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2020 Ocak-Mayıs Mücevher İhracat Rakamları 

Ocak-Mayıs 2020 arasında kümülatifte Tim verilerine göre (FOB) %12 azalışla toplam 1 milyar 265 

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

ihracat %22 azalışla 2 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

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

 494 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (%177 artış) 

 383 milyon dolar ile Birleşik Krallık (%203 artış) 

 383 milyon dolar ile Irak (%38 azalış) 

 265 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%66 azalış)  

 129 milyon dolar ile Almanya (%33 azalış)  

 117 milyon dolar ile İsviçre (%215 artış) 

 47 milyon dolar ile Libya (%53 azalış) 

 45 milyon dolar ile Hong Kong (%60 azalış) 

 42 milyon dolar ile İsrail (%34 azalış) olarak kaydedilmiştir. 

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

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (1 milyar 77 milyon dolar, %50 azalış): 

‣377 milyon dolarla Irak  (%37 azalış) 

‣205 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%60 azalış) 

‣103 milyon dolarla Almanya (%38 azalış)  

‣55 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%67 azalış) 

‣45 milyon dolarla Libya (%52 azalış) 

‣42 milyon dolarla Hong Kong (%61 azalış) 

‣33 milyon dolarla İsrail (%37 azalış)  

‣23 milyon dolarla Kırgızistan (%22 azalış) 

‣16 milyon dolarla Hollanda (%101 artış) 

‣14 milyon dolarla Meksika (%49 azalış) 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (41 milyon dolar, %30 azalış): 

‣6,4 milyon dolarla Yunanistan (%200 artış) 

‣6,1 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%2 artış) 

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

‣2,9 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%32 azalış) 

‣2,6 milyon dolarla Kırgızistan (%23 azalış) 

‣2,4 milyon dolarla Almanya (%18 azalış) 

‣2,1 milyon dolarla Hong Kong (%43 azalış) 

 

 Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (37 milyon dolar, %32 azalış): 

‣6,0 milyon dolarla İsrail (%3 artış) 

‣4,3 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%31 azalış) 

‣4,2 milyon dolarla Mısır (%131 artış) 

‣4,1 milyon dolarla Almanya (%6 azalış)  

‣3,0 milyon dolarla Irak (%55 azalış) 

‣1,9 milyon dolarla Romanya (%29 azalış) 
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01.05.2020 - 31.05.2020 tarihleri arasında COVID-19 küresel salgının etkisiyle mücevher ihracatı bir 

önceki yılın eş dönemine göre TİM rakamları (FOB) baz alındığında %37 azalışla 225 milyon dolar, TİM 

verilerinde görünmeyen Dâhilde İşlem Rejimiyle yapılan ihracatla birlikte ise %23 azalışla 517 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir.  

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

 307 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (%1.177 artış) 

 83 milyon dolar ile İsviçre (%214 artış) 

 83 milyon dolar ile Birleşik Krallık (%236 artış)  

 15 milyon dolar ile Belçika (%110 artış) 

 7,1 milyon dolar ile Almanya (%83 azalış)  

 5,2 milyon dolar ile Irak (%96 azalış) 

 4,2 milyon dolar ile İsrail (%77 azalış)  

 2,5 milyon dolar ile Çekya (%20 azalış)  

 2,2 milyon dolar ile Libya (%89 azalış) olarak kaydedilmiştir. 

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

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (20 milyon dolar, %96 azalış): 

‣4,8 milyon dolarla Irak (%96 azalış) 

‣3,7 milyon dolarla Almanya (%90 azalış) 

‣3,4 milyon dolarla İsrail (%77 azalış) 

‣2,1 milyon dolarla Libya (%88 azalış) 

‣1,0 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%95 azalış) 

‣751 bin dolarla Bulgaristan (%1 artış) 

‣530 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%99,6 azalış) 

‣429 bin dolarla Suudi Arabistan (%95 azalış)  

‣301 bin dolarla Çekya (%89 azalış) 

 

 Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (2,1 milyon dolar, %81 azalış): 

‣732 bin dolarla İsrail (%50 azalış) 

‣290 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%52 azalış) 

‣242 bin dolarla Irak (%82 azalış) 

‣239 bin dolarla Almanya (%59 azalış)  

‣150 bin dolarla Mısır (%63 azalış) 

‣82 bin dolarla Bulgaristan (%47 azalış) 

‣71 bin dolarla Romanya (%84 azalış) 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (1,1 milyon dolar, %91 azalış): 

‣448 bin dolarla Almanya (%10 azalış) 

‣354 bin Bulgaristan (%33 azalış) 

‣78 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%95 azalış) 

‣50 bin dolarla Romanya (%88 azalış) 

 

 

 


