
2021 Ocak-Mayıs Mücevher İhracat Rakamları 

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

alındığında (FOB) %112 artışla 490 milyon dolar, Dâhilde İşlem Rejimiyle (DİR) kapsamında 

işlenen altın bedeli ile birlikte ise %22 artışla 639 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

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

 229 milyon dolar ile Birleşik Krallık(%176 artış) 

 108 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri(%16.860 artış) 

 64 milyon dolar ile Birleşik Devletler(%79 azalış) 

 62 milyon dolar ile Irak (%1.096 artış) 

 36 milyon dolar ile Hong Kong(%141.155 artış) 

 15 milyon dolar ile İsrail(%259 artış) 

 14 milyon dolar ile Libya(%536 artış) 

 9,2 milyon dolarla Belçika(%55 azalış) 

 9 milyon dolarla Mısır(%5.864 artış) 

 8,8 milyon dolar ile Hollanda(%8.086 artış) 

Mayıs Ayında Sektörün 4 Ana Mal Grubunda En Çok İhracat Yapılan Ülkeler 

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (366 milyon dolar,%1.767 artış) 

 105 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri(%19.752 artış) 

 61 milyon dolar ile Irak(%1.168 artış) 

 51 milyon dolar ile Birleşik Devletler(%4.974 artış) 

 36 milyon dolar ile Hong Kong(%100 artış) 

 13,8 milyon dolar ile Libya(%544 artış) 

 13,8 milyon dolar ile İsrail(%305 artış) 

 8,6 milyon dolar ile Hollanda(%52.977 artış) 

 8,6 milyon dolar ile Mısır(%100 artış) 

 6,3 milyon dolar ile Kırgızistan(%100 artış) 

 6 milyon dolar ile Meksika(%2012 artış) 

 

 İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın (241 milyon dolar,%50 azalış) 

 226 milyon dolarla Birleşik Krallık(%173 artış) 

 11  milyon dolar ile Birleşik Devletler(%96 azalış) 

 1,7 milyon dolar ile İsviçre(%98 azalış) 

 1 milyon dolar ile Polonya (%100 artış) 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (6,3 milyon dolar,%462 

artış) 

 1 milyon dolar ile Almanya(%135 artış) 

 1 milyon dolar ile Birleşik Devletler(%1.194 artış) 

 481 bin dolar ile Belçika (%1.619 artış) 

 410 bin dolar ile Lübnan(%100 artış) 

 375 bin dolar ile Irak(%100 artış) 

 352 bin dolar ile Hong Kong(%1.444 artış) 

 350 bin dolar ile İsrail(%953 artış) 

 340 bin dolar ile Romanya(%577) 



 

 Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (4.7 milyon dolar,%124 artış) 

 862 bin dolar ile Birleşik Devletler(%198 artış) 

 572 bin dolar ile İsrail(%22 azalış) 

 416 bin dolar ile Irak(%72 artış) 

 390 bin dolar ile Romanya(%450 artış) 

 310 bin dolar ile Sırbistan(%942 artış) 

Ocak-Mayıs 2021 arasında kümülatifte Tim verilerine göre (FOB) %47 artışla toplam 1 

milyar 869 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapılmış olup Dâhilde İşlem Rejimiyle (DİR) 

kapsamında işlenen altın bedeli ile birlikte ise %76 artışla 3 milyar 932 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir.  

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

 1 milyar 609 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri(%506 artış) 

 482 milyon dolar ile Irak(%26 artış) 

 323 milyon dolar ile Birleşik Devletler(%35 azalış) 

 258 milyon dolar ile Birleşik Krallık(%33 azalış) 

 156 milyon dolar ile Libya(%235 artış) 

 155 milyon dolar ile Hong Kong(%248 artış) 

 100 milyon dolar ile İsrail(%138 artış) 

 91 milyon dolar ile İsviçre(%22 azalış) 

 85 milyon dolar ile Mısır(%431 artış) 

 

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

 Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (2,2 milyar dolar ,%107 artış) 

 578 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri(%182 artış) 

 452 milyon dolar ile Irak(%20 artış) 

 239 milyon dolar ile Birleşik Devletler(%334 artış) 

 151 milyon dolarla Libya(%236 artış) 

 150 milyon dolarla Hong Kong(%256 artış) 

 81 milyon dolar ile İsrail(%147 artış) 

 78 milyon dolar ile Mısır(%587 artış) 

 74 milyon dolar ile Kırgızistan(%218 artış) 

 43 milyon dolar ile Hollanda(%173 artış) 

 39 milyon dolar ile Almanya(%62 azalış) 

 

 İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın (1,5 milyar, %48 artış) 

 1 milyar 3 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri(%2.041 artış) 

 242 milyon dolarla Birleşik Krallık(%36 azalış) 

 69 milyon dolarla İsviçre(%30 azalış) 

 69 milyon dolarla Birleşik Devletler(%84 azalış) 

 23 milyon dolarla Kuveyt(%14.167 artış) 

 18 milyon dolarla Irak(%100 artış) 

 

 Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (61 milyon dolar,%51 artış) 



 12 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri(%94 artış) 

 5,8 milyon dolarla Hong Kong(%177 artış) 

 5 milyon dolarla Kırgızistan(%98 artış) 

 4,7 milyon dolarla Irak(%100 artış) 

 4,5 milyon dolarla Birleşik Devletler(%55 artış) 

 3,4 milyon dolar ile Almanya(%39 artış) 

 3 milyon dolar ile Katar(%24 azalış) 

 

 Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (54 milyon dolar,%47 artış) 

 7,6 milyon dolar ile Birleşik Devletler(%79 artış) 

 6,5 milyon dolar ile Mısır(%56 artış) 

 6 milyon dolar ile İsrail(%2 artış) 

 4 milyon dolar ile Irak(%34 artış) 

 3,3 milyon dolar Romanya(%76 artış) 

 3 milyon dolar ile Libya(%221 artış) 

 2,9 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri(%409 artış) 

 2,2 milyon dolar ile Almanya(%47 azalış) 

 2 milyon dolar ile Sudan(%119 artış) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


