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KATILMA YAZILARI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifine imzamı koyuyorum. 
Gereğinin yapılmasını arz ederim.   03.06.2022
	 	 	 Ekrem	Çelebi
   Ağrı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İstanbul Finans Merkezi kanun teklifine katılmak istiyorum. 
Gereğini Bilgilerinize arz ederim.   01.06.2022
	 	 	 İbrahim	Yurdunuseven
   Afyonkarahisar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 01.06.2022 tarihinde sunulan 2/4478 Esas No’lu 
İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi’ne imza sahibi olarak katılmak ister, bilginize arz ederim. 

   03.06.2022
	 	 	 Sena	Nur	Çelik
   Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4478 esas numaralı İstanbul Finans Merkezi Kanun teklifine imzamı koymak istiyorum.
Gereğini arz ederim.  03.06.2022
   Selim	Yağcı
   Bilecik

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İstanbul Finans Merkezi Kanunu teklifine katılıyorum.
   Nilgün	Ök
   Denizli

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

01.06.2022 tarihli ve 2/4478 esas numaralı İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.   02/06/2022
	 	 	 Burhan	Çakır
   Erzincan
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İstanbul Finans Merkezi Kanunu teklifi ve gerekçesi hakkında Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.   02.06.2022
	 	 	 Süleyman	Karaman
   Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/4478 esas numaralı İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifine katılıyorum. 
Gereğini arz ederim.  02.06.2022
	 	 	 Zehra	Taşkesenlioğlu	Ban
   Erzurum

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/4478 esas numaralı Kanun Teklifine imzacı olarak katılmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.  02.06.2022
	 	 	 Mehmet	Erdoğan
   Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(2/4478) İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifine imzamı koyuyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim.  02.06.2022
	 	 	 Abdullah	Nejat	Koçer
   Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/4478 esas numaralı “İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi” ne imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.   03.06.2022
	 	 	 Emine	Sare	Aydın
   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifine imzamı koyuyorum. 
Gereğini arz ederim.  03.06.2022
	 	 	 Fatih	Süleyman	Denizolgun
   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İstanbul Finans Merkezi Kanun teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.  01.06.2022
	 	 	 Necip	Nasır
   İzmir
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/4478)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu

TALİ Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

GENEL GEREKÇE
Günümüz ekonomik ekosistemi içerisinde uluslararası finans merkezleri, sürdürülebilir ekonomik 

büyüme ve finansal piyasaların gelişimi amacıyla yatırımcılara ve kurumlara tasarruflarını yönetme ve 
finansmana erişim imkanını verimli bir şekilde sağlayan hizmet altyapılarıdır. Küresel ölçekteki finans 
merkezleri; fiziki ve teknolojik altyapı ve üstyapı gibi teknik imkanların yanı sıra güncel ihtiyaçlara 
cevap veren mevzuat, rekabetçi vergi oranları, yetişmiş insan kaynağı gibi iş yapma kolaylığı 
sağlayan unsurlar ile kuluçka merkezi, laboratuvar, akademi gibi girişim ve araştırma bileşenlerini de 
sunmaktadır. Bu öğeler ile birlikte çeşitli finansal ürünleri, araçları, yapıları, kurumları ve kuruluşları 
bir araya getiren uluslararası finans merkezleri, bir ekosistem oluşturarak piyasa paydaşlarının tümüne 
hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası finans merkezleri kurulma yöntemleri ve idari yapılanmalarına göre farklılık 
göstermekte ve buna bağlı olarak ayrı şekillerde tanımlanabilmektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF) 
finans merkezlerini; uluslararası, bölgesel ve dış (offshore) olmak üzere üç gruba ayırmaktadır. 
Genel kabul görmüş Küresel Finans Merkezleri Endeksi; uzmanlık, bağlantı ve çeşitlilik seviyelerine 
göre finans merkezlerini yerel, küresel ve uluslararası olmak üzere üç gruba ayırmaktadır. Onuncu 
Kalkınma Planı (2014-2018) İhtisas Komisyonu Raporlarında ise finans merkezleri yerleşik küresel 
finans merkezleri ve kentsel bölgesel finans merkezleri olarak iki grup şeklinde tanımlanmıştır. Bu tarz 
ayrımların yanı sıra belirli alanda tanımlı ve geniş alanda tanımlı şeklinde gruplama da yapılmaktadır. 
Küresel Finans Merkezleri Endeksi, ayrıca bu merkezlerin; iş ortamı, beşeri sermaye, altyapı, 
finans sektörünün gelişmişliği ve itibar olmak üzere beş ana konuda rekabetçi olması gerektiğini 
değerlendirmektedir. Bu beş unsurda yakalanan gelişim aynı zamanda finans merkezlerinin içinde yer 
aldığı ekonomilere uzun dönemli ve sürdürülebilir bir büyüme imkanı sağlamaktadır.

