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FİNANSAL PİYASALAR VE KIYMETLİ MADENLER  

     Emtia, ticarete konu olan ürün ve 

malların tümüne verilen addır. Emtialar 

genelde diğer mal ve hizmetlerin 

üretiminde girdi olarak kullanılmaktadırlar. 

Emtiaların alım-satımının gerçekleştirildiği 

piyasaya emtia borsası denir. Bu piyasada 

malları kimin ürettiğine bakılmaz, aynı mal 

ve ürünler aynı fiyat üzerinden 

değerlendirilir. Bunun yanında bir malın 

emtia olabilmesi için bazı özellikleri 

barındırması gerekiyordu. Bu özelliklerden 

bazıları; tarımsal veya endüstriyel olan 

ürünün ham halde olması, ürün fiyatının 

pazar oluşturacak etkinlikte olması ve 

ürünün raf ömrünün uzun olmasıdır. 

      Emtia piyasaları, ilk olarak 11. yüzyıl civarında Avrupa'ya mal, emek ve sermaye tahsis etmek 

amacıyla kullanılmaya başlandı. Bu dönemden sonra gözlemlenen ilk emtia borsası Amsterdam Borsası 

olarak kayıtlara geçti. Günümüzde dünyanın en büyük emtia borsalarından biri ise 1848 yılında kurulan 

Chicago Ticaret Borsası (CBOT)'dır. Emtia borsasından bahsetmişken eklemek gerekirse, iki tür emtia 

yatırımcısı vardır: Birincisi bir malın zaman içindeki değişiminden etkilenmeyerek riskten korunmayı 

hedefleyen, vadeli işlem sözleşmeleri ile işlem yapan yatırımcıdır. İkincisi ise piyasalarda yaşanan fiyat 

hareketlerinden faydalanarak işlem yapan spekülatörlerdir. 

      Genelde vadeli piyasalarda işlem gören emtialar 4 ana kategoriye ayrılır; Kıymetli madenler (altın, 

gümüş, platin vs.), enerji (ham petrol, doğal gaz, benzin vs.), et ve hayvancılık (yağsız domuzlar, 

besleyici sığırlar vs.), tarım ürünleri (mısır, buğday, kakao, şeker, pamuk vs.). Bu yazıda ise bu 

kategorilerden metaller kategorisi işlenecektir. 

     Kıymetli madenler kategorisindeki bir emtiaya yatırım yapmak için alım satım işlemlerinizi Forex, 

Borsa, VIOP gibi platformlarda SPK (Sermaye Piyasaları Kurulu) tarafından izin verilen bir aracı 

kurum ile birlikte yapabileceğiniz gibi fiziki olarak da yapabilirsiniz. Genellikle siyasi ve ekonomik kriz 

zamanlarında güvenli liman olması sebebiyle bu kategorideki emtialar, varlıklarını riskten korumak 

isteyen yatırımcılar için vazgeçilmez bir yatırım aracıdır.  

     Genellikle kıymetli madenler denildiğinde herkesin aklına ilk altın gelir. Çünkü yüzyıllar boyunca 

potansiyelini korudu ve durmadan yükselmeye devam etti. Bu yüzden bu madenlerde başı her zaman 

altın çekmektedir. İkinci sırada gümüş, üçüncü sırada ise paladyum bulunmaktadır. 
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ALTIN YATIRIMI VE TİCARETİ 

ALTININ KISA TARİHİ  

     Kolayca işlenebilmesi sebebiyle insanoğlu 

tarafından yaklaşık 7000 yıldır kullanılmakta 

olan altının tarihteki en eski üreticileri 

Mısırlılardır. Altını ilk kez Mısırlılar M.Ö. 

3900 yıllarında geliştirdikleri bir teknik 

sayesinde çıkartıp işlemeyi başarmışlardır. 

Altın madenciliği, Mısırlılardan sonra 

Anadolu'ya ve Arap Yarımadası'na yayılmış, 

fakat bu sürecin gerçekleşmesi yaklaşık 

olarak M.Ö. 2000'li yılları bulmuştur. 

 

 

     Paranın bulunmadığı dönemlerde para 

işlevi gören altın, Lidyalıların altını para 

olarak basmaya başlamasıyla gerçek statüsüne 

kavuşmuştur. Takip eden dönemlerde en 

parlak döneminde olan Roma İmparatorluğu, 

dünya altın üretiminin üçte ikisini tek başına 

gerçekleştirmiştir. Roma İmparatorluğu'nun 

parçalanması ile birlikte bu bölgenin bir 

kısmını Osmanlı İmparatorluğu ve bir kısmını 

Bizans İmparatorluğu yönetmeye başlamıştır. 

