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KIYMETLİ MADENLER PİYASASI  

 

     Altın ve gümüş, tarihte uzun bir süre boyunca değerli metal olarak tanınmış ve 

birçok alanda kullanılmıştır. Bugüne geldiğimizde de değerli metallerin çoğu 

yatırımcının portföyünde yer aldığını görüyoruz. 

     Kıymetli madenler çok iyi portföy çeşitliliği sağlar ve enflasyona karşı korunmak amaçlı 

satın alınabilir. Bu konuda en çok tercih edilen altındır. Gümüş, platin ve paladyum, değerli 

metal portföyünüze eklenebilecek metallerdir ve her birinin kendine özgü riskleri ve fırsatları 

vardır. Yatırımcılar kıymetli maden ETF'leri, yatırım fonları ve madencilik şirketi 

hisseleri aracılığıyla da kıymetli madenlere erişim elde edebilirler. Altın, gümüş, platin ve 

paladyum gibi değerli metalleri satın almanın birçok yolu vardır. 

ALTIN 

     Kıymetli madenlerin içinde en çok tercih 

edilen ve güvenli liman olarak görülen 

altındır.  Altın; dayanıklılık, dövülebilirlik 

ve hem ısı hem de elektrik iletme kabiliyeti 

ile benzersiz bir metaldir. Diş hekimliği ve 

elektronik gibi bazı endüstriyel alanlarda da 

kullanılmakla birlikte temel olarak 

mücevher ve para birimi olarak kullanımını 

görüyoruz. Altın kıymetli madenler arasında 

kuşkusuz en popüler olanıdır. Altında haftanın 5 günü, günün 24 saati piyasada işlem 

yapılabilir. Altın fiyatı arz ve talep yasalarından daha az etkilenir. Bunun nedeni, maden 

arzının büyüklüğü ile ağır basmasıdır. Belli durumlarda kıymetli metale olan talep artar ve 
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kişiler altın alarak birikim yaparlar. Kıymetli sarı metali biriktirme arzusunun artmasının 

ardında bazı unsurlar bulunur:  

-Finansal kaygılar: Bankalar ve para birimi istikrarsız olduğunda ve/veya politik karmaşa 

görüldüğünde güvenli liman olan altına olan talep artar. 

-Enflasyon: Özsermaye, tahvil veya emlak piyasalarındaki reel getiri oranları negatif 

olduğunda, kişiler değerini koruyacak ve kaybetmeyecek bir varlığa sahip olmak isterler. Bu da 

genellikle altındır. 

-Savaş ya da siyasi krizler: Savaş ve siyasi ayaklanmalarda insanların her zaman altın 

biriktirme davranışı sergilediğini gözlemlemişizdir. Altın gibi kıymetli bir metal, ömür boyu 

yetecek kadar gıda, barınma gibi ihtiyaçları karşılamada kullanılabilecek varlık olma özelliğini 

sürdürüyor. 

Dünyada bu güne kadar 160 bin ton civarında altın çıkarıldığı tahmin edilmektedir. Tarih 

boyunca çıkarılan tüm altın sadece iki olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek kadardır. Altın 

tarih boyu değerini hep korumuştur, çıkarılan altınların büyük bölümü merkez bankaları 

tarafından saklanmaktadır. 

     Devletler, rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla ve dışarıdan gelebilecek finansal tehditlere 

karşı kalkan olarak kullanmak maksadıyla Altın rezervi tutmaktadırlar. En çok altın 

rezervine sahip olan ülkeler. 

 EN ÇOK ALTIN REZERVİNE SAHİP OLAN  ÜLKELER  

     ABD’nin 8 bin ton altın rezervi var ve onu 

3 bin ton ile Almanya takip 

ediyor. Türkiye’nin altın rezervinin ise 525 

ton olduğunu görüyoruz. 

     Amerika Birleşik Devletleri’nin altın 

rezervinin çok olmasının nedeni, ülkelerin 

sahip olduğu altın kadar para bastığı yıllarda 

Amerika’nın para basmak için altın rezervini 

arttırmasıdır. 1971 yılında Karşılıksız para 

basmaya başlayan Amerika’nın altın rezervinin 

Artış hızı durdu. 

    Aşağıdaki grafikte 2007 yıllarında altının (ONS) fiyatı 550 dolar civarlarında iken 2011 

yılında zirve noktası 1900 dolara kadar fiyatta artış göstermiştir. Günümüzde ise 1800 

dolarda işlem gören altın pandemi sürecinden dolayı güvenli liman olarak altın zirve 

noktasına yaklaştı. 

