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Özet 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’inci maddesi kapsamında, altına 
dayalı devlet içi borçlanma senetlerinden ve altına dayalı kira sertifikalarından 
elde edilen kazançlar için uygulanan gelir vergisi stopaj oranı yayımlanan 
2017/10840 sayılı Kararname ile bireysel yatırımcılar için %0 olarak belirlendi. 

İlgili 2017/10840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 27.09.2017 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Kapsam 

I. Giriş 

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 

67’inci maddesi kapsamında 

bankalar ve aracı kurumlar 

aracılığıyla, Hazine 

Müsteşarlığınca ihraç edilen 

altına dayalı devlet içi borçlanma 

senetleri ve 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

uyarınca kurulan varlık kiralama 

şirketleri tarafından ihraç edilen 

altına dayalı kira 

sertifikalarından elde edilen 

kazançlar için stopaj oranının 

tüm yatırımcılar için %0 

olarak uygulanmasını öngören 

2017/10840 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı, 27.09.2017 tarih 

ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

II. Değerlendirmemiz 

Başbakan Yardımcısı Sayın 

Mehmet Şimşek tarafından daha 

önce Ekim ayı başında altın 

tahvili ve altına dayalı kira 

sertifikası satışlarının başlayacağı 

açıklanmıştı.  

T.C. Başbakanlık Hazine 

Müsteşarlığı tarafından da yeni 

vergi oranları hakkındaki 

değişikliğin yürürlüğe girdiği gün 

olan 27 Eylül 2017 tarihinde 

yapılan basın duyurusunda, 

finansman araçlarının 

çeşitlendirilmesi, yatırımcı 

tabanının genişletilmesi ve yastık 

altında bulunan altınların 

ekonomiye kazandırılması 

amacıyla Ekim ayından itibaren 

Türkiye genelinde etaplar halinde 

altın tahvili ve altına dayalı kira 

sertifikası talep toplama 

işlemlerine ve ihracına 

başlanılacağı ifade edilmektedir. 

2 Ekim’de ihracı başlayacak olan 

altın tahviline ve altına dayalı 

kira sertifikasına ise sadece 

bireysel (gerçek kişi) 

yatırımcıların yatırım 

yapabileceği belirtilmiştir.  

Türkiye’de yastık altı altının en az 

2.200 ton ve yaklaşık 100 Milyar 

USD değerinde olduğu tahmin 

edilmektedir. Yastık altındaki 

altınların ekonomiye 

kazandırılması aşamasında, 

Türkiye’deki yatırımcıların altını 

önemli bir yatırım aracı olarak 

tercih ettiği dikkate alındığında 

bu iki yeni enstrümanın önemli 

bir ilgi görmesi beklenmektedir. 

Yastık altındaki altınları 

ekonomiye kazandırmak için 

2011 yılından bu yana bankalar 

tarafından uygulanmakta olan 

altın mevduat hesapları 

üzerindeki vergi yükünün 

bireysel yatırımcı için %15 

olduğu öte yandan, diğer tahvil, 

bono ve kira sertifikaları için ise 

stopaj oranının %10 olarak 

uygulanmaya devam edileceği 

düşünüldüğünde altına yatırım 

yapmak isteyen bireysel 

yatırımcılar için altın tahvili ve 

altın sertifikası dikkate değer bir 

yatırım aracı olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu yönüyle de altın tahvili ve 

altına dayalı kira sertifikasının, 

bireysel yatırımcılar için vergisel 

anlamda diğer benzeri yatırım 

enstrümanları karşısında oldukça 

teşvik edildiği görülebilmektedir. 

III. Yürürlük tarihi 

Kararın yürürlük tarihi 

27.09.2017 olup, yeni oran ancak 

tarihi 27.09.2017 ve sonrası olan 

işlemler için uygulanacaktır. 
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