
 

 

 

Genel Mektup:  1495        İstanbul, 04/12/2018 

 

Ödeme ve Transfer Hizmetleri Bölümü 

 

Konu: Takasbank Altın Transfer Sistemi  hk. 

 

İlgili : TCMB 

            Bankalar 

 

Sayın Genel Müdür, 

 

Bankamızın 20/07/2018 tarih ve 1447 sayılı Genel Mektubu ile duyurulduğu üzere banka müşterilerinin 

bankalardaki altın depo hesaplarında bulunan altın bakiyelerini bankalararası kişiden kişiye (P2P) 

elektronik ortamda transfer edilebilmesine imkan tanıyan bir transfer sistemi olan Takasbank Altın 

Transfer Sistemimiz (ATS),   16/07/2018 tarihi ile hizmet vermeye başlamış olup katılımcı üyeler ile aktif 

bir şekilde kullanılmaktadır. 

Sisteme katılımı planlayan bankalar için sisteme ilişkin aşağıda yer alan önemli hususların tekrar 

hatırlatılmasında fayda görülmüştür.   

 ATS’nin ilk ve en önemli özelliği % 100 fiziki karşılığı bulunan altına dayalı olmasıdır. 

 ATS üyelik başvurusu Takasbank tarafından kabul edilen Bankanın, Borsa İstanbul’da Takasbank 

adına açılan altın hesabına fiziken altın transfer etmesi gerekir. (Banka, Borsa İstanbul Kıymetli 

Maden ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMTP) üyesi olmalı, üye değil ise Borsa İstanbul ile altın 

saklama sözleşmesi imzalamalıdır.) 

 ATS 995 /1000 saflık ayarında minimum 1 gram ve katları şeklinde altının transfer yapılmasına 

imkan tanır. 

 Banka, müşterisinin altın transfer talimatını Takasbank tarafından işletilen altın transfer sistemi 

platformu üzerinden kendi web ekranlarını veya üye ekranını kullanarak gerçekleştirir. (Üye banka 

müşterisine çeşitli işlem kanalları (internet bankacılığı, mobil uygulama, ATM v.b) sunmakta 

serbesttir.) 



 

 

           
 

 

 Sistem saatleri aşağıdaki gibidir. 

TAKASBANK ALTIN TRANSFER İŞLEMLERİ TAM GÜN  YARIM GÜN  

AYNI GÜN VALÖRLÜ TRANSFER İŞLEMLERİ (T+0) 09:00-16.00 09:00-11:00 

İLERİ VALÖRLÜ TRANSFER TALİMATLARI (T+90'a 
kadar) 

20:00 16:00 

ÜYE HESABINDAN BORSA İSTANBUL HESABINA 
FİZİKİ ALTIN GİRİŞİ veya FİZİKİ ALTIN TRANSFER 

İŞLEMLERİ 

09:00-15:00 09:00-10:30 

İADE İŞLEMLERİ 09:00-16.00 
(T+0 ve T-1 valörlü işlemler 

iade edilebilir) 

09:00-11:00 

VİRMAN İŞLEMLERİ 20:00 16:00 

 

 ATS’ye ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyen bankalar, detaylara Bankamız web sitesinde yer 

alan Takasbank Altın Transfer Sistemi Yönergesi ve Takasbank Altın Transfer Sistemi Uygulama 

Usul ve Esasları Prosedürü’nden ulaşılabilmektedir. 

Bankamız tarafından sistemin uygulama, geliştirme ve sürdürme maliyetlerinin karşılanabilmesi amacıyla 

aşağıdaki ücret tarifesi belirlenmiştir. 

ÜCRET TARİFESİ 

Katılım Ücreti(*) 50.000 TL (sabit, sisteme girişte) 

Saklama Komisyonu(**) 
BİST KMTP'nin mevcut Saklama Tarifesi  

İşlem hacmi üzerinden 1 bps(onbinde 1) alınmaktadır. 

Transfer İşlem 
Komisyonu(***) 

1-10 gr; 2 TL 
11 gr-100 gr;3 TL 
101gr-250gr;4 TL 
251gr-500gr;5 TL 

501gr üstü 1bps(İşlemin TL karşılığı üzerinden onbinde 1) 

 

* 2018 Yılı içinde sisteme katıılımcılardan alınmayacaktır 

**Saklama komisyon sistem katılımcısı bankaların Takasbank Kaydi Altın Hesabı saklama bakiyesine göre Bankamız tarafından tahsil 

edilecektir    

***Sistemin gelişimine katkıda bulunmak adına katılımcılardan 2018 yılsonuna kadar transfer işlem komisyonu tahsil edilmeyecektir. 

 



 

 

           
 

Ancak üyelerimizin sistemi tanımaları ve kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla Bankamız Yönetim 

Kurulu kararı ile 2018 yılı sonuna kadar katılım ücreti ve transfer işlem komisyonu alınmamasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu istisnadan faydalanmak isteyen bankalarımızın üyelik işlemlerini aralık ayı sonuna kadar 

tamamlamaları gerekmektedir. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücret tarifemiz uygulanmaya 

başlanacaktır. 

Bilgilerinizi rica ederiz. 

Saygılarımızla, 

 

 

 

                                                                                                     TAKASBANK  

                                                                        İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.  

                                                                      

                                                                      GÖKHAN ELİBOL                     MAHMUT KAYACIK 
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