar bazında, 
euro bazında bir sene sonra bunları 
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Holding’in üst yönetiminde 

farklı görevler üstlenen 
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Değerli Maden ve Metaller 
İhracatçıları Birliği’nin (İMMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanlığını 
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM) Yürütme Kurulu Üyeliğini 
yürütmüştür. Ayrıca Etiyopya’nın 

Fahri Konsolosu ve Ticaret 
Elçisi unvanına sahiptir.

İmam Altınbaş, Kuyumcukent’in Avrupa ve Orta Doğu’nun en önemli altın üretim merkezi 
olduğunu ve Hindistan’dan sonra dünyanın ikinci altın üreticisi olduğumuzu vurguladı. 
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Odası’nın üyelerine ve sektörümüz 
üreticilerine katkısı artacaktır. 
birçok sektör kurumumuz olduğu ve 
bu durumun bir karmaşa yarattığı 
söylendi. ayrı ayrı kurumlar var 
ama her kurum kendi işini yaparsa 
problem olmaz. bizim kurumlar 
arasındaki sorunumuz herkesin 
birbirinin işine karışmasıdır. 
kuyumcular Odası’nın görevi 
farklıdır, ilgi alanı küçük atölyeciler 
ve yurtiçindeki perakendecilerdir. 
Projelerlerini ve programlarını buna 
göre geliştirirse bir sorun olmayacak. 
Ticaret Odası ticaret erbabını temsil 
ediyor, onlarla ilgili projeler geliştirirse 
bir problem olmayacak. İstanbul 
Sanayi Odası’nda sektörümüzü 
temsil eden bizler de üyelerimizin 
üretim ile ilgili sorunlarına çözüm 
geliştirirsek ve takip edersek sorun 
olmayacak. Mücevher İhracatçıları 
birliğimiz ihracatla ilgili projeler 
geliştirirse yine sorun olmayacak ama 
bizde öyle olmuyor. bizde her kurum 
kendisini kuyumculuk sektörünün 
problemlerinin tümü ile ilgili ve 
yetkili hissederek davranıyor. Esas 
sorun da buradan kaynaklanıyor. 

İstanbul Sanayi Odası meclis üyesiyim 
ve sektörümüzü temsil ediyorum. 
İstanbul Sanayi Odası’na 300 
civarında orta ve büyük kuyumculuk 
üretim firması üyedir. Türkiye’nin 
sanayisinin takriben yüzde 35-
40’ının temsil edildiği saygın bir 
kurumdan söz ediyoruz. İSO çatısı 
altında her sektörün komitesi vardır 
ve sorunlar komitelerde konuşulur 
ve gerektiğinde İSO yönetim 
kurulundan sorunlar için girişimde 
bulunması istenir. Sektörümüzün 
önceki dönemde kuyumculuk sektör 
komitesi vardı. Geçen seçimde bakır 
ve alüminyum döküm sektörü ile 
nace kodlamasını sebep göstererek 
üst kuruluş olan TObb tarafından 
sektörler birleşti. bu durum sorunları 
farklı olan bu üç sektörün hiçbirine 
fayda sağlamadı ve komitede uyum 
olmadığı için sorunlar görüşülemedi. 
komitenin kuyumculuk komitesi 
olarak ayrılması için müracaat ettik. 
Talebimiz kabul edildi ve bir sonraki 
İSO seçimlerinde kuyumculuk 
sektör komitesi seçilecek ve temsil 
edileceğiz. kuyumculuk komitesi 
ayrıldığında gelecek dönemde Sanayi 

bu maalesef bir kaos yarattı. İşini 
düzgün yapan ihracatçı firmaların 
karşısına merdiven altı firmalar 
dikilmiş oldu. İşçilik satış rakamları 
düştü, katma değer azaldı. bu 
gelişme maalesef olumsuz sonuçlar 
verdi. Olumlu olan tek yönü 
kuyumcukent’teki mağazaların 
dolmaya başlaması oldu. belki 
o insanlar burada ev kiraladılar, 
yaşıyorlar, para harcıyorlar bunlar iyi 
oldu ama sektör açısından bir karmaşa 
yaratıyorlar. bu benim şahsi tespitim, 
umarım kısa zamanda bu haksız 
rekabet bir düzene oturur. Türkiye’nin 
yıllık ihracatı 150 milyar dolar 
civarı ve kilogram başı ihracatımız 
1.50 dolar civarında. kuyumculuk 
sektörümüzün katma değeri çok 
yüksek. altın değerini çıkardığınız 
zaman kilo başına ortalama 1500 
dolar işçilik alıyoruz. Gümüşte 
kilogram başı işçilik 700 dolardır, 
mücevherde çok daha yüksek, belki 
10 bin dolardır. Sektörümüzün katma 
değerdeki önemini anlatmak için 
bu gerçeği vurgulamamız lazım. 
birçok kurumumuz var. İstanbul 
Sanayi Odası’ndan az söz edildi. ben 

Bazı sektör yöneticileri sektörün içerisinde çok fazla kurum ve temsil makamı olmasının sektörde fikir birliği sağlanmasını 
zorlaştırdığını düşünürken bazı sektör yöneticileri de sektörün her kesiminin arı ayrı temsil edilmesi gerektiğini düşünüyor.
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inanıyorum. Çünkü baktığınız zaman 
dünyada yüzyıllardır süregelen 
bu sektörü de, rafinasyon ve altın 
işini, biraz merdiven altı, biraz çok 
gelişmemiş, biraz da kendini çok 
dünyaya duyuramamış şekilde 
yapmış bir ülke olarak, son yıllarda 
özellikle tasarımların, markaların, 
regülasyonların, ihracatın artmasıyla 
günden güne sesimizi duyurmaya 
başlıyoruz. Dünyada altın konusunda 
ilk üçteyiz, madende de rezerv 
açısından iyi yerdeyiz. bu hem arz 
talep dengeleri açısından hem de iyi 
bir üretim ülkesi olduğumuz için. O 
yüzden bizim yapmamız gerekenler 
dünya oyuncusu olmak ve ihracat 
tabii ki. şimdi dünya oyuncusu olmak 
dediğimiz zaman içine tanıtım da 
reklam da giriyor. Devletin desteği çok 
önemli, ihracat olmazsa olmazımız. 
bunun olması için ne gerekli derseniz 
benim fikrim bilgilendirme olması 
gerektiği. Çünkü hakikaten bizi yanlış 
tanıyorlar, sektörü yanlış tanıyorlar. 
Mücevheri bırakın, ürün tanınmıyor, 
altın tanınmıyor. Ürün nedir, nereden 
gelir, nasıl bir katma değer eklenir 
bunlar bilinmiyor. Halkımızın en 
bildiğini zannettiği şey altındır ama 
aslında bilinmiyor. Görevim gereği 
ankara düzeyinde bütün girişimleri 
ben yönetiyorum. böyle olduğu 
için de çok yakından görüyorum. 
neredeyse kimse bu süreçlerin 
tamamını bilmiyor. O yüzden ne 
kadar tek bir ağızdan bilgilendirme 
yaparsak o kadar hızlı yol alacağımızı 
düşünüyorum. bu zamana kadar 
şu olmaz bu olmaz denen konuda 
bile doğru hazırlığı yapıp, doğru 
bir dille anlatırsak karşınızdaki 
insanların bariz önyargıları yoksa 
bunu anlıyorlar. Dolayısıyla 
bilgilendirmenin tek bir ağızdan 
etkin ve yetkin bir sesle aktarılması 
gerekiyor. İkincisi tabii ki maliyetler. 
bu konuda ben de size katılıyorum. bir 
altın ve değerli maden ithalatçısı ve 
ihracatçısı olarak gümrükle, bir takım 
mevzuatlarla verilen ilave ödentilerle 
hepimizin sıkıntısı var. biraz evvel 
söylediğimiz hafta sonu çalışma, 7/24 
hizmet alabilme bence de çok önemli, 
bizim için daha da önemli. altın ve 
maden diye düşündüğünüz zaman 
aradaki gün sayısı gitgide daha çok 
daralıyor. Mücevher dediğiniz zaman 