 

Sıra Ülke Ton 

1 Amerika Birleşik Devletleri 8,133.5 

2 Almanya 3,373.6 

3 Uluslararası Para Fonu(IMF) 2,814.0 

4 İtalya 2,451.8 

5 Fransa 2,435.9 
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GÜMÜŞ 

     Altının aksine, gümüşün 

fiyatı hem bir kıymetli metal 

olarak hem de endüstriyel 

kullanım açısından iki role 

sahiptir. Bu 

nedenle gümüş piyasasındaki 

fiyat dalgalanmaları altına 

kıyasla daha oynaktır. 

     Gümüş, yatırım talebi ve bir 

varlık olarak altınla aynı 

çizgide işlem görse de, gümüş 

için endüstriyel arz / talep 

denklemi, fiyatı üzerinde güçlü 

bir etkiye sahiptir. Bu eşitliğin 

bozulduğu bazı durumlar da 

oldu. Örnek vermek gerekirse: 

-Dijital fotoğraf makinesinin ortaya çıkmasıyla gümüşün fotoğraf endüstrisinde kullanımı, 

-Doğu'nun gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde orta sınıfın yükselişiyle birlikte elektrikli ev 

aletleri, tıbbi ürünler ve diğer gümüş gerektiren endüstrilerde görülen yüksek talep, 

-Gümüşün pil, mikro devre piyasaları gibi alanlardaki kullanımının artması. 

     Bu gelişmelerin gümüşü yatırım içi veya dışı tam olarak nasıl etkileyeceği belirsizdir. Bu 

nedenle fiyat oynaklıkları sıkça görülebilir ve tam anlamıyla altın gibi güvenli liman statüsünde 

kullanılmaz. 

     Gümüş ağırlıklı olarak bakır ve kurşun mineralleriyle birlikte bulunur. Dünya çapında 

gümüş madeni üretimi 2011 yılında rekor seviyeye ulaşmış ve 23.689 ton olmuştur. 

https://finanswebde.com/emtia/XAGUSD
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     Bu verilere göre, en fazla gümüş üretimi gerçekleştirilen ülke 152,8 milyon 

ons ile Meksika, 109,8 milyon ons ile 2. sırada Peru ve 103,9 milyon ons ile Çin üçüncü 

sırada bulunuyor. 

     Aşağıdaki grafikte ise gümüşteki fiyat değişimlerini görüyoruz. Gümüş ile altının 

kolerasyonu yüksektir. Gümüşte altın gibi 2011’de 50 dolara ulaşarak zirve yapmıştır. 

Günümüzde ise gümüş 19 dolar civarında işlem görmektedir. 

 

PLATİN 

     Altın ve gümüş gibi platin de küresel emtia piyasalarında gün boyunca işlem görür. Çok 

daha nadir bulunduğu için piyasada altından daha yüksek bir fiyatta olduğunu görürüz. 

Platin fiyatını belirleyen faktörler arasında şunlar da bulunur: 

https://finanswebde.com/emtia/platin
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-Gümüş gibi platin de endüstriyel bir metal olarak kabul edilir. Platin için en büyük talep 

otomotiv katalizörlerinden gelir. Ardından mücevher alanındaki talebin çokluğundan 

bahsedebiliriz. 

-Otomobil endüstrisinin metale olan yoğun bağımlılığı nedeniyle, platin fiyatları büyük ölçüde 

otomobil satışları ve üretim sayılarına göre belirlenmektedir. Çevre kirliliği konusunda atılan 

adımların artmasıyla birlikte daha iyi çevre için otomobillerde daha fazla konvertör 

kullanılması gerekiyor. Bu da platine olan talebi artırıyor. Platinyum kullanılarak yapımı 

gerçekleştirilen ürünler, altından imal edilenlere oranla 30 kat daha dayanıklı 

olmaktadır. Platinyum aksesuarlar, altına göre daha yoğun ve kararlı olduğu için uzun 

kullanım sürecinden sonra dahi kolaylıkla yıpranmaz ve aşınmaz. 

     Platinyum 14K altına oranla daha ağırdır. Platinum bir yüzüğün üzerinde bulunan elmas, 

pırlanta ya da herhangi bir değerli taşın yüzüğün üzerinden düşmesi, altın bir yüzüğe oranla çok 

daha zordur. 

Platinum, özellikle alerjenik yapısından ötürü mücevherat ve aksesuar kullanamayan her insan 

için çok uygun bir yapıya sahiptir. Platinum, alerjenik bir yapıya sahip değildir. 

     Platinum yukarıda saydığımız özelliklerinde dolayı günümüzde hemen her endüstri 

dalında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Araba Sanayiinde, mücevherat, endüstrisinde ya 

da alerjenik ve korozyona sebep olmaması sebebiyle diş implantların da sıklıkla tercih 

edilen bir metaldir. 

