
Pazar
Türk altın mücevherat 
üretiminin geçmişi, 5 bin yıl 
öncesine dayanıyor. Anadolu’da 
yaşamış tüm uygarlıklarda, estetik 
amaçlı takı kullanımının oldukça yaygın 
olduğu biliniyor. Bu zengin takı geleneğine 
sahip Türkiye, bugün altın mücevherat pazarının 
büyüklüğü açısından Hindistan, Çin, ABD ve Rusya 
ile birlikte dünyanın en büyük beş pazarından biri. 
Üretimde ise Hindistan ve İtalya ile birlikte ilk üç 
ülke arasında yer alıyor. Türkiye, yıllık olarak 400 
ton altın işleme kapasitesine sahip bulunuyor.  
 Küçük atölyelerde üretilen yatırım amaçlı 
takı kültüründen, bugün Türkiye’nin en önemli 
sektörlerinden birine dönüşen mücevherat 
sektörü 40 bini aşkın şirketin faaliyet gösterdiği, 
100 binlerce kişiye iş olanağı sağlayan önemli bir 
endüstri olarak dikkat çekiyor. 
 Bu gelişimde dünyadaki trendlere paralel olarak 
ürün gelişiminden dağıtım kanalına; iletişimden 
pazarlamaya kadar hayata geçirdiği yenilikçi 
projelerle sektörünün önünü açan Atasay’ın büyük 
bir rolü bulunuyor. 
 Kurulduğu günden bu yana Türk mücevherat 
sektöründe birçok ilke imza atan Atasay, 
mücevherat sektöründe moda markaları 
döneminin ve fast fashion akımının öncülüğünü 
yapıyor.
  
Başarılar                                                                                                            
Türk tüketicileri arasında gerçekleştirilen birçok 
araştırmada, sektörünün en beğenilen markası 
olan Atasay, müşteri sadakatinde de lider marka 
konumunda bulunuyor.
 Türkiye mücevher ve değerli taş ihracatına 
yaptığı katkılar nedeniyle, 2002’den bugüne kadar 
dört kez “İhracat Mükemmeliyet Ödülü”nü 
kazanan Atasay, İstanbul Ticaret Odası tarafından; 
“Mükemmeliyet Sertifikası”na layık görüldü.   
Atasay, ABD’nin en büyük perakende zinciri Sears 
tarafından, 2003’te dünyada 10 bin firma arasından, 
en kaliteli mal ve hizmet temin edilen şirket seçildi. 
 Atasay, 2008 yılında Türkiye Halkla İlişkiler 
Derneği tarafından düzenlenen 7. Altın Pusula 

Halkla 
İlişkiler 
Ödülleri’nde, “Tek Taş 
Pırlantada 36 Ay Taksit 
Kampanyası” ile “Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik 
Pazarlama Dalı”nda büyük ödüle layık görüldü. 
 2010’da, sektöründe dünyada sadece belirli 
kalite standartlarına sahip altın üreticilerine verilen, 
“LBMA” sertifikasını almaya hak kazandı. Böylece 
Londra Külçe Piyasası Birliği ve bu kurumun, 
dünyanın farklı ülkelerinde denetim yetkisi verdiği 
bağımsız hakemler tarafından yapılan, altı ay süren 
inceleme ve ayar - külçe test süreçlerini başarıyla 
tamamlayarak, dünyadaki “En İyi Üreticiler” (Good 
Delivery) listesine giren ilk Türk markası oldu. 
 Atasay’ın Garanti Bankası işbirliği ile hayata 
geçirdiği “Altın Anahtar” projesi, aynı yıl Treasury 
Today Dergisi tarafından verilen, “Adam Smith 
Award” ödülleri çerçevesinde, “Banka İlişkileri 
Yönetimi” kategorisinde “Highly Commended” 
ödülünü aldı. 
 Atasay, Soysal Danışmanlık tarafından 
düzenlenen, “Perakende Günleri 
2011” kapsamındaki “Perakende 
Güneşi” ödüllerinde, Nielsen 
Araştırma Şirketi tarafından 
mücevherat sektöründe, 
“Türkiye’nin En Beğenilen 
Perakende Kuruluşu” seçildi. 
Superbrands 2012 listesinde, 
“Kuyum” sektöründe yer alan 
tek marka Atasay oldu.
 2008, 2013, 2014 yıllarında, Brand Finans 
“Türkiye’nin En Değerli Markaları” listesinde, 
mücevherat sektöründe yer alan tek marka oldu. 
 2013 Ipsos “Türkiye’nin Lovemark 2013 
Araştırması”na göre, “Türkiye’nin En Sevilen 
Mücevherat / Takı” markası seçildi.
 
