
• Altın tasarruf ekosisteminde süreç ve sistem nasıl işleyecek?

• Yeni düzenleme kime, ne kazandıracak?

• Yeni düzenlemenin farkı ne olacak?
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GİRİŞ
Türkiye’de yıllardır konuşulan ve geçmişte farklı adım-
larla da hayata geçirilmeye çalışılan ancak henüz iste-
nen ölçüde sonuç alınamayan yastıkaltındaki altınla-
rın ekonomiye kazandırılması konusunda 12 Şubat’ta 
yeni ve daha kapsamlı bir adım atılmıştır.

Yeni altın tasarruf ekosistemi ile yastıkaltı altın-
ların finansal sisteme entegrasyonunun sağlanması 
amaçlanmaktadır. Bu teşvik ve tedbirler kapsamın-
da halkın yastıkaltı birikimlerinin (ziynet altınla-
rın) ekonomiye ve finansal sisteme daha hızlı ka-
zandırılması hedeflenmektedir. 12 Şubat’ta Hazine 
ve Maliye Bakanlığının ilan ettiği yeni düzenleme 
(altın tasarruf ekosistemi) ile Türkiye’de 5 bin ton 
olduğu tahmin edilen yastıkaltındaki altınların ta-
sarruflarının ekonomiye ve finansal sisteme entegre 
edilmesi amaçlanmaktadır.

Konuyla ilgili teknik ayrıntılar ise henüz resmen 
ilan edilmemiş, resmi mevzuat henüz yayımlanmamış-
tır. Tebliğlerin Resmi Gazete’de yayımlanmasının he-
men ardından uygulama yürürlüğe girecektir. 

SÜREÇ VE SİSTEMİN İŞLEYİŞİ
Düzenleme ile geniş ve kapsamlı bir altın ekosistemi 
(altın tasarruf ekosistemi) veya altın kabul ve değer-
lendirme ekosistemi oluşturulması hedeflenmektedir. 
81 ilde fiziki ve sürekli çalışan altın teslim noktaları 
olacaktır. Bu teslim noktaları ise kuyumcular, plat-
formlar veya bankalar olabilecektir. 1 Mart 2022’den 
itibaren her ilde en az bir tane olmak üzere Mart içinde 
1.500’ün üzerinde kuyumcu ile çalışmaya başlanacak-
tır. 2022 sonuna kadar ise en az 10 bin kuyumcuya 
ulaşılması hedeflenmektedir. 

Bir anlamda Türkiye’de bir süredir üzerinde ça-
lışılan ve pilot uygulamaları yapılan, güvenliği kanıt-
lanan, devlet bankaları ve kuyumcuların (şu an 150 
civarı olduğu ifade edilmekte) iş birliği ile yürütülen 
“Kuyumcu Altın Değerlendirme Sistemi” (KAD-SİS) 
yurt geneline yayılmış olacaktır. Elinde fiziki altın ta-
sarrufu olanlar akredite, güvenilir ve her an ulaşılabilir 
fiziki altın teslim noktalarına (platformlar, kuyum-
cular ve bankalara) fiziksel altın tasarruflarını (ziynet 
altınlar) değerleme için her gün getirebilecektir. Ku-
yumcu, banka ve platformlara kaç gram altın getirilirse 
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o kadar ölçüde altın, saf altına çevrilecektir. Altınlar 
aynı zamanda istendiği zaman fiziksel olarak geri de 
alınabilecektir. İstenildiği zaman aynı ölçüde ama bu 
defa yeni üretilen altın fiziki olarak banka ve kuyum-
culardan geri çekilebilecektir. Toplanan ziynet altınlar 
ise altın depo hesapları, altın katılma hesapları, altın 
dönüşümlü TL mevduat hesapları ve altın dönüşümlü 
TL katılma hesapları gibi finansal enstrümanlarda de-
ğerlendirilerek altın tasarrufu sahiplerine faiz veya kar 
payı kazandıracaktır.