     Platinum değerli metaller arasında doğada en zor bulunan metaller arasındadır. 

Dünya üzerindeki Platinum rezervlerinin büyük kısmı Güney Afrika’da ve Rusya’da 

bulunmaktadır. İhracatın çok büyük bir kısmında Güney Afrika ülkelerinin liderliği 

görülmektedir. Gerçek anlamda 1 onluk saf platinumu elde etmek için 8 tonluk ham 

cevherin işlenmesi gerekmektedir.  

     Platin ise 2008 yılında gördüğü 2000 dolar seviyesinden çok uzakta işlem görmektedir. 

Günümüzde ise 850 dolarda işlem görmektedir. 
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PALADYUM 

 

     Kıymetli madenler arasında en az bilinen ve daha çok endüstriyel kullanıma sahip olan 

metal paladyumdur. Paladyum, özellikle elektronik ve endüstriyel ürünlerde ve birçok 

imalat işleminde kullanılan parlak, gümüş bir metaldir. Diş hekimliği, tıp, kimyasal 

uygulamalar, mücevher ve yeraltı suyu arıtımında da kullanım alanı buluyor. Bu nadir metalin 

dünyadaki arzının çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güney Afrika ve Kanada'da 

bulunan madenlerdedir.  

     Paladyum için en büyük endüstriyel kullanım alanı katalitik konvertörlerdir. Çünkü 

paladyum, kimyasal reaksiyonları hızlandıran harika bir katalizör görevi görmektedir. Bu 

parlak metal, platinden %12,6 daha serttir, bu da onu platinden daha dayanıklı yapar. Paladyum 

rezervi mevcut olan ülkeler arasında ise başlıca ülkeler Rusya, Güney Afrika, ABD ve 

Kanada’dır. 

     Paladyum ise zirve noktayı Şubat 2020’de 2500 dolara ulaşmıştı. Şuan ise 2000 

seviyesinde işlem görmektedir.  

 

https://finanswebde.com/emtia/palladium
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ALTIN FİYATI – DOLAR İLİŞKİSİ  

     Altının ons değeri ABD doları ile gösterilir. Dolarda ki düşüş ve artışlar altın fiyatlarına da 

yansımaktadır. Şunu bilmekte yarar var dolar EURO karşısında değer kazanırsa altın 

fiyatlarında düşüş gözlenir. Borsa üzerinden alınan altınların üzerinde işçilik payı olmadığı 

için biraz daha işlenmiş altından ucuza alınır buda yatırımcı ve alıcı için cazip bir 

durumdur. Altın fiyatı yükseldikçe talep azalmaktadır.  

     Gümüş fiyatları altına göre farklı oluşmaktadır. Gümüş fiyatları borsalar üzerinden 

belirlenmekte. Gümüş kullanımı sanayi alanlarında ve süs eşyası ev eşyası olaraktan da 

kullanılmakta. Gümüş madeninin ikame oranı arttığı için talep azalmıştır. Gümüş 

fiyatların da fazla dalgalanmalar iniş çıkışlar yaşanmaması alım satım dengesini 

oluşturmayı kolaylaştırmıştır.  

     Platin talebi genellikle endüstride vardır. Dünya üzerinde ki az olması arzı sınırlamıştır. 

Altın ile aynı yönde fiyat izlemesi yatırımcıların tercih noktası olmuştur. Paladyum ise kıymetli 

bir metaldir. 1939’dan beri uluslararası piyasalarda alım satımı olan bir değerli maden türüdür. 

Beyaz altın elde etmede kullanılmaktadır. 

     Son yıllar Türk ekonomisinde ki güçlenme bireylerin de yatırım talepleri artmıştır. İç piyasa 

da ki kıymetli madenler ve altına yönelik talep azalmıştır. 1993 yılında uygulanan değerli 

metallere ithalat ve ihracat kısıtlaması kaldırılınca yatırımlar daha hızlı artmıştır. Türkiye gibi 

kırılgan ekonomiye sahip ülkeler altın veya değerli madenlere yatırım yapmak zorundadır. 

Çünkü krizlerde zor durumlar da ülke ekonomisi ayakta tutmasını en kolay sağlayan araçlardan 

biride altındır.  

     Ülke olarak son yıllarda altın ve mücevherat ithalinde üst sıralarda yer almaktayız. Ama son 

aylarda yaşadığımız ekonomik sorunlar altın rezervlerimizde düşüşe neden olmuştur. 