birlikte mutabık kalınmayan konular 
ile ilgili adım atılıyor. Hükümet 
ve bürokrasi nezdinde her kurum 
ayrı şeyler söylüyor, bu durumda 
sektörün güvenirliği azalıyor ve 
sektörümüz zarar görüyor. Halbuki 
iki ortak bile olsanız alınacak karar 
ile ilgili birbirinizi ikna etmeniz 
lazım, eğer mutabık değilseniz 
aksiyon almamanız lazım. bunu 
da sektör açısından sorunlu bir 
davranış olarak görüyorum. Üretimin, 
ticaretinin ithalat ve ihracatının 
serbestleştirilmesi, kolaylaştırması 
konusunda sektör kurumlarının 
polisiye tedbirleri düşünmek 
yerine bu iş nasıl daha rahat yapılır 
diye düşünmesi gerekiyor. bunun 
muhatabı bellidir, devlettir. Devlet 
kontrollerini üretimi ve ticareti 
gelişmiş ülkeler gibi engellemeden 
yapmalıdır, sanayicisine ve iş adamına 
güvenmelidir. Usulsüz iş yapan tabii 
ki cezasını çekmelidir. bu şekilde 
sistemlerimizi geliştirirsek sıkıntı 
kalmayacağını düşünüyorum.

norAyr işlEr: Herkes düşündüğünü 
ve doğru bulduğunu burada söylemek 
istiyor. ben de 9 yaşından beri 
kapalıçarşı’da olan, dünyayı gezen, 
her yıl 20 uluslararası fuara katılan, 
amerika ve Dubai’de mağazası ve 
ofisi olan, baktığımızda vizyon sahibi 
olduğumu düşündüğüm bir sektör 
yöneticisiyim. İlyas bey, çok güzel 
bir şey söyledi. bizim üretimle ilgili 
sıkıntımız yok, bizim pazarlamaya 
ihtiyacımız var dedi. ben de aynen 
katılıyorum bu konuya. Üretimde 
sorunumuz yok. ben de bu konunun 
altını bir daha bir daha çiziyorum. 
bizim, ithal hiçbir mala ihtiyacımız 
yok. biz 5-10 tane firmayı temsil 
etmek için değil, sektörün tümünü 
temsil etmek için buralardayız ve 
sektörün çoğunluğunu küçük ve orta 
boy işletmeler oluşturuyor. bunu hiçbir 
zaman unutmamalıyız. küçükler 
olmazsa sektör büyümez. Her şeyi 
kendimize göre değil, sektörün 
geniş alanlarına göre konuşmamız 
lazım. Türkiye’de imalat 6 bin yıla 
dayanıyor, dünyada imalat ilk kez 
Türkiye’de başlamış. O yüzden imalatı 
destekleyici, sektörü destekleyici 
konular üzerinde yoğunlaşmalıyız. 
Geri kalan konuların bireysel 

olduğunu düşünüyorum. O yüzden 
yurtdışından gelen bitmiş takının bu 
ülkeye girmemesi için ben sonuna 
kadar mücadele edeceğim. aslında tek 
ses olmak gerek dendi. Tek ses olduk 
aslında tamamen. birlik Yasası taslak 
metni, hükümetin önünde bekliyor. 
birlik kurulduğunda sektörümüz zaten 
tek bir sesten yönetilecek. 

AyşEn EsEn: biraz sona kalmam 
normal diye düşünüyorum. Çünkü 
birliğin ismi zaten Mücevher 
İhracatçıları birliği, çoğumuz da 
mücevher imalatçısı ve ihracatçısıyız. 
Dolayısıyla biz biraz daha rafineri, 
altın ve maden ağırlıklı olarak bu 
grubun içinde yer alıyoruz. bir rafineri 
şirketi olarak ufak şirketlerimizin 
de içerisinde tabii ki üretim yapan 
şirketlerimiz de var. bunlardan 
dolayı zaman zaman ihracatımız da 
oluyor. ama altın sektörü dendiğinde 
içerisinde rafineri olmadığı zaman, 
altın sektörü konuşulamaz. 
Dolayısıyla demin söylediklerimi 
bu bütünün bir parçası olmamak 
adına söylemedim. Önce sizi dinleyip 
ortalama bir şeyler katabiliyorsam 
ne mutlu diye söyledim. İkinci bir 
farklılığı daha var benim yapacağım 
konuşmanın. buradaki sektör 
temsilcilerimizin neredeyse tamamı 
sektöre 30-40-50 belki aileleriyle 
birlikte 150 yıllarını vermiş insanlar. 
ben biraz daha profesyonel gözle 
bakıyorum. ben de 30 yılın üzerinde 
iş hayatındayım bunun 20 yıldan 
fazlasını üst yönetimde geçirdim. 
Dünyada 50’den fazla ülkeyle iş 
yaptım. bunların içinde üretim bazlı 
pazarlamayla, her türlü dış ticaretle 
uğraştık. Zamanında milyarlarca 
dolar ihracatla uğraştık, o yüzden 
dış ticaret deneyimli olduğum bir 
konu. ama bu sektörde yeniyim. 
ben İstanbul altın Rafinerisi ailesine 
kurumsallaşma kapsamında son 
5 yılda katıldım. CEO olarak görev 
yapıyorum. Dolayısıyla hem iç hem 
de dış gözlemci olarak bakmaya 
çalışıyorum. O yüzden aynı sektördeki 
insanların aslında birbirlerine 
karşı taraflarmış gibi davrandıkları 
konulara çok fazla girmeyeceğim. 
ben genel olarak altın ve mücevher 
sektörünün Türkiye’de çok daha 
iyi bir yere gelmesi gerektiğine 
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80’li yılların başında Türk Parasının 
Değerini koruma kanunu’nda 
yapılan değişiklik sonrasında hızlı 
bir büyüme ivmesi yakalayan 
sektörümüz dünyanın en önemli 
üretim merkezlerinden biri haline 
geldi. Dünyanın dört bir yanına ihracat 
yaparak büyüdük, büyümeye devam 
ediyoruz. Mücevher İhracatçıları 
birliği başkanı olarak görev yaptığım 
dönemde, yönetim kurulumuzun 
en çok üzerinde durduğu konular; 
Türkiye’nin dünyanın önemli altın ve 
pırlanta ticaret merkezlerinden biri 
haline getirilmesi ve yüksek katma 
değerli ürünlerle markalaşmaya 
yönelmekti. Mesela, 2009 yılında 
Dünya Mücevherat kongresi’ni, Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı 
ile İstanbul’da gerçekleştirerek bu 
konuda bir adım attık ve ihracatın 
gelişiminin önünde engel olan 
ÖTV’nin kaldırılması gibi çalışmalarda 
önemli rol oynadık. 21. yüzyılda artık 
globalleşmenin en üst seviyesindeki 
pazar koşullarında rekabet ediyoruz. 
artık sınırlar kalktı ve pazar büyüdü. 
kendimizi yalnızca ülkemizin sınırları 
içinde görmemeliyiz. küresel pazarlar 
ile entegre bir şekilde çalışarak 
rekabet etmeliyiz. bu anlamda 
kurumlar arasında da koordinasyonun 
sağlanması gerekmektedir. “Dubai’nin 
yerini alabiliriz” diyoruz ama dış 
ticareti kısıtlayıcı uygulamalardan 
bahsediyoruz. Dubai bugün 11 milyar 
doların üzerinde ihracat yapan bir 
ülke. Peki sorarım size, bunun ne 
kadarını üretiyor? İthal ediyor, katma 
değer yaratarak ihraç ediyor. Elbette 
üreticilerimiz dünya ile rekabet 
edebilmeli ama bu rekabet, kalite, 
hız, model, markalaşma alanında 
olmalı. Gümrük duvarlarının arkasına 
saklanarak uzun dönemde üreticinizi 
koruyamazsınız? biliyorum ki, pek çok 
ülkede kısıtlayıcı uygulamalar yok. 
bunların sektörel kurumların bir arada 
mutabık kalarak çözmesi gereken 
sorunlar olduğunu düşünüyorum. 
Derneklerin, odaların farklı farklı 
çalışmalarının da bir amacı var. 
Temsilin her noktada yapılmasında 
fayda olduğunu görüyorum. 

