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1. GENEL BİLGİLER 

2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 

kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan 14.UR-GE.010 

kayıt numaralı “Trabzon Kuyumculuk Sektörü Dünyaya Açılıyor” isimli projemiz ile ilgili 

öngörülen yurtdışı pazarlama faaliyetinin ikincisi 5-9 Nisan 2016 tarihlerinde Birleşik Arap 

Emirlikleri, Sharjah'ta "MidEast Watch&Jewellery Show" organizasyonuna katılım 

sağlanarak gerçekleştirilmiştir. 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Proje Koordinasyon Ofisi’nde görevli Proje Yöneticisi Zafer 

ERTEM ve Kümelenme Bilgi Merkezi Koordinatörü Emrah AYVAZ gözetiminde 

düzenlenen faaliyete; 

§ Altuntaş Gümüş Kuyumculuk Danışmanlık Hizmetleri İnşaat Ticaret Ltd. Şti. 

isimli firmadan şirket sahibi Ali ALTUNTAŞ, 

§ Elizi Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. isimli firmadan şirket sahibi Fatih 

Yılmaz AKDİN ve şirket çalışanı Cüneyt ÖZNALÇIN,  

§ Emka Kuyumculuk Ticaret Ltd. Şti. isimli firmadan şirket sahibi Coşkun 

KAHRAMAN, 

§ Kale Kuyumculuk İnşaat Taahhüt Hafriyat ve Ticaret Ltd. Şti. isimli firmadan 

şirket ortağı Hasan UZUN ve şirket ortağı Yunus UZUN,  

§ Nevzat-Erhan Kuyumculuk Ticaret Ltd. Şti. isimli firmadan şirket ortağı Erhan 

ŞAKAR ve şirket ortağı Büşra ŞAKAR, 

§ 8K Turizm Sanayi Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. isimli firmadan şirket ortağı Selma 

HACISALİHOĞLU ve şirket ortağı Nurcan GÖÇ iştirak etmiştir. 

İşbu Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Sonuç Raporu yapılan faaliyete ilişkin hazırlık süreçlerini, 

hedef ülkenin nasıl belirlendiğini, faaliyetin ne zaman ve nerede yapıldığını, faaliyete katılan 

firmaların ve işbirliği kuruluşu temsilcilerinin profillerini, faaliyetin firmalara nasıl 

duyurulduğunu ve faaliyet sonunda firmalardan alınan geri bildirimleri kapsayacak şekilde 

hazırlanmıştır. 

1.1. Faaliyetin Amacı 

Fuar, ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin 

tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari 
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ilişki kurulması ve geliştirilmesi için, belirli bir takvime bağlı olarak, düzenli aralıklarla 

gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğidir. 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai ve Abu Dabi’den sonra en büyük üçüncü şehri Sharjah’ta 

düzenlenen MidEast Watch&Jewellery Show dünyanın birçok ülkesinden katılımcının alıcılar 

ile bir araya geldiği bir organizasyon niteliği taşımaktadır. Şehir, Dubai’ye olan yakınlığı ve 

günlük yaşamın Dubai’den daha ucuz olması sebebiyle tercih edilen bir yerleşim yerdir. 

 “Vicenzaoro Dubai 2015” uluslararası mücevherat fuarının ardından Birleşik Arap 

Emirlikleri’nde ikinci kez düzenlenen yurtdışı pazarlama faaliyeti ile katılımcı firmalar 

müşterilerini tekrar ziyaret edebilmiş, ürünleri hakkındaki geri dönüşleri birinci ağızdan 

öğrenebilmiş, yeni ürünlerini mevcut müşterilerine doğrudan ulaştırabilmiş ve en önemlisi 

yeni bağlantılar kurarak yeni müşteriler kazanma fırsatı bulmuşlardır.  

Organizasyon 40. Kez düzenlenmesinden gelen alışkanlıkla yerel halk tarafından perakende 

alışveriş için benzersiz bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Bu özelliği bakımından ele 

alındında iş bağlantıları kadar sıcak satış için elverişli olan organizasyon +57.000 kişilik 

ziyaretçi sayısıyla geniş kitleleri ağırlamıştır. 

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikinci kez düzenlenen yurtdışı pazarlama faaliyeti ile tarih 

boyunca nesillerden nesillere aktarılarak öğrenilen Trabzon’a özgü el sanatlarının hak ettikleri 

değeri görebilmeleri, yeni pazarlarda dünyaya tanıtılmaları ve bu sayede bu iş ile uğraşan 

firmaların ihracat hedeflerini yükselterek uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliklerini 

güçlendirebilmeleri amaçlanmıştır. 