Tarihçe                                                                                                                 
Türk mücevherat sektörünün son üç kuşaktır 
birinci liginde yer alan Atasay Mücevherat’ın 
kökleri, Cumhuriyet Türkiyesi’nin kalkınma 
dönemine dayanıyor. Temelleri Denizli’nin Çivril 
kazasında 1937 yılında Hacı Mustafa Kamer 
tarafından atılan Atasay, Türkiye’de kuyumculuğun, 
esnaflıktan sanayileşmiş bir üretim koluna geçişinde, 
değişimin ve gelişimin lokomotif gücü oldu. 
 Atasay’ın tarihsel gelişiminde en önemli dönüm 
noktası, firmanın kurucusu Atasay Kamer’in 
babasından devraldığı deneyim ve bilgiyi yeni 
arayışlarla geliştirme ve büyütme serüveninde 
yaşandı. Bu serüvenin kilit noktası ise Atasay 
Kamer’in 1965 yılında çıktığı Anadolu turunda, 
sayısız kentte sektöre ilişkin kazandığı zengin 
deneyim ve gözlemler oldu. Atasay Kamer, gerek 
kültürel gerekse ticari kazanımlarla tamamladığı 
Anadolu gezisinin ardından Atasay’ın kuruluş 
çalışmalarına başladı. 

   1969 yılında 
İstanbul Kapalıçarşı’da, 

50 m2 büyüklüğündeki 
bir dükkânda çalışmalarına 

başlayan Atasay Kamer, 1980 
yılından itibaren sanayileşme, ihracat 

ve markalaşma faaliyetlerine hız verdi. 1989 
yılında, üç kuşak boyunca kuyumculukla ilgilenen 

Kamer Ailesi’nin meslek birikimi ve deneyimi 
ile Atasay Mücevherat kuruldu. Bu tarihe kadar 
Kapalıçarşı ve çevresindeki küçük atölyelerde 
yapılan üretim ve dağıtımın kalitesi, Atasay ile 
dünya standartlarına yükseldi. 1994 yılında, 
Türkiye’de ilk defa tüm üretimini tek çatı altında 
toplayan Atasay, sektörde geleneksel üretimden 
çağdaş üretime geçişin de simgesi oldu.  
 1990 - 2000 yılları arasında pazarlama 
faaliyetlerine hız veren marka, 2000 - 2010 yılları 
arasında yapılan stratejik planlar doğrultusunda 
üretici kimliğinden yavaş yavaş perakendeci 
kimliğine geçiş yaptı. Bu dönemde Atasay adı 
altında mağaza markası oluşturarak, değişen 
müşteri ihtiyaçları ile yaşam biçimlerine uygun yeni 
marka geliştirme çalışmalarına ağırlık verdi. 
    2012 yılına gelindiğinde, 

kuruluşunun 75. yılını kutlayan 
Atasay, lüks sektörünün önde 
gelen markalarından İsviçre 
merkezli Chopard ile önemli 
bir işbirliğine imza attı. Chopard, 
Atasay’ın yılı için özel olarak 
limitli sayıda “Chopard for Atasay 
Good Luck / Şans Koleksiyonu”nu 

hazırladı. Chopard’ın Atasay ile 
gerçekleştirdiği bu işbirliği, dünyada 
lüks tüketim grubunun Türkiye’de yerel 

bir markayla yaptığı ilk ve tek özgün 
proje olma özelliği taşıyor. 

