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2020 Ocak-Haziran Mücevher İhracat Rakamları 

Ocak-Haziran 2020 arasında kümülatifte Tim verilerine göre (FOB) %2 azalışla toplam 1 milyar 610 

milyon dolarlık mücevher ihracatı yapılmış olup Dâhilde İşlem Rejimiyle yapılan ihracatla birlikte toplam 

ihracat %15 azalışla 2 milyar 788 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Ocak-Haziran İhracatın en fazla yapıldığı ülkeler (Fatura bedelli ihracat rakamları)  

 718 milyon dolar ile Birleşik Krallık (%270 artış) 

 510 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (%170 artış) 

 422 milyon dolar ile Irak (%41 azalış) 

 304 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%65 azalış)  

 164 milyon dolar ile Almanya (%27 azalış)  

 117 milyon dolar ile İsviçre (%68 artış) 

 61 milyon dolar ile Hong Kong (%52 azalış) 

 58 milyon dolar ile İsrail (%21 azalış)  

 47 milyon dolar ile Libya (%59 azalış) olarak kaydedilmiştir. 

Ocak-Haziran Sektörün 3 Ana Mal Grubuna göre en çok ihracat yapılan ülkeler; 

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (1 milyar 240 milyon dolar, %49 azalış): 

‣415 milyon dolarla Irak  (%40 azalış) 

‣212 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%64 azalış) 

‣131 milyon dolarla Almanya (%31 azalış)  

‣71 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%59 azalış) 

‣58 milyon dolarla Hong Kong (%52 azalış) 

‣47 milyon dolarla İsrail (%21 azalış)  

‣46 milyon dolarla Libya (%58 azalış) 

‣27 milyon dolarla Hollanda (%195 artış) 

‣23 milyon dolarla Kırgızistan (%33 azalış) 

 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (47 milyon dolar, %26 azalış): 

‣8,5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%37 artış) 

‣6,4 milyon dolarla Yunanistan (%198 artış) 

‣3,9 milyon dolarla Katar (%49 azalış) 

‣3,4 milyon dolarla Almanya (%1 azalış) 

‣3,0 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%35 azalış) 

‣2,7 milyon dolarla Suudi Arabistan (%44 artış) 

‣2,6 milyon dolarla Kırgızistan (%25 azalış) 

‣2,1 milyon dolarla Hong Kong (%57 azalış) 

 

 Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (42 milyon dolar, %29 azalış): 

‣7,1 milyon dolarla İsrail (%12 artış) 

‣4,7 milyon dolarla Mısır (%149 artış) 

‣4,6 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%31 azalış) 

‣4,5 milyon dolarla Almanya (%6 azalış)  

‣3,5 milyon dolarla Irak (%51 azalış) 

‣2,0 milyon dolarla Romanya (%30 azalış) 

‣1,1 milyon dolarla Libya (%81 azalış) 
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01.06.2020 - 30.06.2020 tarihleri arasında mücevher ihracatı, bir önceki yılın eş dönemine göre Tim 

verileri baz alındığında (FOB) %60 artışla 345 milyon dolar, Dâhilde İşlem Rejimiyle yapılan ihracatla birlikte 

ise %25 artışla 557 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Haziran ayında ihracatın en fazla yapıldığı ülkeler (Fatura bedelli ihracat rakamları) 

 334 milyon dolar ile Birleşik Krallık (%393 artış) 

 39 milyon dolar ile Irak (%58 azalış) 

 38 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%52 azalış) 

 35 milyon dolar ile Almanya (%13 artış)  

 17 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (%59 artış) 

 16 milyon dolar ile İsrail (%69 artış)  

 16 milyon dolar ile Hong Kong (%11 artış)  

 11 milyon dolar ile Hollanda (%604 artış)  

 10 milyon dolar ile Belçika (%35 artış) olarak kaydedilmiştir. 

Haziran ayında sektörün 3 ana mal grubuna göre en çok ihracat yapılan ülkeler; 

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (163 milyon dolar, %44 azalış): 

‣38 milyon dolarla Irak (%59 azalış) 

‣28 milyon dolarla Almanya (%8 artış) 

‣16 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%73 artış) 

‣16 milyon dolarla Hong Kong (%27 artış)  

‣15 milyon dolarla İsrail (%88 artış) 

‣11 milyon dolarla Hollanda (%826 artış) 

‣7,4 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%91 azalış) 

‣5,2 milyon dolarla Lübnan (%265 artış) 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (7 milyon dolar, %9 artış): 

‣2,4 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%1088 artış) 

‣1,8 milyon dolarla Suudi Arabistan (%722 artış) 

‣927 bin dolarla Almanya (%128 artış) 

‣439 bin Bulgaristan (%20 azalış) 

‣184 bin dolarla Fransa (%112 artış) 

‣155 bin dolarla Belçika (%460 artış) 

 

 Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (5 milyon dolar, %2 azalış): 

‣1,1 milyon dolarla İsrail (%137 artış) 

‣564 bin dolarla Mısır (%481 artış) 

‣475 bin dolarla Irak (%4 artış) 

‣380 bin dolarla Almanya (%1 artış)  

‣340 bin dolarla Sırbistan (%186 artış) 

‣301 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%35 azalış) 

 

 

 

 


