
 

  

    

PAYLARI İLK DEFA HALKA ARZ EDİLEN KURUMLARA 2 PUAN 

KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ UYGULANMASI 

Duyuru No: 2021/40 

İstanbul 28.05.2021 

 

25 Mayıs 2021 tarihli 31491 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kurumlar Vergisi Genel 

Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)” ve 7256 Sayılı 

Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun 32’nci maddesine eklenen 6’ncı fıkra ile Payları Borsa 

İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen 

kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap 

dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak 

uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

İndirimden Yaralanamayacak Olan Şirketler 

 

İlgili tebliğ kapsamında Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman 

şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim 

şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri 

indirimli oran uygulamasından yararlanamayacaklardır. 

 

İndirimli Orandan Yararlanma Şartları  

 

 Payların Borsa İstanbul Pay Piyasasında maddenin yürürlük (17/11/2020) tarihinden 

sonra ilk defa halka arz ediliyor olması, 

 En az %20 oranında halka arzın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.   

(%20’lik oranın hesabında halka arz edilen tutarla birlikte ulaşılan toplam sermaye tutarı 

dikkate alınacaktır.)  

%20 oranında halka arz şartının ilk defa halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden itibaren 

beş hesap dönemi boyunca korunması gerekmektedir. 

 

İndirimli Orandan Yararlanma Süresi ve Uygulanışı 

 

İlk defa halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi 

boyunca elde edilecek kurum kazançlarına uygulanacaktır.  

 

Kurumlar Vergisi Oran İndirimi halka arz şartının sağlandığı geçici vergilendirme döneminden 

itibaren başlayacak olup ilgili dönem geçici vergisinden itibaren 2 puanlık indirim 

uygulanacaktır. Halka arz tarihinden önceki geçici vergilendirme dönemlerinde kanuni oran 

üzerinden hesaplanan geçici vergiler için düzeltme işlemi yapılmayacaktır. 

 

Halka arz şartları 2021 yılında sağlanması durumunda beş hesap dönemi 2021-2025 yıllarını 

kapsamakta olup bu hesap dönemlerinde elde edeceği kurum kazançlarına kurumlar vergisi 

oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacaktır. 

 

 

 



 

  

 

 

İlgili Şartların Sağlanamaması Halinde 

 

En az %20 oranındaki halka açıklığın, ilk defa halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden 

itibaren beş hesap dönemi boyunca korunması gerekmekte olup bu şartın ihlal edilmesi halinde 

indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, 

vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 

 

Ayrıca indirimli oranlı kurumlar vergisinden yararlanan kurumların ilk defa halka arzın 

gerçekleştiği hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içerisinde tasfiyeye girmeleri veya 

devir ya da tam bölünme yoluyla infisah etmeleri halinde ise indirimli vergi oranı 

uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası 

uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 

 

İndirimli oranda kurumlar vergisi uygulaması, normal hesap dönemi kullanan 

mükelleflerin 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemi 

kullanan mükelleflerin ise 2021 takvim yılından itibaren başlayan özel hesap dönemlerinde elde 

edilen kazançlarına uygulanacaktır. 

 

 

 

Bilgilerinize sunulur, 

 

 

Saygılarımızla.  

 

 

 

 

Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Member of JPA International 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*25 Mayıs 2021 tarihli 31491 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’de geçen ilgili kısım aşağıda yer 

almaktadır. 

 

  



 

  

 

25 Mayıs 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31491 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 18) 

 
MADDE 3 – Aynı Tebliğin “32.1. Kurumlar vergisi oranı ve geçici vergi” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 

“32.1.1. Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen 

kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması 

7256 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen altıncı fıkrada yer 

alan düzenlemeyle payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen 

kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına 

kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Öte yandan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para 

kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri 

ve emeklilik şirketleri indirimli oran uygulamasından yararlanamayacaklardır. 

İndirimli oranlı kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılabilmesi için, payların Borsa İstanbul Pay Piyasasında 

maddenin yürürlük (17/11/2020) tarihinden sonra ilk defa halka arz ediliyor olması ve en az %20 oranında halka arzın 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  %20’lik oranın hesabında halka arz edilen tutarla birlikte ulaşılan toplam sermaye tutarı 

dikkate alınacaktır. 

İndirimli oranlı kurumlar vergisi uygulaması süresiz olmayıp, ilk defa halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden 

başlamak üzere beş hesap dönemi boyunca elde edilecek kurum kazançlarına uygulanacaktır. Halka arz şartının Kanunda 

öngörülen şekilde sağlandığı geçici vergilendirme döneminden itibaren kurumlar vergisi 2 puan indirimli olarak uygulanacak 

olup halka arzın gerçekleştiği tarihe göre önceki geçici vergilendirme dönemlerinde kanuni oran üzerinden hesaplanan geçici 

vergiler için düzeltme işlemi yapılmayacaktır. 

