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2020 Ocak-Mart Mücevher İhracat Rakamları 

Ocak-Mart 2020 arasında kümülatifte Tim verilerine göre %10 artışla toplam 895 milyon dolarlık 

mücevher ihracatı yapılmış olup Dâhilde İşlem Rejimiyle yapılan ihracatla birlikte toplam ihracat %5 azalışla 

1 milyar 565 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

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

 377 milyon dolar ile Irak (%0,3 artış) 

 300 milyon dolar ile İngiltere (%203 artış) 

 265 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%36 azalış)  

 117 milyon dolar ile Almanya (%1 artış)  

 61 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (%35 azalış) 

 45 milyon dolar ile Hong Kong (%40 azalış) 

 44 milyon dolar ile Libya (%32 azalış) olarak kaydedilmiştir. 

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

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (1.055 milyon dolar, %15 azalış): 

‣372 milyon dolarla Irak  (%1 artış) 

‣204 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%23 azalış) 

‣99 milyon dolarla Almanya (%1 azalış)  

‣54 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%38 azalış) 

‣43 milyon dolarla Libya (%30 azalış) 

‣42 milyon dolarla Hong Kong (%40 azalış) 

‣29 milyon dolarla İsrail (%6 azalış)  

‣23 milyon dolarla Kırgızistan (%33 artış) 

‣16 milyon dolarla Hollanda (%323 artış) 

‣13 milyon dolarla Meksika (%17 azalış) 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (39 milyon dolar, %13 artış): 

‣6 milyon dolarla Yunanistan (%205 artış) 

‣6 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%69 artış) 

‣4 milyon dolarla Katar (%37 azalış) 

‣3 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%55 artış) 

‣3 milyon dolarla Kırgızistan (%96 artış) 

‣2 milyon dolarla Hong Kong (%32 azalış) 

‣2 milyon dolarla Almanya (%16 artış) 

 

 Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (34 milyon dolar, %4 artış): 

‣5 milyon dolarla İsrail (%39 artış) 

‣4 milyon dolarla Mısır (%244 artış) 

‣4 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%7 azalış) 

‣4 milyon dolarla Almanya (%13 artış)  

‣3 milyon dolarla Irak (%25 azalış) 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

01.03.2020 - 31.03.2020 tarihleri arasında COVID-19 küresel salgının etkisiyle mücevher ihracatı bir 

önceki yılın eş dönemine göre TİM rakamları baz alındığında %22 azalışla 231 milyon dolar, TİM verilerinde 

görünmeyen Dâhilde İşlem Rejimiyle yapılan ihracatla birlikte ise %46 azalışla 344 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir.  

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

 109 milyon dolar ile İngiltere (%4081 artış) 

 72 milyon dolar ile Irak (%57 azalış) 

 33 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%80 azalış)  

 26 milyon dolar ile Almanya (43 azalış)  

 12 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (%69 azalış) 

 11 milyon dolar ile Libya (%66 azalış)  

 7 milyon dolar ile Mısır (%903 artış)  

 7 milyon dolar ile Hong Kong (%73 azalış) 

 7 milyon dolar ile İsrail (%59 azalış) olarak kaydedilmiştir. 

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

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (198 milyon dolar, %62 azalış): 

‣71 milyon dolarla Irak  (%57 azalış) 

‣31 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%68 azalış) 

‣19 milyon dolarla Almanya (%51 azalış)  

‣10 milyon dolarla Libya (%66 azalış) 

‣10 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%72 azalış) 

‣7 milyon dolarla Hong Kong (%72 azalış) 

‣6 milyon dolarla Mısır (%1903 artış) 

‣4 milyon dolarla İsrail (%71 azalış)  

‣4 milyon dolarla Kırgızistan (%42 artış) 

 

 Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (9 milyon dolar, %36 azalış): 

‣1,4 milyon dolarla İsrail (%4 artış) 

‣1,3 milyon dolarla Mısır (%259 artış) 

‣1,1 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%45 azalış) 

‣701 bin dolarla Almanya (%66 azalış)  

‣490 bin dolarla Irak (%66 azalış) 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (7 milyon dolar, %23 azalış): 

‣2 milyon dolarla Katar (%93 artış) 

‣917 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%40 azalış) 

‣891 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%50 artış) 

‣482 bin dolarla Suudi Arabistan (%150 artış) 

‣464 bin dolarla Almanya (%11 azalış) 

‣356 bin dolarla Romanya (%471 artış) 

‣310 bin dolarla Hong Kong (%82 azalış) 

 

 

 


