
2021 Ocak-Ağustos Mücevher İhracat Rakamları  

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

alındığında (FOB) %141 artışla 452 milyon dolar, Dâhilde İşlem Rejimiyle (DİR) kapsamında 

işlenen altın bedeli ile birlikte ise % 34 artışla 720 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

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

• 136 milyon dolar ile Moritanya (%38.343.522 artış)  

• 108 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%277 artış)  

• 103 milyon dolar ile Irak (%481 artış)  

• 84 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%93 artış)  

• 37 milyon dolar ile Hong Kong (%130 artış)  

• 27 milyon dolar ile Libya (%1.414 artış)  

• 22 milyon dolar ile İsrail (%26 artış)  

• 19 milyon dolar ile Kırgızistan (%147 artış)  

• 17 milyon dolar ile Hollanda (%177 artış)  

• 14 milyon dolar ile Mısır (%187 artış)  

• 13 milyon dolar ile Almanya (%74 azalış)  

  

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

• Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (517 milyon dolar, %130 artış)  

 105 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri(%356 artış)  

 101 milyon dolar ile Irak (%544 artış)  

 78 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%160 artış)   

 35 milyon dolar ile Hong Kong (%124 artış)  

 25 milyon dolar ile Libya (%1.321 artış)  

 18 milyon dolar ile İsrail (%26 artış)  

 17 milyon dolar ile Kırgızistan (%173 artış)  

 16 milyon dolar ile Hollanda (%205 artış)  

 12 milyon dolar ile Mısır (%196 artış)  

 8,6 milyon dolar ile Çekya (%202 artış)  

 8 milyon dolar ile Lübnan (%56 artış)  

  

• İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın (154 milyon dolar,%43 azalış)  

 136 milyon dolarla Moritanya (%100 artış)  

 8,8 milyon dolar ile Nepal (%100 artış)  

 2,6 milyon dolar ile Birleşik Devletleri (%77 azalış)  

 1,14 milyon dolar ile Fas (%100 artış)  

 1,13 milyon dolar ile İsrail (%100 artış)  

  

• Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (16 milyon dolar, %55 artış)  

 1,9 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%265 artış)  

 1,8 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%33 azalış)  

 1,7 milyon dolar ile Libya (%100 artış)  



 1,6 milyon dolar ile Almanya (%98 artış)  

 1,4 milyon dolar ile Kırgızistan (%19 artış)  

  

• Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (11,5 milyon dolar, %51 artış)  

 1,9 milyon dolar ile Mısır (%109 artış)  

 1,6 milyon dolar ile Birleşik Devletleri (%104 artış)  

 1,5 milyon dolar ile İsrail (%20 artış)  

 990 bin dolar ile Irak (%269 artış)  

 576 bin dolar ile Almanya (%46 azalış)  

Ocak-Ağustos 2021 arasında kümülatifte Tim verilerine göre (FOB) %56 artışla toplam 3 

milyar 369 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapılmış olup Dâhilde İşlem Rejimiyle (DİR) 

kapsamında işlenen altın bedeli ile birlikte ise %58 artışla 6 milyar 49 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir.   

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

• 1 milyar 911 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%429 artış)  

• 850 milyon dolar ile Irak (%70 artış)  

• 565 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%3 azalış)  

• 356 milyon dolar ile Birleşik Krallık (%68 azalış)  

• 267 milyon dolar ile Hong Kong (%180 artış)  

• 251 milyon dolar ile Libya (%364 artış)  

• 178 milyon dolar ile İsrail (%96 artış)  

• 144 milyon dolar ile Kırgızistan (%300 artış)  

• 143 milyon dolar ile İsviçre (%12 artış)  

• 136 milyon dolar ile Moritanya (%25.584.375 artış)  

  

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

• Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (3,813 milyar dolar, %118 artış)  

 871 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%232 artış)  

 815 milyon dolar ile Irak (%67 artış)  

 471 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%243 artış)  

 255 milyon dolar ile Hong Kong (%180 artış)  

 243 milyon dolar ile Libya (%368 artış)  

 142 milyon dolar ile İsrail (%92 artış)  

 142 milyon dolar ile Kırgızistan (%335 artış)  

 117 milyon dolar ile Mısır (%397 artış)  

 94 milyon dolar ile Hollanda (%121 artış)  

 57 milyon dolar ile Almanya (%75 azalış)  

  

• İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın (1,8 milyar, %1 artış)  

 1 milyar 5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%1.242 artış)  

 320 milyon dolarla Birleşik Krallık (%71 azalış)  



 136 milyon dolarla Moritanya (%100 artış)  

 110 milyon dolarla İsviçre (%10 artış)  

 88 milyon dolarla Birleşik Devletler (%81 azalış)  

 38 milyon dolarla Nepal (%202 artış)  

  

  

• Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (104 milyon dolar, %57 

artış)  

 15 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%36 artış)  

 10,9 milyon dolarla Hong Kong (%36 artış)  

 9,8 milyon dolarla Kırgızistan (%104 artış)  

 8,5 milyon dolarla Birleşik Devletler (%97 artış)  

 6,3 milyon dolarla Almanya (%31 artış)  

 4,8 milyon dolar ile Katar (%2 azalış)  

 4,6 milyon dolar ile Irak (%343 artış)  

  

• Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (91 milyon dolar, %56 artış)  

 12,9 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%113 artış)  

 11,6 milyon dolar ile Mısır (%70 artış)  

 10,6 milyon dolar ile İsrail (%7 artış)  

 6,9 milyon dolar ile Irak (%67 artış)  

 5,1 milyon dolar ile Romanya (%75 artış)  

 3,9 milyon dolar ile Libya (%183 artış)  

 3,4 milyon dolar ile Almanya (%48 artış)  

 3,3 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%418 azalış)  

 2,7 milyon dolar ile Sudan (%79 artış)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


