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OSMAN SARAÇ

ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

ALTIN PİYASASI
NEREYE GİDİYOR?

E

ylül aynn ekonomi gündemine damgasn vuran konulardan biri kukusuz altnn
seyriydi. Austos ayn 1.757 dolar/ons seviyesinde kapatan altn, birkaç hafta
içinde 1.900 seviyesini at. 24 Austos 2011 tarihi itibaryla, stanbul Altn
Borsas’ndaki ilem miktar 120 bin 674’e ulat. Yani sadece ilk 8 ayda, bir önceki yln
tamam kadar ilem gerçekleti.
Akllardaki en önemli soru ise önümüzdeki süreçte ne olacak?
Bu kritik sorunun yantn, bu ayki Geni Aç toplantsnda aradk. Aslnda her gün
yeni bir gelimeye gebe olan bu kadar scak bir konuda
toplant yapmak, bir anlamda riskliydi. Çünkü dergi sizin
elinize ulatnda, toplantda sunulan öngörüler geçersiz
kalabilirdi. O nedenle tahminlerden öte daha makro bir
çerçeveyle gelecek projeksiyonlarna odaklanmay tercih
ettik. Uzmanlar, bu noktaya nasl gelindiini, gelecee
dönük beklentilerini ve “güvenli liman” altn nasl
günlerin beklediini tarttlar.
Kamu’nun ve özel kesimin bulutuu toplantya her
biri konusunda uzman olan isimler katld. TCMB Piyasalar Genel Müdürü Günay
Yeildoruk, stanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Dernei Bakan Mehmet Ali
Yldrmtürk, Altnba Holding Mücevherat Grup Bakan Atilla Keskin, Altn Rafineri A..
Genel Müdür Yardmcs Gökhan Aksu, bankas Sermaye Piyasalar Müdürü Meltem
Kökden ve  Yatrm Uluslararas Piyasalar Müdür Yardmcs ant Manukyan, altn her
yönüyle masaya yatrd.
Toplantmzn detaylarn ilerleyen sayfalarda bulacaksnz. çeriimizin, altnla ilikili
olan her kesim için önemli bilgiler sunduuna inanyoruz.
yi okumalar,
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NEREYE GDYOR?
Altın piyasasındaki hareketli günler
sürüyor. Hem global piyasada, hem
Türkiye’de “güvenli liman” haline gelen
altına olan bu talep, fiyat artıını
tetikleyen en önemli unsur. Uzmanlar ise
altının seyri konusunda ikiye ayrılmı
durumda. Kimileri aırı deerlenen altında
yakın zamanda düzeltme beklerken,
kimileri de Avrupa’daki borç krizine kalıcı
çözüm bulunana kadar ivmenin yukarı
gideceini savunuyor.
Geni Açı’nın bu sayısında, altını masaya
yatırdık. Kamu ve özel sektör
temsilcilerini bir araya getiren “Altın
Piyasası Nereye Gidiyor?” konulu toplantı,
Capital ve  Yatırım tarafından
gerçekletirildi. Moderatörlüünü, Capital
& Ekonomist Yayın Direktörü M. Rauf
Ate’in yaptıı etkinlie; TCMB Piyasalar
Genel Müdürü Günay Yeildoruk, stanbul
Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar
Dernei Bakanı Mehmet Ali Yıldırımtürk,
Altınba Holding Mücevherat Grup
Bakanı Atilla Keskin, Altın Rafineri A..
Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aksu,
bankası Sermaye Piyasaları Müdürü
Meltem Kökden ve  Yatırım Uluslararası
Piyasalar Müdür Yardımcısı ant
Manukyan konumacı olarak katıldı.
Uzmanlar, altının geldii noktayı, bu
yükseliin nedenlerini ve gelecee dönük
öngörülerini paylatı.
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MEHMET AL YILDIRIMTÜRK
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M. Rauf Ate Üç ayda bir  Yatrm’la
birlikte düzenlediimiz Geni Aç toplantmza
ho geldiniz. Bu ayki konumuz, altn
piyasasnda yaanan gelimeler. stanbul
Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Dernei
Bakan Mehmet Ali Yldrmtürk ile balamak
istiyorum. Mehmet Ali Bey, altn neden bu
noktalara geldi? Yükseliin ardndaki nedenler
neler? u anki düzeyini nasl
deerlendiriyorsunuz?
Mehmet Ali Yldrmtürk Öncelikle
teekkürler. Konumama, biraz geriye giderek
balamak istiyorum. Altnn 276 dolarl seviyesi
1999’lu yllard ve Amerikan faizleri de yüzde 6,5
seviyesindeydi. 11 Eylül 2001’de “dünyann en
güçlü ülkesinde bile terör olabiliyor” düüncesi
yatrmclarda ve insanlarda geliti. Bu çerçevede
para birimlerine güvensizlik balad. Ancak 2008
ylna geldiimizde dünyada o döneme kadar
yüksek likiditenin oluturduu türevlerin
türevleri, özellikle de mortgage piyasalarndaki
türevlerin çok ar olmas, sürdürülebilir bir
yatrm deildi. Halka bir yerden kopup finansal
kriz balaynca bu kez, tabii ki, para birimlerine
olan güven daha da azalm oldu. Böyle
dönemlerde altn her zaman ön planda olan bir
yatrm arac. Yllar önce de böyle olmutu. Biz
bunlar 1980 öncesi Türkiye’sinde çok sk
yaadk. Çok sk yaplan devalüasyonlar, siyasi
istikrarszlklar ve TL’ye olan güvensizlik
nedeniyle halkn tek yatrm arac altnd. imdi
de dünya bunu yayor. Ama dünyada bizim gibi
altn dostu olan ülkeler çok az. Bu konuda daha
çok Hindistan ve Asya ülkeleri ön plandadr.
Ortadou ülkelerini de ilave edebiliriz. Ama
Ortadou ülkeleri kapal ekonomiler olduklar
için bu olaylardan çok fazla etkilenmediler
diyebiliriz. Tabii Dubai darda tutulursa…
Avrupa’da zaten böyle bir altn alma
alkanl yok ama daha ziyade bu finansal kriz,
fon olarak da olsa, altna olan yönelmeyi
beraberinde getirdi. Ama finansal krizin çözümü
için piyasalara verilen yüksek miktarda likidite
de özellikle gelimi ülkelerin merkez bankalar
tarafndan, maalesef halkn eline geçmeyip
büyük fonlarn elinde topland. Onlar da
gelecee yönelik projeksiyonlarnda, yüksek
enflasyonda altna alc getirebiliriz diye “altn
fonu” kurdular. Bu kurulan altn fonuna da
beklenildii kadar ilgi ve sat olmaynca da
fiyat sürekli yukar giden ve yukar gitmeyi
destekleyen bir seyir izlemeye balad.
Tabii bu arada “altn fiyatlar yükseliyor” diye
alanlar da kazand. Altnn onsunun 276

dolardan, geçtiimiz ay veya geçtiimiz
haftalarda, 1.921 dolarlara kadar yükseldiini
gözledik. Genelde, dolar baznda konuacak
olursak 1 kilo altnn ortalama fiyat 12.500
dolar. Bu yükseli öncesinde altnn geçmi
yllarla ortalamas yapldnda kilogram fiyat
dolar baznda 8.000 dolarlara gerileyebildii gibi
15 dolarlara kadar da yükselmiti.
Bu arada 1980 – 2000 yllar arasnda 12.500
dolarlk yllar itibaryla bir fiyat olumutu. u
anda bu ortalama baz alndnda altnn
kilogram fiyatnn 5 kat artarak 60.000 dolar
seviyesine çktn görüyoruz. Bu bakmdan
ben altnn, ederinin çok üzerinde olduunu
düünüyorum ama yeni alclar getirilemedii
sürece ve likidite genilemesi devam ederse
altnn daha da yukar doru seyirleri mümkün.
Likidite genilemesi olmazsa bizim de uzun
süredir beklediimiz bir düzeltme hareketi,
altnda olacak. O takdirde 1.600 – 1.650
dolarlara kadar gerileyebilir. imdi “yükselecek
mi, düecek mi?” sorusunun cevabn bu fonlarn
yöneten spekülatörler biliyor. Biz kuyumculuk
ya da altn sektöründekilerin bunu bilmesi u
anda mümkün deil.
M. Rauf Ate Tam olarak anlalmas için
soruyorum. Siz 8.000 – 15.000 dolar arasnda
ilem gören altn fiyatndan bahsettiniz.
Ortalama 12.500 dolar dediniz deil mi?
Mehmet Ali Yldrmtürk Evet. imdi
kilosu 60.000 dolara kadar yükseldi ve bu,
ederinin çok çok üzerinde. Çünkü bugün
dünyada 165 bin ton altn var ve her yl 2.500
ton altn bu miktara ilave oluyor. Dolaysyla
altn; petrol gibi, dier emtialar gibi kullanldkça
kaybolan ve yerine konulmayacak bir
pozisyonda deil. Türkiye bile geçtiimiz yllara
göre u anda yllk 25 ton altn madenlerinden
ya da toprandan çkartabiliyor.
M. Rauf Ate Teekkürler. imdi de 
Yatrm Uluslararas Piyasalar Müdür Yardmcs
ant Manukyan’n görüünü alalm. ant Bey, siz
altnn bu yükseliine nasl bakyorsunuz?
ant Manukyan Ben aslnda biraz altnn
tarihi rolü üzerinden gitmek istiyorum.
ngilizce’de u aralar FED bilançosunu
büyüttükçe kullanlan bir kelime var: “Dolar
debace etmek”. Oradaki “debace” aslnda
tarihten gelen bir ey. Yani “altna baz metal
katlmas”. Yani altnn ayarnn bozulmas. u
anda da merkez bankalarnn bir anlamda
yaptklar “para birimlerinin deerinin
yitirilmesini salamak”. En son sviçre Merkez
Bankas’n gördük. En salam para birimi olarak
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gördüümüz, “güvenli liman” dediimiz
sviçre’de bile “durum zora gidiyor” eklinde bir
gözlemle Euro / Swiss Frank paritesini 1,20’de
sabitlediler. Dolaysyla dünyada çou
yatrmcda u görü var: Artk bu i tamamen
merkez bankalarnn inisiyatifine brakld.
stenildii zaman dolar baslyor, istenildii
zaman sviçre Merkez Bankas örneinde olduu
gibi, temel deerler ne olursa olsun, kurun
deeri 1,20’de sabitleniyor. Dolaysyla, bir defa
oradan kaynaklanan bir rahatszlk var. Yani
çoumuz, daha dorusu hepimiz, para sistemini
Bretton Woods sonras olarak görüyoruz ama
aslnda parasal sistem 1970’lere kadar altn
üzerine giden bir sistem.
Mesela az önce Mehmet Ali Bey, altnn
kaybolan bir emtia olmamasna deindi. O
noktada ben bir karlatrma yapmak istiyorum:
1980’lerdeki petrol krizinde ABD’nin altn
rezervi ABD’nin para tabann birebir karlar
orandayd. Hatta biraz daha yukardayd. u
andaki altn rezervinin paraya oranna
baktmzda sadece yüzde 20’sini karlyor.
Dolaysyla ortada çok yüksek miktarda para
var. Birinci sorun bence bu. nsanlar artk bu
sistemin bu ekilde ilemesinden
holanmyorlar. “Sabahtan akama hükümet ya
da merkez bankas benim zenginliimi
kararlatramaz” duygusu var.
Örnein 1980 krizinde birebir denk
düüyordu. ABD’de kat para miktar kadar
altn vard. kinci önemli nokta, hep söylenir,
uzun vadeli düündüümüzde altn her zaman
için ayn miktar satn alabilen bir varlktr. 100
sene önce altn sizi iyi bir ekilde
giydirebiliyorsa, 100 sene sonra da ayn ekilde
giydirebilir. Ama dolar, sterlin ve dier eski para
birimlerine baktmzda, 1913’te FED (Amerikan
Merkez Bankas) kurulduunda 1 Dolar = 1
Dolar iken u anda 1 Dolar = yaklak 13 Sent
ediyor. Enflasyondan kaynaklanan ciddi bir
kayp var. nsanlar bunu da göz önüne alarak
hareket ediyor. u anda 10 yllk bir Amerikan
tahvili 1,90. “ABD’ye 1,90’dan paray vereceime
giderim altn alrm, çok daha mantkl, en
azndan istedikleri gibi oynayamazlar” düüncesi
var.
M. Rauf Ate Teekkürler. bankas
Sermaye Piyasalar Müdürü Meltem Kökden ile
devam edelim. Siz nasl deerlendiriyorsunuz?
Böyle bir yükseli bekliyor muydunuz?
Meltem Kökden Çok geriye gitmeden
anlatmak istiyorum. u anda yatrmclarn altn
talebinin yükselmesinin nedeni altnn “güvenli
8 / 2011