Dünyada finansal hareketliliğin arttığı ve sermaye akımlarının ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği 
bir dönemden geçilmektedir. Bu dönüşüm sürecinde İFM; bankalar, sermaye piyasaları kuruluşları, katılım 
finansı şirketleri, finansal yatırım ve portföy yönetim şirketleri ile sigorta şirketleri gibi geniş yelpazedeki 
finansal kurumları ve kuruluşları tek bir konumda birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında yakın 
coğrafyamızda ortaya çıkan krizler ve pandeminin küresel tedarik zincirleri üzerinde yarattığı yıkıcı etkiler 
küresel ticaretin önde gelen merkezlerinden biri olan İstanbul’u, güvenli liman olmaya da zorlamaktadır. 
Bu hedefi başarmak adına, başta uluslararası ticaret alanında olmak üzere finansal hizmetlerin tümüne 
yönelik sürdürülebilir ve katılımcı yaklaşımlar benimsenecek ve teşvik edilecektir.

İFM’de bankacılık, sigortacılık, yeşil finans, finansal teknolojiler ve katılım finansı gibi stratejik 
alt sektörlere odaklanmanın yanı sıra, uluslararası finansal hizmetler sektörü içerisinde faaliyet 
gösteren portföy yönetimi, servet yönetimi, proje finansmanı, fon yönetimi ve reasürans şirketlerinin 
dünyadaki en iyi uygulama örnekleri doğrultusunda desteklenmesi amaçlanmaktadır. İlaveten 
İFM’de gerçekleştirilecek finansal hizmet faaliyetlerini destekleyecek; danışmanlık, bilgi işlem, 
telekomünikasyon ve finansal teknoloji şirketleriyle birlikte bölge genelinde geniş bir ekosistem 
oluşturulması hedeflenmektedir.
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Finansal hizmetler, gerek diğer sektörleri desteklemesi gerekse ekonomide bir denge unsuru 
yaratması vesilesiyle sürdürülebilir ekonomik kalkınma için oldukça önemli bir role sahiptir. Türkiyenin 
toplam ekonomik büyüklüğü içerisinde finansal hizmetlerin payı %4 civarındadır. Gelişmiş ülkelerde 
ise bu oran %8 ila %10 bandındadır. Finansal hizmetlerin ekonominin içerisindeki payını arttırmak 
adına, öncelikle finansal hizmetin ihracatına yönelik birçok çalışmanın yapılması planlanmıştır. Finansal 
hizmet ihracatıyla ülkemizin cari açığının azaltılması ve finansal açıklığın (serbestlik) arttırılması 
hedeflenmektedir. Bu sayede ülkemizde uzun dönemli ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması 
ve finansal piyasaların gelişimi üzerinde olumlu etki yaratılması amaçlanmaktadır. Ülkemizde son 
yıllarda finansal hizmet ihracatında yukarı yönlü bir ivme yakalanmış olmakla birlikte çok ciddi bir 
artış potansiyeli olduğu da değerlendirilmektedir. Türkiyenin toplam hizmet ihracatı içerisinde finansal 
hizmet ihracatının payı son 10 yılda ortalama %3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oran ortalama 
olarak dünyada %14 iken gelişmiş ülkelerde %25, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 
üye ülkelerinde ise %15’tir. Ayrıca, Türkiyenin küresel ihracat pazarından aldığı pay halihazırda %1 
seviyesini geçmişken, küresel finansal hizmet ihracatı içerisindeki payı %0,8 civarındadır.