mustAfA kAmAr: normalde bugün 
toplantımız Halkbank sponsorluğunda 
Mücevher İhracatçıları birliği 

hemen yarın lazım demeyebilir size 
kimse, ya da üzerindeki marj onu 
kaldırabilir ancak altın böyle değil, 
fiyatı her gün değişiyor. O yüzden 
hızlı olmanız her şeyden daha önemli. 
Gümrüklerde 5’ten sonraya mesai 
yazmanız lazım, bunu ayarlamanız 
lazım bunlar süreyi çok uzatan ve işi 
aksatan şeyler. bunlarla olabildiğince 
az karşılaşmamız lazım. Ödentiler 
aynı şekilde… bizim sektörümüz 
büyük kârların olduğu bir sektör değil, 
biz burada yol aldıkça, markalaştıkça, 
bir takım katma değerli hizmet 
sundukça, dünya piyasasında 
ayrışacağımız şeyler buldukça başarılı 
olabiliriz. Mücevher sektöründe belki 
bu işçiliktir, rafinasyon sektöründe 
kalitedir, ayardır. Dolayısıyla önemli 
olan katma değeri artırmaktır ve 
katma değer olarak fiyata yansıyabilen 
şeylerdir. bütün bunları üst üste 
koyduğunuzda ortaya koyduğunuz 
şeylerle sizin sunduğunuz hizmet bir 
araya geliyor ve bunlar sizi sonuca 
ulaştırıyor. Önemli olan şeylerden 
bir tanesi de halkın bu sektöre nasıl 
baktığı. Çünkü siyasi yöneticiler de 
halkın algısıyla yönetiyorlar aslında, 
sektörü çok fazla tanımıyorlar. 
Halktan gelen geri dönüşler, bu 
sektör hayali ihracat yapar, kDV 
kaçakçısıdır olursa bu gitgide 
üzerine biner. Halka ulaşmamızda 
da sizlerin demin söylediğiniz daha 
alt gruplar olabilir, darphanenin 
ürettiği ziynetler olabilir, bizim 
ürettiğimiz gram altınlar olabilir. bu 
sektörün içindeki altın bankacılığında 
yaptığımız çalışmalar gibi doğrudan 
halka yönelmiş bir takım çalışmalar 
yapılabilir. bütün bunlarla doğru 
bilgilendirmeyi sağladığımız zaman 
bunu başarabiliriz. Halk altına 
dokunmak istiyor, altını uzak bir 
finansal araç olarak görmesi yetmiyor 
ona. altın transferi, EFT’si gibi 
çalışmaların gündeme hızla gelmesi 
halka ulaşmak açısından büyük 
fayda sağlayacaktır. Ticaretimiz 
açısından da tabii ki büyük fayda 
sağlayacaktır. Çünkü altından dolara, 
dolardan Tl’ye döneceğiz diye 
uğraşırken altın transferiyle birçok 
şeyi çok daha hızlı halledebiliriz 
diye düşünüyorum. Son bir şeyin 
daha altını çizmek istiyorum. alacak 
sigortası, bunun ihracatta kullanılması 

ile sağlanacak finansman faydaları… 
Dünyada bu uygulanıyor. almanya, 
abD gibi ülkelerde çalıştığımızda 
bunlar üzerinden iş yapıyoruz ama 
Türkiye’de yapamıyoruz. 

CihAn kAmEr: Sayın başkan dedi 
ki, son 6 ayda sektörde yüzde 60-70 
civarında takı ihracatımız arttı. 
altın takı sektörünün büyümesinin, 
ihracatının artmasının tek bir 
sebebi var. ilk günden beri altının 
üzerindeki vergilerden arındırılmış 
olması. bugün bütün Türkiye’de 
oluşan üreticiler bu şekilde kuruldu. 
kimi zaman işlenmiş altın ithalatı 
arttı bunu gören üreticilerimiz 
bunları örnek aldı aynısını, daha 
kalitelisini üretmeye başladı. Sektör 
kendisini geliştirdi. aramızda bir 
fikir birliği sağlayamıyoruz. ben 
ayhan bey’in başkanlığını yaptığı 
sektörün kurucusuyum. Sektörde 
birçok faaliyette bulundum. bu 
tip faaliyetlerden elimi eteğimi 
çekmemin sebebi fikir birliği 
sağlayamamamız. şimdi devletle 
iletişimden bahsediyoruz. norayr 
başkanım ithalatın düşmesi için 
elimden geleni yapacağım diyor. 
Sektör çalışanlarına, yöneticilerine, 
patronlarına bir soralım. bunu 
istiyorlar mı istemiyorlar mı? ben 
bunu böyle savunacağım deniyor her 
platformda ama beni temsil etmiyor 
bu cümle. Sektörün geri kalanını 
da temsil etmiyor. Sektörü temsil 
etmeyen bir şeyi sektör temsilcisi 
gidip devlete söylerse tabii ki karmaşa 
çıkar. Yani gelişme için fikir birliğini 
sağlamak gerekir. Gelişme için 
gümrük duvarlarını yükseltmenin, 
içerideki üreticiyi korumak için 
büyük önlemler almanın gerek 
olmadığını düşünüyorum.

imAm AltınBAş: Türkiye, dünyanın 
en önemli altın üreticisi ülkelerinden 
biri konumundadır. bu alanda 
Hindistan’dan sonra ikinciyiz. 5 bin 
yıllık kuyumculuk kültürüne sahip bir 
coğrafyada yaşıyoruz. Sektörde 3 binin 
üzerinde üreticimiz var. bunların 
bin tanesi kuyumcukent’te faaliyet 
gösteriyor. kuyumcukent, bu özelliği 
ile avrupa ve Orta Doğu’nun en önemli 
altın üretim merkezi konumundadır. 
kısacası çok fazla avantajımız var. 
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altın transferi diğer konular. bu 
ülkede kadememizi artırabilmemiz 
için kendimizi konumlandırmamız 
lazım. Onun için de son bir senedir 
yurtdışından danışmanlık alıyoruz. 
Swot analizi yaptığımız zaman ortaya 
çıkan sonuç kopyacı, fiyatı düşük 
ve kredi veren bir ülke olduğumuz 
çünkü. Sonra kabulleniş başlıyor. 
biz Türkiye’den marka çıkaramayız 
diyoruz, pırlanta konusunda Çin’i 
geçmemiz mümkün değil, burayı da 
geçiyoruz. O zaman bizim koleksiyon 
bazında hızlı üretim yapan bir ülke 
olmamız lazım. kolaksiyon yapan 
1 buçukluk satış bandını 3 buçuğa 
taşıyacak girişim lazım. burada ar-Ge 
konusu var. Tasarım bizim için çok 
önemli ama tasarımcıya verdikleri 
destek minimum 10 kişiden başlıyor. 
Devletin destekleri sektörel bazda 
araştırma yapılarak planlanmamış. 
Onun dışında basit teşviklere 
sektörümüz ulaşıyor ve yararlanıyor. 
Gündem maddeleriyle ilgili kısa 
görüşlerimi söyledikten sonra birkaç 
notum daha olacak. İhracatçılarımız 
kolaylıkla krediye ulaşamıyor, bunun 
daha da kolaylaştırılması gerekiyor. bu 
konuda İtalya örneğini önemsiyorum, 

