
 

 

BAKIŞ MEVZUAT 
 

BAŞLIK  7412 SAYILI İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU 

Sayı   2022/61 

ÖZET  

 
7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu ile İstanbul Finans Merkezi (İFM) 

kuruldu. 

 

22/6/2022 sayılı ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu (İFM), 28 Haziran 2022 tarihli ve 

7412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

İFM’nin temel özellikleri aşağıdaki gibidir.  

1. 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. 

2. Ofis alanında faaliyet göstermek isteyen  ve gerekli koşulları sağlayan katılımcılara 

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecektir.  

3. Ofis alanında faaliyet göstermek isteyen  ve gerekli koşulları sağlayan katılımcılara 

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecektir.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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. 

7. 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. 

8. Burada gerçekleştirilen işlemlere BSM, damga vergisi ve harç istisnası getirilmiştir. 

9. Katılımcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgeler yabancı para 

birimiyle tutulabilecektir. 



10. Katılımcıların kendi aralarında ve İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenlenen her 

tür işlem, sözleşme  ve haberleşmenin  Türkçe yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.  
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