İFM’de gösterilecek faaliyetlerin, Türkiyenin finansal hizmet ihracatına ve ülke ekonomisine 
önemli ölçüde katkı yapacağı öngörülmektedir. 2036 yılı itibarıyla, İFM’nin Türkiye’nin toplam 
finansal hizmet ihracatını yaklaşık 3 kat arttıracağı değerlendirilmektedir. 15 yıl içerisinde İFM’nin 
Gayri Safı Yurt İçi Hasılaya (GSYH) yapacağı toplam katkının ise 129 milyar ABD doları olacağı ve 
böylelikle Türkiye ekonomisine yıllık ortalama 9 milyar ABD doları katkı sunması beklenmektedir. 
İFM ile birlikte ayrıca Türkiye’deki toplam iş gücüne 15 yıl içerisinde 102 bin ek istihdam sağlanması 
hedeflenmektedir. Bu sayının yaklaşık 27 bininin doğrudan İFM içerisinde Türkiye’de yeni faaliyete 
geçecek olan finansal kurumlarda çalışacağı öngörülmektedir.

Kanun Teklifimizle getirilen düzenlemelerle, uluslararası finans kurumlarını ülkemize çekerek, 
İstanbul’un önde gelen uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 
hazırlanan Kanun Teklifimizde öncelikli olarak İFM’yi rekabetçi kılmayı amaçlayan indirim, istisna ve 
diğer vergi avantajları düzenlenmektedir. Bu bağlamda öngörülmüş olan teşvik mekanizmaları reel 
sektör yatırımlarından farklı olarak, uluslararası muadillerindekine benzer şekilde indirim, istisna ve 
vergi avantajları ile sınırlı tutulmaktadır. Buna ek olarak, Kanun Teklifinde öngörülen düzenlemelerle 
nitelikli insan kaynağını çekmeye yönelik kolaylıklar getirilmektedir. Teklifimizle ayrıca 3,4 milyon 
metrekare alana yayılmış çok katmanlı ve fonksiyonlu bir yapıya sahip İFM’de şeffaf, verimli ve 
öngörülebilir bir yönetim düzenini sağlamaya dair; yönetim, kiralama, güvenlik, bakım ve temizlik 
hizmetleri ile yaklaşık 100.000 çalışan ve ziyaretçinin günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
hizmetlerin tek elden gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sağlanmasına yönelik yetkilerin 
belirli bir süre ile yönetici şirket lehine tesis edilmesi amacına yönelik düzenlemeler de yer almaktadır.

Kanun Teklifimizde İFM, finansal kuruluşların faaliyet göstereceği ofis alanı ile çalışanların 
günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı ticari ve sosyal üniteleri içeren kapsam dışı alan olmak üzere iki 
farklı bölüm şeklinde tasarlanmıştır. Kanun Teklifimizde öngörülen indirim, istisna ve diğer vergi 
avantajlarından faydalanma imkanı; katılımcı belgesi alarak ofis alanında yer alma ve finansal 
hizmet ihracatı gerçekleştirme şartlarına bağlanmışken, nitelikli insan kaynağı çekmeye yönelik 
düzenlemelerden istifade etme imkanı açısından katılımcı belgesi alarak ofis alanı içerisinde yer alma 
şartı yeterli görülmüştür.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- İstanbul’un önde gelen uluslararası finans merkezlerinden biri haline gelmesini 

teminen, katma değeri yüksek olan finans sektörünün ve yurt dışında uygulama alanı bulan finansal 
ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, ülkenin finansal rekabet gücünün ekonomik büyümeyi destekleyecek 
şekilde artırılması, finans ve sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlanması, 
yurt dışında yürütülen finansal faaliyetlerin yurt içinden gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının 
oluşturulması, katılım finansı sektörünün geliştirilmesi ve uluslararası piyasalara entegrasyonunun 
artırılması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda finansal piyasalarda ortaya çıkan yeniliklere uyum 
sağlanması, yabancı kredi kuruluşu veya finansal kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel 
kişiler ve adi ortaklıkların bölge ülkelerdeki faaliyetlerini yurt içinde yönetmelerinin sağlanması 
amaçlarını gerçekleştirmek üzere İFM sınırlarının tespit edilmesi ve Kanunun kapsamının belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.