yönetiminde ihracatı nasıl 
artırırız amacıyla yapılıyor. bizim 
göremediğimiz bilemediğimiz neleri 
yaparız da 3 buçuk milyar dolarlık 
ihracatımızı 7 milyar dolar, 10 milyar 
dolar yaparız konusunda bir toplantı 
yapıp bunları not almaktı. Sorun 
sektörde herkesin konuştuğu gibi 
Cihan bey’in de söylediği gibi bir fikir 
birliği sağlanamaması. 17 senedir bu 
sektörde ihracatçı birliği’nde, İstanbul 
Ticaret Odası’nda bulundum. En 
sonunda tövbe ettik, böyle bir fikir 
birliği olmayacak diye. aman beni 
bulaştırmayın bu toplantılardan bir 
şey çıkmıyor diye uzak durdum. 
Fikir birliği sağlanamıyor çünkü 
herkesin pergelinin ucu farklı yerde 
duruyor, herkes sektörün abisi olmak 
istiyor. Sektörden gelip bulunduğu 
odaya, derneğe göre birden fikri 
değişiyor. buradaki notların çoğu 
sektörün sıkıntısıyla ilgili. Hangisini 
değiştirirsek ihracat artarla ilgili 
notlara baktığımda çıkardığım 
notlarda insan kaynakları yönetimi 
çok önemli, serbest ticaret anlaşmaları 
çok önemli. Dolayısıyla bakacağımız 
şey ihracatı nasıl artıracağımız. 
Zaten Türkiye’de mücevher sektörü 

daralıyor, son 3 senedir rakamlar 
aşağı doğru geliyor. bunun dışında 
Türkiye’deki kuyumculuk sektörü 
de azalıyor, mağaza açılmıyor artık. 
lisans verelim diyoruz ama kuyumcu 
açan yok ki, kime vereceğiz? 
Dünyadaki mücevhercilerin konumu 
meselesi var bir de. bizim kendi 
konumumuza bakmamız lazım. 
biz nerede büyürsek ihracatımızı 
artırırız? İhracatta Çin, pırlantada 
lider gidiyor. İtalya koleksiyon bazında 
iş yapıyor. Türkiye neyle gidiyor? 
Türkiye’nin ihracat yapmasının 
3 tane sebebi var. birisi kredi, 
birisi kopya, diğeri de fiyat. bu üç 
noktadan başka bir sebepten kimse 
Türkiye’yi tercih etmiyor. Yarın 
öbür gün Hindistan’da, Pakistan’da 
Güney afrika’dan bunların önüne 
geçecek firmalar gelirse biz buralarda 
da kaybederiz. kuyumcukent’te 
ihracat rakamları bir, bir buçuk 
dolar. nasıl para kazanıyorlar aklım 
almıyor. Dolayısıyla bizim bunlara 
bakmamız lazım. İtalya’nın ihracatını 
artırmasının en önemli sebebi ihracat 
proformasını aldığı zaman gidiyor 
bankaya 5 kiloyu veriyor geri alıp 
işledikten sonra ödüyor. Onun dışında 

Kanaat önderleri Ar-Ge teşviklerinin sektörün ihtiyaçlarına ve doğasına göre hazırlanmadığını, devlet yetkililerinin bu konuyu 
sektör temsilcilerine danışarak tekrar masaya yatırması ve gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini belirtti. 
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sektörümüzün gereken ilgiyi ve talebi  
gösterememesinden dolayı geçtiğimiz 
yıl öğrenci alınmadı. Sektörümüz 
için büyük bir boşluğu dolduran 
Mücevherat Mühendisliğine sektör 
kuruluşlarımız olarak sahip çıkmalıyız.

oğuz ÖzdEmir: ben sektör 
profesyoneliyim. benim dükkanım 
ya da fabrikam olmadı hiçbir zaman. 
ama benim iş hayatımın neredeyse 
son 30 yılı profesyonel yönetici 
olarak bu sektörde geçti. Önce şuna 
değinmemiz lazım. İlk sorunumuz 
devletin ve kamunun sektöre nasıl 
baktığıdır. bizim devlete de, kamu 
görevlilerine de kuyumculuğun 
diğer imalat alanlarındaki sektörler 
gibi bir sektör, bir sanayi olduğunu 
anlatmamız gerekir. nasıl makine 
imalat ve tekstil bir sanayi ise 
kuyumculuk da böyle bir sanayidir. 
burada da insanlar çalışıyor, burada da 
sermayedarlar vardır, üretim yapılır. 
Tekstilde nasıl para kazanılıyorsa 
burada da öyle para kazanılır. burada 
sadece işçilikten para kazanılır, 
altından para kazanılmaz. altın 

kuruluş yasası gereği sektörün 
tamamını temsil edemiyor. Sektörün 
tamamını içine alan, yaptırım gücü 
olan yeni bir yasaya ivedilikle ihtiyaç 
duyulmaktadır. Sektördeki kayıt 
dışılığın en önemli etkileri; vergiden 
kaçınma, kurumsallaşamama, 
reklam eksikliği, markalaşamama 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Eğitimle ilgili olarak şimdi eskisi 
gibi usta çırak ilişkisi yok. bundan 
sonra artık çalışanlarımızı, 
sanatkârlarımızı meslek liselerinde 
ya da üniversitelerde yetiştirerek 
dünya ile rekabet edebilir seviyeye 
gelebiliriz. bir çok meslek lisesinde ve 
25’ten fazla meslek yüksek okulunda 
kuyumculuk bölümünde eğitim 
yapılmaktadır. bunun yanında birkaç 
4 yıllık üniversitede de kuyumculuk 
eğitimi verilmektedir. bunlardan en 
önemlisi İstanbul Ticaret Üniversitesi 
bünyesindeki Mücevherat Mühendisliği 
bölümü bu yıl ikinci mezunlarını 
verdi. kıymetli metalden, kıymetli 
taştan, üretimden, pazarlamadan 
anlayan donanımlı mühendisler bu 
bölümde yetiştiriliyor. ama maalesef 

bunun değerlendirilmesi gerekiyor. 
Ekonomi bakanlığı nezdinde 
gündeme getirdiğimiz diğer husus; 
Merkez bankası’nın porfoyünde 
bulunan altın stoklarının altın 
kredisi şeklinde ekonomiye 
kazandırılmasıydı. bu konuda 
ekonomi kurmaylarının gündeminde 
belki önümüzdeki günlerde bununla 
ilgili gelişmeler olacak. Yabancı 
sermayenin Türkiye’ye çekilmesi 
konusunda kuyumcukent’e Irak 
kökenli yatırımcıların gelmiş 
olması, bu tür sermaye davetlerinin 
olumsuzluklarının giderilmesi 
kaydıyla teşvik edilmesi gerekir. 
İstanbul’un finans merkezi olması 
ile sektörümüz için finansa çabuk 
kavuşan güçlü bir yapı sağlanabilir. 
Dubai’ye gelen yüzde 5 vergi, 
bizim sektörümüzü güçlendirecek, 
sektörümüze olumlu etki 
yaratacak bir gelişme. bundan da 
faydalanmamız gerekiyor. birliklerin 
yaptırım gücü var mı diye baktığımız 
zaman ben kuyumcular Odası’nı 
çok önemsiyorum. bence güçlü, 
dinamik, etkili hizmet sunuyor. 