1.2. Faaliyet Öncesi Hazırlık Çalışmaları  

Yer, zaman, sergilenecek ürün, ticaret alışkanlıkları vb. kriterler ve İhtiyaç Analizi’nde 

belirlenen hedef pazarlar dikkate alınarak  “2016 Yılında Milli Katılım Organizasyonu 

Düzenlenecek Fuarlar Listesi” ve “2016 Yılında Bireysel Katılımı Desteklenecek Uluslararası 

Sektörel Fuarlar Listesi” üzerinde yapılan araştırma neticesinde HKTDC Hong Kong, 

BASELWORLD İsviçre ve Mideast Watch & Jewellery Show B.A.E. organizasyonlarının 

yurtdışı pazarlama faaliyeti kapsamında uygun olabileceği anlaşılmıştır. 

4-8 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen firma ziyaretleri ile ilgili seçilmiş 

organizasyonlara ait bilgilerin yer aldığı bilgi formları firma temsilcilerine ulaştırılmış ve 

organizasyonlar hakkında bilgi aktarımı yapılmıştır. 
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Yapılan ön bilgilendirme sonrasında proje katılımcısı firmalar uluslararası piyasalarda rekabet 

edebilirliklerinin artırılması ve ihracat hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihtiyaç 

analizinde daha önceden belirlenmiş hedef pazarlardan birisi olan B.A.E.’ ye yurtdışı 

pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmesi taleplerini sunmuşlardır.  

Alınan talep neticesinde T.C. Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği ile yapılan yazışma ile 

yapılacak faaliyetin faydalı olup olmayacağı, fuar tarihlerinin etkin tarihler olup olmadığı 

konularında görüş alınmış, gelen onay yazısına istinaden faaliyet öncesi çalışmalara devam 

edilmiştir.  

Faaliyete katılmak üzere başvuruda bulunmuş firma temsilcileri ile 22 Mart 2016 tarihinde 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Proje Koordinasyon Ofisi Toplantı Salonu’nda toplantı 

yapılmış ve aşağıdaki hususlar değerlendirilmiştir: 

§ Organizasyon ve Organizatör Hakkında Bilgilendirme, 

§ B.A.E.’nin Dünya Kuyumculuk Sektöründeki Rolü, 

§ Katılımcı Firmalardan Bazılarının Faaliyet Alanları ve Haklarında Bilgi, 

§ Fuar Alanı ve Yerleşim Planı, 

§ Nakliye ve Gümrükleme Prosedürleri, 

§ Hedef Pazar İle İlgili Bilgiler,  

§ Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, 

§ Pasaport ve Vize İşlemleri  

Katılımcı firma temsilcilerinin organizasyon için ihtiyaç duyacakları stant temini, stant 

düzeni, vize işlemleri, ulaşım, konaklama ve organizasyon işlemleri Trabzon Ticaret ve 

Sanayi Odası tarafından üstlenilmiş, küme ruhuna uygun biçimde hayata geçirilmiştir. 

Fuar süresince ziyaretçilere ulaştırabilmek adına hazırlanan katalog ile kuyumculuk 

sektörünün Trabzon’daki önemi hakkında bilgi verilmiş ve kazaziye, hasır ve telkâri gibi el işi 

kuyumculuk ürünleri ile ilgili detaylar paylaşılmıştır. 

1.3. Faaliyetin Kapsamı, Tarihi, Süresi ve Gerçekleştirildiği Yer  

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan “Trabzon Kuyumculuk 

Sektörü Dünyaya Açılıyor” isimli proje kapsamında düzenlenen  “MidEast Watch&Jewellery 

Show” yurtdışı pazarlama faaliyeti Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Proje Koordinasyon 

Ofisi’nde görevli Proje Yöneticisi Zafer ERTEM ve Kümelenme Bilgi Merkezi Koordinatörü 
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Emrah AYVAZ sorumluluğunda 5-9 Nisan 2016 tarihleri arasında, Expo Centre Sharjah’ ta 

12:00-22:00 saatleri arasında tüm firma temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  

1.4. Fuar Hakkında Genel Bilgiler ve Fuarda Gerçekleştirilen Çalışmalar 

MidEast Watch&Jewellery Show, Expo Centre Sharjah organizatörlüğünde 1993 yılından bu 

yana yılda iki kez düzenlenen bir uluslararası saat ve mücevher fuarıdır. 

Ermenistan, Bahreyn, Belçika, Kamboçya, Brezilya, Çin, Almanya, Hong Kong, Hindistan, 

İran, İtalya, Ürdün, Japonya, Suudi Arabistan, İspanya, Lübnan, Litvanya, Malezya, 

Myanmar, Umman, Pakistan, Katar, Singapur, Sri Lanka, Tayland, Türkiye, Birleşik Krallık, 

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen olmak üzere 30 farklı 

ülkeden katılımcı etkinlikte yer almıştır.	Expo Centre Sharjah ve Sharjah Ticaret ve Sanayi 

Odası ortaklığı ile düzenlenen etkinlik 40. kez ziyaretçilerimi ağırlamıştır. 