Madde 2- Madde ile Kanunda geçen bazı kavramlar tanımlanmaktadır. Finansal faaliyetlere 
ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine atıfta bulunmak suretiyle mer’i mevzuat doğrultusunda 
gerçekleştirilen finansal faaliyetlerin kapsama alınması sağlanmıştır. Finansal faaliyetlere ilişkin tarımda 
ilgili kanunlara atıf yapılarak; bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktoring 
ve benzeri piyasalar altında yer alan menkul kıymetler, türev araçlar, ödeme sistemleri, elektronik 
para ve benzeri faaliyet, hizmet ve işlemlerin İFM’de finansal faaliyet olarak gerçekleştirilebileceği 
düzenlenmiştir.

Madde 3- Madde ile İFM’nin sınırları belirlenerek, İFM’nin altyapı ve üstyapısının işletilmesi, 
yönetilmesi ile katılımcı belgesine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Maddenin birinci fıkrası ile Kanuna ekli (1) sayılı koordinatlı kroki ve liste ile belirtilen İFM’nin 
sınırları tespit edilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrası ile İFM’de çalışacak personel ile ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri kapsam dışı alanda yer alacak işletmelere, finansal faaliyette bulunacak yapılar 
için tasarlanmış, Kanunun 6, 7 ve 8 inci maddelerinde yer alan indirim, istisna ve kolaylıkların 
uygulanmayacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Maddenin üçüncü fıkrası ile yurtdışında yer alan finans merkezlerine benzer şekilde tek elden 
yönetim amacını sağlamaya yönelik İFM’nin tüm altyapı ve üstyapısının işletilmesi, yönetilmesi 
ile bölge sınırları içerisinde kalan bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin 20 yıl 
süre ile Türkiye Varlık Fonu tarafından bu amaçla kurulan anonim şirket tarafından yürütülmesi 
düzenlenmektedir. Günümüzde konut, alışveriş merkezi ve otel gibi karma kullanım amacına özgü; 
İFM’ye nazaran basit kurguya sahip ve küçük olarak nitelendirilebilecek yapıların dahi yönetiminin 
tek elden gerçekleştirilmesinin tercih edildiği ve bu konuda profesyonel hizmet alımı yoluna 
gidildiği görülmektedir. İFM’nin 3,4 milyon metrekare üzerine kurulu olduğu düşünüldüğünde 
böylesi geniş ve çok katmanlı bir projenin ayrı yönetimler vasıtasıyla idaresinin mümkün olmadığı 
değerlendirilmektedir. Yapılan düzenleme ile enerji, güvenlik, temizlik, atık yönetimi, ulaşım, otopark, 
peyzaj düzenlenmesi, tanıtım, kiralama, bakım ve onarım gibi hizmetlerin yeknesak ve kesintisiz olarak 
yürütülmesi; bu sayede yönetsel verimliliğin sağlanması, tüm altyapı ve üstyapıya ilişkin katılımcılara 
destek sağlanması ile yönetim ve işletme maliyetinin düşürülmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen yetkinin, 
yönetici şirkete, İFM’nin kuruluş ve işletmeye geçiş sürecinde düzen ve istikrar sağlanması amacıyla 
belirli bir süreliğine verilmiş olması ile belirtilen sürenin sonunda mevcut mülkiyet yapısına uygun 
olarak yönetsel yapının teşkiline de olanak sağlanmaktadır.
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Maddenin dördüncü fıkrası ile katılımcılara katılımcı belgesi verilmesi düzenlenmiştir. Katılımcı 
belgesi katılımcılar tarafından yürütülecek faaliyetlerine göre farklı tip ve nitelikte düzenlenebilecektir. 
Katılımcı belgesinin ayırt edici özelliği sayesinde bölgede nitelikli finansal ekosistem ile işgücünün 
oluşması hedeflenmektedir.