Özellikle katılım bankaları ve kamunun mevduat 
bankalarının (devlet bankalarının) bu konuda öncü 
olması beklenmektedir. Katılım bankaları da katılım 
hesapları ile hem değer koruma hem kar payı fırsatı 
sunacaktır. Ancak özel bankaların sisteme kazandırıl-
ması da önemlidir. Artık altın günü gibi sınırlamalar 
olmayacak, bankaların bazı şubeleri bu hizmeti sürekli 
sunacaktır. Bankaların da kuyumcular gibi sistemin 
sürekli oyuncusu olması ve her şehirde bu işle ilgilenen 
en az bir şubesinin bulunması planlanmaktadır.

YENİ DÜZENLEME  
VE POTANSİYEL KATKILARI
Bu yeni düzenleme ile büyüme desteklenirken vatan-
daşın en önemli tasarruf aracı ekonomiye kazandırıla-
caktır. Büyümenin maliyeti ve finansmanı kolaylaşır-
ken vatandaş da devlet de şirketler de bu yeni süreçten 
kazançlı çıkacaktır.

Yeni düzenleme ve sisteme kazandırılacak altın-
lar ile “Türkiye Ekonomi Modeli” çerçevesinde ta-
sarrufların artırılması, hazır finansman kaynaklarının 
sisteme kazandırılması, bankacılık sistemindeki mev-
duatların ve kredi hacminin geliştirilmesi ve resmi 
rezervlerin artırılması noktasında önemli bir adım da 
atılmış olacaktır. Yeni modelin, yeni kalkınma hika-
yesinin, ekonomik büyümenin finansmanında mali-
yeti daha yüksek dış tasarrufların yerine yerli tasarruf-
lara odaklanılması sağlanacaktır. Ülke ekonomisine 
bu atıl tasarruflar kazandırılırken finansmanın mali-
yeti de düşürülecektir.

Yeni ekonomi modeli kapsamında bu tasarruf-
lardan da faydalanılması önemli bir konudur. Güçlü 

kalkınma, güçlü üretim ve güçlü ihracat hedefleriyle 
finansal istikrara odaklanan yeni model sayesinde bü-
yümenin düşük maliyetli ve sürdürülebilir finansmanı 
sağlanacak ve ekonomi desteklenecektir.

Yeni kapsamlı ekosistem, sağlanacak kur istikra-
rı üzerinden herkese kazandıracak ve daha önceki kur 
korumalı hesaplar gibi bu adım da döviz kurunun is-
tikrarı ve TL cinsi tasarruf mevduatlarının cazibesinin 
artırılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla altın tasarruf 
ekosistemi düzenlemesi TL’yi özendiren enstrümanla-
rın yeni bir örneğidir. Temel hedef ise bankacılık sis-
temindeki mevduatları ve kredi hacmini geliştirmek, 
TL’ye talebi ve rezervleri artırmak ve döviz kuru istik-
rarını sağlamaktır.

Bu sayede tasarruflarını değerlendirebilmesi için 
yeni bir yatırım fırsatı, ilçesi ve ilindeki en yakın ku-
yumcular üzerinden vatandaşın ayağına kadar gitmiş 
olacaktır. Altın tasarrufu sahibine hem değer koruma 
hem de gelir sağlanacaktır. Zira altın tasarrufları sistem-
de kaldığı zaman zarfında hem ciddi bir gelir kaynağı 
oluşacak hem de faiz geliri veya kar payı elde edilecek-
tir. Bu sistem sayesinde tasarruflar hırsızlık ve kaybolma 
gibi risklere karşı güvence altına alınacak, saklama ve 
taşıma maliyetlerinde de düşüş yaşanacaktır.

Altın tasarrufu olanlar normal şartlar altında kar-
şılaştıkları altın alım satım farkından da korunmuş 
olacaktır. Ani ihtiyaç durumunda altını nakde çevirme 
sürecinde ortaya çıkan fiyat farkı zararı ortadan kalka-
caktır. Önemli bir sorun olan işlenmiş altında yüzde 
20’leri aşan alım satım farkları da tüketici lehine aşıla-
caktır.  Dolayısıyla altın tasarrufu olanların yatırım fır-
satı ayaklarına kadar gelecek, alım satım farkı ortadan 
kalkacak, yatırımda ekstra faiz veya kar payı elde edi-
lecek, altınların taşınma maliyeti ve kaybolma yahut 
çalınma riski de ortadan kalkmış olacaktır.