Hakan Segin, ithalata gelebilecek bir kısıtlamanın Türkiye'nin bölgenin üretim merkezi olma iddiasını zayıflatacağı uyarısında bulundu.
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odalar ve dernekler önemli ki devlet 
yasal olarak tanımlamış. biri daha 
önemliymiş, diğeri daha önemsizmiş 
gibi yaklaştığımız zaman kargaşa 
çıkıyor. Sektöre sağlıklı hizmeti 
yapmaya engel oluyor. ben bu sektörü 
önemseyip toplantıyı organize eden, 
vakit ayırıp katılan herkese çok 
teşekkür ediyorum. Çok duyarlı bir 
davranış ve sektörün böyle insanlara 
ihtiyacı var. Örneğin Türkiye’de 
gümüş sektörü yok denecek kadar 
az. bununla uğraşan insana ithalat 
kısıtlaması getirirseniz Türkiye’nin 
gümüş merkezi olmasını engellersiniz. 
bütün bileşenlere dikkat etmek 
gerekiyor. Türkiye’de kuyumculuk 
sektörünün kayıt dışılık, merdiven altı 
çalışma, finansman imkanlarından 
yararlanamama, markalaşma, 
yüksek katma değer yaratma gibi 
pek çok sorunu bulunuyor. İç pazarda 
perakendecilerimizin önündeki 
sorunlardan birisi de taksit sorunu.  
Taksit sayısının 4 ile kısıtlanması 
iç pazarı daralttı. altın bizim 
insanımızın en önemli tasarruf aracı. 
Taksit sayısı fazla iken tüketiciler 
taksitle yatırım yapıp, bir birikime 
sahip olabiliyorlardı. ancak şimdi bu 
durum oldukça azaldı. Dolayısıyla 
ekonomide tasarruf birikimini de 
olumsuz etkileyen bir durum bu. 
Elbette sektörümüzü de olumsuz 
etkiliyor. Mağazalaşma konusunda 
ise doğru aVM projeleri önem 
taşıyor. Son yıllarda çok fazla aVM 
projesi hayata geçti. biz altınbaş 
olarak önceki yıllarda yeni tüm 
projelerde yer alıyorken artık temkinli 
davranıyoruz. Fizibilite çalışmaları 
doğru yapılmamış projelerden uzak 
duruyoruz. birbirine çok yakın 
mesafelerde aVM’ler açılıyor. bu 
her iki aVM’yi de olumsuz etkiliyor. 
bu durumdan sektörümüz de 
olumsuz etkileniyor, yeni mağazalar 
açılması konusunda herkes temkinli 
davranıyor. Sektörün tüm aktörleri 
olarak uzun vadede bu sorunların 
giderilebilmesi için çözüm önerileri 
ortaya koymalıyız.

CihAn kAmEr: atasay’ın Fantazi 
mücevher ithalatı yüzde 95 
Hongkong’dandı ama serbest ticaret 
sebebi ile ülkemde pırlantalı mücevher  
üretimi gelişti. artık yüzde 90 

ham maddedir ve buranın girdisidir. 
kuyumcu sattığı takının içindeki ham 
madde altınını sattığı fiyattan satın 
alıp tezgâhına geri koymaya çalışır ki 
işçisi boş kalmasın, imalata devam 
edebilsin. Türkiye’deki bankaların 
kredi sistemi bu sektör için yeteri 
kadar hızlı ve kredi olanakları 
geniş değildir. Sektörün ihtiyaç 
duyduğu krediye ulaşma olanakları 
kısıtlıdır. Sektör ihtiyaç duyduğu 
krediye kolayca ulaşamadığı için, 
yeterli ham maddeye sahip olmakta 
zorlanmaktadır. Yeterli ham maddeye 
sahip olabilenler, sermayesini 
büyütebilmiş ve gelişmiştir. Diğerleri 
küçük atölyeler olarak kalmıştır. İşini 
geliştirebilen kuyumculara zengin 
sanayiciler gözüyle bakılmıştır. 
aslında, kuyumcu sanayicilerin, diğer 
sektörlerdeki sanayici girişimcilerden 
bir farkı yoktur. Diğer sektörler daha 
az sermaye ile dönebilmektedir. 
kuyum sektöründe çalışanın ham 
maddesi pahalı olduğu için daha 
çok sermayeye ve sermayesini hızlı 
döndürmeye ihtiyacı vardır. bu da 
sektörümüze, hızlı ve geniş olanaklar 
sunabilen bankacılık hizmetleri ile 
mümkün olabilir. buna çok ihtiyaç 
vardır. kkDF sorununu halletmek 
için mevzuat değişikliği gerekiyor. 
Zaten Mücevher İhracatçıları birliği 
de bunun üzerinde yoğun bir şekilde 
çalışıyor. bu ve bununla bağlantılı 
tüm sorunları mümkün olan en 
kısa zamanda mutlaka çözmemiz 
gerekiyor. Çözülmeli ki elmas 
borsası çalışabilsin, yurtdışından 
toptancıları Türkiye’ye getirebilelim. 
burada başka bir sorun daha var. 
Yurtdışından gelen ve Türkiye’de 
elmas borsasına üye olan iş adamları 
kendi elemanlarını getiremiyorlar. 
Mevzuata göre 5 Türk çalıştırıyorsanız 
bir yabancı çalıştırabiliyorsunuz. 
adam zaten pırlanta toptancısı, 5 
kişi çalıştırmasına ne gerek var? İki 
tane uzman adamını getirip buradaki 
işlerini yaptıracak. bu konuya da 
çözüm üretilmesi gerekiyor. Yine, 
Dubai ticareti konusu var. İnsanlar 
afrika’dan geliyorlar. Yanında, yarım 
kilo altını, bir kilo hurdası, 300 gram 
altını var. adam Dubai’ye giriyor. 
Gidiyor toptancısından alışverişini 
yapıyor ve yanında getirdiği altın 
ile aldığı malın bedelini ödeyip 

geri gidebiliyor. Türkiye’ye böyle 
birisi gelmeye kalksa gümrükte 
başına gelmeyen kalmaz. böyle 
insanların Dubai’den değil de 
Türkiye’den alışveriş yapabilmesi 
için Türkiye’ye geldiklerinde bu 
altınlarla giriş yapabilmeleri ve 
ödeme gerçekleştirebilmeleri lazım. 
Diğer bir konu, benim aktif olarak 
çalıştığım dönemde yaşadığım 
zorlukları içermektedir. bu zorluklar 
hala devam etmektedir. bir ihracat 
faturası, o faturadaki ürünlerin 
içindeki “has altın”ı ve bu has altını 
takıya çevirmek için yaptığınız 
tüm işlemleri ve kârınızı içeren ve 
kuyumculukta “işçilik” tabir edilen 
kısımdan oluşmaktadır. Diyelim ki 
Hong kong’daki bir müşterinize 10 
kilogram 18 ayar çeşitli takı ihraç 
ettiniz. bu ihracat faturasında 7,5 
kilogram has altın ve (5,- $/gr işçilikle 
sattığımızı farz edelim) 50 bin 
dolar işçilik vardır. HkG’lu müşteri 
ödemesini bankası aracılığı ile 50 bin 
dolar ve 7,5 kilogram has altın havale 
ederek ödemek istemektedir. ancak, 
Türkiye’deki bankalar bu havaleyi 
kabul edememektedir. Müşteriden 
bu ödeme alınamamaktadır. aynı 
müşteri aynı ürünleri İtalya’dan 
ya da İngiltere’den alsa, ödemesini 
bankası aracılığı ile has altınını 
has altın, dolarını dolar olarak 
bankasından havale edebilmektedir. 
artık bu gibi işlemlerin Türkiye’de 
de yapılabilmesinin zamanı çoktan 
gelmiştir. İstanbul’da yeni ve modern 
bir fuar alanı gerekliliğini atladık ama 
gündemde ilk sıralara koymamız 
gerekenlerden bir tanesidir. bir de, 
sektör mensuplarımız arasında fikir 
birliği yaratılamaz diye düşünülen 
bir karamsarlık hissediyorum. 
bence, bu istenirse yaratılabilir ve bu 
toplantı, sektörümüzde fikir birliği 
yaratma girişimimizin bir başlangıcı 
olabilir. böyle bir olanağın fitilleyicisi 
olarak Halkbank’a ve Turkishtime’a 
çok teşekkür etmeliyiz. karamsar 
olmamamız ve bu tür toplantılara 
devam etmemiz gerekmektedir.

