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2021 Ocak-Şubat Mücevher İhracat Rakamları 

2021 Şubat ayında mücevher ihracatı, bir önceki yılın eş dönemine göre Tim verileri baz 

alındığında (FOB) %18 azalışla 305 milyon dolar, Dâhilde İşlem Rejimiyle (DİR) kapsamında 

işlenen altın bedeli ile birlikte ise %10 azalışla 611 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

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

 210 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%87 artış) 

 93 milyon dolar ile Irak (%48 azalış) 

 56 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%117 artış)  

 32 milyon dolar ile Libya (%65 artış) 

 31 milyon dolar ile Hong Kong (%71 artış)  

 25 milyon dolar ile Kırgızistan (%51 artış)  

 19 milyon dolar ile Mısır (%241 artış)  

 15 milyon dolar ile İsrail (%3 azalış) olarak kaydedilmiştir. 

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

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (441 milyon dolar, %7 azalış): 

‣113 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%13 artış) 

‣90 milyon dolar ile Irak (%49 azalış) 

‣39 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%72 artış) 

‣32 milyon dolar ile Libya (%69 artış) 

‣29 milyon dolar ile Hong Kong (%70 artış) 

‣23 milyon dolar ile Kırgızistan (%54 artış) 

‣18 milyon dolar ile Mısır (%354 artış) 

‣13 milyon dolar ile İsrail (%0,2 azalış ) 

 

 İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın (115 milyon dolar, %22 azalış): 

‣90 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%2.561 artış) 

‣14 milyon dolarla Birleşik Devletler (%40.676 artış) 

‣4 milyon dolarla Fas (%100 artış) 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (13 milyon dolar, %3 azalış): 

‣2,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%25 artış) 

‣1,6 milyon dolarla Kırgızistan (%9 artış) 

‣1,4 milyon dolarla Hong Kong (%103 artış) 

‣1,2 milyon dolarla Bulgaristan (%477 artış) 

‣0,8 milyon dolarla Almanya (%36 artış) 

‣0,7 milyon dolarla Birleşik Devletler (%29 azalış) 

‣0,6 milyon dolarla Rusya Federasyonu (%75 artış) 

 

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

‣2,0 milyon dolarla Birleşik Devletler (%4 azalış) 

‣1,4 milyon dolarla İsrail (%8 azalış) 

‣1,0 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%329 artış) 

‣826 bin dolarla Mısır (%41 artış) 

‣747 bin dolarla Irak (%8 azalış) 
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Ocak-Şubat 2021 arasında kümülatifte Tim verilerine göre (FOB) %5 azalışla toplam 636 

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

işlenen altın bedeli ile birlikte ise %16 artışla 1 milyar 423 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

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

 639 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%175 artış) 

 158 milyon dolar ile Irak (%48 azalış)  

 100 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%102 artış) 

 81 milyon dolar ile İsviçre (%236 artış) 

 59 milyon dolar ile Hong Kong (%57 artış) 

 53 milyon dolar ile Libya (%60 artış)  

 39 milyon dolar ile Kırgızistan (%71 artış)  

 37 milyon dolar ile Mısır (%331 artış) olarak kaydedilmiştir. 

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

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (780 milyon, %9 azalış): 

‣210 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%21 artış) 

‣137 milyon dolarla Irak (%55 azalış) 

‣80 milyon dolarla Birleşik Devletler (%80 artış) 

‣57 milyon dolarla Hong Kong (%61 artış) 

‣52 milyon dolarla Libya (%61 artış)  

‣35 milyon dolarla Mısır (%511 artış) 

‣34 milyon dolarla Kırgızistan (%77 artış) 

‣23 milyon dolarla İsrail (%6 azalış) 

‣13 milyon dolarla Almanya (%83 azalış) 

 

 İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın (546 milyon, %109 artış): 

‣416 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%786 artış) 

‣64 milyon dolarla İsviçre (%542 artış) 

‣18 milyon dolarla Irak (Bir önceki yılın aynı dönemi ihracat yapılmamıştır.) 

‣16 milyon dolarla Birleşik Krallık (%92 azalış) 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (24 milyon dolar, %24 azalış): 

‣6,6 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%27 artış) 

‣3,3 milyon dolarla Kırgızistan (%27 artış ) 

‣1,9 milyon dolarla Hong Kong (%8 artış) 

‣1,9 milyon dolarla Birleşik Devletler (%3 azalış) 

‣1,6 milyon dolarla Katar (%12 azalış) 

‣1,6 milyon dolarla Bulgaristan (%500 artış) 

‣1,3 milyon dolarla Rusya Federasyonu (%42 artış) 

‣1,2 milyon dolarla Almanya (%8 azalış) 

 

 Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (23 milyon dolar, %11 azalış): 

‣3,2 milyon dolarla Birleşik Devletler (%13 artış) 

‣2,7 milyon dolarla İsrail (%15 azalış) 

‣2,5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%517 artış) 
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‣2,1 milyon dolarla Mısır (%21 azalış) 

‣1,4 milyon dolarla Romanya (%9 azalış) 

‣1,1 milyon dolarla Irak (%50 azalış) 

‣1,0 milyon dolarla Almanya (%66 azalış) 

‣988 bin dolarla Libya (Bir önceki yılın aynı dönemi ihracat yapılmamıştır.) 

‣945 bin dolarla Sudan (%41 artış) 

‣790 bin dolarla Kırgızistan (%73 artış) 