Bu dönem ile birlikte, altının mübadele aracı 

olarak gördüğü işlev ağır bastıkça boyutu bir sorun haline gelmiş ve daha küçük formlarda işlenmeye 

başlanmıştı. 

     2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeler, dünya ticaretini serbestleştirecek, yıkılan ekonomilerin 

onarımını kolaylaştıracak uluslararası ticari ve mali sistemin kurulması amacıyla 1944 yılında ABD’nin 

New Hampshire eyaletindeki Bretton Woods kasabasında toplandılar. Bu toplantı sırasında henüz iki 

savaş arasında olumsuz etkilenen, mali ve ekonomik krizlerin etkisinden kurtulamamış olan devletler 

Bretton Woods anlaşmasını kabul ettiler. Bu toplantıda, “İkizler” adıyla anılan iki uluslararası ekonomik 

kuruluş olan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (World Bank) kuruldu. Ayrıca 

toplantıda, anlaşmayı kabul eden ülkelerin para birimleri ABD dolarına, ABD doları ise 1 ONS altın=35 

ABD doları ayarlamasıyla altına endekslendi. Buna “Altın Standardı” dendi. Fakat 1971 yılında ABD 

ekonomisinde yaşanan devalüasyon sonrası ABD’nin çekilmesi ile Bretton Woods anlaşması ve 

beraberinde Altın Standardı da tamamen bitti. Fakat hala altın en değerli kıymetli maden konumundadır. 

ALTIN NEDEN EN DEĞERLİ MADEN?  

     Altının neden en değerli maden olduğundan kimyasal açıdan bahsedilecek olursa, perdiyodik 

tablodaki elementlerin bir çoğu sıvı, gaz veya insanlar için zararlı elementlerden oluşmaktadır. Kısacası 

bu elementler para olmak için hiç müsait değiller. Geriye para olma potansiyeli bulundurabilecek sadece 
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şu elementler kalıyor: Platinyum, paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum, rutenyum, gümüş ve altın. 

Fakat bu elementlerden de altın ve gümüş dışındakiler, nadir bulunan elementler olması sebebiyle daha 

işlenme aşamasına gelmeden bulunması ve çıkartılması gibi çok büyük bir soruna sahipler. Bunun 

dışında eritmesi de başka bir sorun: Platinin erime noktası 1768 °C'dir. Fakat altın ve gümüşün erime 

noktaları platine göre daha düşüktür: Altının erime noktası 1.064 °C, gümüşün erime noktası ise 961,8 

°C’dir. 

 

 

     Geriye sadece altın ve gümüş kaldı. Peki neden gümüş altın kadar değerli bir maden değil? Gümüşün 

bu konudaki en büyük kusuru, bir miktar da olsa kükürtle temas etmesi halinde hemen kararmasıdır. 

Fakat altının kimyası nerdeyse kusursuza yakındır. Bu yüzden altın gördüğü ilgiden dolayı en değerli 

maden konumuna gelmiştir. 

     Günümüze ve altının finans açısından önemine gelecek olursak, 1971 yılında her ne kadar Altın 

Standardı bitirilmiş olsa da altın, başta ABD doları olmak üzere küresel ekonomide öneme sahip birçok 

para biriminden ve olaydan fazlasıyla etkilenmektedir. Bunların en önemli örneklerinden birisi, 2001 

yılında 260 ABD dolarından işlem gören 1 ons altın, 11 Eylül saldırıları sonrasında 1921 ABD dolarına 

kadar yükselmişti. Kimi kesim altındaki bu yüksek volatiliteyi avantajlı bulurken kimi kesimler de bu 

özelliğin böyle değerli bir maden için istikrar sorunu olduğunu öne sürmektedir. İyi bir maliyeci olarak 

bilinen, bir zamanlar Birleşik Krallık'ın en önemli başbakanlarından biri olan Winston Churchill'in de 

dediği gibi, “Altın para birimi olarak en kötü element.” olabilir mi? 

ALTINA YATIRIM YAPMAK 

     Küresel anlamda en gözde yatırım aracı olarak görülen altın, birçok yatırımcıya göre enflasyona ve 

ulusal para biriminin değer kaybetme riskine karşı varlıklarının değerini korumak için en güvenli 

limandır. Altın yatırımına Türkiye açısından bakıldığında, özellikle son yıllarda Türk lirasının dolar 

karşısında sürekli değer kaybetmesi yatırımcılar için altını daha cazip bir araç olarak kılmaktadır. 