Maddenin beşinci fıkrası ile katılımcı belgesi verilmesine, katılımcı belgesi muafiyet koşullarına ve 
düzenlenen katılımcı belgelerinin askıya alınması ve iptaline ilişkin hususlar dahil katılımcı belgesine 
dair usul ve esaslar ile muafiyetlerin uygulama yönetmeliğinde belirleneceği ifade edilmektedir.

Madde 4- Madde ile İFM’de yer alacak katılımcıların faaliyetlerine ilişkin mevzuatın gerektirdiği 
kamusal izin, ruhsat ve benzeri onay başvurularının yapılabilmesi ile çalışanlarına ve bu çalışanların 
bakmakla yükümlü oldukları kişilere dair kamusal izin ve onay başvurularının yapılabilmesi ve bu 
süreçlerin öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılmasını teminen tek durak büro kurulması hedeflenmektedir. 
Kurulacak tek durak büronun sevk ve idaresi ile katılımcıların mer’i mevzuat kapsamında tabi oldukları 
her türlü izin, ruhsat, onay ve benzeri süreçlere ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla tek durak 
büroda yer alacak kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

Madde 5- İFM’de katılımcılar tarafından mevduat kabulü, katılım fonu kabulü, nakdi ve gayri nakdi 
her cins ve surette kredi verme işlemleri, saklama hizmetleri, faktöring ve forfaiting işlemleri, finansal 
kiralama işlemleri, sigortacılık, portföy işletmeciliği, yatırım danışmanlığı, sermaye piyasalarına dair 
borçlanma araçlarının ihracı, kitle fonlaması, proje finansmanı gibi ilgili mevzuatın izin verdiği veya 
yasaklamadığı her türlü finansal faaliyet yürütülebilecektir.

Maddenin ilk fıkrasında, finansal hizmet ihracatı tanımı yapılmaktadır.
Maddenin ikinci fıkrası ile İFM’de katılımcı belgesi alarak faaliyet gösteren finansal kuruluşların, 

finansal hizmetler kapsamında, finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilmeyecek işlemleri 
belirtilmiştir.

Madde 6- Maddenin birinci fıkrası ile finansal hizmet ihracatı kapsamında elde edilen kazançların 
%75’inin kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilmesi düzenlenmektedir. 
Burada yalnızca finansal hizmet ihracatı kapsamındaki faaliyetlere istisna ve indirim tanınmaktadır. 
Finansal kurumlar açısından banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) işlem maliyet unsuru 
olduğundan aracılık maliyetlerini artıran bir kalemdir. Bu nedenle İFM’deki finansal kuruluşların 
finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetlerine dair işlem maliyetlerini azaltmak ve dünyadaki 
diğer finans merkezlerinde faaliyet gösteren finansal kurumlar ile rekabet edebilmelerini sağlamak 
elzemdir. Bu doğrultuda katılımcıların, faaliyet maliyetlerini azaltmak ve rekabetçi olmalarını sağlamak 
amacıyla, sadece finansal hizmet ihracatı kapsamındaki faaliyetleri ile bu faaliyetler nedeniyle lehe 
alınan paraların BSMV’den istisna tutulması sağlanmaktadır. Ayrıca katılımcıların finansal faaliyet 
ihracatı kapsamındaki faaliyetlerinin ve bu kapsamda düzenlenen kâğıtların damga vergisi ve bu 
kâğıtların kullanıldığı işlemlere özgü harçlardan istisna tutulması sağlanmaktadır. Böylelikle finansal 
hizmet ihracatına dair işlemlerde maliyet olarak dikkate alınabilecek hususların azaltılması ve finansal 
hizmet ihracatının teşvik edilerek Türkiye Cumhuriyetinin finansal hizmet ihracatına katkıda bulunmak 
suretiyle gayri safı milli hasıladaki finansal hizmet oranının arttırılması amaçlanmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrası ile katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de istihdam edeceği 
personelin ücretlerinin belirli bir kısmına yönelik gelir vergisi istisnası getirilmesi amaçlanmaktadır. 
Böylece İFM’nin yurt dışından gelecek, alanında katma değer yaratması beklenen nitelikli insan 
kaynağı için de çekim merkezi olması hedeflenmektedir.