 
Ürün                                                                                                                                  
Atasay, her yaşam biçimine uygun altın ve 
mücevherat tasarımları ile yıl boyunca tüketicilerin 
yaşamlarındaki tüm özel günleri ve kutlamaları 
değerli kılıyor. Koleksiyonlarını hazırlarken dünya 
mücevher eğilimlerini ve teknolojilerini yakından 
takip eden Atasay, 2006 yılında Moda Konsept 
Tasarım Danışmanı Özlem Süer ile başlattığı 
işbirliğini günümüzde de devam ettirerek, moda 
odaklı mücevher yaklaşımını hayata geçirdi. Ödüllü 
tasarımcılardan oluşan ekibi ile dünya modasını 
yakından takip eden Atasay, dünyada stiline önem 
veren kadınları özgün tasarımlarıyla etkiliyor ve 
marka genişlemesi stratejisi kapsamında, bugün 
toplam 14 alt markayla her kültüre, yaşa ve yaşam 
biçimine özel ürün seçenekleri sunuyor. 
 Belle Atasay; still sahibi, farklılaşmayı seven 
modern kadınlara günün her saatinde şıklığı 
yansıtacak dikkat çekici tasarımlar sunuyor. Myras; 
arkeolog, editör ve moda danışmanlarının ortak 
çalışmalarıyla üretiliyor. Her bir ürünün kendine 
ait hikâyesi var. Heykelsi forma sahip tasarımlar, 
müşterilerin ve koleksiyonerlerin dikkatini çekiyor. 
Myloove; aşkta bağlılığın, sadakatin simgesi olarak 
tasarlanan yüzlerce çeşidi ve benzersiz tasarımları 
ile çiftlerin birlikteliğinin sembolü haline geliyor. 
Evliliğin hemen her kültürdeki en naif sembolü, 
“Kendi Alyansını Tasarla” konsepti ile yine sektöre 

ilham kaynağı oluyor. One & Only içerisinde; 
farklı beğenilere hitap eden tektaş, beştaş ve 
tamtur modelleri yer alıyor. Lovever ile gösterişli 
pırlantalar ve elmas koleksiyonlar; incili ürünler, 
renkli taşlı modeller ile fantazi grubu altında bir 
araya geliyor. ATAkulche; Türk halkının geleneksel 
yatırım aracı altını, 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20 gram külçe 
altın çeşitleri ile sunuyor. Ayrıca ATAkulche, 
özel günler için tasarlanan farklı tasarımları ile 
de alternatifsiz bir hediye. Gifty; en son modayı 
yansıtan pırlantalı tasarımlardan, her zaman 
kullanılabilecek gündelik parçalara uzanan zengin 
takı koleksiyonu ile pırlantayı çok özel tasarımlarla, 
muhteşem armağanlara dönüştürüyor. Coronet; 
tırnaksız ve yükseltilmiş merkez tekniği ile işlenen 
pırlantaları, yüksek karatlı tektaş efekti veren bir 
şekilde sunuyor. Atasay ile kadınlar, hayallerindeki 
pırlantaya çok uygun fiyatlarla ulaşabiliyorlar. 
Jou; kendini şımartmak isteyen kadınların yanı 
sıra eşine, annesine, sevgilisine ya da arkadaşına 
hediye almak isteyen erkeklere uygun neşeli 
takılar sunuyor. 22 Ayar; yüksek ayarlı altın ürün 
takmayı sevenler için geleneksel motifleri modern 
detaylarla birleştiriyor ve tüketicisinin beğenisine 
sunuyor. Asgold Altın; özel bir mücevhere sahip 
olmak isteyen kadınların rahatlıkla sahip olabileceği, 
ulaşılabilir şıklığın markası. Almas; kadınların ruhuna 
dokunarak farklı olduklarını hissettiren, yanlarından 
ayırmak istemeyecekleri, yadigar bırakılacak elmas 
takılardan oluşuyor. Vive Le ROI; dünya mücevher 
modasındaki en son trendleri, stil sahibi erkeklerle 
buluşturuyor. Vive Le ROI ile erkeklerin stil 
imparatorluğu kuruluyor. 
Kidsy; renkli ve eğlenceli 
tasarımlarıyla, rengarenk 
bir düş dünyasının 
kapılarını çocuklar için 
aralıyor. Hello Kitty; 
çocuklar için rengarenk 
bir hayal dünyasının 
kapılarını aralayan lisanslı 
Hello Kitty tasarımlarıyla 
göz kamaştırıyor.  

