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2020 Ocak-Aralık Mücevher İhracat Rakamları 

2020 Aralık ayında mücevher ihracatı, bir önceki yılın eş dönemine göre Tim verileri baz 

alındığında (FOB) %0,07 artışla 298 milyon dolar, Dâhilde İşlem Rejimiyle (DİR) yapılan 

ihracatla birlikte ise %18 artışla 661 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Aralık ayında ihracatın en fazla yapıldığı ülkeler  (DİR ile yapılan ihracat dâhil) 

 253 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%157 artış) 

 125 milyon dolar ile Irak (%5 azalış) 

 37 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (%106 artış)  

 30 milyon dolar ile Almanya (%35 azalış) 

 28 milyon dolar ile Hong Kong (%41 artış)  

 18 milyon dolar ile İsrail (%97 artış)  

 18 milyon dolar ile Mısır (%270 artış)  

 18 milyon dolar ile Libya (%13 artış) olarak kaydedilmiştir. 

Aralık Ayında Sektörün 4 Ana Mal Grubunda En Çok İhracat Yapılan Ülkeler; 

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (414 milyon dolar, %7 artış): 

‣122 milyon dolarla Irak (%6 azalış) 

‣74 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%12 azalış) 

‣35 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%111 artış) 

‣26 milyon dolarla Hong Kong (%49 artış) 

‣24 milyon dolarla Almanya (%35 azalış) 

‣17 milyon dolarla Libya (%9 artış) 

‣17 milyon dolarla Mısır (%295 artış) 

‣14 milyon dolarla İsrail (%85 artış) 

 

 İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın (190 milyon dolar, %51 artış): 

‣171 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%1.779 artış) 

‣11,9 milyon dolarla Nepal (%25 artış) 

‣1,5 milyon dolarla Katar (Aralık 2019’da ihracat yapılmamıştır.) 

‣1,3 milyon dolarla Malezya  (%227 artış) 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (16 milyon dolar, %18 azalış): 

‣2,4 milyon dolarla Katar (%407 artış) 

‣2,3 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%81 artış) 

‣1,7 milyon dolarla Hong Kong (%2 artış) 

‣1,4 milyon dolarla Bulgaristan (%3.004 artış)  

‣1,3 milyon dolarla Almanya (%70 azalış) 

‣950 bin dolarla Libya (Aralık 2019’da ihracat yapılmamıştır.) 

 

 Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (11 milyon dolar, %21 artış): 

‣3,0 milyon dolarla Almanya (%153 artış) 

‣1,5 milyon dolarla İsrail (%43 artış) 

‣1,4 milyon dolarla Mısır (%102 artış) 

‣1,0 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%2.277 artış) 

‣599 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%2 azalış) 
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‣554 bin dolarla İngiliz Virjin Adaları (Aralık 2019’da ihracat yapılmamıştır.) 

Ocak-Aralık 2020 arasında kümülatifte Tim verilerine göre (FOB) %8 azalışla toplam 3 milyar 

758 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapılmış olup Dâhilde İşlem Rejimiyle (DİR) yapılan 

ihracatla birlikte toplam ihracat %11 azalışla 6 milyar 425 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Ocak-Aralık ihracatın en fazla yapıldığı ülkeler (DİR ile yapılan ihracat dâhil)  

 1 milyar 508 milyon dolar ile Birleşik Krallık (%30 artış) 

 897 milyon dolar ile Irak (%37 azalış) 

 821 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (%131 artış)  

 802 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%44 azalış) 

 500 milyon dolar ile Almanya (%12 artış) 

 223 milyon dolar ile İsviçre (%8 azalış)  

 194 milyon dolar ile Hong Kong (%25 azalış)  

 154 milyon dolar ile İsrail (%1 artış) olarak kaydedilmiştir. 

Ocak-Aralık Sektörün 4 Ana Mal Grubunda En Çok İhracat Yapılan Ülkeler; 

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (3 milyar 390 milyon dolar, %30 azalış): 

‣876 milyon dolarla Irak  (%37 azalış) 

‣483 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%55 azalış) 

‣426 milyon dolarla Almanya (%12 artış) 

‣327 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%1 azalış) 

‣182 milyon dolarla Hong Kong (%25 azalış)  

‣123 milyon dolarla İsrail (%2 azalış) 

‣109 milyon dolarla Libya (%56 azalış) 

‣73 milyon dolarla Kırgızistan (%14 azalış) 

‣73 milyon dolarla Mısır (%941 artış) 

 

 İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın (2 milyar 549 milyon dolar, %37 artış): 

‣1 milyar 469 milyon dolarla Birleşik Krallık (%31 artış) 

‣472 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%347.362 artış) 

‣271 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%14 azalış) 

‣186 milyon dolarla İsviçre (%12 azalış) 

‣31 milyon dolarla Malezya (%360 artış) 

‣28 milyon dolarla Nepal (%35 azalış) 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (130 milyon dolar, %20 azalış): 

‣22,0 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%9 azalış) 

‣9,8 milyon dolarla Kırgızistan (%8 artış) 

‣9,7 milyon dolarla Hong Kong (%23 azalış) 

‣8,8 milyon dolarla Almanya (%23 azalış) 

‣8,6 milyon dolarla Katar (%16 azalış) 

‣8,0 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%25 azalış) 

‣7,9 milyon dolarla Yunanistan (%10 azalış) 

‣6,1 milyon dolarla Irak (%339 artış) 
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 Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (109 milyon dolar, %11 azalış): 

‣18,8 milyon dolarla İsrail (%29 artış) 

‣18,1 milyon dolarla Almanya (%54 artış) 

‣12,2 milyon dolarla Mısır (%181 artış) 

‣11,3 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%12 azalış) 

‣6,9 milyon dolarla Irak (%39 azalış) 

‣4,9 milyon dolarla Romanya (%20 azalış) 

‣2,6 milyon dolarla Sırbistan (%115 artış) 

‣2,3 milyon dolarla Sudan (%34 artış) 

‣2,2 milyon dolarla Bulgaristan (%77 artış) 

‣2,1 milyon dolarla Libya (%79 azalış) 