Maddenin üçüncü fıkrası ile İFM’de yer alan taşınmazların kiralanması işlemlerinin her türlü 
harçtan ve bu işlemler için düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna tutulması sağlanmaktadır.
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Maddenin dördüncü fıkrası ile hazine ve bölgesel yönetim ofisleri vasıtasıyla belirli operasyonel 
fonksiyonları bazı birimlerini odak haline getirerek sağlayan uluslararası şirketlerden, en az üç ülkede 
faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezlerinin faaliyetleri açısından 
da maddede düzenlenen istisna ve muafiyetlerin uygulanması amaçlanmaktadır.

Bu düzenlemelerden yalnızca katılımcılar ile en az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren 
katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri faydalanabilecektir.

Madde 7- Maddenin birinci fıkrası ile İFM’de faaliyette bulunan katılımcıların 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın defter ve belgeleri 
yabancı para birimiyle tutabilmesine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına düzenleme yapma 
yetkisi verilmektedir.

Maddenin ikinci fıkrası ile katılımcıların kendi aralarında ve İFM’de gerçekleştirdikleri ve 
yürüttükleri hizmetlere yönelik tutmakla yükümlü oldukları belgeler ile defterlerin 805 sayılı İktisadi 
Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddelerinin 
kapsamı dışında değerlendirileceği düzenlenmiştir. Böylelikle İFM’de faaliyet gösteren katılımcılara, 
uluslararası kuruluşların ihtiyaç duyduğu yabancı dilde kayıt tutma serbestisi sağlanması amaçlanmıştır.

Maddenin üçüncü fıkrası ile ayrıca katılımcı belgesi almış kuruluşların kendi aralarında İFM’de 
yürüttükleri faaliyetler kapsamında özel hukuka tabi her nevi işlem ve sözleşmelerde, ilgili katılımcıların 
tabi olduğu mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, serbestçe hukuk seçimi yapabilecekleri 
öngörülmektedir.

Bu düzenlemelerden yalnızca katılımcılar ve en az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren 
katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri faydalanabilecektir.

Madde 8- Madde ile İFM’de yer alacak katılımcıların ve en az üç ülkede aktif olarak faaliyet 
gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezlerinin bünyesinde yabancı personel 
istihdamının 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda belirtilen istisnai düzenlemeler kapsamında 
gerçekleştirileceği belirtilmiş ve böylelikle alanında katma değer sağlayacak nitelikli uluslararası insan 
gücüne erişim kolaylaştırılmıştır.

Bu düzenlemeden yalnızca katılımcılar ile en az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren 
katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri faydalanabilecektir.

Madde 9- Maddenin ilk fıkrası ile İFM’de bulunan taşınmazların, yalnızca projesinde ve yönetim 
planında belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılabileceği düzenlenmekte ve bölgedeki her tür ve 
ölçekteki mekânsal plan, parselasyon planı, arsa ve arazi düzenlemesi, jeolojik ve jeoteknik etüt, 
mikro bölgeleme, harita ve kentsel tasarım projeleri yapma veya yaptırma ve onaylama yetkisi Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verilmektedir.

