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2019 MÜCEVHER SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ 

Külçe hariç mücevher ihracatımız ekonomik dalgalanmalara rağmen %6,1 

artışla 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Özellikle Ekim İstanbul Mücevher 

Fuarı sırasında Birliğimizin organize ettiği yabancı satın almacılardan oluşan alım 

heyeti ve 8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher 

Birlikleri Konferansı’nın da çok güçlü katkıları ile bu fuar sırasında yapılan satışlar ve 

fuar sonrasında alınan siparişler, Kasım ve Aralık aylarında külçe hariç mücevher 

ihracatımızın, sırasıyla %42 ve %30 artış göstermesini sağlamıştır. 2019 yılında bir 

önceki yıla göre külçe dâhil mücevher ihracatımız ise %6,6 azalarak 4,1 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. 

(2019 yılında Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında işlenen altın bedelini de 

içeren külçe dâhil fatura bedelli mücevher ihracatımız %7,2 artarak 7,2 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Külçe hariç fatura bedelli mücevher ihracatımız ise 

%18 artarak 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Külçe hariç fatura bedelli 

rakamlarımızda ilk sırada 1,4 milyar dolar ile Irak (%24 artış), ikinci sırada 1,1 milyar 

dolar ile BAE (%31 artış), 420 milyon dolar ile Almanya (%37 artış) yer almaktadır. 

Fatura bedelli ihracat rakamlarımız, resmi FOB rakamlara daha az yansıyan Irak gibi 

önemli mücevher pazarlarının büyüklüğünü ortaya çıkarmaktadır.)1 

2019 yılı külçe dâhil mücevher ihracatımızı gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke 

sırasıyla İngiltere (%76 artış), BAE (%5 artış), ABD (%6 artış), Hong Kong (%10 artış) ve 

İsviçre’dir (%75 azalış).  

2019 yılı külçe hariç mücevher ihracatımızdaki ilk 5 ülke ise 365 milyon dolar 

ile BAE  (%17 artış),  314 milyon dolar ile ABD (%11 artış), 254 milyon dolar ile Hong 

Kong (%15 artış), 137 milyon dolar ile Libya (%72 artış) ve 128 milyon dolar ile 

İsrail’dir (%4 artış).  

Orta Doğu’nun dağıtım noktası olan BAE’ye ihracatımızın, BAE’de 2018 yılında 

yürürlüğe giren %5’lik vergiye rağmen %17 artışla 365 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiş olması büyük bir başarıdır.   

2019 yılında ABD’de Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkarılmanın 

oluşturduğu vergi dezavantajına rağmen ABD’ye külçe hariç mücevher ihracatımız 

%11’lik artışla 254 milyon dolara ulaşmıştır. Sektör mensuplarımız, ABD’nin Çin’den 

mücevher ithalatına vergileri %10 arttırmasından da yararlanarak ABD’ye ihracatımızı 

1 milyar dolara yükseltmeyi hedeflemektedir.   

Özellikle 2019’un ikinci yarısından itibaren gündeme gelen ve ticareti olumsuz 

etkileyen toplumsal olaylara rağmen Asya ülkelerine mücevher dağıtım noktası olan 

Hong Kong’a külçe hariç mücevher ihracatımız bir önceki yıla göre %15 artarak 254 

milyon dolara erişmiştir.  

                                                           
1 Fatura bedelli rakamlar FOB resmi rakamlarımızdan farklı olarak Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında gelen saf 
altının faturaya yansıyan bedelini göstermektedir. Bu fark ihracat beyannamelerinde hesaba katılmamaktadır.  
DİR kapsamında sadece işçilik ihracat rakamlarına yansımaktadır. 
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Libya’ya külçe hariç mücevher ihracatımız 2018 yılındaki 80 milyon dolar iken 

2019 yılında 137 milyon dolara çıkmıştır. %72’lik bu artışla Libya’nın Kuzey ve Orta 

Afrika ülkelerine açılan kapı olabileceği düşünülmektedir. Zira bu rakam son 10 yılda 

Libya’ya gerçekleştirdiğimiz en yüksek mücevher ihracat rakamıdır. (Bu rakama en 

yakın nokta ise 2014 yılında gerçekleşen 83 milyonluk mücevher ihracatıdır.) 

2019 yılı toplam mücevher ihracatımızda %48’lik paya sahip altından mamul 

mücevherci ve kuyumcu eşyası %2,3 artışla 2,0 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Bu mal grubunda ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke ise 312 milyon 

dolar ile BAE (%13 artış), 288 milyon dolar ile ABD (%11 artış), 237 milyon dolar ile 

Hong Kong (%14 artış) ,126 milyon dolar ile Libya (%81 artış) ve 110 milyon dolar ile 

İsrail’dir (%2 düşüş).  

2019 yılı toplam mücevher ihracatımızda %41’lik paya sahip İşlenmemiş veya 

yarı işlenmiş altın ise %20’lik azalışla 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu 

mal grubunun %91’ini oluşturan ilk 3 ülke ise İngiltere, BAE ve İsviçre’dir. İngiltere’ye 

işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ihracatımız %79 artarak 1,1 milyar dolara 

erişmiştir.2 Söz konusu artışta 2019 yılında İngiltere’nin işlenmemiş altın ithalat 

hacminin yükselmesi de etkili olmuştur. 

Pırlantalı altından mücevherci eşyası ihracatımız %52,4’lük yükselişle 151 

milyon dolarlık hacme erişmiştir. Bu mal grubunda en çok ihracat gerçekleştirilen 

ülke %34 artış ve 16,5 milyon dolar ile BAE’dir. Onu takip eden ilk 4 ülke ise 12,6 

milyon dolar ile Hong Kong, 11,4 milyon dolar ile Almanya, 10,6 milyon dolar ile ABD 

ve 10,3 milyon dolar ile Katar’dır. Bu ülkeler dışında ise Kırgızistan (%416), Rusya 

(%273), Karadağ (%630), Yunanistan (%194) ise yüksek artış oranıyla pırlantalı altın 

mal grubunda Pazar payımızı hızlıca arttırdığımız ülkeler arasına girmiştir.   

2019 yılı ihracatımızda %3’lük paya sahip gümüşten mamul mücevherci ve 

kuyumcu eşyası ihracatımız %13,6 artışla 115 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Geçtiğimiz yıla göre gümüşten mamul ihracatını ikiye katladığımız İsrail 14,5 milyon 

dolar ile ilk sıraya yerleşmiştir. Onu 12,2 milyon dolar ile ABD ve 11 milyon dolar ile 

Irak takip etmektedir.  

 

                                                           
2 Trademap rakamlarına göre İngiltere’ye işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ihracatımız artmakla birlikte 
İngiltere’nin toplam ithalatındaki payımız %2 olarak kalmıştır. Zira İngiltere’nin 2018 işlenmemiş veya yarı 
işlenmiş altın ithalatı 25,6 milyar dolar iken 2019 yılını ilk on ayındaki ithalatı 59,1 milyar dolara yükselmiştir.  