Kamu otoritesi ve politika yapıcılar açısından da 
Merkez Bankası rezervlerini destekleme, TL’ye tale-
bi artırma ve döviz ihtiyacının bir kısmını karşılama 
fırsatı yakalanacaktır. TL’yi özendirecek yeni bir ens-
trüman olarak TL cinsi varlıklara ve TL’ye talep artı-
rılacaktır. Bankalardaki mevduatlar ve finansal sisteme 
kredi sağlama hacmi de artırılmış olacaktır.
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YENİ DÜZENLEMENİN FARKLARI
Yastıkaltı altınların finansal sisteme kazandırılması 
için bugüne dek paydaşlarla tek tek atılan adımlar 
genelde pek işe yaramamıştır. Bu defa ise tüm oyun-
cuları bir araya getiren daha kapsamlı ve bütüncül 
bir model ileri sürülmektedir. Bu doğrultuda da geniş 
bir altın kabul ve değerlendirme ekosistemi oluştu-
rulması hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda geniş bir altın tasarruf ekosistemi 
oluşturulacak, elinde fiziki altın tasarrufu olanlar daha 
önceki gibi sadece bankalara değil platform ve kuyum-
culara da altınlarını teslim edebilecektir. Bankaların 
bazı şubeleri bu fiziki altın toplama hizmetini sürekli 
olarak sunacaktır. Her şehirde bu işle ilgilenen en az 
bir şube olacaktır.

Binlerce kuyumcu, bankalar, platformlar, altın ra-
finerileri, Darphane, Borsa İstanbul ve Takas Bank’ın 
da dahil olduğu geniş ve kapsamlı yeni bir altın ekosis-
teminin oluşturulması hedeflenmektedir. Türkiye’nin 
her tarafına yayılmış on binlerce kuyumcudan faydala-
nılması da önemli bir başka adımdır. İvedilikle binler-
ce kuyumcunun ve dört büyük rafineri ve darphane-
nin sisteme dahil edilmesi planlanmaktadır. 

Türkiye’deki yerleşiklerin yastıkaltında yaklaşık 
olarak 5 bin tonluk (ortalama 300 milyar dolar değe-
rinde) altın tasarrufunun bulunduğu tahmin edilmek-
tedir. Bunun ise en azından yüzde 10’unun ekonomiye 
kazandırılması hedeflenmektedir. Sistemdeki kuyumcu 
sayısı arttıkça toplanan ziynet altın miktarı da artacaktır. 
Ancak yastıkaltı tasarrufların yüzde 10’u sisteme kazan-
dırılmasa bile önemli bir resmi rezerv kazanılabilir.

Türkiye’de 2021’deki tüm cari açığın 15 milyar 
dolar olduğu, kur korumalı TL vadeli mevduat hesap-
ları kapsamında (son iki ayda) dövizden dönüştürülen 
miktarın henüz 10 milyar doları ancak aştığı ve tüm 
dünyada bir yılda üretilen toplam altın miktarının 
100 milyar dolar civarında olduğu düşünüldüğünde 
yastıkaltındaki altınlardan sisteme çekilebilecek yüzde 
10’luk (yaklaşık olarak 30 milyar dolar değerinde) bir 
payın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Altın tasarrufları ile yatırım kolaylaşacak, 81 ilde 
fiziki ve sürekli çalışan altın teslim noktaları olacak-

tır. Dolayısıyla artık altın günü gibi altının alınacağı 
günler ile ilgili sınırlamalar olmayacak bilakis altın 
tasarrufu sahibi vatandaşa tasarrufunu değerlendir-
mesi için yeni bir yatırım fırsatı, ilçesi ve ilindeki en 
yakın kuyumcular üzerinden ayağına kadar gidecek-
tir. Artık sadece bankalar belli günlerde altın kabulü 
yapmayacak, bankaların bazı şubeleri bu fiziki altın 
toplama hizmetini sürekli olarak sunacaktır. Banka-
lar da kuyumcular gibi sistemin sürekli oyuncusu ha-
line getirilecektir.