Maddenin ikinci fıkrası ile Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan yetkilendirmenin 
bir uzantısı olarak İFM’de bulunan taşınmazlar hakkında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunda kat malikleri 
kurulu, ada temsilciler kurulu ve toplu yapı temsilciler kuruluna verilmiş olan yetkilerin 20 yıl süre ile 
yönetici şirket tarafından kullanılması öngörülmektedir. Farklı kullanım alanlarına sahip 3,4 milyon 
metrekarelik bir yapının bakım onarım, güvenlik, temizlik gibi tüm hizmetlerin eksiksiz ve kesintisiz 
olarak yürütülmesi, tüm altyapı ve üstyapıya ilişkin katılımcılara tek elden destek sağlanması ve bu 
suretle yönetim maliyetinin düşürülmesi zorunluluk arz etmektedir. Düzenleme ile mülkiyet hakkının 
özüne dokunulmadan işletmeye geçiş sürecinde ve sürdürülebilir bir yapıya tam anlamıyla ulaşana dek 
İFM’de ortaya çıkabilecek tüm ihtiyaçların tek elden ve hızlı bir şekilde karşılanması amaçlanmaktadır.



‒ 13 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 338)

Maddenin üçüncü fıkrası ile yönetim planı ve işletme projesinin yönetici şirket tarafından 
hazırlanarak re’sen tescil ettirilmesi düzenlenmektedir.

Maddenin dördüncü fıkrası ile katılımcı belgesinin iptali durumunda kira sözleşmelerinin akıbeti 
ve tahliye konusu düzenlenmektedir. Buna göre, herhangi bir şekilde katılımcı belgesi iptal edilen 
kişilerin kira sözleşmeleri kendiliğinden sona erecek olup; kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmiş 
olması durumunda şerh yönetici şirketin talebiyle terkin edilecektir. Madde ile ayrıca Taşınmaz 
Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahliyenin 
gerçekleştirileceği düzenlenmektedir. Bu düzenleme ile İFM’de faaliyetlerine herhangi bir sebeple 
son veren veya katılımcı belgesi iptal edilen ancak fiili kullanımını sonlandırmayan katılımcıların bu 
bölgedeki teşvik ve istisnalardan yararlanmalarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 10- Madde ile, Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile maddelerde belirtilen 
hususların Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenmesi öngörülmektedir.

Geçici Madde 1- Madde ile İFM’nin faaliyete geçtiği ilk dönemde, taşınmaları teşvik etmek ve 
İFM’yi küresel ölçekte rekabetçi kılmak amacıyla katılımcı belgesi almış finansal faaliyet gösteren 
kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetlerden 2022 
ila 2031 yılları arasında elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi indirim oranının %100 olarak 
uygulanması düzenlenmektedir.

Maddenin ikinci fıkrası ile İFM’de faaliyet gösterecek olan finansal kuruluş niteliğindeki 
katılımcıların özellikle kuruluş ve izinler yönünden finansal faaliyet harçlarından bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren 5 yıl süre ile muafiyetleri düzenlenmektedir.

Geçici Madde 2- Madde ile İFM’de yer alan bazı taşınmazların yönetici şirket adına tescil edilmesi 
ve bu tescil işlemlerine yönelik işlemlerine birtakım muafiyet ve istisnalar tanınması öngörülmektedir.

Madde 11- Yürürlük maddesidir.
Madde 12- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Plan ve Bütçe Komisyonu 13/06/2022
 Esas No: 2/4478
 Karar No: 9

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4478 esas numaralı “İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi” Komisyonumuzun 08/06/2022 
tarihinde yaptığı 33 üncü birleşiminde görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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1. Giriş

Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve 61 Milletvekili 
tarafından 01/06/2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/4478 esas 
numaralı ‘İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi’ Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak 
Komisyonumuza, tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 08/06/2022 tarihinde yaptığı 33 üncü birleşiminde 2/4478 esas numaralı 
Kanun Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Gelir İdaresi 
Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve 
Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası, Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), TÜRMOB (Türkiye 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği), Türkiye Ödeme ve 
Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği, YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği), Borsa İstanbul A.Ş. (BİST), Türkiye Emlak 
Katılım Bankası ve Ümraniye Belediyesi temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2. 2/4478 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

2/4478 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;

-  Ülkemizin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalar ile ürün 
ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye 
piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek amacıyla İstanbul Finans Merkezinin önde gelen küresel 
finans merkezlerinden biri olmasına,