Yatırımcılar, Türk lirasından altına geçerek hem birikimlerini korumuş olmakta hem de iki ülke 

arasındaki ve/veya küresel çaptaki gerilimlerin artmasıyla altının yüksek volatilitesini kullanarak 

birikimlerini sürekli katlamaktadırlar.  
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Aşağıdaki grafikte de kriz zamanlarında altının ne kadar güvenli liman olduğunu açıkça görmektesiniz. 

 

     Yatırım amacıyla fiziksel altın alanlar genellikle kuyumculardan alışveriş etmeyi kolaylık açısından 

tercih ediyorlar. Fakat son yıllarda online bankacılık sistemi üzerinden oluşturulan altın hesapları, hem 

kolay olması hem de altının fiziksel olmadığı için kaybolma, çalınma gibi risklerle karşılaşmaması 

sebebiyle en çok tercih edilen yatırım yöntemi olmaktadır. Bunların yanında altın ile vadeli işlem, altın 

tahvili veya altına dayalı kira sertifikası, altına dayalı bireysel emeklilik fonları gibi birçok araç ile altın 

yatırımı yapmak mümkündür. 

 

     Genelde uzun vadeli bir yatırım aracı olan altın, Covid-19 virüs salgını ile birlikte kısa dönemde 

yatırımcıları oldukça mutlu etmiştir: 29 Kasım 2019 tarihinde 202 TL olan gram altın, 7 Mayıs 2020 

tarihinde 380 TL'den işlem görmüştür. Yani gram altın sadece 6 ayda yaklaşık %88 oranında değer 

kazanmıştır. 
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PALADYUM YATIRIMI VE TİCARETİ  

     "Beyaz Altın" olarak anılan ve 1803 yılında keşfedilen paladyumun son yıllarda üretilen nano 

teknolojik ürünlerde olağanüstü özellikler gösterdiği tespit edilmiştir. En belirgin özelliklerinden birisi 

ise kendi hacminin 900 katı kadar hidrojeni emebilme ve depolayabilmesidir. 

     "Paladyum” kelimesi, aynı zamanda Yunan mitolojisinde akıl ve bilgelik tanrıçası anlamına gelen ve 

1802 yılında keşfedilen asteroitlerden biri olan Pallas’tan esinlenilerek türetilen bir sözcüktür. Erime 

derecesi 1555 °C ve kaynama noktası ise 2963 °C'dir. Dayanıklı bir ürün olması itibariyle tıbbi cihazlar 

ve laboratuvar aletlerinde de kullanılır. 

     Paladyumun emtia değeri son yıllarda yaklaşık %90 oranında artmıştır. Günümüzde yıllık paladyum 

üretimi 10 milyon ons civarındadır. Paladyum cevheri bulunan ülkelerden bazıları ABD, Kanada, 

Brezilya, Rusya ve Güney Afrika'dır. Bu ülkelerde olan Rusya, dünya paladyum üretiminin %40’ından 

fazlasını karşılar. 

PALADYUM NEDEN ÖNEMLİ BİR MADEN?  

 

     Paladyum altından 30 kat daha nadir bulunan bir elementtir ve bu özelliği onun fiyatına direkt olarak 

etki etmektedir. 2018 yılında, 85.000 ton ile birinci sırada Rusya olmak üzere, 200.000 ton üzerinde 

paladyum madeni çıkartıldı. 

     Yatırım alanının yanında paladyum, otomotiv endüstrisinde araçların çevreye yaydığı zararlı 

maddeleri daha az zararlı hale getirmektedir. Bunun yanında hidrojeni emme yeteneğinden dolayı kimya 

alanında sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca birçok elektronik parçalarda, diş hekimliğinde, fizik, hatta 

fotoğrafçılıkta bile kullanılmaktadır. 

     Kuyumcular paladyumu ilk kez 1939 yılında takılarda kullanmaya başladılar. Altına ve gümüşe 

kıyasla şu an için çok genç olan bu maden, 2017 yılında 1.000 dolar, 2019 yılında ise 1.500 dolar 

seviyelerini geçerek altın ve gümüşten sonra en değerli kıymetli maden olarak yerini aldı. 

     Paladyum, 27 Şubat 2020 tarihinde 2.850 doların (yaklaşık olarak 17.900 TL) üzerine çıkarak ons 

altının yaklaşık olarak 1.200 dolar üzerine çıkmıştır. Şu anda ise 1900 dolardan (yaklaşık olarak 13.050 
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TL) işlem görmektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi, diğer madenlere kıyasla çok kısa olan ömründe 

paladyum fazlasıyla iddialı bir kıymetli maden olmaktadır. 

