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14.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/11 Sayılı Altın Cinsinden 

Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ” ile yurt içi 

yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yetkili kuyumcular ve rafineriler aracılığıyla ya da 

doğrudan banka şubelerine gelerek bankalardaki altın hesaplarına yatırdıkları 

fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına 

dönüştürülmesine imkân tanınmasına ve hesap sahiplerine sağlanacak 

desteğe ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda 

bilgilerinize sunulmaktadır. 

1. Fiziki Altınların Kabulü 

Tebliğin tanımlar bölümünde; yetkili rafineriler tarafından oluşturulmuş, yetkili 

kuyumcular ve bankalar tarafından kullanılan tüm bilişim sistemleri ile banka 

şubelerinde yetkili rafineriler tarafından atanan eksperler aracılığıyla 

gerçekleştirilen altın toplama sistemlerinin Altın Kabul Sistemi (AKS)’ni ifade 

edeceği açıklanmıştır. 

Uygulamaya katılmak isteyen yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin işlem 

anında yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar nezdinde altın hesabının 

bulunması gerekmektedir. 
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Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler fiziki altınlarını, milyem değeri üzerinden 

hesaplanacak gram cinsinden has altın miktarını tespit etmek üzere yetkili 

kuyumcuya veya bankaya teslim edecektir. 

AKS ile mutabakatı sağlanan has altın miktarı yurt içi yerleşik gerçek veya tüzel 

kişinin bankadaki altın hesabına işlem anında yetkili rafineri veya banka 

aracılığıyla aktarılacaktır. 

Yetkili kuyumcu veya banka tarafından fiziki olarak teslim alınan altınlar 

işlenmek üzere yetkili rafineriye teslim edilecek ve yetkili rafineri tarafından 

işlenerek standart altına tamamlananlar ilgili bankaya fiziki olarak transfer 

edilecektir. 

2. Altın Hesaplarının Türk Lirası Mevduat veya Katılma Hesaplarına 

Dönüşümü  

Hesap sahibinin talep etmesi durumunda hesabındaki has altın bakiyesi 

dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilerek 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası 

mevduat veya katılma hesabı açılacaktır. 

Türk lirası mevduat veya katılma hesabına dönüştürülen altınlar bankalarca 

dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankasına satılacaktır. 

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca 

belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacaktır. 

Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile 

açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile 

alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım 

bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilir, karşılanmayan 

kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacaktır. 

3. Vade Sonunda Yapılacak İşlemler 

3, 6 ay veya 1 yıl vadeli olarak açılan Türk lirası mevduat veya katılma 

hesaplarına vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine banka 
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tarafından anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma 

hesabı bakiyesi ödenecektir. 

Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden 

hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek 

olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı 

düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı 

sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacaktır. 

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması 

halinde Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacaktır. 

Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına 

Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre vade sonunda ilave getiri 

ödenebilecektir. 

29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın 

Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16) kapsamında işlenmiş ve hurda 

altın karşılığının Türk lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan hesaplar da 

dördüncü fıkrada belirtilen ilave getiriden yararlanabilecektir. 

Yukarıda yer verilen 2022/11 sayılı Tebliğ düzenlemeleri, Tebliğ’in Resmi 

Gazete’de yayımlandığı 14.03.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2022/11 Sayılı “Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması 

Hakkında Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan 

ulaşabilirsiniz. 

              Saygılarımızla.  

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220314-6.htm

