
2021 Ocak-Eylül Mücevher İhracat Rakamları  

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

alındığında (FOB) %57 artışla 501 milyon dolar, Dâhilde İşlem Rejimiyle (DİR) kapsamında 

işlenen altın bedeli ile birlikte ise %46 artışla 682 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

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

• 137 milyon dolar ile Irak (%350 artış)  

• 117 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%207 artış)  

• 90 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%63 artış)  

• 36 milyon dolar ile Hong Kong (%69 artış)  

• 34 milyon dolar ile Libya (%307 artış)  

• 24 milyon dolar ile Kırgızistan (%44 artış)  

• 19 milyon dolar ile Mısır (%68 artış)  

• 18 milyon dolar ile Çekya (%133 artış)  

• 17 milyon dolar ile Almanya (%76 azalış)  

• 15 milyon dolar ile İsrail (%2 azalış)  

• 14 milyon dolar ile Meksika (%346 artış)  

  

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

• Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (591 milyon dolar, %79 artış)  

 135 milyon dolar ile Irak (%355 artış)  

 111 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%227 artış)  

 76 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%55 artış)   

 35 milyon dolar ile Hong Kong (%676 artış)  

 34 milyon dolar ile Libya (%303 artış)  

 24 milyon dolar ile Kırgızistan (%66 artış)  

 16 milyon dolar ile Çekya (%145 artış)  

 14,2 milyon dolar ile Mısır (%135 artış)  

 14 milyon dolar ile Meksika (%342 artış)  

 13 milyon dolar ile Hollanda (%83 artış)  

 12 milyon dolar ile İsrail (%1 azalış)  

  

• İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın (29 milyon dolar,%66 azalış)  

 11,5 milyon dolarla Nepal (%100 artış)  

 8,8 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%129 artış)  

 2,7 milyon dolar ile Malezya (%40 azalış)  

 1,4 milyon dolar ile İsviçre (%56 azalış)  

 1,2 milyon dolar ile Polonya (%100 artış)  

  

• Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (19 milyon dolar, %36 artış)  

 3,1 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%507 artış)  

 2,7 milyon dolar ile Mısır (%100 artış)  

 2,3 milyon dolar ile KKTC (%4.323 artış)  



 1,2 milyon dolar ile Katar (%1 artış)  

 1,043 milyon dolar ile Romanya (%409 artış) 

 1,016 milyon dolar ile Rusya Federasyonu (%127 azalış)  

  

• Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (12,2 milyon dolar, %8 artış)  

 1,8 milyon dolar ile Mısır (%174 artış)  

 1,3 milyon dolar ile Birleşik Devletleri (%2 azalış)  

 857 bin dolar ile İsrail (%52 azalış)  

 654 bin dolar ile Romanya (%7 artış)  

 591 bin dolar ile Almanya (%80 azalış)  

Ocak-Eylül 2021 arasında kümülatifte Tim verilerine göre (FOB) %57 artışla toplam 3 

milyar 883 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapılmış olup Dâhilde İşlem Rejimiyle (DİR) 

kapsamında işlenen altın bedeli ile birlikte ise %57 artışla 6 milyar 744 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir.   

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

• 2 milyar 27 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%408 artış)  

• 988 milyon dolar ile Irak (%87 artış)  

• 675 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%2 artış)  

• 363 milyon dolar ile Birleşik Krallık (%69 azalış)  

• 304 milyon dolar ile Hong Kong (%160 artış)  

• 285 milyon dolar ile Libya (%356 artış)  

• 193 milyon dolar ile İsrail (%82 artış)  

• 169 milyon dolar ile Kırgızistan (%218 artış)  

• 150 milyon dolar ile Mısır (%256 artış)  

• 146 milyon dolar ile İsviçre (%10 artış)  

  

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

• Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (4,421 milyar dolar, %112 artış)  

 983 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%231 artış)  

 951 milyon dolar ile Irak (%83 artış)  

 548 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%194 artış)  

 291 milyon dolar ile Hong Kong (%161 artış)  

 277 milyon dolar ile Libya (%359 artış)  

 157 milyon dolar ile Kırgızistan (%247 artış)  

 154 milyon dolar ile İsrail (%78 artış)  

 131 milyon dolar ile Mısır (%286 artış)  

 107 milyon dolar ile Hollanda (%116 artış)  

 68 milyon dolar ile Almanya (%76 azalış)  

  

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

 1 milyar 6 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%1.242 artış)  



 320 milyon dolarla Birleşik Krallık (%72 azalış)  

 136 milyon dolarla Moritanya (%100 artış)  

 112 milyon dolarla İsviçre (%8 artış)  

 97 milyon dolarla Birleşik Devletler (%79 azalış)  

 50 milyon dolarla Nepal (%293 artış)  

  

  

• Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı (123 milyon dolar, %54 

artış)  

 16 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%19 artış)  

 11,6 milyon dolarla Birleşik Devletler (%140 artış)  

 11,5 milyon dolarla Hong Kong (%195 artış)  

 9,9 milyon dolarla Kırgızistan (%40 artış)  

 7,2 milyon dolarla Almanya (%29 artış)  

 6 milyon dolar ile Katar (%1 azalış)  

 5,6 milyon dolar ile Romanya (%193 artış)  

  

• Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası (103 milyon dolar, %49 artış)  

 14,2 milyon dolar ile Birleşik Devletler (%92 artış)  

 13,5 milyon dolar ile Mısır (%79 artış)  

 11,5 milyon dolar ile İsrail (%1 azalış)  

 7,5 milyon dolar ile Irak (%57 artış)  

 5,8 milyon dolar ile Romanya (%64 artış)  

 4,2 milyon dolar ile Libya (%207 artış)  

 4 milyon dolar ile Almanya (%58 azalış)  

 3,5 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri (%430 artış)  

 3,1 milyon dolar ile Sırbistan (%83 artış)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