liman” olmasdr. u anda dünyann ekonomik
konjonktürüne baktmzda, Avrupa’daki borç
sorunlar, Yunanistan, spanya, Portekiz ve
talya’daki “default” riskleri, ABD’deki bütçe
açklar gibi faktörler, insanlarda yatrm
anlamnda bir belirsizlik yaratyor. Dolaysyla
insanlar güvenebilecekleri bir yatrm arac
aryorlar ve u anda güvenilebilir olarak
gördüümüz iki tane yatrm arac var: Amerikan
on yllklar ve altn. kisi arasnda da çok ciddi
bir korelasyon (iliki) var. Bu belirsizlikler
devam ettii sürece de insanlar yatrmlarn
koruyabilmek için altn tercih ediyorlar. Bu
kadar olmasa da bir yükseli biz de bekliyorduk.
Yükseli trendini bekliyorduk. Önümüzdeki
dönemde de bu belirsizlikler ortadan kalkmad
sürece altnn yukar yönlü gidecei yönünde bir
beklentimiz sürüyor. Ancak bu belirsizlik
sorunlar çözüldüü ölçüde altn geriye gidebilir.
Bir düzeltme hareketi bekleyebiliriz ama ksa
sürede bu yapsal sorunlarn çözüleceine
inanmadmzdan, uzun vadeli trendde atnda
bir yükseli potansiyeli olduunu düünüyoruz.
M. Rauf Ate Bir yl önce bu günlerde
sorulsayd böyle bir rakam tahmini yaplabilir
miydi?
Meltem Kökden Tahmin edilemezdi çünkü
her seviyede “acaba bir düzeltme hareketi
gelecek mi?” eklinde bir beklentimiz vard. Ama
u noktada da ben bu belirsizlikler ortadan
kalkmad müddetçe altnda art eiliminin
devam edeceini tahmin ediyorum.
M. Rauf Ate Teekkürler, size tekrar
döneceim. Altnba Holding Mücevherat Grup
MELTEM KÖKDEN Yatrm amacyla altn
kullanm daha önce daha düük
seviyelerdeyken u anda yüzde 40’lara kadar
çkm durumda. Sadece Türkiye’de deil,
dünyada da böyle bir trend söz konusu. Tabii ki
bu durum spekülasyonu da beraberinde
getiriyor. Altn fiyat sadece fiziki altn tarafndaki
hareketlerle oluan bir ey deil. Yatrm
amacyla alnan altn da volatilite ve fiyat
hareketi olarak bize geri dönüyor.
Altn yllardr bir güven unsuru olarak
durmakta ve geleneksel olarak yerini korumakta.
Dolaysyla uzun vadede her zaman tercih
edilecektir. Bizim beklentimiz, altnda bir düzeltme
hareketi olaca yönündedir. Ne var ki
Avrupa’daki borç krizine yapsal bir çözüm
bulunamad sürece, altndaki artn devam
edeceini tahmin ediyoruz. Ama konjonktürde
bir düzelme olursa, belli bir azalma olacan
tahmin ediyoruz.
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Bakan Atilla Keskin ile devam edelim. Siz reel
sektör olarak tüketicilerle, müterilerle,
bireylerle birebir temas halindesiniz. Bu durum
size nasl yansyor?
Atilla Keskin Kuyumculukta altn iki
ekilde deerlendirmek lazm: Birincisi
mücevher olarak, ikincisi yatrm arac olarak.
Bizim ilgi alanmz mücevher. Mücevher de
kendi içinde ikiye ayrlyor. Bir, deerli talarla,
örnein prlantalarla altnn kullanm var. Bir de
normal, sade altnla üretilen mücevherler var.
Ben önce altn ksmn anlataym. Prlantal,
mücevher olmayan, düz altn ele alrsak,
geçtiimiz on yl içerisinde baktmzda
2001’den sonra, ksmen bir 4 sene, 2006’ya
kadar altnn gram 15 – 18 TL arasnda dolat.
Biraz da dolarn 1,20’lere kadar düüüyle
birlikte dünyada görülen altndaki art tolare
edildi. O arada bizim sektörümüzün altn ksm
2002 – 2006 döneminde yüzde 30’luk büyüme
gerçekletirdi. 2001 krizinden sonra bu büyüme
gerçekleti. hracat rakamlar 1,5 milyar dolarlara
kadar çkt. Sektörün bu ksm her yl yüzde 30
büyüdü.
2006’dan 2008 sonundaki krize kadar
yavalama artt çünkü altn fiyatlarnn art TL
olarak da hissedilebilir bir noktaya geldi.
Krizden sonra tak olarak yaplan altn satlar
2009’dan itibaren her yl yüzde 30 düerek
devam ediyor.
Bu arada sektör ne yapt? Bizim gibi
markalar, markalama süreçlerine girdi.
Dünyadaki trendlerle birlikte prlanta ve elmasn
ön plana çkacan 2000’li yllarn bandan
itibaren hissettiimiz için ii biraz o tafra doru
kaydrdk. Altndaki sknty ancak bu ekilde
tolare edebildik.
M. Rauf Ate Tak bizde tasarruf amaçl ya
da düünlerde taklmak üzere eskiden beri
alnrd. Tüketiciler bu dönemde taky alanlar
ATLLA KESKN

almaktan vazgeçip baka bir ey mi almaya
baladlar?
Atilla Keskin Takmak için deil yatrm
amaçl almaya baladlar. Tak almaktan ziyade
gram altn dediimiz ya da içilii fazla olmayan
tel bileziklere yöneldiler. in “sarrafiye” adn
verdiimiz ksmnda biraz hareketlilik oldu.
Altn, açkças tak olarak azald. Bu dönemde
gümü ve bijuteriye olan talep artt. Bizler bu
dönemde prlantay ön plana çkarmaya çaltk.
Reklamlarda, iletiimde, markalamada 2000
ylnda itibaren ortalama yüzde 20, 2009 yl
hariç, prlanta hzla Türkiye’de büyüyor. u anda
1,5 milyar dolarlk bir hacme ulat. 2010 yl
itibariyle Türkiye’ye 1 milyar dolarlk elmas
girdi. Bu ileniyor, tekrar sata çkartlyor.
Türkiye elmasl ve prlantal pazarda dünyada
söz sahibi olmaya doru gidiyor. 2008’de 1,5
milyar dolarlk, 2009’da 900 milyon dolarlk,
2010’da 1 milyar 200 milyon dolarlk bir
ihracatmz var. Elmas, Türkiye’de her yl yüzde
20 büyüyor.
M. Rauf Ate ç pazar hacmi ne kadar?
Atilla Keskin Sektörün tamam kayt içinde
olmad için tahmin etmek zor.
M. Rauf Ate Size göre tüketicinin bu
davran geçici midir yoksa kalc mdr?
Atilla Keskin Burada fiyatlarn artyla ilgili
öyle bir veriyi de ortaya koyabiliriz. Türkiye’de
tüketicide geri dönüüm diye bir olay var.
Altnn fiyat en son yükseliten önce Türkiye’de
gram 80 liraya kadar çkmt. O dönemde çok
miktarda hurda altn sat geliyordu. Bir
kuyumcunun günde 4-5 kilo altn ald
dönemler oldu. Çok ciddi bir dönü yaand.
Altnn gram fiyatnn 80 liradan 110 liraya
çkt son 2-3 aylk dönemde biz, henüz böyle
bir dönü yaamadk. Yüzde 25 - 30’luk bir art
yaanm olmasna ramen tüketicinin bu
davran çok garip.

ERKEZ OLABLR”

“TÜRKYE, KUYUMUN M

Türkiyeʼnin kuyumculukta çok büyük bir şansı var. Gerçekten “know – how”a sahip çok değerli sanatkar ve
üreticilerimiz var. Dünyada söz sahibi olabileceğimiz ender sektörlerden biri kuyumculuktur. Şimdi pırlantalı alanda da
bunu görüyoruz. Pırlantadaki en büyük sıkıntı, vergilendirmede yaşanıyor. Ham pırlanta ve elmasa konulan vergiler
sorun. Altın borsası gibi elmas borsası da kuruldu. Orada da devletin sektörün önünü gerekli düzenlemeleri yapıp
açacağına inanıyoruz. Türkiye bu işten ciddi bir gelir elde edebilir. Örneğin Hindistan, ham elmastan şu anda hiçbir
vergi almıyor. Ham elmas ve pırlantanın dünya ticaretinin değer olarak yüzde 50 - 60ʼı, hacim olarak da yüzde 80 85ʼi Hindistanʼda üretiliyor. 1 milyon kişi bu sektörde çalışıyor. Sadece kesim işinden dolayı 1 milyar doların üzerinde
kârlılık var. İstanbul bir finans merkezi olabileceği gibi kuyumculuk sektörünün de merkezi olabilir. Kapalıçarşısı ile,
markalaşmış ürünleriyle, altyapısıyla bu potansiyeli var. Kesinlikle olabilir, olmalıdır da.
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Meltem Kökden Belki daha da yükselecei
beklentisi böyle davranmalarnn nedenidir.
Mehmet Ali Yldrmtürk Bunu iyi analiz
etmek lazm. Baka nedenler de var. 2008’in son
çeyreiyle 2009’un ilk çeyrei aras, finansal
krizin çok iddetlendii dönemde, kurumlar her
ne kadar borçlu yakalanmam olsa bile, Türk
halk bu finansal krize de borçlu yakaland. 2001
krizinde Türk halk borç yüzünden çok kötü
günler geçirmiti. O dönemdeki borçluluu
sosyal dayanma çerçevesinde amt.
Ne var ki dardan gelen finansal kriz
srasnda biraz da çekinerek bir an önce
borçlarn kapatma yoluna girdi. Elinde deeri
yükselen ve en nakit olan varlk olarak altn
gördü ve altn satna geçti. Altnn gram 50 –
54 TL arasndayd. Türkiye’de bu yaklak 6
aylk süreçte stanbul Altn Borsas’nn resmi
rakamlarna göre Türkiye 400 ton altn ihraç etti.
Bu ilk kez olan bir eydi. O da stanbul Altn
Rafinerisi gibi dier rafineri irketlerinin çok ksa
sürede altn uluslararas standartlarda rafine
edip satabilmesinden kaynaklanmt.
Türkiye’nin yllar itibariyle, 2007’ye kadar altn
ithalat rakamlar ortalama 200 ton civarndadr.
Dolaysyla Türkiye 6 aylk süreçte, 2 yllk
ithalatn tekrar geri satm oldu. 2009’un geriye
kalan 3 çeyreinde de 37 ton altn ithalat
yapld. Türkiye’nin 200 tonluk altn ithalatna
karlk halen dörtte bir altn ithal ettiini
biliyoruz. u ana kadarki rakamlarda 50 ton altn
ithal edilmi durumda.
M. Rauf Ate Teekkürler. Altn Rafineri ile
devam edelim. Altn Rafineri A.. Genel Müdür
Yardmcs Gökhan Aksu, siz altndaki bu
yükselii nasl görüyorsunuz? Sizin ilerinize,
rafinerideki ileyie nasl etkisi oldu?
Gökhan Aksu Tak ve mücevherat tarafn
Atilla Bey çok güzel açklad. Altn fiyatlarnn
artmasyla insanlarn altna olan yaklam da
biraz deiti. Fiyatlar yükseldikçe deimeye
devam edecek gibi de görünüyor. Vatandalar
fiyatlarn artmasyla daha çok yatrmlk altna
yöneliyorlar. Biz bunlara “gram altn ve türevi
altnlar” diyoruz. nsanlar istedikleri anda nakde
dönebilmek için bunlar tercih ediyorlar.
Mücevherat tarafna, tak tarafna baktmz
zaman fiyatlarn artmas, içiliin üzerinde bir
maliyet oluturmas, bozdurulmak istendiinde
içilik kayb gibi endieler nedeniyle bizlerin
ilerine olumlu yansdn söyleyebiliriz.
M. Rauf Ate Siz bu gram ve türev altnlara
dönüü kendi iinizde nasl gözlemliyorsunuz?
Gökhan Aksu öyle söyleyeyim size…2010
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ylndaki üretimimizle 2011 ylnda u ana
kadarki üretimimiz kyaslandnda arada 3 kata
yakn bir fark var. 2010 ylnn tamamnda bir
birimlik üretim varsa, 2011 ylnda u güne
kadar üç birimlik üretim söz konusu.
Atilla Bey’in de bahsettii gibi altnn geri
dönüünde de çok enteresan gelimeler oldu.
Biz altna “son kurun” diyoruz. Türk halk
altn çok seviyor, kültürel bir ball var altna.
2008 ylnn kriz döneminde, altnn fiyat 50 –
58 TL aralndayken, skntya girenlerin
altnlarn bozdurmalaryla ciddi anlamda bir
hurda geri dönüü oldu. Ama son zamanlara
bakyoruz ki hurda dönüünde ciddi bir azalma
var. Bu, insanlarn altnlarn bozdurmamas,
belki insanlarn altnlarn daha kötü günler için
sakladklar anlamna da geliyor. Ya da
yükseliin devam edeceini düünüp ellerindeki
altn bozdurmak istemiyor da olabilirler.
Meltem Kökden Özellikle urada bir
ekleme yapaym. 2010 ylnda bankalarn da
devreye girmesiyle kaydi altn, altn depo
hesaplar, altn mevduatlar, altn fonlar gibi
ürünlerin devreye girmesiyle çok ciddi bir
müteri potansiyeli olutu. Mevduat bankalarnn
toplam altn mevduat büyüklüüne bakldnda
2010 ylnn banda toplam 14 ton iken, u anda
haziran sonu rakamlar 60 ton. En son Merkez
Bankas’nn zorunlu karlklar ile ilgili yapt
açklamayla da mevduatlarda yaklak 100 ton
altn var. Bu Ekim 2010’dan beri var olan bir
büyüme. Biz, bankalar, kaydi sistemde altn
satyoruz. Onun dnda sektör rakamlar yok
ama sistemde 1 gram karl, çeyrek ya da tam
Cumhuriyet altnlarn sistemde satyoruz.
Müteri saysnn 50 binlerden 300 binlere
yükseldiini görüyoruz. Bu müteri rakam
sadece bankaclk sektörünün rakamdr. Bütün
altn sektörünün deil ama bu rakama
dayanarak kabaca bir tahminde bulunulabilir.
Yani, yatrm amacyla kaydi altna yönelme, çok
ciddi anlamda hissediliyor.
Gökhan Aksu unu da ilave etmek
istiyorum: stanbul Altn Rafinerisi’nin u anda
özel bir banka ile yapm olduu bir çalma var.
Bankaclk sisteminde sadece kaydi olarak deil,
fiziki olarak da bir bankada bizim üretmi
olduumuz altnlar mevduat eklinde ilem
görebiliyor. Gieden altn alp satabiliyorlar.
kinci bir proje olarak da biz, bu bankayla ilgili
olarak, bölgesel bazda bankann vermi olduu
reklamlarla, birtakm bildirimlerle banka
araclyla hurda altn da topluyoruz. Banka
kendi müterisine ve kendi yerleiminin olduu