Teslim edilen altınlar istendiği zaman banka ve 
kuyumculardan fiziki olarak geri çekilebilecektir. Geri 
çekilecek altınlar ise yeni üretilen altınlar olarak yine 
banka ve kuyumcular tarafından geri verilecektir.

Daha önce ilan edilen ve bir tür alım opsiyonu-
na benzeyen kur korumalı TL mevduat hesabında ol-
duğu gibi burada da finansal bir enstrüman yeniliği 
göze çarpmaktadır. Yastıkaltı altınların finansal sis-
teme kazandırılmasını amaçlayan altın tasarruf eko-
sistemi aslında bir tür SWAP sözleşmesi gibi yenilik-
çi bir enstrümandır. Çin, Katar veya Birleşik Arap 
Emirlikleri gibi ülkelerle yapılan SWAP anlaşmaları 
ile oralardan getirilen dolar rezervlerinde olduğu gibi 
bu defa da ziynet altın tasarrufuna sahip vatandaş ile 
(tasarruflarını sisteme entegre ederek) bir SWAP an-
laşması imzalanacaktır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Yastıkaltı altınların finansal sisteme kazandırılması 
için bugüne dek paydaşlar ile tek tek atılan adımlar 
pek ise yaramamıştır. Bu defa ise tüm oyuncuları bir 
araya getiren daha kapsamlı ve bütüncül bir model ile-
ri sürülmektedir. Bu doğrultuda geniş bir altın kabul 
ve değerlendirme ekosistemi oluşturulması hedeflen-
mektedir. Binlerce kuyumcu, bankalar, platformlar, 
altın rafinerileri, Darphane, Borsa İstanbul ve Takas 
Bank’ın da dahil olduğu geniş ve kapsamlı yeni bir al-
tın ekosistemi oluşturulması planlanmaktadır.

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında kur istik-
rarı ve TL’ye güvenin sağlanması için atılan adımların 
ilki kur korumalı TL mevduat hesabı olmuştur. İkinci 
adım ise altın tasarruflarına yöneliktir. Sıklıkla konu-
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şulan enflasyon korumalı finansman enstrümanları da 
zaman içinde değerlendirmeye alınabilir. Türkiye ka-
yıtlı tasarrufları yetersiz bir ülkedir. Yastıkaltı altınları 
sisteme entegre edecek bu yeni süreç (SWAP sözleş-
mesi) bu açıdan önemli bir açığı kapatacaktır. Bu giri-
şim sayesinde büyümenin finansmanı daha yüksek bir 
oranda yerli enstrümanlarla sağlanmış olacaktır. Tür-
kiye’nin resmi döviz rezervleri de nispeten düşüktür. 
Yastıkaltı altınların sisteme kazandırılması resmi döviz 
rezervleri noktasında da önemli katkılar sunacaktır. 

Temel hedef mevduatları ve kredi hacmini ge-
liştirmek, TL’ye talebi artırmak ve döviz kuru is-
tikrarını sağlamaktır. Ayrıca bankacılık sistemi de 

sisteme kazandırılacak altın tasarrufları üzerinden 
desteklenecek, altın mevduatları ve rezervleri arta-
cak, kredi hacmi genişleyecektir. 

Bireysel tasarruf sahiplerinin ellerindeki altın 
tasarrufları da daha likit olacak, altın tasarruflarına 
bağlı komisyon ücretleri gibi kesintiler ve masraflar 
sıfırlanacaktır. Dahası altın tasarruflarının sistemde 
kaldığı zaman zarfında faiz geliri veya kar payı da 
kazanılmış olacaktır. Tüm bu pozitif katkılara ilave-
ten tasarrufların hırsızlık yahut kaybolma gibi riskle-
re karşı güven altına alınması ile birlikte saklama ve 
taşıma maliyetlerinin düşürülmesinin de ekonomiye 
olumlu yansımaları olacaktır.
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