imAm AltınBAş: Her noktada 
sektörün kanunlar el verdiği kadar 
yetkilerini kullanıp sektörde karmaşa 
yaratmayacak şekilde temsil edilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. bütün bu 
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değişebilen üretim yerlerimiz var. 
Transit ticaret yapabiliriz lojistik 
avantajımız var. borsa bünyesinde 
bulunan kıymetli maden piyasasında 
işlem kabiliyeti artırılmalıdır. bunun 
önündeki en büyük engel kkDF ve 
Oğuz bey’in söylediği devletin 20 
kişiye değil 100 kişiye teşvik veririm 
mantığı. aynı şey ar-Ge merkezlerinde 
de var. Hükümete diyoruz ki bizim 
sektöre iki kişilik tasarım grupları 
oluşturulsun, 10 kişilik tasarım 
grubu oluşturabilecek firma bizde 
yok. bunlar büyük oyuncular için 
yazılmış teşvik sistemleri. Oğuz bey, 
afrikalıların Dubai’ye gidip altın 
karşılığında alışveriş yaptığından 
bahsetti. Eksik söyledi aslında, o 
insanlar ceplerindeki 50 gram altınla 
ayakkabıya, çantaya varıncaya 
alışveriş alabiliyorlar. bizim Türkiye’de 
altına vergi yok ama havaalanında 
adam yakalanınca kaçakçı muamelesi 

Türkiye’de ürettiriyorum. Demek ki 
bu engellemekle, önlemekle olamıyor. 
Senin yaptığın ürün senin yaptığın 
kalite benim müşterim tarafından 
tercih ediliyor ve ben bunu 
satabildiğim için ben seni tercih 
ediyorum. bu da ithalatla sağlandı. 

AyhAn GünEr: Çok kötü durumda 
değiliz. Uluslararası kıymetli maden 
ticaret merkezi konusunda çalıştık. 
londra borsasının senelik 5 milyar 
dolar işlem hacmi var. Fiyatlar 
londra borsasında belirleniyor. new 
York piyasası fiziki toplam hacimde 
çok büyük değil ama kontak bazlı 
işlemlerde en büyüğü. Zürih’e 
bakıyoruz, taşıma ve rafineri işi en çok 
Zürih’te. Yanlış bilmiyorsam İsviçre’de 
5 tane rafineri var, umarım Türkiye’de 
de olur. Dubai hem mücevherat hem 
altın her türlü ticaretin yapıldığı 
serbest bir pazar. İtalya piyasası 

markalaşmaya önem veren dünyada 
adını duyurmuş bir yer. Hong kong 
piyasası yeni bir piyasa esasında 
ama şu an mücevherat konusunda 
dünyada söz sahibi tek ülke. İstanbul 
piyasasına baktığınız zaman bütün 
bu saydığım pazarların tamamının 
özelliklerinin hepsine sahip olan tek 
pazar. bunların hepsinin özellikleri 
var ama İstanbul şu anda öyle bir 
konumda ki hepsinin kanunları bizde 
mevcut. Türkiye’nin altın odaklı güçlü 
bir bankacılık sistemi var aslında. 
Fiziki işlem yapılan borsası var, 
vadeli işlemler borsası var, kontrat 
yapabiliyorsunuz, yüksek kapasiteli 
altın rafinemiz var. birçok ülkede 
olmayan ayar evlerine sahibiz. kendi 
markası adına uluslararası markalara 
mücevher üretebilen firmalarımız var. 
Yüksek kaliteli mücevher üretecek 
insan gücüne sahibiz yüksek veya 
düşük ayarlı doğu batı tarzı hemen 

Sektörün önderleri 
turizm bölgelerindeki 
kuyumcu dükkanlarının 
sayısının oldukça 
azaldığını, bunun sektör 
için olumsuz bir gelişme 
olduğunu vurguladı.
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sonra pasaporta damga olayı falan 
sorulmayacak. Yalnızca oradaki ticaret 
ateşesi gelecek standa bakacak bir 
buçuk ay sonra fuar teşvikleri herkesin 
hesabına gelecek. bu yeni yapılan 
bir şey. Yurtiçine ve yurtdışına mal 
satmakta bankalar bize sigortalı ürün 
satmayı öğretebilir. Yani yurtdışına 
ürün satıyoruz, Eximbank sigortalıyor, 
Halkbank bunu neden yapmasın? 
Halkbank yurtiçine ve yurtdışına 
sattığımız ürünleri sigortalayabilir. 
Dışarıda sigortalı olmadan 6-7 ay 
vadeli satışları kimse yapmıyor. bir 
tek gözü kara Türkiye var burada. 
Gümrüklerde ithal mal için teminat 
işi yurtdışından bir firma buraya 1 
milyon dolarlık malla geldiği zaman 
buradaki gümrük komisyoncusu 
teminatı veriyor. O kişi burada mal 
satsa bile bütün sorumlusu gümrük 
komisyoncusu. kesinlikle gelen kişinin 
hiçbir sorumluluğu yok. Eximbank’ın 
muhakkak altın kredisi olmalı. Devlet 
kredi garanti fonundan dolar teminatı 
verdiği gibi sektör kolay ulaşabilsin 
diye altın teminatı da vermeli. Eğitimle 
ilgili son olarak bir şey söyleyeyim. 
2-3 sene uğraştık, kuyumculuk 
adını ancak aldırabildik. ancak biz 
başladığımızda Türkiye ortalamasının 
altında bir eğitim düzeyi vardı şu anda 
küçükçekmece’deki kuyumculuk 
Okulu Türkiye ortalamasının üzerine 
çıktı. Eğitim seviyesi 3 yılda nasıl 
yükseldi diye incelemeye geldiler.  
3 tane ustayı orada istihdam ediyoruz, 
maaşlarını ödüyoruz, araçlarını 
gereçlerini karşılıyoruz. Seviyenin 
yükselmesi yalnızca o ustaların 
eseri. Oradan yetişen insanları da 
herkes istiyor, talep ediyor. Esasında 
sanat okulları için en büyük 
problem; mesleki eğitim alsın diye 
geliştiriyoruz, sonrasında öğrenci 
üniversiteye gitmek istiyor. 30 kişi 
mezun oluyor 20 tanesi üniversiteye 
gidiyor sonrasında. neden bu okula 
geliyorlar o zaman, en büyük problem 
bu. 30 kişiyi getiriyoruz, ustanın 
yanında yetiştiriyoruz, fiziki işlem 
yaptırıyoruz, mezun oluyor, sadece 10 
kişi devam ediyor mesleğe. Herkese 
katkılarından dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Sağ olun, var olun. 

