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14 Mart 2022 tarih ve 31778 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve aynı tarih itibariyle 

yürürlüğe giren  "Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması 

Hakkında Tebliğ̆ (Sayı: 2022/11)" 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. 

Uygulamaya ilişkin açıklamalara aşağıda bölümler halinde yer verilmiştir: 

1.Fiziki Altınların Kabulü 

Uygulamaya katılmak isteyen yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin, işlem anında 

yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar nezdinde altın hesabının bulunması 

gerekmektedir.  

Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler fiziki altınlarını, milyem değeri üzerinden has 
altın miktarını tespit etmek üzere yetkili kuyumcuya veya bankaya teslim edeceklerdir.  

Yetkili kuyumcu veya banka tarafından fiziki olarak teslim alınan altınlar islenmek üzere 
yetkili rafineriye teslim edilecektir.  

Yetkili rafineri tarafından işlenerek standart altına tamamlananlar ilgili bankaya fiziki 
olarak transfer edilecektir. 

Müşterilerinin altın cinsinden mevduat veya katılma hesaplarına alacak kaydetmek 

üzere toplanan fiziki altınlar, asgari milyem değerleri üzerinden değerlendirilecektir.  

Altının saflık derecesinin binde olarak ifade edilmesine “milyem” adı verilmektedir. 

 

Örneğin, “995 milyem” değeri;    kütlenin binde 995'inin saf (HAS) altın, geri kalan 

binde 5'lik kısmının ise başka bir metalden oluştuğunu ifade eder. 



 

 

Türkiye’ de standart külçe altında ağırlıklı olarak 995/1000 saflık tercih edilirken (995 

milyem), yurt dışında genellikle 999.9/1000 saflık değeri kullanılmaktadır. 

Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’te yer alan milyem değerleri en son 31.12.2021 (5.Mük.) tarihli Resmi 

Gazete ’de yayımlanan güncel şekliyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

AYAR ÜRÜN MİLYEM 

24 Ayar Darphane Ürünleri 0,995 

24 Ayar BİAŞ Listesinde Yer Alan Rafinerileri Ürünleri 0,995 

24 Ayar BİAŞ Listesinde Yer Almayan Rafinerileri Ürünleri 0,992 

22 Ayar Darphane Üretimi Ziynet 0,907 

22 Ayar Muhtelif Hurda Altın 0,905 

21 Ayar Muhtelif Hurda Altın 0,855 

18 Ayar Muhtelif Hurda Altın 0,725 

14 Ayar Muhtelif Hurda Altın 0,555 

  8 Ayar Muhtelif Hurda Altın 0,2975 

 

2.Altın Hesaplarının 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 açılabilecektir.  

 

Türk lirası mevduat veya katılma hesabına çevrilen altınlar, Bankalar tarafından 

TCMB’ye satılacaktır. 

Bankanın katılım hesabına uygulayacağı faiz oranı TCM tarafından belirlenen bir hafta 

vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak,  Bankanın uygulayacağı azami 

faiz oranını belirlemeye TCMB yetkili olacaktır.  

Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık 

piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan 

maliyetten düşük olması halinde aradaki fark katılım bankacılığı esasları 

çerçevesinde katılım bankası tarafından karşılanabilecek, ancak, karşılanmayan kısım 

için Merkez Bankasınca bir ödeme yapılmayacaktır.  

TCMB tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma 
hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecektir.  



 

Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan altın tutarı ve vade sonu fiyatı üzerinden 

destekten yararlanmaya devam edecek,  hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul 

ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenecektir.  

3.Vade Sonunda Yapılacak İşlemler 

Vade sonunda; 

✓ TL mevduat sahibine; anapara ve faiz, 

✓ Katılma hesabı sahibine de katılma hesabı bakiyesi, 

Banka tarafından ödenir. 

Vade sonu fiyatının;  

✓ Dönüşüm fiyatından yüksek olması ve  

✓ Fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın bankanın ödeyeceği faiz veya kâr 
payından yüksek olması  

durumunda;   fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülür ve 

kalan tutar TCMB tarafından hesap sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır. 

Katılım hesaplarından vadeden önce çekim yapılması halinde TCMB tarafından fiyat 

farkına ilişkin bir ödeme yapılmaz. 

Diğer taraftan; bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma 

hesaplarına Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre vade sonunda 

ilave getiri ödenebilecektir. 

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımızla. 

 

RSM Turkey Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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