GÖKHAN AKSU

2011 /

13

GÜNAY YELDORUK
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bölgede reklam yaparak u gün, u tarihte hurda
altnlarnz, mücevheratnz, gram altnlarnz
alp ilem yapabiliriz eklinde bir çalma
yapyor. Çok da baarl gidiyor. Bunun dnda
katlm bankas olmayan birkaç bankayla da
görümelerimiz var. Onlar da bizimle ayn tarzda
bir operasyon yürütmek istiyorlar. Hem fiziki
olarak mevduat gibi kabul görmesi, hem de
operasyonel anlamda hurda altnn banka
ubelerinde alnp bankalarda muhafaza
edilmesi mümkün.
Ama ne ekilde muhafaza edilmesi mümkün?
Kaydi olarak ya da gram altn tarznda. Örnein
siz hurda altnnz getiriyorsunuz. Hurda
altnnz kaydi olarak müterinin hesabna
geçiyor. Vatanda gelip sizden fiziki olarak gram
altn almak istediinde, siz bankadan alp
vatandaa verebiliyorsunuz. Bu bankalarn kendi
inisiyatifinde olan bir ey. steyen her banka
yapabilir. u anda sadece bir banka yapyor.
Onun dnda da görümü olduumuz bankalar
var ve çok ilgi görüyor. Kaydi olarak deil, fiziki
olarak da altn alabilecek. Burada iki tane
operasyon var: Birincisi serbest bir ekilde
gieden gidip nasl döviz alabiliyorsanz altn da
alabiliyorsunuz. kincisi de yerel olarak belli
operasyonel bölgelerde hurda altn
topluyorsunuz. Kaydi olarak hesabna geçiyor.
Siz bu ilemi fiziksel olarak da yapabiliyorsunuz.
Meltem Kökden Altn mevduatnda
müterinin talebi eer altn teslim almaksa
müteriye uluslararas standartta altn
veriyorsunuz. Ya da dolar ya da TL, ne isterse…
Gökhan Aksu Yakn bir zamana kadar
LBMA üyesi de olduk. Bizim altnlarmz sadece
Türkiye’de deil, uluslararas altn piyasasnda
ve bankalarda kabul gören ve serbest dolam
hakkna sahip olan bir sistem haline dönütü.
GÜNAY YELDORUK

Dolaysyla en iyi üreticiler listesine girmi
bulunuyoruz. Biz LBMA’in altn tarafndayz.
Bunun bir de gümü taraf var. Bunun bizim
yurtiçi ve yurtd çalmalarmza önemli katk
salayacan düünüyoruz. Bu fiziksel altn
konusuyla ilgilenen bankalarn da önünü açan
bir konudur.
M. Rauf Ate Size tekrar döneceiz. imdi
TCMB Piyasalar Genel Müdürü Günay
Yeildoruk ile devam edelim. Günay Bey, siz
altndaki bu yükselii nasl yönettiniz? TCMB’nin
altnn yükseliine bak nasl?
Günay Yeildoruk Tarihsel süreçte altn
hem yatrm arac olarak, hem de enflasyondan
korunma amac ile kullanlmtr. Son yaanan
küresel ekonomik kriz ve baz AB ülkelerinde
borç çevrilebilirlii konusunda yaanan
zorluklar, belirsizliklerle risk alglamasnn
kötületiini, buna paralel küçük yatrmcdan
büyük yatrmcya kadar, her yatrmcnn
varlklarnn deerini korumak için alternatif bir
araç olarak altna yöneldiini görüyoruz. Buna
benzer bir eilim zaman zaman merkez
bankalarnn tavrlarnda da gözlendi. Biraz önce
konu oldu. 2005 ylnda altnn ons fiyat 400
dolar seviyelerinde iken 2011 ylnda, özellikle
son birkaç ay içinde hzla 1900 dolar
seviyelerine yükseldikten sonra bugünlerde
1800-1850 seviyelerinde dalgalanmaktadr. Tabii,
burada özellikle 2011 yl içinde son aylarda
altnn ons fiyatndaki hareketin daha sert ve çok
hzl olduunu belirtmek gerekiyor.
Merkez bankalarnn altna yaklam, hep
stratejik rezerv olarak deerlendirmek eklinde
olmutur. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas’nn (TCMB) altn varlklarna yaklam
da ayn niteliktedir. TCMB rezervleri içerisinde
stratejik rezerv olarak belli bir miktar altn

RIM ARACI OLDU”

“ALTIN, ETKN BR YATI

Dünyadaki trende baktığımızda şöyle bir gerçek var: Arz ve talep açısından bakıldığında, altın stoklarının,
geçmişteki düşük fiyat seviyesinden dolayı, çok yüksek maliyetlerle yer üstüne çıkarılması söz konusuydu. Altın
varlıklarının madencilik sektörü aracılığıyla piyasa getirilmesinin, arz açısından birtakım sıkıntılarla karşılaşıldığı bir
dönemi geride bıraktık. Belki bu yüksek fiyat seviyeleri çok daha derindeki altın rezervlerinin ortaya çıkarılması için
imkan yaratıyor ama talep tarafı bence çok daha önemli. Özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelere baktığımızda, son
dönemde temel altın talebini oluşturan üç önemli etkenden bahsedebiliriz: Biri kuyumculuk, ikincisi yatırım, üçüncüsü
ise sanayidir. Bu son dönemde özellikle dayanıklı tüketim malları ve bilgisayar gibi sektörlerdeki talep artışı, altın
talebini de etkiledi. Bu ülkeler talebi etkileyen ülkeler. Dünya metal talebi sıralamasında Çin, ilk sıralarda yer alıyor.
Takı olarak da Asyaʼda altına müthiş bir talep var. Çinʼdeki insanların takı anlamında Avrupa standardına yaklaşmaları
durumunda, sektörde çok ciddi oynamalar olur. Altın finansal sistemde de çok etkin kullanılmaya başlandı. Son
dönemde bir yatırım enstrümanı olarak çok daha yoğun ve etkin bir biçimde kullanılmaya başlandığı açık.
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tutmay tercih etmektedir. Bu tercihde altn
fiyatnn seviyesi, yönünün etkili olduunu
söylemek pek mümkün deildir.
Türkiye’deki altn piyasasnn geliimine
baktmzda ise merkez bankas olarak 1980’li
yllarda altn ithali ve ihrac konusunda tek
yetkili kurulu TCMB idi. 80’li yllarn sonunda
ve 90 l yllarda Türkiye’de yaanan ekonomik
gelime, finansal sistemin gelierek
güçlenmesine paralel olarak özellikle altnn bir
kymet ve yatrm enstrüman olarak serbest
piyasada ilem görmesi, fiyatnn piyasa
dinamikleri çerçevesinde belirlenmesi, bir altn
borsasnn kurulmas istenerek bu konudaki
giriimler desteklenmitir. 1995 ylnda stanbul
Altn Borsas’nn kurulmasnda TCMB aktif
biçimde yer alm ve destek olmutur. 1993 1995 döneminde TCMB Türkiye’de altn
piyasasnn geliebilmesi, olgunlamas için,
bankalar ve arac kurumlarn bu piyasada ilem
yapabilmesi için, piyasann düzenli faaliyette
bulunabilmesi için gayret göstermitir. 1995
ylndan sonra ise Türkiye’de kurulan altn
piyasasnn hzla gelimesi için, finansal
enstrüman olarak gerek bankaclk kesiminin
gerekse üretici kesimin borsada kolaylkla ilem
yapabilmesi, bu yöndeki gelimeler
memnuniyetle izlenmitir.
Rezerv yönetimi ve altnn rezerv
yönetimindeki yeri açsndan dünyadaki merkez
bankalarnn faaliyetlerine baktnzda genelde
muhafazakar bir yaklamn hakim olduunu
söylemek mümkün. TCMB’nin yaklam da
benzerdir. Bu balamda altn rezervlerimize
baktmzda, döviz rezervlerimizdeki gelimeyi
incelediimizde 1995 ylndan buyana altn
varlklarmzda önemli deiiklik olmamtr.
Uluslararas standartta 116 ton altn varlmz
mevcuttur. 1995 ylndan bu yana da hemen
hemen hiç deimemitir. Bu altn varlklarnn
bugün itibar ile ABD dolar olarak deeri
yaklak 5,6 milyar ABD dolardr. Bu altn
rezervinin, toplam döviz varlklarmz içerisinde
yaklak yüzde 5,6’lk bir paya sahip olduunu
söylemek mümkündür. Döviz rezervlerinin
deerindeki ve altnn ons fiyatndaki
deiimlere göre bu oran yüzde 5-6 seviyesinde
deiebilir. Merkez bankalar ve uluslararas
kurulular altn varlklarn 1970li, 80li, 90’l
yllarda piyasa deerindeki deiimlere göre
deerlemiyorlard. Belli bir altn deeri
üzerinden sabitlemilerdi. Mark-to-market
denilen güncel piyasa fiyatlarna göre deerleme
yapmamlardr. Son yllarda çou kuruluun
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altn rezervlerini güncel piyasa fiyatlarn
referans alarak deerleme yapmay tercih ettiini
görüyoruz. TCMB de üç aylk dönemler itibar
ile güncel piyasa fiyatlar üzerinden altn
varlklarn deerleyerek mali tablolarnda
raporlamaktadr.
M. Rauf Ate Bu normal bir oran mdr?
Türkiye, rezerv miktar açsndan bildiimiz
kadaryla dünyada ilk 30 ülke içinde...
Günay Yeildoruk Bu oran ülkeden ülkeye
büyük farkllk gösterir. Merkez bankalar ve
uluslararas kurulular açsndan en uygun,
optimum rezerv miktarnn ne olmas gerektii
sorusu, hangi kriterlere göre rezerv seviyesinin
yeterli görülecei konusu önem arz etmektedir.
Bu konuda muhtelif çalmalar yaplm, baz
kriterler gelitirilmitir. Bu kriterler genel kabul
görmektedir. Bu konuda yeni çalmalar da
yaplmaya devam ediliyor. Ulusal ekonominiz
büyüyor, geliiyorsa, bu tür dönemlerde hzl
rezerv birikimine maruz kalyorsanz, rezerv
seviyesi, rezervin ne amaçla tutulduu,
gerektiinde nasl kullanlaca, deerinin nasl
korunaca konular önemli olup yaplan
muhtelif teknik çalmalarla da ele alnmaktadr.
Bu çerçevede; merkez bankasnn temel amac
rezerv varlnn deerinin korunmas, likit
varlklarda her an kullanma hazr tutulmasdr.

