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2021 Ocak-Nisan Mücevher İhracat Rakamları 

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

alındığında (FOB) %177 artışla 404 milyon dolar, Dâhilde İşlem Rejimiyle (DİR) kapsamında 

işlenen altın bedeli ile birlikte ise %504 artışla 894 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

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

 352 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%6.925 artış) 

 140 milyon dolar ile Irak (%3.296 artış) 

 93 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%25 azalış)  

 43 milyon dolar ile Libya (%1.797 artış) 

 34 milyon dolar ile İsrail (%4.144 artış)  

 32 milyon dolar ile Hong Kong (%161 artış)  

 23 milyon dolar ile Kuveyt (%224 artış)  

 19 milyon dolar ile Mısır (%100 artış)  

 18 milyon dolar ile Kırgızistan (%100 artış)  

 16 milyon dolar ile Almanya (%197 artış) olarak kaydedilmiştir. 

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

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (565 milyon dolar, %27.496 artış): 

‣137 milyon dolar ile Irak (%100 artış) 

‣134 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%100 artış) 

‣67 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%314 artış) 

‣42 milyon dolar ile Libya (%100 artış) 

‣29 milyon dolar ile Hong Kong (%100 artış) 

‣26 milyon dolar ile İsrail (%24.345 artış) 

‣16 milyon dolar ile Kırgızistan (%100 artış) 

‣16 milyon dolar ile Mısır (%100 artış ) 

‣12 milyon dolar ile Hollanda (%80.860 artış) 

‣10 milyon dolar ile Almanya (%1.736 artış ) 

 

 İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın (266 milyon dolar, %91 artış): 

‣213 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%100 artış) 

‣23 milyon dolarla Birleşik Devletler (%82 azalış) 

‣23 milyon dolarla Kuveyt (%100 artış) 

‣3 milyon dolarla İsrail (%100 artış) 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (16 milyon dolar, %2.402 artış): 

‣3 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%100 artış) 

‣2,5 milyon dolarla Hong Kong (%100 artış) 

‣1,9 milyon dolar ile Kırgızistan (%100 artış) 

‣1 milyon dolar ile Rusya (%100 artış) 

‣878 bin dolarla Birleşik Devletler (%3.925 artış) 

‣788 bin dolarla İsrail (%100 artış) 

‣759 bin dolarla Birleşik Krallık (%100 artış) 
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 Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (14 milyon dolar, %1.261 artış): 

‣2,8 milyon dolarla Mısır (%100 artış) 

‣1,5 milyon dolarla İsrail (%114 artış) 

‣1,3 milyon dolarla Irak (%100 artış) 

‣1,2 milyon dolarla Birleşik Devletler  (%100 artış) 

‣1 milyon Libya (%100 artış) 

Ocak-Nisan 2021 arasında kümülatifte Tim verilerine göre (FOB) %33 artışla toplam 1,4  

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

işlenen altın bedeli ile birlikte ise %92 artışla 3 milyar 294 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

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

 1,5 milyar dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%467 artış) 

 420 milyon dolar ile Irak (%11 artış)  

 259 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%39 artış) 

 142 milyon dolar ile Libya (%220 artış)  

 120 milyon dolar ile Hong Kong (%168 artış) 

 88 milyon dolar ile İsviçre (%166 artış) 

 85 milyon dolar ile İsrail (%125 artış) 

 76 milyon dolar ile Mısır (%380 artış) 

 74 milyon dolar ile Kırgızistan (%182 artış) olarak kaydedilmiştir. 

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

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (1,9 milyar, %76 artış): 

‣473 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%132 artış) 

‣390 milyon dolarla Irak (%5 artış) 

‣189 milyon dolarla Birleşik Devletler (%248 artış) 

‣137 milyon dolarla Libya (%220 artış)  

‣114 milyon dolarla Hong Kong (%171 artış) 

‣69 milyon dolarla Mısır (%511 artış) 

‣68 milyon dolarla Kırgızistan (%192 artış) 

‣67 milyon dolarla İsrail (%129 artış) 

‣35 milyon dolarla Hollanda (%119 artış) 

‣34 milyon dolarla Almanya (%66 azalış) 

 

 İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın (1,2 milyar, %138 artış): 

‣1 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%2.041 artış) 

‣68 milyon dolarla İsviçre (%344 artış) 

‣58 milyon dolarla Birleşik Devletler (%54 azalış) 

‣23 milyon dolarla Kuveyt (%14.167 artış) 

‣18 milyon dolarla Irak (%100) 

‣16 milyon dolarla Birleşik Krallık (%95 azalış) 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (54 milyon dolar, %39 artış): 

‣12 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%89 artış) 

‣5 milyon dolarla Hong Kong (%163 artış) 

‣5 milyon dolarla Kırgızistan (%98 artış) 
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‣4,0 milyon dolarla Irak (%100 artış) 

‣3,5 milyon dolarla Birleşik Devletler (%24 artış) 

‣3 milyon dolarla Katar (%26 azalış) 

‣2,4 milyon dolarla Rusya Federasyonu (%172 artış) 

‣2,3 milyon dolarla Almanya (%17 artış) 

‣2,0 milyon dolarla Bulgaristan (%220 artış) 

 

 Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (50 milyon dolar, %42 artış): 

‣6,8 milyon dolarla Birleşik Devletler (%71 artış) 

‣6,4 milyon dolarla Mısır (%59 artış) 

‣5,6 milyon dolarla İsrail (%6 artış) 

‣3,6 milyon dolarla Irak (%30 artış) 

‣2,9 milyon dolarla Libya (%227 artış) 

‣2,9 milyon dolarla Romanya (%61 artış) 

‣2,8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%398 artış) 

‣2 milyon dolarla Almanya (%50 azalış) 

‣1,9 milyon dolarla Sudan (%114 artış) 

 