PALADYUMA YATIRIM YAPMAK 

     ABD ve Çin arasında her gün daha da şiddetlenerek devam eden ticaret savaşları ile birlikte, 2018 

yılında birçok emtia ve kıymetli maden değer kaybetmiştir. Paladyum ise bu yılda en iyi performans 

gösteren metaller arasına girmiştir. Hibrit araçlarının kullanımının artması ile birlikte paladyuma olan 

talep artmıştır fakat arzının artan talebi karşılayamaması sebebiyle fiyatı her geçen gün yükselmeye 

devam etmektedir. 

 

     Covid-19 salgınının zirve yaptığı dönemlerde büyük bir düşüş yaşayan paladyum son iki aydır 1.850 

ve 1.980 dolar arasında istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir. Son yıllarda kısa vadede bile yatırımcılara 

büyük getiriler sağlayan paladyum şu sıralarda yatay bir grafik sergilemektedir. Küresel siyasi ve 

ekonomik sorunlara aşırı duyarlı olan paladyumun hangi yöne doğru ilerleyeceğini önümüzdeki küresel 

haberler belirleyecektir. Fakat Covid-19'un küresel ekonomiye verdiği hasar göz önüne alındığında kısa 

vadede yukarı yönlü bir hareket beklenmesi bir sürpriz olacaktır. Paladyuma yatırım genelde kaldıraçlı 

bir piyasa olan Forex üzerinden 5 gün 24 saat yapılabilmektedir. 

GÜMÜŞ YATIRIMI VE TİCARETİ  

GÜMÜŞÜN KISA TARİHİ  

     Altın ve bakırdan sonra bulunan gümüşün tarihi Mısır ve Çin medeniyetlerine dayanacak kadar (M.Ö. 

3000'li yıllar) eskidir. Diğer kıymetli metallerden sonra bulunmasının nedeni altına ve bakıra göre daha 

derinlerde bulunmasıdır. Para olarak ilk kez Lidyalılar, daha sonra ise Romalılar tarafından kullanıldığı 

bilinmektedir. Anadolu’da Gaziantep, Kilis ve Adıyaman yörelerindeki arkeolojik kazılarda bulunan 

gümüş takılar bulunmuştur. 

     Gümüş; altın, civa, bakır gibi kıymetli metallerle alaşım halinde bulunmaktadır. Saf olarak bulunması 

da mümkündür. 1860 yılında İspanya'da 8 tonluk külçe gümüş çıkarılmıştır. 

     Coğrafi keşiflerin yoğun olduğu dönemlerde gümüş, krallıklar için zenginlik belirtisiydi. Bu 

dönemlerde İspanyollar ve Portekizliler, Güney Amerika kıtasındaki altınlara hücum etmiştir. Bu 

bölgeye daha sonra gelenler ile altın bulamamıştır fakat en az onun kadar değerli olan gümüş 
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kaynaklarını elde etmişlerdir. Yani tarihine bakıldığında bile gümüş her zaman altından sonra 

gelmektedir. 

     Yatırımın yanında gümüş; kuyumculuk, tıp ve elektrik, uzay sistemleri gibi sektörlerde de 

kullanılmaktadır. Araştımanın, altın ile ilgili olan bölümünde bahsedildiği gibi, çabuk kararması 

sebebiyle gümüş değer olarak altını yakalayamamaktadır. 

     Gümüş metalinin ayarları uluslararası bir ölçüdür. Ticari gümüşlerde saflık değeri %99'dur. Takı 

sektöründe ise genellikle 925 ayar olan "Sterling Gümüş" kullanılır. 

     Dünya gümüş rezervlerinin %60'ına yakını, sadece Amerika kıtasının batı kesimlerinde 

bulunmaktadır. Türkiye'deki gümüş rezervleri ise Antalya, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bursa, Elazığ, 

Giresun, İzmir, Niğde, Ordu, Sivas illerinde bulunmaktadır. 

GÜMÜŞ NEDEN ÖNEMLİ BİR MADEN?  

