
2021 Ocak-Ekim Mücevher İhracat Rakamları  

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

alındığında (FOB) %1 azalışla 686 milyon dolar, Dâhilde İşlem Rejimiyle (DİR) kapsamında 

işlenen altın bedeli ile birlikte ise %18 artışla 1 milyar 115 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

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

• 223 milyon dolar ile Irak (%89 artış)  

• 184 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%202 artış)  

• 127 milyon dolar ile Moritanya (%1.286.324 artış)  

• 108 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%66 artış)  

• 60 milyon dolar ile Birleşik Krallık (%82 azalış)  

• 54 milyon dolar ile Libya (%174 artış)  

• 45 milyon dolar ile Hong Kong (%77 artış)  

• 35 milyon dolar ile İsrail (%192 artış)  

• 30 milyon dolar ile Mısır (%177 artış)  

• 27 milyon dolar ile İsviçre (%67 azalış)  

  

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

• Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (789 milyon dolar, %72 artış)  

 220 milyon dolar ile Irak (%89 artış)  

 142 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%180 artış)  

 94 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%77 artış)   

 50 milyon dolar ile Libya (%177 artış)  

 43 milyon dolar ile Hong Kong (%85 artış)  

 30 milyon dolar ile İsrail (%261 artış)  

 25 milyon dolar ile Mısır (%172 artış)  

 24 milyon dolar ile Kırgızistan (%163 artış)  

 16 milyon dolar ile Çekya (%169 artış)  

 9,9 milyon dolar ile Hollanda (%42 artış)  

 9,4 milyon dolar ile Almanya (%86 azalış)  

  

• İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın (270 milyon dolar,%37 azalış)  

 127 milyon dolarla Moritanya (%100 artış)  

 51 milyon dolar ile Birleşik Krallık (%84 azalış)  

 36 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%2.696 artış)  

 23 milyon dolar ile İsviçre (%71 azalış)  

 14 milyon dolar ile Nepal (%100 artış)  

  

• Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (23 milyon dolar, %82 artış)  

 3,4 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%1 artış)  

 3,1 milyon dolar ile Libya (%183 artış)  

 2,5 milyon dolar ile Hong Kong (%7 artış)  

 2,22 milyon dolar ile Mısır (%1.284 artış)  



 2,2 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%245 artış) 

 1,4 milyon dolar ile Macaristan (%100 artış)  

  

• Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (14,7 milyon dolar, %4 azalış)  

 2,5 milyon dolar ile Mısır (%81 artış)  

 2,2 milyon dolar ile İsrail (%24 azalış)  

 1,5 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%7 artış)  

 1,4 milyon dolar ile Irak (%24 artış)  

 976 bin dolar ile Romanya (%21 artış)  

Ocak-Ekim 2021 arasında kümülatifte Tim verilerine göre (FOB) %44 artışla toplam 4 

milyar 569 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapılmış olup Dâhilde İşlem Rejimiyle (DİR) 

kapsamında işlenen altın bedeli ile birlikte ise %50 artışla 7 milyar 858 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir.   

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

• 2 milyar 211 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%380 artış)  

• 1 milyar 211 milyon dolar ile Irak (%87 artış)  

• 783 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%7 artış)  

• 423 milyon dolar ile Birleşik Krallık (%72 azalış)  

• 349 milyon dolar ile Hong Kong (%145 artış)  

• 340 milyon dolar ile Libya (%313 artış)  

• 263 milyon dolar ile Moritanya (%2.469.201 artış)  

• 228 milyon dolar ile İsrail (%93 artış)  

• 193 milyon dolar ile Kırgızistan (%209 artış)  

• 180 milyon dolar ile Mısır (%234 artış)  

  

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

• Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (5,2 milyar dolar, %104 artış)  

 1 milyar 171 milyon dolar ile Irak (%84 artış)  

 1 milyar 124 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%224 artış)  

 642 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%168 artış)  

 334 milyon dolar ile Hong Kong (%148 artış)  

 327 milyon dolar ile Libya (%317 artış)  

 185 milyon dolar ile İsrail (%95 artış)  

 180 milyon dolar ile Kırgızistan (%233 artış)  

 157 milyon dolar ile Mısır (%262 artış)  

 117 milyon dolar ile Hollanda (%107 artış)  

 78 milyon dolar ile Almanya (%78 azalış)  

  

• İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın (2,1 milyar, %8 azalış)  

 1 milyar 42 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%1.267 artış)  

 371 milyon dolarla Birleşik Krallık (%74 azalış)  



 263 milyon dolarla Moritanya (%100 artış)  

 135 milyon dolarla İsviçre (%27 azalış)  

 106 milyon dolarla Birleşik Devletler (%77 azalış)  

 64 milyon dolarla Nepal (%408 artış)  

  

  

• Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (146 milyon dolar, %57 

artış)  

 19,3 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%15 artış)  

 14 milyon dolarla Hong Kong (%125 artış)  

 13,8 milyon dolarla Birleşik Devletler (%152 artış)   

 9,9 milyon dolarla Kırgızistan (%39 artış)  

 8,5 milyon dolarla Almanya (%30 artış)  

 7,3 milyon dolar ile Mısır (%3.590 artış)  

 6,8 milyon dolar ile Libya (%330 artış)  

  

• Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (118 milyon dolar, %39 artış)  

 16,1 milyon dolar ile Mısır (%80 artış)  

 15,8 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%79 artış)  

 13,7 milyon dolar ile İsrail (%6 azalış)  

 8,9 milyon dolar ile Irak (%50 artış)  

 6,7 milyon dolar ile Romanya (%56 artış)  

 4,8 milyon dolar ile Libya (%163 artış)  

 4,5 milyon dolar ile Almanya (%63 azalış)  

 3,7 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%405 artış)  

 3,5 milyon dolar ile Sırbistan (%70 artış)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


