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2021 Ocak Mücevher İhracat Rakamları 

2021 Ocak ayında mücevher ihracatı, bir önceki yılın Ocak ayına göre Tim verileri baz 

alındığında (FOB) %13 artışla 331 milyon dolar, Dâhilde İşlem Rejimi (DİR) kapsamındaki 

altın ile birlikte ise %49 artışla 814 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

 

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

 430 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%258 artış) 

 71 milyon dolar ile İsviçre (%282 artış) 

 65 milyon dolar ile Irak (48 azalış)  

 44 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (%85 artış) 

 28 milyon dolar ile Hong Kong (%43 artış)  

 21 milyon dolar ile Libya (%52 artış)  

 19 milyon dolar ile Birleşik Krallık (%66 azalış)  

 18 milyon dolar ile Mısır (%498 artış) olarak kaydedilmiştir. 

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

 İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın (431 milyon dolar, %285 artış): 

‣326 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%649 artış) 

‣64 milyon dolarla İsviçre (%542 artış) 

‣18 milyon dolarla Irak (Ocak 2020’da ihracat yapılmamıştır.) 

‣16 milyon dolarla Birleşik Krallık  (%72 azalış) 

 

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (339 milyon dolar, %12 azalış): 

‣96 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%33 artış) 

‣46 milyon dolarla Irak (%63 azalış) 

‣41 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%88 artış) 

‣28 milyon dolarla Hong Kong (%52 artış) 

‣21 milyon dolarla Libya (%50 artış) 

‣17 milyon dolarla Mısır (%873 artış) 

‣12 milyon dolarla Kırgızistan (%146 artış) 
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‣11 milyon dolarla İsrail (%13 azalış) 

‣9 milyon dolarla Almanya (%78 azalış) 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (11,1 milyon dolar, %39 azalış): 

‣3,8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%29 artış) 

‣1,7 milyon dolarla Kırgızistan (%49 artış)  

‣1,1 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%33 artış) 

‣1,0 milyon dolarla Katar (%13 azalış) 

‣605 bin dolarla Rusya (%18 artış) 

 

 Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (10,8 milyon dolar, %11 azalış): 

‣1,5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%774 artış) 

‣1,3 milyon dolarla Mısır (%0,4 azalış) 

‣1,3 milyon dolarla İsrail (%21 azalış) 

‣1,2 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%58 artış) 

‣860 bin dolarla Romanya  (%11 azalış) 

‣660 bin dolarla Libya (%142 artış) 

 

 