“Vicenzaoro 2015” faaliyeti sonrasında kurulan iş bağlantılarının pekiştirilmesi adına mevcut 

müşteriler Expo Centre Sharjah’taki stant alanına davet edilmiş ve iş bağlarının pekiştirilmesi 

sağlanmıştır.  

Dünya markalarının ve özel parçaların sergilendiği etkinlik kuyumculuk sektöründe faaliyet 

gösteren işletme yetkilileri kadar perakende alıcıları da kapsar niteliktedir. Yaklaşık 20 yıldan 

bu yana düzenlenen ve Nisan 2016’da 40. kez kapılarını ziyaretçilerine açan etkinlik Sharjah 

ve çevresinde yerleşik bireysel alıcılar tarafından yoğun ilgi görmüştür. Gelir düzeyi ve alım 

gücünün yüksek olduğu bölge bu özelliği ile sıcak satışların yapılmasında etkili olmuştur. 

2. FAALİYETE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİMLER 

Proje kapsamında 2015 yılı içerisinde düzenlenen ilk yurtdışı pazarlama faaliyeti ile 

ürünlerini dünyaya tanıtma fırsatı bulan katılımcı firmalar B.A.E.’deki potansiyeli keşfetmiş 

ve ikinci bir yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirme isteklerini belirtmişlerdi. Bu istekleri 

doğrultusunda 2016 yılı fuar takvimi değerlendirilmiş ve hedef pazarlar ile ilgili çalışma firma 

temsilcilerine ulaştırılmıştı. 

Fayda sağlaması muhtemel pazarlar arasından tekrar B.A.E.’nin seçilmesini uygun gören 

firma temsilcileri ikinci kez aynı bölgede düzenlenen yurtdışı pazarlama faaliyeti ile ilk 

faaliyet sonrasında kurmuş oldukları iş bağlantılarını pekiştirme, mevcut müşteri ilişkilerini 

geliştirme ve pazardaki sürekliliklerini sağlama fırsatı bulmuşlardır. Mevcut işlerin 
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geliştirilmesinin yanı sıra yeni işler için bir fırsatlar sunan etkinlik, sıcak satışlar ile 

desteklenmiştir. 

Aynı bölgede birçok kez benzer organizasyonlara katılmanın tanınırlık ve güven açısından 

sağlayacağı olumlu etkileri dile getiren firma temsilcileri 2016 yılının son çeyreğinde 

düzenlenecek olan 41. MidEast Watch&Jewellery Show’a sözlü olarak katılma talebinde 

bulunmuşlardır.  

Faaliyet esnasında sıcak satış için elverişli ürünleri bulunan katılımcı firma temsilcileri gerekli 

yasal prosedürleri yerine getirmek üzere yurtdışında satış gerçekleştirmiştir. Böylelikle, ilk 

kez doğrudan ihracat operasyonu içerisinde bulunan bu firma temsilcileri eğitim ve 

danışmanlık faaliyetleri sayesinde elde ettikleri bilgileri pratikte uygulama şansı elde 

etmişlerdir. 

Yurtdışı fuar organizasyonları birçok güçlü marka tarafından uzun zamandır başvurulan bir 

pazarlama aracıdır. Bu sebeple bu tür organizasyonlarda ürünlerin sergileneceği stant 

alanlarını temin edebilmek uzun zaman ve uğraş gerektirmektedir. Proje kapsamında 

düzenlenmiş her iki etkinlik için birkaç ay öncesinden stant sözleşmesi yapılmış olmasına 

rağmen temin edilen stant alanları organizasyonun düzenlendiği alan içerisinde maksimum 

faydanın sağlanabileceği alanlar değildir. Bu durum firma temsilcileri tarafından 

değerlendirme formlarında ifade edilmiştir.  

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Trabzon Jewelry Cluster adı altında toplanmak üzere 40. Edition of MidEast 

Watch&Jewellery uluslararası mücevherat fuarında yerini alan katılımcı firmalar gerek 

duyulan ilgiden, gerekse yapılan iş birliği görüşmelerinden oldukça memnun kalmış, bir 

sonraki yurtdışı pazarlama faaliyeti ile ilgili taleplerini dile getirmişlerdir. 

İleriye yönelik iş anlaşmalarının yanı sıra perakende kanalı ile daha fazla kitleye 

ulaşabildiklerini belirten firma temsilcileri bir sonraki faaliyetin de hem toptan hem perakende 

satışlar için elverişli olmasının önemini vurgulamışlardır. Perakende satışlar ile firmaların 

tanınırlığı artacak, tavsiye yolu ile yeni müşterilere ulaşmaları kolaylaşacaktır. 