EmrE Alkin: bütün katılımcılara 
çok teşekkür ediyorum.  _

görüyor. adam geliyor 20 kilo altınını 
getiriyor gümrüğe, ertesi gün malını 
aldı çıkacak, pardon bir günde nasıl 
çıkarsın bir hafta beklemen lazım 
deniyor. Türkiye bunları da yaşıyor. 
Eskiden Türkiye’de altın üretilmiyordu. 
şimdi üretiliyor, Türkiye’nin 150 ton 
altına ihtiyacı var. ben diyorum ki 
ihtiyaç bu, bunun için ithalat yüksek 
olabilir. PR’ımızın eksik olduğu 
konusuna ben de hak veriyorum. 6 
ay önce PR konusunda ne isteyeceğiz 
hükümetten dedik ve isteyecek 
bir şey de bulamadık ama yanlış 
düşünmüşüz. kuyumcukent Orta 
Doğu ve avrupa’da eşi benzeri olmayan 
bir üretim merkezi. Hükümetle de ben 
bunu hep bu şekilde konuşuyorum. 
kapalıçarşı’da 3 bin 500 dükkan 
var. bunu değerlendirmemiz lazım 
ama caddede 12-13 lokumcu oldu, 
kuyumcular kapanıyor. aynı şey 
turistik yöreler için de geçerli. Turizm 

yöresinde dükkan sayıları çok azaldı 
ve bu çok tehlikeli. Hepimiz oralardan 
doğduk, para kazandık ve kaliteyi 
oradan yükselttik. Üretmeyi de 
turistler öğretti. ben bunu her zaman 
söylüyorum, diğer sektör temsilcisi 
arkadaşlarımızın da söylemesi lazım. 
ben bunu hükümete de söyledim. 
Suriçi’ni kapatalım yalnızca taksiler 
ve turist otobüsleri girsin, orayı bir 
ticaret merkezi haline getirelim 
dedim. bir buçuk ay sonra bomba 
patladı. biz orayı bir mücevher 
merkezi yapmalıyız, dünyanın 
ilk alışveriş merkezi ve bundan 
nemalanmalıyız. Oradaki güvenlikle 
ilgili de çok konuştuk ama yalnızca 
anlatıyoruz. Son Hong kong fuarına 
katılanlar biliyor. artık tek tip stand 
kullanıyoruz. bunu las Vegas’a 
götürdük, bütün Türkiye standları artık 
hep aynı olacak. Yurtdışı teşviklerinde 
de şöyle bir gelişme var artık; bundan 
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açılarımız, temsil ettiğimiz 
kurumların farklı kesimleri 
temsil etmesi nedeniyle 
uyuşmadığını ama ortak bir 
paydada buluşabileceğimizi 
gördük. Son zamanlarda 
sektörü en çok meşgul eden 
kıymetli taş ithalatında KKDF 
konusu bu toplantıda enine 
boyuna tartışıldı. Kamu ve 
hükümet nezdinde yapılan 
çalışmalar tüm paydaşlara 
anlatıldı ve bundan sonra 
atılması gereken adımlar 
ciddiyetle ela alındı. 
Toplantıdan sonraki süreçte 
yapılan çalışmalar meyve verdi 
ve bakanlar kurulu kararlı 
ile KKDF kaldırıldı. İhracat 
için ihtiyaç duyduğumuz ham 
madde kıymetli taş ithalatında 
ÖTV kaldırılması devrimdi, 
KKDF’nin de kaldırılması bu 
devrimi tamamladı. Bu sorunu 
temelli aştığımızda Türkiye’yi 
bir kıymetli taş kesim merkezi 
haline getireceğiz çünkü 
bu potansiyel bizde var, 
biz gücümüzün farkındayız 
yeter ki buna inanalım. 
Toplantıda tarafların ağırlıkla 
dile getirdiği bürokratik 
engeller ve kuyumculuk 
sektörünün algı sorunu için 
önümüzdeki dönemde tüm 
sektör temsilcilerinin ortak 
çalışması gerektiğini bir kez 
daha gördük. Biz Mücevher 
İhracatçıları Birliği olarak 
tek başımıza sektörün 
sorunlarını çözemeyiz, İstanbul 
Kuyumcular Odası, TOBB 
Kuyumculuk Meclisi, İTO 
Kuyumculuk Meslek Komitesi, 
İSO Kuyumculuk meclisi ve 
diğer sektör temsilcilerinin 
tam bir uyum içinde çalışması 
gerekmektedir. Bu bakımdan 
bu ortak akıl toplantısının 
önemli bir başlangıç olduğunu 
düşünüyorum.  _

ORTAK PAYDADA BULUŞABİLİRİZ
“Toplantıdan sonraki süreçte yapılan çalışmalar meyve verdi ve Bakanlar Kurulu kararlı 
ile KKDF kaldırıldı. İhracat için ihtiyaç duyduğumuz hammadde kıymetli taş ithalatında 
ÖTV kaldırılması devrimdi, KKDF’nin de kaldırılması bu devrimi tamamladı.”

Ayhan Güner
Mücevher İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı 

güncel durumunu hem de 
tarafların yaklaşımını anlamak 
ve ortak bir vizyon belirlemek 
açısından önemlidir. Dolayısıyla 
bizi bir araya getiren 
Turkishtime’a ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 
Mücevher Sektörü Ortak 
Akıl toplantısında çok önemli 
sorunlarımızı dile getirdik. 
Bunların bir kısmında bakış 

Mücevher İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı, 
Halkbank ve Turkishtime’ın 
katkılarıyla gerçekleştirilen 
Ortak Akıl toplantılarını, 
sektörün ileri gelenlerini aynı 
platformda bir araya getirmesi 
açısından son derece faydalı 
buluyorum. Bu ve benzeri 
toplantıların periyodik olarak 
yapılması, hem sektörün 
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sÖTV’nin kaldırılması gibi son 
derece önemli adımlar atıldı.  
Fakat bunun yanında KKDF 
ile ilgili adımlar atılmaması 
daha önceki düzenlemelerin 
önemi azaltmaktadır. Mesela, 
elmas borsasının sağlıklı 
çalışması için ülkeye kayıtlı 
taş girmesi gerekmekte fakat 
KKDF kesintisi nedeniyle 
kayıt dışı işlemler yapılarak 
elmas borsanın işlemesinin 
önü kapanmaktadır. Bununla 
birlikte dünya taş ticaretinin 
önemli merkezlerinden biri 
olabilecek durumdayız. Bu 
anlamda coğrafi konumdan, 
vize kolaylıklarına kadar çok 
sayıda avantaja sahibiz. Bütün 
bu konularda KKDF önümüzde 
engel teşkil ediyordu. Biz, 
TOBB Kuyumculuk Sanayi 
Meclisi olarak da bu konudaki 
çalışmalarımızı tamamladık 
ve görüşlerimizi ilettik. 
Başta Maliye Bakanı Sayın 
Naci Ağbal olmak üzere 
pek çok kişi ile görüşüldü 
ve sona gelindi. Toplantıyı 
gerçekleştirdikten kısa bir 
süre sonra da KKDF’nin 
kalktığı haberini aldık. 
Mücevherat sektörünün, 
cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100. yılı olan 2023 yılı ihracat 
hedefi 12-13 milyar dolar. 
İhracatımız artış eğiliminde. 
Çok önemli avantajlara 
sahibiz. Biz bu amaca 
hizmet etmek için Mücevher 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
olarak görev yaptığım 
dönemde arkadaşlarımızla 
birlikte çalışmıştık. Bizden 
sonra görev alan arkadaşlar 
da hizmete devam ediyor. 
Ülkemizin ekonomik sistemi 
son derece güçlü temeller 
üzerine kurulu ve başarıyla 
yönetiliyoruz. Dolayısıyla 
hem Türkiye’nin hem de 
kuyumculuk sektörünün önü 
açıktır. Türkiye, 2023 yılında 
dünyanın en önemli altın ve 
mücevher merkezlerinden biri 
haline gelecektir. Bu konuda 
da bizler üzerimize düşen 
ne varsa yapmaya hazırız. 
Çalışmalarımızı da bu hedefe 
ulaşmak için hızlandırıyoruz.  _