En Son Gelişmeler                                                                                            
Kurulduğu günden beri, 110 
milyonun üzerinde dünya 
kadınını takıları ile buluşturan 
Atasay’ın 2023 yılı vizyonu, 
dünya mücevherat sektörüne 
yön veren en büyük on 
markadan biri olmak. 2023 
yılına kadar dünyada ve 
Türkiye’de 500 mağazaya 
ulaşmayı hedefleyen Atasay 
yurtdışında önce üründe, sonra 
da mağazacılıkta markalaşmayı 
planlıyor. Atasay, özgün tasarım 
ürünleriyle dünya mücevher 
sektöründe modanın öncü 
markası olmak için uluslararası 
marka işbirliklerini devam 
ettirmeyi amaçlıyor. 
   “Ulaşılabilir Lüks” kavramının 
Türkiye mücevherat 
sektöründeki ilk uygulayıcısı olan 
Atasay, 2007 yılından beri tek 
taşın erişilmez algısını yıkmak için 
çalışıyor. Bu bağlamda yaptığı 
iletişim ve pazarlama faaliyetleri, 
düşük gramajlı ürünlerle ürün 
gamının genişletilmesi, ilk outlet ve 
fabrika satış mağazası ile dağıtım 
kanallarının çeşitlendirilmesi, 
“Altıncı Gün” uygulaması ve son 
olarak da “Geleneksel Altın 
Çadır Günleri” ile kategorinin 
büyümesine öncülük edip 
mücevherin, hediyeleşme 
kültüründe her geçen gün daha 
fazla pay almasını sağlıyor.
   2014 yılında altın ve pırlanta 
ticaretinin yoğun olduğu 

caddelerde, standart mağazalara göre geniş ürün 
gamı barındıran çok katlı mağazacılık anlayışı ile 
“Altın Market” konseptini hayata geçiriyor.
 Dünyanın en büyük alışveriş merkezi olan Dubai 
Mall da iki, Kuzey Irak’ta üç mağazası bulunan 
Atasay, Erbil’deki Family Fun Mall ve Majidi Mall, 
Duhok bölgesindeki Maziplus Mall gibi oldukça 
popüler mevkilerde yer alıyor. 
 
Promosyon                                                                                          
78 yıllık geçmişinde, yaratıcı, yenilikçi ve proaktif 
pazarlama fikirleriyle her zaman sektörünün 
önünü açarak, pazarın büyümesini sağlayan Atasay, 
iletişime her zaman özel bir önem verdi. Türkiye’de 
altın takıda markalaşmaya yatırım yapan ilk firma 
olarak sektöründe “no name” devrinin kapanmasını 
sağlayan Atasay, markalı ürünlerin satışının 
başlamasına öncülük etti. Genel pazar ve tüketici 
eğilimlerini değerlendiren marka, “Türkiye’de 
mücevhere güven geliyor” sloganıyla pırlantalı ürün 
pazarlamasına da başladı. 
 Şebnem Dönmez’in reklam yüzü olduğu ve 2007 
yılında gösterime giren “şu kadarcık” reklamlarının 
sloganları ile, yurt genelinde ve komşu ülkelerde 
efsaneye dönüşen Atasay’ın bu reklam kampanyası 
ile “tektaş”ın yeni adı “şu kadarcık” oldu. Yaptığı 
iletişim ve pazarlama çalışmalarıyla tüketicinin 
pırlantaya olan “alınamaz” algısını değiştiren 
Atasay, iletişim ve pazarlama faaliyetlerini “Her gün 
kutlamaya değer” sloganıyla sürdürüyor. Atasay, 
sevgililer günü, doğum günü gibi özel günlerde, 
müşterilerinin yanında olmayı hedefliyor. Bu özel 

günlere yönelik düzenlediği kampanyalarla 
da sektörde öncü 
oluyor. Atasay’ın, 
Türkiye mücevher 
sektörünün gelişimi 
açısından imza 
attığı en önemli 
çalışmalardan biri 
de “Geleneksel 
Altın Çadır 

Günleri.”