ANT MANUKYAN Altn artk çok rahat alnp
satlabilen bir emtia haline döndü. Dolaysyla
bunun getirdii bir rahatlk var. En azndan
volatilitenin nedenlerinden biri bu ve bence
deer artna da katkda bulunuyor. Küçük
yatrmc bir tua basarak çok rahat bir ekilde
alm satm yapabiliyor.
Bir unsur da u: Batya baktmzda u anda
altnn rezervlerdeki pay çok yüksek.
Almanya’da, ABD’de, dier ülkelerde, ngiltere’yi
bir kenara brakrsak, yüzde 45’lerin üzerinde.
Douya, yani asl rezervleri tutanlara
baktmzda ise sadece yüzde 5’ler civarnda.
Japonya’da yüzde 3, Çin’de yine yüzde 5’in
altnda. Dolaysyla, bu merkez bankalar
arasndaki farkllk da vadeye yaylm bir ekilde
deiecek.
Bir baka nokta, eskiden Çin’de deerli
metaller rahat bir ekilde alnp satlamyordu.
Mesela oras “liberalize” oldukça talebin arttn
görüyoruz. Dolaysyla birkaç yerden gelen hem
reel bir talep var, hem elbette spekülatif bir talep
var. Benim gördüüm kadaryla dünyadaki u
genel ortam birkaç yl içinde deimeyecei için,
düzeltmeler olsa da altnn önünün daha açk
olduuna inanyorum.
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1211 sayl Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas Kanunun 53. maddesinde altn ve döviz
rezervlerinin yönetiminin para politikas
hedefleri ve uygulamalar çerçevesinde
yaplaca, srasyla güvenli yatrm, likidite ve
getiri önceliklerinin dikkate alnarak yönetilecei
hususu düzenlemitir. Hem altn hem de döviz
rezervlerinin yönetiminde, özellikle içinde
bulunulan finansal kriz ortamnda ilk iki kriter
yani deerinin korunmas ve likit olmas
hususlar öne çkmaktadr. Uluslararas
rezervlerin yönetimi konusunda TCMB dier
merkez bankalarndan çok da farkl deildir. Bu
amaçlara yönelik döviz ve altn rezervini
yönetirken muhafazakar bir yaklam tercih
edilmektedir. Altn varlklarmzn çok da
deimemesi bu yaklamn bir göstergesidir.
Son 5 - 6 yllk sürede Altnn ons fiyat 400
dolar seviyesinden 1.900 dolar seviyesine kadar
yükselmitir. Bundan sonra altn fiyatnn ne
yönde hareket edecei, yükseliin devam edip
etmeyecei konusunda muhtelif görüler ve
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beklentiler mevcuttur. Burada da bu yönde
deerlendirmeler oldu. Bu beklentiler günlük
olarak yaanan gelimeler ve fiyat hareketlerine
göre de deiim göstermektedir. Hzl fiyat art
ortamnda baz ülke merkez bankalarnn,
örnein Banglade, Rusya, Çin ve Hindistan
merkez bankalar gibi, altn rezervlerini toplam
döviz rezerv artna paralel yükseltmeyi tercih
ettikleri görülmütür. IMF ve baz Avrupa
Merkez Bankalar altn rezervlerini satarken, hzl
rezerv biriktirme sürecinde olan ülkelerin
IMF’den altn satn almalar son yllarda dikkat
çeken bir gelime olmutur. Dolaysyla baz
ülkelerin yaanan rezerv birikim sürecine
paralel, altn varlklarnda ayarlama yaptklar,
altn miktarn artrma yoluna gittiklerini
söyleyebiliriz. Bu tabii ki stratejik bir karardr.
Bunun devam edip etmeyecei de kestirilmesi
zor bir gelime olacaktr.
M. Rauf Ate Peki altn, Merkez Bankas
açsndan ne kadar önemli? Altn fiyatndaki
dalgalanmalar, yükseliler, TCMB’nin günlük

operasyonlarn nasl etkiler? Döviz gibi etkilenir
mi?
Günay Yeildoruk Ekonominiz hzla
geliiyor, üretim, d ticaret ve finansman
kanallaryla uluslararas piyasalara açlmnz
sürüyorsa, d ülke ekonomilerinde ve mali
piyasalarda meydana gelen her türlü gelimeyi
yakndan takip etmeniz, analiz ederek gerekli
politika tedbirlerini almanz gerekmektedir. O
nedenle TCMB da sürekli günlük olarak
uluslararas ekonomik gelimeleri ve mali
piyasalarda, altn piyasalarnda yaananlar
yakndan takip etmekte ve kendi analizlerini
yapmaktadr. Ksa, orta ve uzun vadelerde
rezerv yönetimi stratejisinin tespiti açsndan bu
çalmalar çok önemlidir. Ancak günlük
operasyonlarnza döviz ve altn piyasasndaki
fiyat hareketleri, fiyat hareketlerinde gözlenen
dalgalanmann artyor olmas, operasyonel
anlamda dorudan etki yaratan gelimeler
deildir. Son yllarda Türk bankaclk sistemi ve
bankalarmzla dier finansal kurulularn

faaliyetlerindeki gelimeleri incelediimizde,
Meltem Hanm’n bahsettii gibi, altn depo
hesaplarnda ve altna dayal finansal araçlarn
kullanmnda ciddi bir art olduunu tespit
ediyoruz. TCMB de her yl yapt para politikas
açklamasnda, bankaclk sistemindeki
gelimeleri yakndan takip ettiini, fiyat istikrar,
finansal istikrarn salanmas ve korunmas için
gerekli önlemleri almaya devam edeceini, bu
balamda mevcut olan ve gelitirilecek yeni
politika araçlarn kullanmay gündeminde
tutacan bankaclk sistemine ve kamuoyuna
duyurmutur. Bu balamda alnan en son
önlemler ile zorunlu karlk uygulamasnn altn
hesaplarn da kapsayacak ekilde geniletilmesi,
yln ilk yarsnda bankalarn aktif ve pasif
hesaplar arasndaki vade fark dengesizliini
gidermeye yönelik alnan zorunlu karlk
oranlar art kararna ek olarak bankalarn
likidite açsndan rahatlatlmas ve maliyetlerinin
düürülmesini salamaya yönelik olarak TL
cinsinden zorunlu karlk yükümlülüklerinin
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yüzde 10’luk ksmnn döviz olarak tutulmasna
imkan veren yeni karar bankaclk sistemine
esneklik salayacaktr. Merkez Bankas,
Türkiye’de finansal sistemdeki gelimeleri
yakndan takip ederek politika araçlar setini
gelitirmeye yönelik çalmaktadr. Döviz,
menkul kymet piyasalar, altn piyasasndaki
gelimeleri yakndan takip etmektedir.
Mehmet Ali Yldrmtürk Enflasyona
yansmasn da takip ediyor musunuz?
Günay Yeildoruk Kiiler veya kurumlarca
deer ölçümü açsndan altn referans alnabilir.
Enflasyona yansmas, etkisi nasldr diye
bakarsanz tüketici fiyat endeksi içinde altnn
belli bir pay vardr. Altn fiyatndaki
dalgalanmann yüksek olduu dönemlerde
indeks içindeki pay üzerinden enflasyon
verilerine yansmas sözkonusu olmaktadr.
Ancak endeks içindeki arl çok düük
olduu için etki snrl kalmaktadr. Enflasyonun
yakndan takip edildii, enflasyon hedeflemesi
yapld dikkate alndnda altn fiyatndaki
hareketler de izlenmektedir.
Zaman zaman altn fiyatndaki büyük
hareketler, enflasyon sepetinde altnn yer
almas nedeni ile enflasyona etki yapmaktadr.
Ancak enflasyonu dorudan etkileyen bir
faktördür demek doru deil. lenmemi gda
ve enerji fiyatlarndaki hareketler, dier alt
kalemlerdeki deiimler daha etkili olmaktadr.
M. Rauf Ate ant Bey, size sormak
istiyorum. Geçmiine baktmzda altnn
yükseli dönemlerinin ardndan sert düüler
yaadn görüldü. imdi öyle bir kanaat var:
“Altn, zaman zaman düzeltmeler yaplarak
böyle gider, art devam eder”. Siz bu konuda
neler söylemek istersiniz?
ant Manukyan Önce çok ksa bir tespitte
bulunaym: u ilk turda öyle bir ey gördük.
Atilla Bey mücevher tarafndan bakt. Günay
Bey, Merkez Bankas açsndan stratejik bir
varlk olduundan bahsetti. Meltem Hanm ve
Gökhan Bey de bankalardaki altn
hesaplarndan bahsetti. Hal böyle olunca burada
standart bir emtiadan bahsetmediimizi
görüyoruz. Kimse petrol alp bankaya “ben
bunu faiz olarak deerlendireceim” demiyor ya
da hiçbir merkez bankas “ben stoklarma
buday alyorum” demiyor. Burada “store of
value” dediimiz bir emtia yok.
Sizin sorunuza gelirsek, 1980’lerdeki
yükselme iki nedenden kaynaklanyor. lki,
petrol krizi fiyatlar yukar götürüyor. kincisi o
sralarda FED’in bakan olan Arthur Burns, - ki
20 / 2011

kendisi “çekirdek enflasyon”un da mucididir –
bu krize faiz artrarak müdahale etmiyor, faizleri
düük tutuyor. Dolaysyla petrol fiyatlarndaki
yükselile de beraber ciddi bir enflasyon oluyor
ve bir anda altn çok ksa sürede 800 dolarlara
kadar yükseliyor. Ondan sonraki düüün nasl
olduuna bir bakarsak, ABD Bakan Obama’nn
eski danman olan Paul Walker baa geldii
zaman enflasyon çift haneliydi. Para taban az
önce söylediim gibi çok büyümütü. Yapt ilk
i, enflasyonu düürmek için para tabann çok
hzl bir ekilde küçültmek oluyor. Bu arada
faizler de hzla yükselip yüzde 20 - 21’li
rakamlara ulayor. Çok hzl bir yükseli ve çok
ciddi bir getiri söz konusu oluyor. Tabii altn da
ayn hzla aa iniyor. 1980’lerde gördüü
zirveden 1999 – 2000’de 290 dolarlara kadar
geriliyor. Bu nokta ngiliz Merkez Bankas’nn
“altnda bir getiri yok” diyerek bütün altn
rezervlerini satt noktadr.
imdi dönüp baktmzda o günlere göre
farkl bir ortamdayz. Para taban çok hzl bir
ekilde büyüyor ama gelimi ülkelerde bir
enflasyon tehlikesini görmüyoruz. Enflasyon
tehlikesini göremez miyiz? Mutlaka göreceiz.
Çünkü merkez bankalar krize de enflasyona da
hep geç tepki verir. FED’in bilançosu 2,8 trilyon
dolar. Bunun kriz öncesi miktar 800 milyar
dolard. Eer bu para hzl bir ekilde rezervlere
girerse mutlaka “enflasyonist” olacaktr. Bu
ortam u anda yok. leride bu ortam olursa ve
FED buna çok hzl bir ekilde tepki verirse,
evet altn düer ama 2004 – 2007 aras, yani
Greenspan’n FED Bakan olduu dönemde
faizler yüzde 1’den yüzde 5,25’e kadar çkt. Bu
srada altn 400 dolardan 700 dolara kadar
yükselmiti. Çünkü 3 seneye yaylm 25 baz
puanlk bir faiz artrm ve para tabannda
önemli bir küçülme olmad zaman, altn
fiyatlar buna negatif tepki vermiyor. Dolaysyla,
önümüzdeki dönemde eer FED’in “ben bu
paray piyasadan çok hzl bir ekilde çekeceim
ve faizleri de normal seviyelerin üzerine
getireceim” tarz bir politikasn piyasa alglarsa,
bir ekilde altn fiyatlar düecektir.
Ama ben u anda en büyük tehlikenin, yani
hzl satn, bir likidite krizi nedeniyle
gelebileceini düünüyorum. Ki onun da