İmam Altınbaş
TOBB Kuyumculuk Sanayi 
Meclisi Başkanı

ve merdiven altı ticaret gelişip 
yerleşerek işi gerektiği gibi 
yapmaya çalışan firmalar için 
rekabette zorlaştırmaktadır. 
Artık uluslararası pazarlar her 
bakımdan birbirine entegre 
oldu. Dubai, Belçika, İsrail 
gibi değerli taş ticaretinin 
geliştiği pazarlara baktığımız 
zaman benzer bir uygulamayı 
görmüyoruz. Yapılan 
düzenlemeler ve çalışmalar 
arasında bir bütünsellik 
olması gerekiyor. Türkiye’de, 
“Borsa İstanbul” bünyesinde 
elmas borsasının kurulması, 

Kaynak Destekleme Fonu 
uzun zamandır sektörümüzün 
önündeki engellerden biri 
konumundaydı. Vadeli ithalat 
işlemlerinde hesaplanan  
yüzde 6 gibi yüksek orandaki 
fon kesintisi, özelikle değerli 
taş konusunda sektörümüzü 
dışa bağımlı hale getirip son  
derece olumsuz etkilemektedir. 
Bunun yanında sektörde 
değerli taş pazarındaki 
yüzde 6 maliyeti karşılayacak 
oranlarda kârlılık yok. Bu 
yüzden ne yazık ki sektör 
kayıt dışı işlemlere itilmekte 

TÜRKİYE’DE KUYUMCULUK 
SEKTÖRÜNÜN ÖNÜ AÇIK
“Dünya taş ticaretinin önemli merkezlerinden biri olabilecek 
durumdayız. Bu anlamda coğrafi konumdan, vize kolaylıklarına 
kadar çok sayıda avantaja sahibiz.”
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MüCEvhER sEKTÖRüNüN yENİ 
ROTAsINI BELİRLEyECEK 10 şART

1- Tarihi Yarımada iyileştirilmeli
İstanbul’a gelen turistlerin uğramadan ayrılmadığı Tarihi Yarıma-
da ve Eminönü bölgeleri turistler için bir alışveriş merkezi haline 
getirilmeli. Gerekirse taksi ve turist otobüsü dışındaki araç trafi-
ğine de kapatılarak ve turistlerin kendilerini güvenli hissedeceği 
ortam yaratılarak bu bölgede yüksek satış oranları yakalanabilir. 
Bu bölgenin ıslah edilmesi yalnızca mücevher sektörü için de-
ğil, kumaş sektöründen tekstil sektörüne, yeme-içme sektörü-
ne kadar pek çok sektörün satışlarını ve istihdamını artıracaktır. 

2 - Kuyumcu ustaları devlet korumasına alınmalı 
Okullarda kuyumculuk sektörüyle ilgili bölümlerin yer almaması, 
yer alanlarda da talebin ya da devamlılığın sağlanamaması sek-
törün en büyük sorunlarından bir tanesi. Nitelikli bir ürün ortaya 
koyabilmek için işçiliğin çok önemli olduğu kuyumculuk sektö-
ründe, mevcut durumda sayısı azalan ustaların devlet koruması 
altına alınması ve kendilerine yetiştirilmek üzere eleman temin 
edilmesi sektörün nitelikleştirilebilmesi ve devamlılığının sağla-
nabilmesi için en önemli şartlardan bir tanesi. 

3 - Ar-Ge ve tasarım merkezi teşvikleri sektöre  
uygun olarak yapılandırılmalı
Ar-Ge ve tasarım merkezi devlet destekleri sektörel bazda araş-
tırma yapılarak, sektörün doğasına uygun şekilde planlanmamış 
olduğunu belirten katılımcılar, bu teşviklere revizyon gelmesi ge-
rektiğini dile getirdi. Devletten Ar-Ge desteği alabilmek için çok 
fazla çalışanın olması şartının sektör için gereksiz olduğu belirtil-
di. Ar-Ge teşviklerinden faydalanabilmek için 5 ila 10 çalışan ara-
sının şart koşulmasının sektör için ideal rakam olduğu vurgulandı. 

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

5 - Turizm bölgelerinde gerçekleştiren satışlar  
ihracat sayılmalı
Turizm bölgelerinde ve Laleli’de de yüksek satış rakamları yakala-
dıklarını belirten sektör temsilcileri bu bölgelerde gerçekleştirilen 
satışların da ihracat sayılması gerektiğini belirtti. Bazı kuyumcu-
ların yalnızca turizmin yüksek olduğu döneminde dükkan açtığı ve 
satışların yüzde 80-90 kadarının turistlere yaptığı belirtildi. Ancak 

bunu yaparken sektör temsilcilerinden alınan yüzde 40-50 oran-
larındaki komisyonların olmaması gerektiği vurgulandı. 

6 - Sektörün imaj sorunu çözülmeli
Sektörün imaj sorunu olduğunu dile getiren liderler, kamuoyunun 
ve devletin mücevher sektörüne ihracatçı gözüyle bakmadığını vur-
guladı. Her şeyden önce sektör kamuoyuna doğru bir dille anlat-
malı. Sektörde yer alan isimler demeç verirken bütün sektör adı-
na verdiklerini göz önünde bulundurmalı ve etkin bir dil kullanmalı. 

7 - Ayar evleri nitelikleştirilmeli 
Katılımcılar, sıklıkla Türkiye’nin uluslararası geçerliliği olan ayar ev-
lerine sahip olmadığını vurguladı. Özellikle altın, gümüş, kıymetli 
taş gibi önemli maddi değeri olan ürünler ithalatçı müşteri tarafın-
dan geri gönderildiğinde masraflar çok artırıyor. Türkiye geçerlili-
ği olan ayar evlerine sahip olabilirse bu tip problemler ürünün ge-
ri gönderilmesi gibi noktalara ulaşmadan çözüme kavuşturulabilir. 

8 - Gümrükler 7/24 hizmet vermeli
Birçok sektör toplantısında olduğu gibi mücevher sektörü toplan-
tısının katılımcıları da bayramlarda ve hafta sonları gümrüğün ça-
lışmamasının ihracatın önünde büyük bir engel olduğunu düşünü-
yor. Sektörün ham maddeleri olan altın ve kıymetli taşın gümrükten 
giriş ve çıkışında çok fazla vakit kaybedilmesi ve ek olarak hafta 
sonları, bayramlar gibi günlerde gümrüğün çalışmaması ihracat ra-
kamlarını oldukça aşağı çekiyor. Yalnızca bayramlarda değil akşam 
17:00’dan sonra da gümrükte hizmet alınabiliyor olması gerekiyor. 
Gümrük çalışanlarının tek tip üniformalarının olması gerekliliği de 
yine toplantıda dile getirilen konulardan bir tanesi.

9 - Sektörün resmi veriye ulaşma sorunu çözülmeli
Türkiye’deki üretici sektörler için Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
yaptığı istikrarlı bir rapor olmaması, sektörün gelecek için strate-
ji planı hazırlayamamasına ve uygulamaya konmuş çalışmaların ne 
kadar verimli olduğunun ölçülememesine sebep oluyor. Odaların ve 
birliklerin sektöre dair tuttukları istatistikler sektörün geleceğine 
ışık tutmakta yeterli kalmıyor. TÜİK ve Kalkınma Bakanlığı’nın sek-
tör temsilcilerine sektörün dinamikleriyle ilgili sorular sorup, yanıt-
larıyla detaylı bir ekonomik etki analizi hazırlaması gerekiyor. 

10 - Bankalar altınla kredi vermeli
Sektörün finans alanındaki en önemli problemlerinden bir tanesi 
altınla kredi alınamıyor olması. Türkiye’deki bankaların mevcut dü-
zeninde de kredi sisteminin sektör için yeterince hızlı olmadığının 
altı toplantıda birçok kez çizildi. Özellikle ihracat gerçekleştirirken 
altınla kredi alabilmek hem zaman kazanmak açısından hem de 
müşteri memnuniyeti açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır.  _
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