İndirimli oranlı kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılabilmesi için en az %20 oranındaki halka açıklığın, ilk defa 

halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi boyunca korunması gerekmektedir. Bu şartın ihlal 

edilmesi halinde indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası 

uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 

Ayrıca bu hüküm kapsamında, İndirimli oranlı kurumlar vergisinden yararlanan kurumların ilk defa halka arzın 

gerçekleştiği hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içerisinde tasfiyeye girmeleri veya devir ya da tam bölünme yoluyla 

infisah etmeleri halinde ise indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, 

vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 

Örnek 1: İnşaat sektöründe faaliyette bulunan (A) A.Ş.’nin payları yetkili organının kararı 

doğrultusunda 9/3/2021 tarihinde Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmek üzere ilk defa halka arz olunmuştur. 

Söz konusu halka arz işlemiyle birlikte %35 oranında halka açılan (A) A.Ş.’nin 2021-2025 hesap dönemlerinde elde 

edeceği kurum kazancına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacaktır. 

Örnek 2: Madencilik sektöründe faaliyette bulunan (B) A.Ş.’nin payları 13/7/2020 tarihinde halka arz edilmiş olup, 

halka açıklık oranı %30’dur. Hali hazırda sermayesi 5.000.000 TL olan (B) A.Ş. 2022 yılında 3.000.000 TL’lik sermaye 

artırımıyla halka arz edilmiş ve halka açıklık oranı %56,25 olmuştur. 

(B) A.Ş.’nin ilk defa halka arz edildiği tarih, indirimli oranda kurumlar vergisi uygulamasının yürürlük tarihi 

(17/11/2020) öncesine tekabül ettiğinden indirimli oranda kurumlar vergisi uygulamasından yararlanması mümkün 

bulunmamaktadır. 

Örnek 3: 1.000.000 TL sermayesi bulunan ve 2021 yılında 250.000 TL sermaye artırımı suretiyle ilk defa olmak üzere 

(250.000 TL / 1.250.000 TL) %20 oranında halka arz edilen (C) A.Ş. bu hesap döneminden itibaren indirimli oranda kurumlar 

vergisi uygulamasından yararlanabilecektir. (C) A.Ş.’nin indirimli orandan yararlanabilmesi için 2021-2025 yılları arasında 

tasfiyeye girmemesi ve yine bu dönemde devir ya da tam bölünme yoluyla infisah etmemesi gerekmektedir. (C) A.Ş.’nin bu 

dönem içerisinde tasfiyeye girmesi veya devir ya da tam bölünme yoluyla infisah etmesi halinde ise indirimli oranda uygulanan 

kurumlar vergisi nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile 

birlikte tahsil edilecektir. 

Örnek 4: 14/2/2021 tarihinde %10 oranında ilk defa halka arz edilen (D) A.Ş.’nin 14/2/2022 tarihinde %15 oranında 

ikinci halka arzı gerçekleştirilmiştir. 

 



 

  

 

Her ne kadar (D) A.Ş.’nin toplam halka arz oranı toplamda %20’nin üzerine çıkmış olsa da ilk defa halka arzda %20’lik 

oranın sağlanamaması nedeniyle 2 puan indirimli oranda kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılamayacaktır. 

Örnek 5: Finansal kiralama sektöründe faaliyette bulunan (E) A.Ş.’nin payları ilk defa 15/6/2021 tarihinde halka arz 

edilmiş olup, halka arz oranı %45’tir. 

Finansal kiralama şirketleri, söz konusu indirimli oranda kurumlar vergisi uygulamasından yararlanamayacaklar 

arasında sayıldığından (E) A.Ş.’nin kurum kazancına indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanması mümkün 

bulunmamaktadır. 

Ayrıca, söz konusu indirimli oranda kurumlar vergisi uygulaması, normal hesap dönemi kullanan 

mükelleflerin 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin ise 2021 takvim 

yılından itibaren başlayan özel hesap dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanacaktır. 

Örnek 6: Giyim sektöründe faaliyette bulunan ve normal hesap dönemini kullanan (G) 

A.Ş.’nin payları 23/12/2020 tarihinde ilk defa halka arz edilmiş olup, halka arz oranı % 25’tir. 

Kanunun 32 nci maddesinin altıncı fıkrasının yürürlük (17/11/2020) tarihinden sonra söz konusu halka arz işlemiyle 

birlikte %25 oranında halka açılan (G) A.Ş.’nin 2021-2025 hesap dönemlerinde elde edeceği kurum kazancına kurumlar vergisi 

oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacaktır. 

Öte yandan, 2021-2025 hesap dönemlerine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerinde de (G) A.Ş. için kurumlar vergisi 

oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacaktır.” 

 


