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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 dönüştürülmesi halinde hesap sahiplerine sağlanacak 
desteğe ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir.  

Fiziki altınların kabulü 

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 hesaplanacak gram cinsinden has altın miktarını tespit etmek 
üzere yetkili kuyumcuya veya bankaya teslim edecek ve 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, yetkili rafineri tarafından işlenerek 
standart altına tamamlananlar da ilgili bankaya fiziki olarak transfer edilecektir. 

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 açılır. Türk 
lirası mevduat veya katılma hesabına dönüştürülen altınlar bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden 
Merkez Bankasına satılır. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca 
belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamaz. 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 yapılmaz.  

Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir. 

Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma 
hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü 
yapılan altın tutarı ve vade sonu fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam eder. Hesabın 
yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir. 

Vade sonu işlemleri  

3, 6 ay veya 1 yıl vadeli olarak açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda Türk 
lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma 
hesabı bakiyesi banka tarafından ödenir. 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 aktarılır. Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması 
halinde Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmaz.  

Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına Merkez Bankasınca 
belirlenecek usul ve esaslara göre vade sonunda ilave getiri ödenebilir.  
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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 yararlanabilir. 
Bu kapsamda gerçekleştirilecek her türlü işlemin, suç gelirlerinin aklanması ve terörün 
finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerçekleştirildiğine dair 
kontrol bankalarca yapılır. 

İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilgi :  
Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için denetim ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Sirkülerler 
numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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