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2019 Ekim Ayı Mücevher İhracat Rakamları 

01.10.2019 - 31.10.2019 tarihleri arasında mücevher ihracatı bir önceki yılın eş dönemine göre 

% 43,28 azalışla 267.293.310 dolar olarak gerçekleşmiştir.  

 

 

2019 Ekim ayında ihracatın en fazla yapıldığı ülke grupları; 

 114,0 milyon dolar ile Avrupa Birliği (%43 pay, %5 azalış) 

 47,6 milyon dolar ile Yakın, Orta Doğu Asya (%18 pay, %67 azalış) 

 26,8 milyon dolar ile Kuzey Amerika (%10 pay, %35 azalış)  

 25,2 milyon dolar ile Diğer Asya* (%9 pay, %13 artış) 

 23,0 milyon dolar ile Diğer Avrupa (%9 pay, %82 azalış)  

 21,0 milyon dolar ile Kuzey Afrika (%8 pay, %175 artış) olarak kaydedilmiştir. 

* Diğer Asya olarak gruplandırılan ülkeler: Hong Kong, Hindistan, Singapur, Tayland, Japonya, Moğolistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney 

Kore Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Bangladeş. 

 

İhracatın en fazla yapıldığı ülkeler 

 48,4 milyon dolar ile İngiltere (%14 azalış) 

 25,3 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (%35 azalış) 

 23,7 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%62 azalış) 

 18,6 milyon dolar ile Hong Kong (%8 artış) 

 15,1 milyon dolar ile Libya (%192 artış)  

 12,9 milyon dolar ile İsrail (%15 azalış) 

 11,5 milyon dolar ile Kırgızistan (%63 artış)  

 11,1 milyon dolar ile Almanya (%38 azalış) olarak kaydedilmiştir.  

2019 Ekim ayı mücevher ihracatımızın %60’ı altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 

%20’si işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, %9’u pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve 

aksamı,  %4’ü gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, %3’ü kıymetli metallerin/kıymetli 

metallerle kaplama metallerin döküntü ve artıkları ve %1’i tabii inci veya kültür incileri kıymetli /yarı 

kıymetli taşlar ve bunlardan mamul eşya olarak gerçekleşmiştir. 
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Mal grubu kırılımlarına göre en çok ihracat yapılan ülkeler; 

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (160,6 milyon dolar, %7 azalış): 

‣22,6 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%25 azalış) 

‣16,8 milyon dolarla Hong Kong (%1 artış) 

‣14,6 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%28 artış) 

‣13,6 milyon dolarla Libya (%260 artış) 

‣11,2 milyon dolarla İsrail (%18 azalış) 

‣10,3 milyon dolarla Kırgızistan (%70 artış) 

‣7,1 milyon dolarla Almanya (%45 azalış) 

 

 İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın (54,2 milyon dolar, %78 azalış):  

‣44,6 milyon dolarla İngiltere (%14 azalış) 

‣3,6 milyon dolarla Fas (Ekim 2018’da ihracat gerçekleşmemiştir.) 

‣2,5 milyon dolarla Slovenya (Ekim 2018’da ihracat gerçekleşmemiştir.) 

‣1,5 milyon dolarla Almanya (%50 azalış) 

 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (23,6 milyon dolar, %30 artış): 

 

‣6,3 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%190 artış) 

‣5,1 milyon dolarla Yunanistan (%57 artış) 

‣1,3 milyon dolarla Hong Kong (%91 artış) 

‣1,2 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%35 artış) 

‣1,2 milyon dolarla KKTC (%4 azalış) 

‣1,1 milyon dolarla Kırgızistan (%14 artış) 

‣1,0 milyon dolarla Karadağ (%62 azalış) 

 

 

 Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (11,3 milyon dolar, %2 artış): 

‣1,5 milyon dolarla İsrail (%97 artış)  

‣1,3 milyon dolarla Libya (%4 artış) 

‣915 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%33 azalış) 

‣870 bin dolarla Romanya (%63 artış) 

‣649 bin dolarla Fransa (%20 azalış) 

‣597 bin dolarla Almanya (%61 artış) 

 

 Kıymetli metallerin, kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntü ve artıkları (7,9 milyon 

dolar, %58 artış): 

‣6,5 milyon dolarla Belçika (%52 artış) 

‣584 bin dolarla Almanya (%105 artış) 

‣398 bin dolarla Çekya (%93 artış) 

 

 Tabii inci veya kültür incileri kıymetli/yarı kıymetli taşlar ve bunlardan mamul eşya (3,5 milyon 

dolar, %26 azalış): 

‣1,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%60 azalış) 

‣524 bin dolarla Hong Kong (Ekim 2018’da ihracat gerçekleşmemiştir.) 

‣457 bin dolarla Belçika (Ekim 2018’da ihracat gerçekleşmemiştir.) 

 

 