Toplantnn moderatörlüünü Capital &
Ekonomist Dergileri Yayn Direktörü
M. Rauf Ate üstlendi.

iaretlerini görüyoruz. Bu olursa, 2008’deki
Lehman krizinde olduu gibi 1.000 dolardan 700
dolara kadar dümütü. Yine 1.900 dolardan
1.600’lere düebilir. Ama ana trendi bozacak
olan merkez bankas admnn henüz çok uzakta
olduunu düünüyorum.
M. Rauf Ate Krizin iaretleri neler olabilir?
Örnein birkaç bankann zora girmesi gibi mi?
ant Manukyan Yani, aslnda son 1,5 ayda
LIBOR’un seyrine baktmzda, 3 aylk
LIBOR’lara baktmzda ciddi bir problem
olduunu görüyoruz. Bankalar arasnda
borçlanmalarda sorun olduunu görüyoruz.
Daha geçen hafta büyük merkez bankalar da
SWAP kanallarn tekrar açmak zorunda kaldlar.
“Bunun biz önlem olarak yapyoruz, sorun yok”
tarznda konuuyorlar ama yava yava Çinli
baz bankalarn baz Fransz bankalarna
kanallar kapatt konuuluyor. Çünkü her ne
kadar Avrupa’da stres testleri yapldysa da
“acaba hangi bankann bilançosu gerçekten iyi?”
onu net bir ekilde göremiyoruz. Amerika’da

bile sorunlu varlklar piyasa fiyatndan deil
kendi modelleriyle fiyatlandrlyor. Gerçekten o
varlk 80 cent mi? Yoksa 30 cent mi? Bankalar
bunu net bir ekilde göremedikleri için
güvensizlik yava yava olumaya balad bile.
M. Rauf Ate LIBOR’daki hareketi biraz
daha açar msnz? Neyi kastediyorsunuz?
ant Manukyan 3 aylk LIBOR, 1,5 ay
zarfnda, hatta o kadar bile olmamtr, aa
yukar 0,25’lerden, 0,35’lere yükselmi durumda.
M. Rauf Ate Likidite krizi altn fiyatlarn
etkiliyor mu?
ant Manukyan lk bata deil. Çünkü
herkes pozisyon alyor. Diyelim akam likiditeye
ihtiyacnz var. Piyasadan borçlanamaynca
mecburen varlk satna geçiyorsunuz.
M. Rauf Ate Önder Bey sizinle devam
edelim. Siz bu düü ihtimalini nasl
deerlendiriyorsunuz? Altn fiyatlarndaki bu
yükseli altn ticaretini ve Kapalçar’y nasl
etkiler?
Mehmet Ali Yldrmtürk Konumaclarn
sözleriyle ilgili bir iki not aldm. Asya
ülkelerindeki merkez bankalarnn rezervlerini
artrabilecekleri söylendi. Özellikle bu süreçte,
gelimekte olan ülkelerde para birimlerine
güven daha fazladr ve oralarda enflasyon daha
düüktür. Türkiye dahil olmak üzere Asya
ülkelerinde bu böyledir. Türkiye’de bu dönemde
altnn beklenildii kadar tüketilememesinin
nedenlerinden biri de Türk Liras’na olan güven.
Bu arada ben Merkez Bankamz her ortamda
kutluyorum, bir kere daha, burada temsilcisi var,
kendilerini kutluyorum. Gerçekten bu döneme
kadar biz, piyasalar bu kadar yakndan izleyen,
hatta piyasalar önünden izleyen bir merkez
bankasyla muhatap olmamtk. Gerçekten çok
memnunuz. Hakikaten piyasalara yerinde ve
zamannda müdahale ederek piyasalarn salkl
çalmasnda çok büyük etkileri oluyor.
Türkiye’deki altn tüketiminin ekil
deitirmesi elektronik bankacln
gelimesinden kaynakland. Biz bunu dövizde
de gördük. Daha önce Kapalçar serbest döviz
piyasas, döviz fiyatlarn Türkiye’de belirleyen
tek merkezdi ve bankalarda konumlarn bu
piyasaya göre ayarlyorlard. Laleli’deki bavul
ticareti ile günlük 50 – 100 milyon dolar aras
döviz geliyordu, burada ilem görüyordu ve
bunlar buradan bankalara yatyordu. thalatç ve
ihracatç da buradan ilem yapyordu. Elektronik
bankaclktan sonra para tama, burada fiyat
opsiyonu kullanma, fiyat oluturma veya fiyat
kesimi yapma gibi zorluklar ortadan kalkt.
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Bugün bir telefonla bankanzdaki TL’nizi dövize
ya da dövizinizi TL’ye dönütürebiliyorsunuz.
Herhangi bir sahte para, eksik gelme, fazla
gelme gibi durumlardan da arnm oluyorsunuz.
Ayn ekilde profesyoneller ya da kurumsallarda
henüz bu alkanlk elde edilebilmi deil,
bankalardan altn fonu alma eklinde son
dönemlerde bir gelime oldu. Ancak Türk
insan, geleneksel olarak, altn eline almadan
MELTEM KÖKDEN
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“bu benim altnmdr” demez. “u altn sizindir”
dediinizde o altn görürse onu alr, ama
kadn üzerine “bu kadar altn sizindir” diye
yazdnzda ona biraz souk bakar. Yani
gelime ancak bu güvenin salanmas ve yatrm
arac olmasyla, tak olarak kullanlmas
arasndaki farkn düzeltilmesiyle mümkün
olacaktr.
u anda hala Türk Halk, bizim kuamz,

altn hem bir tak arac, hem de bir yatrm arac
olarak görüyor. Bu önümüzdeki dönemde kuak
farkyla alacak. Artk Türkiye’de insanlar sosyal
güvenlik yasas gelitirildii için altn biriktirme
ya da altna yatrm yapma ihtiyac duymayacak.
Çünkü bundan önceki dönemde insanlar altna
unun için yatrm yapyorlard: Stratejik
gerginliklerde her zaman elinin altnda olan ve
ülkede kötü bir ey olduunda hemen onu
paraya çevirebilecei bir emtia olarak
görüyordu. Çünkü bankada tuttuunda, ihtiyaç
duyduu zaman bankadan almas mümkün
olmayabilir. Bu alkanlklar hala devam ediyor.
Özellikle bundan önceki yllarda, mesela 1980’li
ylarda, altnn yükseliindeki bir dier faktör
Mareal Tito’nun ayann kesilmesiyle birlikte
Yugoslavya’daki 7 devletin dalma sürecine
girme endiesiydi. 1. Dünya Sava orada
çkmt. Yeni bir dünya sava da yine orada
çkabilirdi. Bu stratejik nedenden ötürü insanlar
altn biriktirmeye baladlar. Yine o dönemde
bilindii gibi ran – Irak Sava da balamt.
Sava balamadan önce altn mutlaka yükselir.
Savatan sonra da mutlaka geriler. Dolaysyla
önümüzdeki günlerde, Türkiye’de sosyal
güvenlik yasasnn çkmasyla beraber, insanlar,
özellikle yeni kuak, altn biriktirme ihtiyac
duymayacak. Altn bir aksesuar olarak görecek,
hatta artk altnda ayarlar bile düecek. Örnein;
Türkiye’nin dousunda bölgesinde hala 22 ayar
altn altn olarak görürken, batda 8 ayar altn
bile altn, tak ya da aksesuar olarak görmeye
baladk. Dolaysyla bu alkanlk ileride
aksesuar daha da gelitirecek. Yani kuyumculuk
sektörü için büyük bir iç talep olumas söz
konusu. Eskiden tak olarak ayn model altn
taky üretirdik. 30 yl babaannesi, annesi, kz
ayn taky kullanrd ama biz imdi vitrinimizde
3 aydan fazla ayn taky tutamyoruz. Çünkü üç
ay sonra model deiiyor.
Örnein televizyon dizilerindeki kullanlan
aksesuarlar ya da taklar bizim sektörümüzü
hareketlendirebiliyor ve bire süre sonra da o
model gündemden düebiliyor. Dolaysyla iin
aksesuar ve tak taraf böyle geliecek.
Altnn yatrm olarak tutulmas ise benim
gördüüm kadaryla biraz daha gerileyecek.
Bence altna ilgi azalacak. Yatrm arac olarak
portföylerde daha az yer almaya balayacak.
Dier taraftan, yine stanbul Altn Rafinerisi
konusuna gelecek olursak, esasnda stanbul
Altn Rafinerisi’nin Türkiye’ye kazandrlmas
bence büyük bir kazanm. Çünkü yastk alt
altnlarn ekonomiye kazandrlmas yönünde

büyük bir rol oynam durumda. Ancak bu gram
altnlarn çk, yaklak 5 – 6 yl olmasna
ramen, altn fiyatlarn sakin seyrederken bu hiç
gündemde olmamt. u anda gram altna
ilginin artm olmasnn nedeni, altn fiyatlarnn
ar yükselmi olmas ve darphanenin bast
altnlarn fiyatnn da çok yüksekte kalmas ve
insanlarn tak olarak ya da hediyelik tak olarak
bunu tercih ederken biraz da bütçelerine bakp
tercihlerini daha ucuz olana
yönlendirmelerinden kaynakland. Bu çerçevede
de biz yaklak 2,5 yldan beri Türkiye
Cumhuriyeti Darphane ve Damga Matbaas’na
çeyrek altnn yarsnn da baslmas için stanbul
Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Dernei
olarak öneri götürdük. Bu çerçevede çeyrek
altnn yars yaplrsa, bunun insanlarn altn
takma alkanlna cevap vereceini düündük.
imdi genelge çkt. Kalplar hazrlanyor. 2012
ylnda çkacan tahmin ediyorum.
Osmanl döneminde örnekleri var. Biz
önceki örnekleri de darphaneye götürerek bunu
istedik. Halktan da bu konuda çok büyük
teveccüh aldk. Bu haber çktndan beri her
gün en az on kii, iletmelerimize gelerek
“çeyrek altnn yars çkm, bize ondan verin”
diye talepte bulunuyorlar. Hatta ben bu konuda
çeitli yazlar yazdm, anket yaplmasn da
önerdim ama ne yazk ki bürokrasiyi amak çok
zor. Ancak hükümetin ekonomi bakanlarna
ulamak suretiyle bu sknty aabildik.
Tahmin ediyorum büyük de bir etkisi olacak
çünkü darphanenin u andaki altn üretim
miktarlarnda da azalma olduunu görebilirsiniz.
Dolaysyla, gram altnn çk sebebi altnn
yastk altndan çkartlp ekonomiye
kazandrlmas ve ekonomiye kazandrlrken de
kuyumculuk sektörünün kaynak eksikliinin
giderilmesi açsndan krediye dönütürülmesi
hedeflenmiti. Altn bankaclnn
balatlmasnn esas nedeni buydu. Ancak bu
konuda ben, bundan 6 ay önce galiba, Maliye
Bakanl’ndan bir yetkiliyle görütüm. Altn
bankaclnn gelitirilmesi konusunda
bankalarn özellikle bir biriminin, altn hesab
açlabilmesi için altn analiz edebilecek bilgiye
sahip elemanlarla bankalarn donatlmasn
istemitim. O da dedi ki: “Onun yerine biz
yetkili kuyumcular olutururuz ve altn o yetkili
kuyumcular da has altna, külçe altna çevrilir.
Bunlar bankalara götürülmek suretiyle bu
ekilde çözülür. Ayn zamanda bankalarn
kuyumculara rakip olmas da önlenmi olur.
Böylece kuyumculuk sektörünü de zedelememi
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oluruz”. Bu bana göre çok güzel bir ey.
Bundan sonraki süreçte, belki cari açn da
düürülmesi konusundaki çalmalar
çerçevesinde de yastk alt altnlarn kayt altna
alnmasyla beraber Türkiye’nin içerideki altn
kullanarak altn ithalatnda da bir miktar
gerileme salanabilir. Dolaysyla bu çerçevede
baktnz zaman, bundan böyle altn hesaplar
olsa da, insanlara istedikleri zaman altn
verebildiiniz oranda altn bankacl geliir.