KIYMETLİ MADEN YATIRIMLARI  

     Kıymetli metaller, küresel çapta emtia piyasalarında düzenli olarak alınıp satılacak 

kadar birçok endüstride büyük bir değere sahiptir. Her ülkenin ve kişilerin değerli 

metallere ihtiyacı vardır ve bu da metal fiyatlarını değiştiren unsurlardan biri olarak 

karşımıza çıkar. 

Değerli metallere yatırım yapmak isteyenler için mevcut seçeneklere bir göz atalım: 

1.Emtia Yatırım Fonları (ETF) 

2.Ortak Hisseler ve Yatırım Fonları 

3.Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 

4.Külçe 

5.Kıymetli Madenlere Dayalı Sertifikalar 

KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA İŞLEM YAPMA  

     "Kıymetli Madenler Piyasasında, Hazine Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve akabinde 

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hususları yerine getirmiş olan 

bankalar, yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya 

ticareti ile iştigal eden anonim şirketler, yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’deki şubeleri 

https://finanswebde.com/emtialara-dair-her-sey/b/5d7b811824b81c00382cff7a
https://finanswebde.com/yatirim-fonu-nedir/b/5e676b3ccc244c00389fb283
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işlem yapabilirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin, Borsa İstanbul’dan kabul alınır. SPK 

bilgilendirilir. 

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı 

Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kıymetli madenler aracı 

kuruluşları Borsa’da üye olarak faaliyet gösterebilir. 

Kıymetli madenler aracı kurumu: Borsada faaliyet göstermek üzere Bakanlıkça kuruluşuna izin 

verilen, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına işlem 

yapan şirketlerdir." 

TÜRKİYE’DE KIYMETLİ MADENLER PİYASASI  (TARİHÇE)  

26 Temmuz 1995 = İstanbul Altın Borsasının başlangıcı 

9 Temmuz 1994 = Gümüş ve Platinin işlem görmeye başlanması 

4 Nisan 2011 = Kıymetli taşlar ve Elmas piyasasının açılması 

17 Kasım 2011 = Paladyum işlem görmeye başlaması 

30 Eylül 2014 = Elmas ve kıymetli taş piyasasında ilk işlem yapılması 

12 Ekim 2014 = Kıymetli madenler piyasası Kuyumcukent’e taşınması 

23 Şubat 2015 = Kıymetli maden piyasasında ilk müşteri işleminin gerçekleştirilmesi 

KIYMETLİ MADENLERİN RİSKLERİ  

     Her yatırımın kendine özgü bir riski bulunur. Kıymetli meraller iyi seviyede bir güvenlik 

seviyesine sahip olmalarına rağmen, değerli metallere yatırım yapmanın da bir riski vardır. 

Metal fiyatları, ekonomik kriz dönemlerinde düşerek değerli metal piyasasına yoğun 

yatırım yapmak isteyenler için problem oluşturabilir.  

     Fiyatların yükselme eğiliminde olması nedeniyle satışlar ekonomik dalgalanma 

dönemlerinde oldukça oynak olabilir. Bir diğer risk ise arz problemidir. Kıymetli merallere 

olan talep yükseldiğinde arz düşebilir ve bu da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırabilir. 

Kıymetli madenler, portföy çeşitliliği konusunda oldukça yardımcıdır ve etkililerdir.  

SONUÇ OLARAK, Kıymetli madenler (altın, gümüş, platin, paladyum) doğada az 

rastlanan, değerli olarak kabul görmüş ekonomide değeri olan madenlere denir. En çok 

işlem hacmine sahip olan altındır. Altından sonra en çok işlem hacmine sahip olan maden 

gümüştür. Gümüş online işlemlerden sonra daha çok yatırım olarak kullanılmaya 

başlandı çünkü dezenformasyon olabilen bir maden çeşidi olduğu için süs ve takı olarak 

kullanılıyordu.  

     Platin ve paladyum fazla tercih edilmese de onunla ilgilenen insanlar için ticari yatırım 

araçlarından biridir. Kıymetli madenlere insanların yatırım yapması az miktarda çok 

gelir sağlamasıdır. 

     Kıymetli madenlere fiziki ve fiziki olmayan farklı iki şekilde yatırım yapılması mümkündür. 

Günümüzde daha çok fiziki olmayan işlemler tercih edilir. Bunun nedeni fiziki yatırımlara 

nazaran daha kısa sürede yapılmasıdır ve kazancının miktarının fazla olmasıdır. Böylelikle 

beklentiyi karşılama imkanları göz önüne alınarak finans piyasaları arasından seçim yapılır. 

İstediğinizi seçerek birikimlerinizi değerlendirmeniz mümkündür. 

https://www.yatirimkredi.com/turkiyede-yastik-alti-birikimler-dolar-ve-altin.html
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