     Gümüş, uzun bir süredir altından sonraki en önemli kıymetli maden olarak görülüyor fakat işin aslı 

öyle değil. Kimi zaman altından daha önemli bir maden olan gümüşün en kayda değer yükselişlerinden 

birisi Fransız Devrimi’nden (1789) hemen önce gerçekleşmiştir. İkinci önemli yükseliş ise Napolyon 

Savaşları’ndan (1805) önce görülmüştür. Üçüncü önemli yükseliş ise ABD’nin ilk büyük finansal krizi 

olan 1819 Paniği’nden 5 yıl önce, bir sonraki yükseliş ise Fransa-Prusya Savaşı’ndan (1871) 6 yıl 

önce gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere tarih boyunca gümüşün yükselişinden ortalama 5 6 yıl gelen bir 

küresel ekonomik ve/veya siyasi gerilim mevcut olmuştur. 

     19. yüzyılın sonlarında altın ve gümüş para stoklamakta olan ABD, 1873 yılında bir yasa 

değişikliğine gitti ve bu yasa sonucunda ABD fiili bir altın standardına geçti. Bununla birlikte ülkede 

basımı da duran gümüş hızla düşüşe geçti. 

     1929 Büyük Buhran’ından yaklaşık 10 yıl önce ise yine gümüş fiyatında büyük yükselişlerin 

yaşandığı bir dönem oldu. Gümüş fiyatlarının bu tarihten sonraki düşüşü ise Bretton Woods sistemine 

denk gelmektedir. Bir sonraki yükseliş 1971 yılında ABD’nin altın standardından çekilmesinden 2 ile 

10 yıl arasındaki geçmiş bir döneme, daha sonraki yükseliş de Sovyet Rusya’nın yıkılışından 10 yıl 

öncesine denk gelmektedir. 

     Kripto para dünyasının önemli isimlerinden olan Ekonomist Sayın Erkan Öz’e göre, gümüşün son 

yükselişi 2001 ve 2011 arasında olmuştur. Yazdığı kitaplarında da bahsettiği üzere kendisi içinde 

bulunduğumuz 2020 küresel ekonomik krizini yıllar öncesinden görmüştür. Tabi ki bunu sadece gümüşe 

ve kripto paralara bakarak yapmamıştır. 

     Peki bu anlatılanlar neden “Gümüşün Kısa Tarihi” başlığında değil de burada anlatıldı? Aslında 

burada küresel ekonomik ve/veya siyasi krizleri haber veren gümüş değil, yatırımcıların geleceğe 

yönelik beklentilerle yaptıkları davranışlarıdır. Altın nasıl küresel bir kriz öncesinde ideal yatırım aracı 

oluyorsa gümüş de bu krizlerden önceki 5 ile 10 yıl arasında ideal bir yatırım aracı olmaktadır. 

GÜMÜŞE YATIRIM YAPMAK  
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     Yukarıda bahsedildiği üzere gümüşe yapılan yatırımlar küresel bir krizden önceki 5 ile 10 yıllık bir 

süreçte yatırımcıya getiri sağlamaktadır. Bunun yanında gümüş her ne kadar onun kadar değerli 

görülmese de altından daha istikrarlı fiyatlanmaktadır. Tek büyük sorunu kükürtle temas halinde hızlıca 

kararmasıdır. Bu yüzden günümüzde gümüşe yatırım yapmak için en uygun yol gümüş hesabıdır. Bu 

şekilde sadece bedelini ödeyerek fiziki olmayacak şekilde gümüş alımı gerçekleştirebilir ve onu 

bankadaki gümüş hesabınızda saklayabilirsiniz. Yine de fiziki alım satım işlemini tercih ederseniz 

bunun için bazı gümüş ticareti yapan internet siteleri mevcuttur. Fakat bu sitelerde gerçek fiyatından 

daha yüksek bir bedel ödemeniz gerekebilir. Bunun yanında diğer kıymetli madenler gibi Forex 

piyaslarında da gümüş yatırımı yapılması mümkündür. 

     Gümüşün geçmişteki yükselişlerini takip eden olaylara baktığımızda, 2020 krizi aslında gümüşün 

yükselişine sebep olan asıl kriz değil, bir küresel durgunluk krizidir. Gümüşün günümüzde beklediği 

krizin bir küresel borç krizi olacağı açıktır. Kapitalizmin krizleri içsel kabul ettiği ve yaklaşık her 7 ile 

15 yıllık döngülerle krizlere sebep olduğu düşünülürse, Covid-19 salgınının meydana getirdiği küresel 

ekonomik durgunluk krizinin de etkisiyle küresel bir borç krizini maksimum önümüzdeki 7 ile 15 yıl 

arasında görmek sürpriz olmayacaktır. Bununla birlikte beklenen borç krizine kalan süre göz önüne 

alındığında yatırımcının kafasında bir soru oluşmaktadır: “Acaba gümüşün fiyatlanmasında tarih 

tekerrür eder mi?” 
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