MEHMET AL YILDIRIMTÜRK
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Yoksa sadece kat üzerinde altnnz var
dediiniz zaman o, belli bir çevre için
kullanlabilecek bir yatrm arac olarak çalr.
Onun dnda fazla bir ey olmaz.
Kapalçar’ya geldiimiz zaman, tabii ki biz
altn fiyatnn yükselmesinden çok olumsuz
etkilendik diyebiliriz. Özellikle biz, kuyumculuk
sektörü olarak, her gün daha düük gramajl ve
ayarl altnlar yaparak, halkn bütçesini
zedelemeyecek, taleplerini kesmeyecek ürünler

üretmeye baladk. Hatta bazen firmalarmz,
ürettikleri taklarn baz objelerini gümü
yapmak suretiyle fiyatn daha da düük
tutulmasn salayacak çalmalar yaptlar.
Hakikaten kuyumculuk sektörü fiyat yükselii
hzna ayak uyduracak ekilde yeni ürünler
konusunda da çok büyük bir faaliyet gösterdi
ama son 3,5 aydan beri görüyoruz ki bu hzl
fiyat yükseliine de maalesef yetiemez hale
geldik. Dier taraftan, rakamsal olarak vermem
gerekirse, örnein hediyelik altn konusunda
veya pek tasarruf diyemeyeceim ama halkn
çeyrek altn ya da yarm altn gibi hediye
edilebilen altnlar konusundaki talebine
baktmzda, fiyat yükselilerinin bizi çok
olumsuz etkilediini görüyoruz.
3,5 yl önce hafta sonunda 100 birim
satyorsak, imdi normal günlerde yaklak 10
birim ancak satabiliyoruz. Yani biz performans
olarak yüzde 90’lk bir kaypla hareket ediyoruz.
Hatta Kapalçar dünyann bilinen bir yeridir.
Baka yerde bulabilecekleri bir ürünü de
dardan gelenler Kapalçar’dan almak isterler
çünkü orann bir markas var. Böyle olmasna
ramen, Kapalçar’nn en ilek caddesi olan ve
Nuriosmaniye ile Beyazt’ birletiren Kalpakçlar
Caddesi’nde babadan kuyumculuk yapan bir
arkadamz dükkânn kapatp giyim maazas
açmak durumunda kald. Kuyumculuktan gelir
elde edemeyip baa sektörlere kayan ve
dükkanlarn teminat olarak gösterip kredi alan
baz arkadalarmz yeni sektörlerinde de baarl
olamaynca dükkanlarn kapatmak zorunda
kaldlar. Son 3 yllk süreçte sektörümüzde
yüzde 20’lik kapanma oran söz konusu.
M. Rauf Ate Türkiye’de kaç kuyumcu var?
Mehmet Ali Yldrmtürk rili ufakl
yaklak 40 bin kuyumcu var. Son dönemde ise
5 – 6 binlik bir kapanma söz konusu.
MEHMET AL YILDIRIMTÜRK

Kuyumculuk sektörünün yüzde 50’si stanbul ve
Marmara’da faaliyet gösteriyor. 10 bin civarnda
kuyumcunun stanbul’da olduunu tahmin
ediyoruz. Kayt d kuyumcular da olduu için,
baz kuyumcular üyeliklerini iptal ettirdikleri için
kesin rakam vermemiz zor ama tahmini rakam
bu.
Ayrca altn fiyatlarndaki yükselile birlikte
enflasyondaki düüün de bu kapanmalar da
etkili olduunu, enflasyondaki düüün
kuyumculuk sektörünü terbiye ettiini
söyleyebilirim. Baka sektörlerde de bu böyle
olabilir ama özellikle enflasyonun yüksek
olduu dönemlerde kuyumculuk, hem paranzn
deerini koruyan hem de çeki, senedi olmayan,
ticareti pein olan bir sektördür. O nedenle
deiik sektörlerden buray tercih edenler
olmutu ve enflasyonun üzerinde bir iletme
enflasyonu seyrediyordu. imdi enflasyonun
dümesiyle beraber bu finansal krizler olmasayd
da bu kapanlar olacakt. Bu süreç de buna
yansyor. Örnein Ümraniye’de 100 tane
kuyumcu olduunu düünelim. Ne var ki orann
nüfusu ancak 50 tane kuyumcuyu karlayabilir.
Dolaysyla zaten zaman içinde o 50 kuyumcu
her halükarda kapanacakt ama bu, fiyatlarn da
yükselmesiyle beraber biraz daha hz kazand.
M. Rauf Ate Çok teekkürler. Atilla Bey,
sizinle devam edelim. Mehmet Ali Bey bir
eilimden bahsetti. Eskiden altnn hem tak hem
tasarruf arac olarak görüldüünü ama
önümüzdeki süreçte bunun deieceini
söylüyor. Siz buna katlyor musunuz?
Atilla Keskin Biz zaten sektör olarak
tüketiciyi buna yönlendiriyoruz. Artk altnn
yatrm amaçl deil de tak amaçl alnmasn,
özel günlerde anlam ifade eden bir tak olarak
alnmasn talep ediyoruz. Artk biz satn alrken
“bunu bozdurursam ne kaybederim?” diye soran

EBLR”

“ALTINA DÜZELTME GEL

Para birimlerine güvensizlik ve enflasyon beklentisi daha ziyade gelişmiş ülkelerde var. Mesela Euroʼya güven
yok, dolara güven yok. Önümüzdeki süreçte, Asya ülkelerinde rezerv çeşitlendirmesi bakımından merkez
bankalarından belki altın alıcıları olabilir, ama bu arada gelişmiş ülke merkez bankalarından da altın satışı gelebilir.
İşte o noktada altın satışı buralardan gelebilir. Dolayısıyla bu noktada altına düzeltme olabilir.
Bir de şöyle bir husus var: Dünyada para sisteminde bir değişiklik söz konusu ama bunun yerine tamamen altını
koymak da pek olası değil. Çünkü artık elektronik bankacılıkta, iletişimin bu kadar geliştiği bir ortamda, bir tuşa
basılarak paranın hareket ettirilebildiği bir ortamda, eskiye dönüp de “sadece altına karşılık para olsun, likiditeyi bu
kadar tutalım” demek mümkün değildir. Ne var ki şu da var: Önümüzdeki dönemde bu kadar fazla bir likidite ile dünya
ekonomisinin götürülemeyeceği de belli. Özellikle gelişmiş ülkelerin merkez bankaları aracılığıyla likiditeyi daraltacak
bir sürece girebiliriz. Bu da altına satış getirecektir diye düşünüyorum.
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müteriyi istemiyoruz. Avrupa’da da, dünyada
da böyle bir uygulama yok. Zaten süreç de buna
doru gidiyor.
Biraz önce söylenildii gibi, takda biz nasl
adapte olduk? Fiyat artnca takda teknolojik
oynamalarla taknn gramn hafiflettik. Bu
ekilde iimizi devam ettirmeye çalrken son
dönemlerde ona da yetiemez olduk. Son
dönemlerde altn satlar iyice düüyor. Bu
noktada bizi, kuyumcular kurtaran ey prlantal
ve elmasl ürünlerin sat oldu. Sektör çk
yönünü burada buldu. Tek ta, tek ak gibi
reklamlarla, yerli dizilerdeki tak kullanmyla,
kampanyalarla insanlarn çocuklarna da
brakabilecekleri bir ürün ortaya koymaya
çalyoruz. Son dönemde AVM’lerin artmasyla
kuyumculuk sektörü markalama sürecini de
yayor.
Altnn yatrm arac olarak kullanlmaya
eilimi devam ettii için Türkiye’de bu kadar
fazla sayda kuyumcu var. Örnein Gaziantep’te
550 tane kuyumcu var. O kadar çok frn yoktur
orada. Bu kadar çok sayda kuyumcunun ayn
yerde olmas garip bir ey. Saynn zaten
azalmas gerekiyordu. Markalamayla, daha
kaliteli AVM’lerde dükkan açlmasyla ve son
yllarda altn fiyatnda yaanan gelimelerle
böyle bir dönüüm yaanyor zaten.
Mehmet Ali Yldrmtürk Kuyumculuk ne
yazk ki eski saygnln yitirmi durumda.
Benim çocukluumda bir kuyumcu, bir hakim
ya da savc gibi sayg görür, sözüne güvenilirdi.
Ne yazk ki u anda bizler baz ortamlarda
kuyumcu olduumuzu söylemeye çekiniyoruz.
M. Rauf Ate Teekkürler… Meltem Hanm,
size sormak istiyorum. Az önceki
konumalardan anlyoruz ki altnn Türk
sermaye piyasas içindeki arl artt. Böyle bir
saptama yapld. Siz bu görüe katlyor
musunuz?
Meltem Kökden Dünyadaki altn talebinin
yüzde 47’si kuyumculuk sektöründen geliyor ve
yatrm amacyla altn talebi yüzde 40’lara
ulam durumda. Altn, dünya genelinde hala
yatrm amacyla tercih ediliyor ve bunun çou
da borsa ve yatrm fonlarnda kullanlyor.
Türkiye’de de u anda kaydi olarak ilem yapma
oran çok yükselmi durumda. Elektronik
bankacln gelimesinin de bunda epey katks
var. Müteri 24 saat boyunca yatrmn “trade”
edebiliyor. Saklama, çalnt derdi yok. Güvenlik
sorunu yok. 24 saat ticaret yaplabiliyor. Yastk
altnn kayda girmesinde de bu süreç çok etkili.
Son zamanlarda çkan altn fonlarnn önemi de
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bu balamda çok fazla. Özellikle son 2 ylda
yatrm fonlar sektörü küçülmü olmasna
ramen altn fonlar büyümü durumda.
Büyüklüü u anda 1,5 milyar TL civarnda.
Giderek de müterinin altn fiyatlarndaki
yükseli beklentisiyle bu büyüklük artyor. Bir
de son zamanlarda “korumal altn fonu”
dediimiz fonlar oluturulmakta. Burada
anaparann deeri korunurken altnn fiyat
oynamalarndan müteriyi faydalandrmak esas.
Mehmet Ali Yldrmtürk Ana para
korumal altn sistemine biraz souk baklyor.
Fiyat 1.650 dolara geldiinde bankalar, hiçbir
faiz ödemeden anaparay kullanacak. Bu
bankann büyük bir avantajdr ama müteri
açsndan dezavantajdr. Müteriyi elde tutmak
lazm.
Meltem Kökden Aslnda burada bankann
korunmas söz konusu deil. Müterinin kendisi
zarar uramak istemedii için anaparann
korunmasn talep ediyor. Anaparay koruyan da
altnn deeri deil. Hazine bonosuna ya da
tahvile para yatrlarak deeri korunmaya
çallyor. Altn fiyatnn yükseldii u noktada
müterinin korunmas açsndan bu sistem bence
çok faydal. Ben geleneksel Türk insan için
altnn bir yatrm arac olmaktan çkaca fikrine
katlmyorum. Altn fiziki olarak ele almak,
geleneksel anlamda önemli olabilir ama kuak
deiikliinden ötürü altn eline almayan ve
altn yatrm arac olarak kullanan kiilerin says
giderek artyor.
M. Rauf Ate Bu noktada farkl bir görü
dile getirmek isteyen var m? Buyurun Mehmet
Ali Bey…
Mehmet Ali Yldrmtürk Ben burada bir
hususa deinmek istiyorum. Altnn geçmite
GÖKHAN AKSU Her ne kadar arz ve talep
önemli olsa da ben birtakm spekülatif unsurlarn
fiyatlar konusunda rol oynadna inanyorum. Bu
bir gerçek. Yeni teknolojik gelimelerle birlikte
cevherden çkan altnn maliyeti, u anki fiyatlar
baznda baktnz zaman düük kalyor. 1.800
dolar/onslardayz. Cevherden altn çkarma
maliyeti ise 200 – 300 dolar/onslarda. Ciddi bir
prim potansiyeli var. Arzn ileride bollaacan
düünüyorum. Gram altn konusunda
darphanenin son 10 yllk ortalamasnda tam,
yarm, çeyrek Cumhuriyet altn baz alndnda,
ylda 40 tonluk altn üretimi var. Çkan altnda bir
sene boyunca piyasadan çekilmiyor. Yani
yatrma yönelik bir talebin varlndan söz
edebiliriz. Bu gram altn iini bizden önce yapan
rafineriler var. Bir talep var ki üretim yaplyor.