 Atasay, yalnız 
koleksiyonları 
ile değil geçmişe 
tanıklık yaptığı, 
geleceğe ışık 
tutacak eserleriyle 
de örnek oluyor. 
Bu kapsamda yapılan 
ilk çalışma, Anadolu’nun 
yaşayan ustalarının ürettiği 
takıların tekniklerinin yöre yöre 
incelenerek, “Yaşayan Anadolu 
Takıları” isimli kitapta toplanması 
oldu. Bu kitap ile beraber Atasay’ın 
ödüllü tasarım ekibi tarihi 
teknikleri güncel moda çizgileri 
ile birleştirerek, yeni koleksiyon 
oluşturdu. New York Metropolitan 
Müzesi’nde özel defileyle sergilenen 
bu koleksiyon, büyük yankı uyandırdı. Bu 
defileden sonra üretilmeye devam edilen 
koleksiyonlar, İzzettin Çalışlar’ın hazırladığı 
“Golden Gallery” isimli kitapta toplandı. 
 
Marka Değerleri                                                                                                  
Güçlü bir marka olan Atasay, kuruluşundan bu 
yana sektöründe sayısız başarıya imza attı. 78 
yılda hayata geçirdiği uygulamalar ile tüketicisinin 
güvenini kazanarak kategorisinin büyümesine 
öncü oldu. Ayrıca Türkiye’nin dünya liginde 
önemli bir aktör olmasını sağladı. Tüketicinin 
Atasay markasına olan güveni; sektördeki farkı, 
öncü ve lokomotif misyonu, ürünlerinin kalitesi, 
el işçiliği, çeşitliliği ve tasarım odaklı yaklaşımıyla 
özetleniyor. Yenilikçi pazarlama uygulamaları 
sayesinde Atasay, müşterilerine mücevherat 
sektöründe keyifli deneyimler yaşatıyor. Ürünlerini, 
sektörü geliştirecek farklılık ve yenilikler içerecek 
şekilde tasarlıyor. Konusunda uzman tasarımcı 
ve bilim adamlarından destek alıyor. Tüketicilere 
katma değeri yüksek, kaliteli ve farklı ürünleri 
ulaşılabilir fiyatlarla sunuyor. Tüketim tercihlerini 
yönlendiriyor.
 Atasay, bugün Türkiye mücevherat sektörünün 
lider markası. Bu köklü marka, önümüzdeki yıllarda 
dünya tüketicisinin markası olmayı hedefliyor. 
 
www.atasay.com

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Atasay
›	Kurulduğu günden beri sektöründe birçok 
 ilke imza atarak öncü ve ilham kaynağı oldu.

›	Pırlanta tektaş yüzükte “şu kadarcık” 
 sloganıyla düzenlenen “36 ay taksit 
 kampanyası” ile tektaşı ulaşılabilir kıldı.  

›	İlkini 2010 yılında düzenlediği “Geleneksel 
 Altın Çadır Günleri” ile Türkiye mücevher 
 sektöründe yeni bir başarı öyküsüne imza attı. 

›	2012’de lüks sektörünün önde gelen 
 markalarından İsviçre merkezli Chopard, 
 Atasay’ın 75. yılına özel, limitli sayıda 
 “Chopard for Atasay Good Luck / Şans 
 Koleksiyonu”nu hazırladı. 

›	2014 yılında, İtalya’nın Vicenza kentinde 
 gerçekleşen dünyanın en önemli mücevher 
 fuarı “Vicenzaoro Fuarı”nda, sayılı tasarım 
 markaların katıldığı özel bölümde Atasay 
 Mücevherat yer alıyor.

›	2014 yılında, Mediacat’in sevgililer günü için 
 tüketicinin davranışlarını anlamak adına 
 yaptığı araştırmaya göre sevgililer günü 
 deyince akla gelen ilk mücevher markası 
 Atasay oldu.


