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İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KURULDU
ÖZET

28 Haziran 2022 tarihi itibariyle 22/6/2022 sayılı ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu ile
İstanbul Finans Merkezi (İFM) kuruldu. Düzenleme vergi muafiyet ve istisnaları içermektedir.
Kanunda yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.
1. Ofis alanında faaliyet göstermek isteyen ve gerekli koşulları sağlayan katılımcılara
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecektir.
2. Katılımcı belgesi alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında yerleşik kişilere
sundukları finansal hizmetler, hizmetten nihai olarak yurt dışında faydalanılması koşuluyla,
finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilecektir.
3. Finansal kuruluşların kendi nam ve hesabına gerçekleştirdikleri türev işlemleri, portföylerine
varlık alma veya portföylerinden varlık satma işlemleri ile yurt içinde yerleşik kişilerin
tasarruflarını yurt dışına çıkaran faaliyetleri, hizmetleri ve işlemleri finansal hizmet ihracatı
olarak değerlendirilmeyecektir.
4. İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki; faaliyetler kapsamında elde edilen
kazançların %75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilecektir. Bu oran, kurumların
2022 ila 2031 yılları vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için %100 olarak
uygulanacaktır.
5. Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri personele ödenen aylık
ücretin gerçek safi değerinin; yurt dışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde
%60’ı, yurt dışında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise %80’i gelir vergisinden
müstesnadır.
6. Belirli işlemlere BSM, damga vergisi ve harç istisnası getirilmiştir.
7. Katılımcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgeler yabancı para
birimiyle tutulabilecektir.
8. Katılımcıların kendi aralarında ve İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenlenen her
tür işlem, sözleşme ve haberleşmenin Türkçe yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalar ile
ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye
piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezinin önde gelen küresel
finans merkezlerinden biri olmasını sağlamak amacıyla İstanbul Finans Merkezi alanını, İstanbul
Finans Merkezinin yönetilmesine ve işletilmesine dair hükümleri, İstanbul Finans Merkezinde
gerçekleştirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetleri düzenleyen
22/6/2022 sayılı ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu (İFM), 28 Haziran 2022 tarihli ve
7412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanuna ekli Ekli (1) sayılı koordinatlı kroki ve liste ile tespit edilen alan, bu Kanun ve ilgili diğer kanunlar
kapsamında yer alan faaliyetlerin yürütüleceği İFM olarak belirlenmiştir.
Ofis alanında faaliyet göstermek isteyen ve gerekli koşulları sağlayan katılımcılara Cumhurbaşkanlığı
Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecektir.
Katılımcıların faaliyetlerine ilişkin izin, ruhsat, lisans ve benzeri onay başvuruları ile bunların
çalışanlarına ve bu çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin izin ve onay gibi başvuruların
yapılabilmesi ve bu başvuru süreçlerinin hızlandırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili
birimlerinin görev alacağı tek durak büro oluşturulmuştur.
Yasanın temel düzenlemeleri aşağıdaki gibidir.

I-Finansal hizmet ihracatı
Katılımcı belgesi alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında yerleşik kişilere sundukları
finansal hizmetler, hizmetten nihai olarak yurt dışında faydalanılması koşuluyla, finansal hizmet ihracatı
olarak değerlendirilecektir.
Finansal kuruluşların kendi nam ve hesabına gerçekleştirdikleri türev işlemleri, portföylerine varlık alma
veya portföylerinden varlık satma işlemleri ile yurt içinde yerleşik kişilerin tasarruflarını yurt dışına
çıkaran faaliyetleri, hizmetleri ve işlemleri finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilmeyecektir.
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II-Vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin istisna ve indirimler
Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı
niteliğindeki;
a) Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların %75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde,
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilir.
b) İşlemler ile bu işlemler nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden
müstesnadır.
c) Faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga
vergisinden müstesnadır.
(2) Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin
gerçek safi değerinin; yurt dışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde %60’ı, yurt dışında
en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise %80’i gelir vergisinden müstesnadır. Bu fıkra
kapsamında belirtilen istisna, İFM’de çalışmaya başlamadan önceki son üç yılda Türkiye’de
çalışmamış olan personelin ücret gelirlerine uygulanır.
(3) İFM’de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan ve bu işlemlere ilişkin
düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.
(4) En az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim
merkezleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
Kanuna eklenen Geçici Madde ile %75 oranının, kurumların 2022 ila 2031 yılları vergilendirme
dönemlerine ait kurum kazançları için %100 olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu dönemler özel hesap
dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıllar içinde başlayan hesap dönemlerini kapsayacaktır.
Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerinden, 2/7/1964 tarihli
ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken finansal faaliyet harçları, bu Kanunun
yürürlük tarihinden itibaren beş yıl süreyle alınmayacaktır. Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla tahakkuk
etmiş harçlar terkin edilmeyecek , tahsil olunanlar iade edilmeyecektir.

III-Vergi Usul Kanunu
Uygulanmaması

ve

Türk

Ticaret

Kanunu

Hükümlerinin

Katılımcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelerin yabancı para birimiyle
tutulabilmesi ve düzenlenebilmesine ilişkin olarak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın düzenleme yapmaya
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
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IV- İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanunun
Uygulanmaması
Katılımcıların kendi aralarında ve İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenlenen her nevi
muamele, mukavele ve muhabere hakkında 10/4/1926 tarihli ve 805 sayılı İktisadi Müesseselerde
Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddeleri uygulanmayacaktır. İlgili
düzenlemeler, aşağıdaki gibidir.
Madde 1 – Türk tabiiyetindeki her nevi şirket ve müesseseler, Türkiye dahilindeki her nevi
muamele, mukavele, muhabere, hesap ve defterlerini Türkçe tutmağa mecburdurlar.
Madde 2 – Ecnebi Şirket ve müesseseler için bu mecburiyet Türk müessesatı ile ve Türkiye
tebaasından olan efrat ile muhabere, muamele ve temaslarına ve devair ve memurini Devletten
birine ibraz mecburiyetinde bulundukları evrak ve defterlerine hasredilmiştir.
Madde 3 – İkinci maddede mezkür şirket ve müesseseler muamelatında Türkçeden başka bir
lisanı dahi ilaveten kullanabilirlerse de asıl olan Türkçe olup mesul imzaların Türkçe metin zirine
vaz'ı mecburidir. Bu memnuiyete rağmen imza diğer lisanla yazılmış kısım veya nüshanın altına
mevzu olsa dahi Türkçesi muteberdir

Saygılarımızla…
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