aldnz bir mal deerini kaybetmeden yeniden
alabileceiniz bir emtia olduu söylendi. 1975
ylnda 5 kilo altnla bir daire alnabilirken imdi
ayn daireyi 2 kilo altnla alabilirsiniz. Altnn
fiyat dütükçe de 5 kiloya satabilirsiniz. Altn
fiyat deiimlerinden etkilenebilen bir yatrm
aracdr. Bence sosyal güvenlik yasas sayesinde
insanlar kendilerini gelecek için garanti ettikçe,

altn yatrm arac olmaktan çkacaktr.
M. Rauf Ate Altn Rafinerisi ile devam
edelim. Sizin gelecekle ilgili beklentileriniz
nelerdir? Planlarnzdan bahseder misiniz?
Gökhan Aksu Katma deeri ve tasarm
daha yüksek prlantaya ve elmasa kayma söz
konusu ama altn yatrm gerçekten hala
revaçta. Üç sene önce bu kadar ciddi altn
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fonlar yoktu. Her gün emtialar üzerine yeni bir
fon ortaya çkyor. Altn fiyatlarna baktmzda,
1 yl öncesinden bahsediyorum, 20 Eylül 2010
tarihine baktmzda altnda yüzde 40’lk,
gümüte yüzde 200’lük bir prim art söz
konusu. Altnn yatrmc tarafndan talep edildii
aikar. 1 yl içinde yüzde 40 kazanmak
gerçekten çok büyük bir getiri. Gram altn
paketlerini hologramla, barkod, seri numaras ve
mor k uygulamasyla, standartlamayla
sahtecilie kar önlem alyoruz. Çünkü altn
fiyatlarnn artmas, bir sahteciliin artmasna da

yol açt. Biz paket uygulamalaryla insanlarn
algsn deitirmeye çalyoruz. Bu konuda 3
spor kulübüyle anlamamamz var. Onlarn
logolaryla üretim yapyoruz. Neticede
darphaneden aldnz çeyrek altnn kutusu,
biçimi standarttr. Biz kutular deitirebiliyoruz.
Bizim amacmz ticaret. Bankaclk sistemini iin
içine sokunca altn yastk altndan çkp kayt
altna giriyor.
Mehmet Ali Yldrmtürk Golda veya
stanbul Altn Rafinerisi’nde standartlama yok.
Standartlama olmaynca müterinin kafas
ANT MANUKYAN
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karabiliyor. Burada kim standart oluturabilirse
o kazançl olabilir.
Gökhan Aksu Bu bir görütür. Sayg
duyarz. Bizim standart ürünlerimiz zaten belli.
Siz olaya kuyumculuk açsndan bakyorsunuz.
Ben “standart d” ürünlerde çeitlendirmeye
gidiyorum. Bu ticari bir yaklamdr. Biz 2010
ylna nazaran 3 kat fazla sat yaptk. Benim için
elde ettiim gelir bir baardr. Bize ciddi
anlamda franchise ya da bayilik bavurular var.
Baka bir firmann çkard ürünle aynsn
çkartamam. Standart nedir? Standard kim
belirliyor? Vatandan gram altna talebinin
youn olduu aikar. Bu da deiik ürünlerin
arz edilmesini gerektiriyor.
M. Rauf Ate Günay Bey, tekrar sizinle
devam edelim. Altndaki bu yükseli özellikle
Avrupa ve ABD Merkez Bankalar’nn
politikalarna bir deiiklik beraberinde getirdi
mi?
Günay Yeildoruk Son dönemde merkez
bankalarnn altna yaklamnda belli bir
deiiklik var. Merkez bankalar, 5 yllk
dönemler itibaryla, aralarnda ortak altn satm
karar alp vardklar anlama çerçvesinde
(Washington Anlamas diye adlandrlyor) bu
karar uyguluyorlar. u anda da yürürlükte olan
bir anlama olmakla birlikte merkez
bankalarnn sat yapmadklarn görüyoruz.
Geçmi yllarda sviçre Merkez Bankas altn
sat yapmtr. Portekiz, ngiltere merkez
bankalarnn da altn sattn biliyoruz.
Belirtiim gibi “3. Merkez Bankalar Altn Sat
Anlamas” (Central Bank Gold Agreement) diye
adlandrlan bu anlama çerçevesinde, -ki çok
sayda ülke merkez bankas imzalamtr- altn
satn planlamtr. Ne var ki son yllarda bu
merkez bankalarnn altn rezervlerinde büyük
bir deiiklie gittiklerini görmüyoruz. Yani
onlar da satmyorlar, tutmay tercih ediyorlar.
ABD Merkez Bankas, altn rezervlerini
satmam, korumutur. Altnn ons fiyatnn 300400 dolar seviyesinden artarak yükselie geçtii
yllarda, baz merkez bankalarnn ellerindeki
altnlar satarak döviz rezervine çevirmeyi tercih
ettiklerini gözlemledik. Fakat ülke merkez
bankalar açsndan eer bir sat eilimi varsa
da bunun imdilik ötelenmi olduunu
söyleyebiliriz.
Gelimekte olan ülkeler için ise, bu ülkelerin
merkez bankalar altn rezervlerini bir miktar
arttrmay tercih etmitir. Rusya, iç piyasadan
belli bir miktar altn alarak rezervlerini
desteklemeyi tercih etmitir. Rusya’nn altn

üreticisi ülke olduunu burada belirtmek isterim.
Merkez bankalar da büyüyen rezervlerini
yönetirken her tür risk deerlendirmesini
yaparak karar vermekte, bir anlamda yumurtalar
ayn sepete koymamaktadr. Çeitlendirmeye
girmektedirler. Altn da rezerv
çeitlendirmesinde kullanlan alternatif bir
enstrümandr. Dolaysyla merkez bankalar bu
yönde bir karar alrken ihtiyatl davranmay
tercih etmektedir.
Ayrca altn, arz esnek olan bir metal deil.
Teknolojik gelimelerle yeryüzüne çkarlacak
altn miktar ve dünyann altn maden rezervleri
bellidir.
M. Rauf Ate Teekkürler. ant Bey, sizin
orta ve uzun vadedeki beklentiniz nedir? Sizce
u andaki fiyatlar gerçekçi midir?
ant Manukyan Bu biraz da hesab nasl
yaptnza bal. Dediim gibi para tabann
altna birebir eitlersiniz, 6.000 civarnda bir
rakama ulaabilirsiniz. Enflasyonu esas alrsanz
2.400 civarnda bir fiyatla karlayorsunuz.
Petrol fiyatna göre bakarsanz daha deiik
olur. Ben u anda kesin bir fiyat öne süremem
aman tahminim fiyatlardaki artn devam
edecei yönündedir.
öyle bir durum var: sviçre Frang çok
güvenilir bir para birimidir. Çünkü sviçre’nin
ekonomisi salamdr vs. Ne var ki sviçre’nin
2000 ylna kadar para miktarnn yüzde 40’
kadar altn tutma zorunluluu vard. 2000 ylnda
yaplan referandumla bu uygulama kaldrld.
ABD dolarnn ve ngiliz sterlininin rezerv para
birimi olmasnn nedeni, altn stoklarnn bu
ülkelere akmasyla ilgili bir durumdur. leride
Çin’in para birimi Yuan’n tam konvertibl hale
getirilmesiyle bir rezerv para olma durumu
ortaya çkabilir. Bu durumda Yuan’n bilmem ne
kadar dolarlk ABD tahvilleriyle desteklemenin
bir anlam kalmaz. Daha salam bir varlkla
desteklenmesi söz konusu olacaktr. Dolaysyla
ben, altnn ileride bir “benchmark” yani Kuzey
Yldz olarak ele alnaca bir döneme girmekte
olduumuzu düünüyorum. Yatrmc olarak
olaya baktmzda u örnei verebiliriz. lk ABD
Dow Jones Endeksi çktnda ilem gören
sadece 12 tane kat vard. Bunlardan u anda
hala ilem gören sadece General Electric.
Dolaysyla buradaki katlmclara sormak
isterim. Sizler 50 yl sonra torunlarnza ne
brakmak istersiniz? 1 milyon dolar para m,
onun karl olan TL mi, tahvil mi, yoksa altn
m? Bu sistem içinde çou zaman altn baskn
çkacaktr diye düünüyorum.
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M. Rauf Ate Teekkürler. Eklemek
istediiniz hususlar varsa lütfen onlar da alalm.
Atilla Keskin Teekkürler. irketlerin
bilançolarn has altn üzerinden hazrladklar
için kurdan kaynaklanan bir zarar olma durumu
yok. Tek sknt i hacminin dümesinden ötürü
bir regülasyonun olma durumu var. Bunun
dnda, sektör çok dinamik.
Türkiye’nin 2023 ylnda 500 milyar dolar
ihracat hedefi var. Burada bizim sektörün hedefi
12 milyar dolar. ç piyasadaki daralmaya d
piyasada yeni yerler elde edilerek cevap
verilmeye çallyor. Örnein Irak, d piyasada

GÜNAY YELDORUK
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ikinci sraya yükselen bir ülkedir. ran, Rusya,
Kazakistan... Bir sonraki süreçte Afrika ülkeleri
gelecek. ç piyasada mücevherli ürünlerle,
darda da yeni pazarlar bularak sektör önüne
bakyor. Çok bir sknt yok. Markalama,
maazalama devam ediyor. Turquality
kapsamnda marka ve maazalarn bütün
dünyaya tanmas çok önemli. Sektör olarak
önümüzün açk olduunu düünüyorum.
Mehmet Ali Yldrmtürk Ben Günay Bey’e
bir ey sormak istiyorum. Babakanmz “100
milyarlk rezerv yetmez, 150 milyar dolarlk
rezerv lazm” demiti. Siz de merkez

bankalarnn rezerv çeitlendirmesinde altn
artrmna gidebildiklerini söylemitiniz. Acaba
116 ton olan altn rezervinde bu balamda
ileride bir artrma gidilebilir mi?
kincisi ant Bey’in dedii parasal deiim
srasnda altn ne derece etkili olur, onu ilerde
göreceiz. Atilla Bey’in dediine ilave olarak
sektörün önünü çok açk görüyorum. Özellikle
yaam kalitesi arttkça prlantal ürünlere talep
artacak. Sektör içinden ve dnda çok kiinin
prlantal ürünlerin üretimi üzerine eitim
aldklarn biliyorum. Prlanta ileride çok daha
fazla ön plana çkacak.
in bilim ve eitim yönü artk balyor.
YÖK’ün onaylamasyla stanbul Ticaret
Üniversitesi’nde “Mücevher Mühendislii” diye
bir bölüm açld. lk sene 25 örenci alacak.
Bunun 5 örencisi yurtdndan gelecek.
Önümüzdeki 5’li, 10’lu ylarda irketleri
profesyonel ve mücevher mühendislii eitimi
alm kiiler yönetecekler. Bu da Türkiye’deki
kuyumculuk ve mücevher sektörünün iyi yerlere
geleceinin bir göstergesidir. Bu ihracata da
yansyacak.
Ta kesimi, Türkiye’nin en büyük
eksikliidir. Eskiden evliliklerin beinci, onuncu
yl dönümlerinde tek ta tercih edilirken artk
genç kuak evlilik tekliflerinde prlantal ürünleri
tercih ediyorlar. Bu da prlanta sektörünü hayli
hareketlendirmi durumda. Sektörün dna
çkanlar olacaktr ama geriye kalanlar da
oldukça güvenilir kii ve kurumlar olarak
kalmaya devam edecekler. Dier taraftan
sektörün bugüne kadar dile getirilmeyen çok
önemli bir sorunu var. Bundan önce enflasyon
muhasebesi çerçevesinde Türkiye’deki
kuyumculara uygulanan 18 lira 7 kurutan
uygulanan bir “envanter düzeltmesi” olay vard.
Enflasyon dümeye balaynca enflasyon
muhasebesini de ortadan kaldrdlar. 18 lira 75
kurutan giri yapan ve dükkann kapatmak
durumunda olan esnafmz fiyat 100 liraya, 120
liraya çktnda eldeki parann önemli bir
ksmn vergiye göndermek durumunda.
Hükümetin bu duruma müdahale etmesi gerekir.
Eer fiyatlar kalcysa bu envanter düzeltmesini
küçük bir vergi düzeltmesiyle ayarlayabilir. Ben
vatandalarn portföylerinde yüzde 20 orannda
altn olacan düünüyorum. Geçmite bu oran
yüzde 60’lar civarndayd. Oran düse de altn
yatrm arac olarak kalmaya devam edecek.
Günay Yeildoruk TCMB, yaanan rezerv
art sürecinde altn stratejik bir varlk olarak
deerlendirmitir ve halen de o gözle bakyor.

