
HAKKIMIZDA

1965 yılında Fevzi MALGAZ tarafından kurulan firmamız, şu anda 
ikinci kuşak Sami MALGAZ ve Yakup MALGAZ 55 senedir aynı 
haz ve aynı ticari felsefesi ile kaliteden ödün vermeden uluslararası 
arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil eden , bir mücevherat şirketine 
dönüşmüştür.Ürünlerimiz şu anda dünyanın en önemli noktalarında 
satış yapılmakta olup,Türk mücevheratını dünyaya en iyi şekilde 
tanıtmaktadır..

Montür İş - Euro Diamond Türkiye’de Mücevher İhracatçıları Birliği 
Üyesi Firmalar Arasında,  Son 10 yıldır Pırlantalı Mücevherat Ürün 
Kategorisi İhracatında Gerçekleştirmiş Olduğumuz Perfonmansla İlk 
3 Sırada Yer Alarak Ülkemiz İhracatına Yaptığımız Değerli Katkılar 
İçin Her Yıl İMMİB Tarafından Şükran Ve Başarı Temennileri İçeren 
Sertifikalar Almaktayız.  Yurt İçi Ve Yurt Dışı Fuarlarıyla Profesyonel 
Mücevherat Alıcılarıyla, Fuarlar da Buluşmaktadır.

Bunlardan bazıları İstanbul ,Newyork ,Münih ,Madrid ,Moskova ,Kiev 
,Bombay ,Selanik ,Birmingham,Dubai şehirlerinde yapılan fuarlardır.
Firmamız mücevheratın A’dan Z’ye kadar olan bütün aşamalarını 
kendi bünyesinde üreten Türkiye’nin on firmasından birisidir.İmal 
ettiğimiz ürünlerimize dünyanın hemen hemen her şehrinde görmek 
mümkündür. 

Bizim ürünlerimizi bugüne kadar tercih eden bütün dostlarımıza ve 
müşterilerimize teşekkür ederiz.

ABOUT US

Our company, which was founded in 1965 by Fevzi MALGAZ, has 
now turned into a jewelery company that represents our country in the 
best way in the international arena, without sacrificing quality, with 
the same pleasure and the same commercial philosophy of the second 
generation Sami MALGAZ and Yakup MALGAZ for 55 years. sales are 
made and it introduces Turkish jewelery to the world in the best way.

Montür İş - Euro Diamond Ranking in the Top 3 Ranking Among 
the Member Firms of the Jewelery Exporters’ Association in Turkey, 
with the Performance We Have Achieved in the Export of the 
Diamond Jewelery Product Category for the last 10 years, we receive 
Certificates Containing Gratitude and Success Wishes from IMMIB 
every year for our valuable contributions to our country’s exports. 
It also meets with Professional Jewelry Buyers in Domestic and 
International Fairs.

Some of these are the fairs held in the cities of Istanbul, New York, 
Munich, Madrid, Moscow, Kiev, Mumbai, Thessaloniki, Birmingham, 
Dubai. Our company is one of the ten companies in Turkey that 
produces all the stages of jewelery from A to Z within its own body. It 
can be seen in almost every city in the world.

We would like to thank all our friends and customers who have 
preferred our products so far.

https://www.europirlanta.com/
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