Öncelikli olarak uluslararas rezervlerin
güçlendirilmesini dier merkez bankalar gibi
gündeminde tutmaktadr. Çeitlendirme kararlar
alnrken, altn fiyatlarnda son dönemlerde
ortaya çkan dalgalanma, hzl yükseli ve
düüler, altn fiyatnn yönünün ne olduu
konusunda mevcut olan birbirine zt görü ve
beklentiler, mutlaka göz önünde tutulmal ve
gereken ihtiyatllk gösterilmelidir. Bu çok
önemli bir husustur. Hangi seviyede rezerv
artrmna gittiiniz önemli olacaktr.
Örnein altn 300 dolar seviyesindeyken
sviçre Merkez Bankas rezerv sat yapt ama
fiyat 900 dolara çknca sviçre’de bu kararlar
eletiri konusu oldu. Ayn ekilde yüksek
seviyelerde altn alnrsa ileride yaanacak fiyat
düülerinin getirecei kayplar da mutlaka
dikkate alnmaldr. Önemli zararlarn ortaya
çkma olasl sözkonusu olabilir.
Dolaysyla bu aamada rezervi neden, ne
amaçla tuttuunuz çok önemli. Rezerv seviyeniz
optimal mi, deil mi? Rezervlerin likit ve her an
kullanlabilir halde midir, ihtiyaç
duyduunuzdan kullanmnza hazr m, gelien
ülke merkez bankalar açsndan bu hususlar
çok önemlidir. Rezerv çeitlendirmesi
çerçevesinde altn bir alternatif olarak
düünülebilir. Bu stratejik bir karardr. Dünya
ekonomisindeki gelimeleri iyi analiz etmek
lazm. Merkez Bankas bunu yapyor, yapmaya
çalyor burada elde ettii bulgulara göre karar
alarak uyguluyor.
M. Rauf Ate Teekkürler… Sizin eklemek
istediiniz varsa alalm.
Gökhan Aksu Dünyadaki gelimeler çok
önemli. Örnein Yunanistan’a kar alnacak
tedbirler nelerdir? Bunlar halkn tercihlerini
etkileyecek. Kuyumculuk sektörü açsndan
baktmzda fiyatlarn elbette geri gelmesini
isteriz. Türkiye’de kuyumculuk sektörü
anlamnda çok ciddi bir potansiyel var. Fiyatlar
artnca vatanda tak ve mücevherata talep
göstermiyor. Bu sektörde çok kii ekmek yiyor.
Yatrm açsndan açkças düme ya da çkma
çok fark etmiyor. Düünce frsat diye “ileride
artacak, alalm” diye, çkarken de “çkmaya
devam edecek” diye yatrmc alyor. Fiyatn
1.700 – 2.000’ler civarnda gidip geleceini
düünüyorum ama dediim gibi Avrupa Merkez
Bankas’nn Yunanistan’la ilgili kararlar ve dier
unsurlar da önemli. Orta ve uzun vadede
yükseli olabilir ama ABD dolarnn güçlenmesi
olasl onu da durdurabilir diye düünüyorum.
M. Rauf Ate Çok teekkür ediyorum.
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ALTINA TALEP
SÜRECEK M?

ltn, geçtiimiz 10 yln en fazla
deer kazanan yatrm araçlar
arasnda yer ald. Son 10 yldr
sürekli yükseli kaydeden altn,
Nisan 2001 tarihindeki 260 dolar/ons’luk dip
seviyesinden bu yln Eylül ay balarndaki
1,920 dolar/ons’un üzerindeki rekoruna
yükseldi. flas sürecine giren Yunanistan, onu
takip ettii iaretlenen spanya ve talya ile
beraber Avrupa’da iddetlenen kamu borcu
krizi, yavalayan ekonomik büyüme,
yatrmclarn varlklarn korumak amacyla
altna kar talebinde arta yol açarak fiyatlarn
bu yl ard ardna rekor seviyelere yükselmesine
neden oldu. Altna dayal borsa yatrm
fonlarnn altn varlklar 8 Austos tarihinde
2,216.756 ton ile rekor seviyeye ulat. Altna
olan yatrm talebi, 2000 ylnda toplam talebin
sadece yüzde 4,8’i iken 2010 ylndaki pay
neredeyse yüzde 40’a ulamtr. Bu durum
yatrmclarn piyasada oldukça hakim bir
konuma geldiklerini gösteriyor.
TALEP NEDEN ARTIYOR?
Altna son zamanlarda destek veren en
önemli faktörlerden biri, Avrupa ve ABD’de
uygulanmakta olan parasal büyümedir. Parasal
büyüme, durmadan para yaratlmasn gerektiren
ve üretken ekonominin aslnda ihtiyaç
duyduundan daha fazla likiditenin olumas
anlamna geliyor. Dünya genelinde merkez
bankalar bunu son yllarda yaanan finansal
krizin ortaya çkmasndan beri deil, yllardr
sürdürüyorlar.
Altn arz ve talebi açsndan durum
incelendiinde, yer üstü altn stoklar ylda
yaklak yüzde 3 artmasna karn 1980 ylndan
beri para arz, altndaki artn üç misli orannda
yllk art gösterdi. Ekonomi büyümekte, ancak
para ve kredi büyümesi bunun çok üzerinde
gerçeklemektedir. Ekonomi bu çok büyük borç
yükünün altnda durgunlarken, kredi sistemi
daimi bir genileme mümkünmü gibi faaliyetine
devam ediyor.
flas etmi bankalar desteklemek ve
fazladan Hazine borcunu karlamak için Avrupa
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ve ABD Merkez Bankas bilançolarnn agresif ve
alternatif bir ekilde kullanm endie verici. Bu
bitmek bilmeyen genileme programlarn sona
erdirmek için bir yol görünmüyor. ABD’de sona
eren Parasal Geveme 1 ve Parasal Geveme
2’nin ardndan Parasal Geveme 3
gündemdeyken, Avrupa’da da Yunanistan bata
Portekiz, talya, rlanda, Yunanistan ve spanya
gibi baz Avrupa ülkelerinin artan borçlarn
yönetme kabiliyetine dair duyulan endieler her
geçen gün artmakta ve bununla ilgili çözümler
yine parasal büyümeyi içermektedir.
GÜVENL LMAN ARAYII
Altnn yükselmesine neden olan faktörler
arasnda yatrmclardan gelen altn talebinin
yan sra merkez bankalarnn altn rezervlerini
artrmalar da etkilidir. Global finansal piyasalar
ve döviz kurlarnda büyük bir volatilite ile
ilemler gerçekleirken merkez bankalar da
güvenli liman varlklara yöneldi. Dünya Altn
Konseyi’nden gelen açklamada 2011 yl ikinci
çeyreinde de merkez bankalarndan altna 69.4
tonluk bir talep geldii belirtildi. Piyasada altna
destek veren faktörlerin en az be yl daha
sürmesi bekleniyor. Fiyatlarn birkaç ay
içerisinde 2,000 ABD Dolar/ons seviyesinin
üzerine yükselecei beklentisi piyasada hakim.
Altnn içinde bulunduu yükseli, 1920
ylndan beri kaydedilen en uzun yükseli
süreci. Hükümetler ekonomilerini iyiletirme
çabasyla daha fazla para basmaya yönelirken
zayflayan para birimlerine kar birikimlerini
korumak isteyen yatrmclar altna
yönelmekteler. Dünya genelinde düen faizlerle
beraber azalan bono getirileri, hisse senedi gibi
riskli varlklarn getirilerindeki azalma ve
volatilitelerindeki art, Avrupa’nn kamu
borcuna dair artan endie ve genel riskten
kaçnma altna destek veren balca etkenler.
Bu yl yüzde 28 orannda deer kazanan
altn, hisse senetlerinden daha iyi bir performans
salam durumdadr. Piyasada güvenli liman
olarak kabul edilen varlklarn says her geçen
gün azalmaktadr. Güvenli bir liman saylan
sviçre Frank’nn skntl bir dönemden geçen

euro’ya 1.20 Frank’tan balanaca yönündeki
karar, bir güvenli limann daha ortadan
kalkacan gösterdi. sviçre Merkez
Bankas’ndan gelen bu hamle ilk aamada altn
üzerinde etkili olmamasna ramen altn ve
dier kymetli madenleri hayli destekleyici bir
karardr.
ÜRETMDEK SON DURUM
Arz açsndan bir inceleme yapldnda; 10
yldan fazla bir süredir fiyatlarn istikrarl bir
ekilde artmas, yeni üretimleri hayata geçirmek
için yeterli zaman salamasna karn altn
madeni üretiminde nispeten küçük artlar
gerçekletii görülüyor. Önemli külçe
bankalarndan Standard Chartered, önümüzdeki
5 ylda altn üretimindeki art biraz düük bir
oran olan yüzde 3,6 seviyesinde tahmin etti.
Dünya genelinde 375 altn madeni ve projesi
arasnda yaplan bir anket, 10 yl sonra global
altn madencilii endüstrisinin oldukça az bir
üretim yapabileceini ortaya koymaktadr. Bu da
5 ylda altn madeni üretimi artnn yüzde 3,6
seviyesinde tahmin edilmesinin hiç de abartl
olmadna iaret ediyor. Standard Chartered’n
madencilik sektörüne yönelik çalmasnda
mevcut projelerin, sermaye maliyetlerini
dengelemek için 1400 dolar/ons ortalama altn
fiyatna ihtiyaç duyarken çevreyle dost ve yeni

teknolojili projelerin 2000 dolar/ons ortalama
fiyat gerektirdiini gösteriyor.
Talep tarafndan bakldnda ise Hindistan
ve Çin’in altn talebini sürükleyen balca ülkeler
olduu göze çarpmaktadr. Dünya Altn Konseyi
2011 yl ikinci çeyrek verilerine göre, bu iki
ülke toplam külçe ve para yatrmnn yüzde
52’sini ve toplam mücevher talebinin de yüzde
55’ini oluturmaktadr. kinci çeyrekte yllk
bazda toplam tüketici altn talebi Hindistan’da
yüzde 38, Çin’de ise yüzde 25 orannda artarken
global talep art yüzde 7 ile snrl kalmtr. Bu
iki ülkedeki yüksek enflasyon, büyüyen orta
snf ve geleneksel festival ve tatil sezonlar altn
talebine destek vermektedir. Özellikle Çin’de
altn piyasasna eriim kolaylnn artmas,
bankalarn altn yatrm ürünlerini faal bir
ekilde pazarlamalar bu ülkenin altn talebinin
artmasnda balca etkendir.
Altn, herhangi bir tarafn taahhüdüne tabi
deil, her zaman bir deeri var. Bu, nedenle
herhangi bir faiz ödemesi gerekmiyor. Altn,
herhangi bir kii ya da kuruluun riskini de
tamyor. Bir süre önce International Exchange
ve Chicago Mercantile Exchange ile birlikte JP
Morgan, altn teminat olarak kabul etmeye
balad. Bunun yan sra Avrupa Komisyonu
Ekonomik ve Parasal ler Komitesi de üye
ülkelerin ek teminat olarak altn rezervlerini
kabul etme karar ald. Son olarak altn
standardnn günümüzde uygulanabilirliine dair
tartmalar yaplmaktadr.
TAHMNLER NE DYOR?
Bu gelimeler nda altn piyasasnda söz
sahibi büyük kurulularn gelecee yönelik
tahminlerine bakmakta fayda var. sviçre
bankas UBS bir aylk ortalama altn fiyatn
1,950 dolar/ons olarak beklerken bankann üç
aylk altn fiyat tahmini 2,100 dolar/ons. Asya
bata olmak üzere altna gelen yüksek talep bu
tahminlere yol açan balca etkenlerden. Societe
Generale’nin ortalama altn fiyat tahmini 2011
yl dördüncü çeyrei için 1,950 dolar/ons, 2012
yl için ise 2,275 dolar/ons. Bank of America
Merrill Lynch 12 aylk altn fiyat hedefini 2,000
dolar/ons’a yükseltti. Altn konusunda en
yüksek beklentiye sahip olan bankalardan biri
olan JP Morgan’a göre altn fiyatlar bu yl sona
ermeden 2,500 dolar/ons’a ulaabilir. Elbette
bunlar sadece birer tahmin, gelecei yaayarak
göreceiz. Ancak her halükarda yatrmc
cephesinde altn adna hareketli günler
geçmesini bekliyoruz.
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