-  İstanbul Finans Merkezinin yönetilmesine ve işletilmesine, İstanbul Finans Merkezinde 
gerçekleştirilen faaliyetlerin ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerin 
düzenlenmesine,

-  Bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktoring ve benzeri piyasalar 
altında yer alan menkul kıymetler, türev araçlar, ödeme sistemleri, elektronik para ve benzeri faaliyet, 
hizmet ve işlemlerin İstanbul Finans Merkezinde finansal faaliyet olarak gerçekleştirilebilmesine,

-  Yurt dışında yer alan finans merkezlerine benzer şekilde tek elden yönetim amacını sağlamaya 
yönelik olarak İstanbul Finans Merkezinin tüm altyapı ve üstyapısının işletilmesi, yönetilmesi ile bölge 
sınırları içerisinde kalan bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin 20 yıl süre ile Türkiye 
Varlık Fonu tarafından bu amaçla kurulan anonim şirket tarafından yürütülmesine,

-  Katılımcılara katılımcı belgesi verilmesine, söz konusu belgenin katılımcılar tarafından 
yürütülecek faaliyetlere göre farklı tip ve nitelikte düzenlenebilmesine,

-  İstanbul Finans Merkezinde yer alacak katılımcıların faaliyetlerine ilişkin mevzuatın gerektirdiği 
kamusal izin, ruhsat ve benzeri onay başvurularının yapılabilmesi ile çalışanlarına ve bu çalışanların 
bakmakla yükümlü oldukları kişilere dair kamusal izin ve onay başvurularının yapılabilmesi ve bu 
süreçlerin öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılmasını teminen tek durak büronun kurulmasına,
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-  Finansal hizmet ihracatı kapsamında elde edilen kazançların %75’inin kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde kurum kazancından indirilmesine, söz konusu indirimin 2022 ila 2031 yılları 
arasında elde edilen kazançlar için %100 olarak uygulanmasına, finansal hizmet ihracatı kapsamındaki 
faaliyetler ile bu faaliyetler nedeniyle lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden 
istisna tutulmasına, katılımcıların finansal faaliyet ihracatı kapsamındaki faaliyetlerinin ve bu kapsamda 
düzenlenen kâğıtların damga vergisi ve bu kâğıtların kullanıldığı işlemlere özgü harçlardan istisna 
tutulmasına, İstanbul Finans Merkezinde yer alan taşınmazların kiralanması işlemlerinin her türlü 
harçtan ve bu işlemler için düzenlenen kâğıtların damga vergisinden istisna tutulmasına,

-  Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İstanbul Finans Merkezinde istihdam edeceği 
personelin ücretlerinin belirli bir kısmına yönelik gelir vergisi istisnası getirilmesine, İstanbul Finans 
Merkezinin yurt dışından gelecek, alanında katma değer yaratması beklenen nitelikli insan kaynağı için 
çekim merkezi olmasına,

-  İstanbul Finans Merkezinde faaliyette bulunan katılımcıların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın, defter ve belgeleri yabancı para birimiyle 
tutabilmesine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına düzenleme yapma yetkisi verilmesine,

-  İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösteren katılımcılara, kendi aralannda yapacakları iş ve 
işlemlerde uluslararası kuruluşların ihtiyaç duyduğu yabancı dilde kayıt tutma serbestisi sağlanmasına,

-  İstanbul Finans Merkezinde yer alacak katılımcıların ve en az üç ülkede aktif olarak faaliyet 
gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezlerinin bünyesinde yabancı personel 
istihdamının 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda belirtilen istisnai düzenlemeler kapsamında 
gerçekleştirilmesine,

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.

3. KOMİSYONDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER 
Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;
-  Uluslararası finans merkezi olabilmenin önemli koşullarından bir tanesinin ülkenin genel 

makroekonomik durumunun sağlamlığı olduğu, New York ve Londra gibi uzunca bir geçmişe sahip 
finans merkezleri için özel yasa çıkarılmadığı, söz konusu merkezlerin halihazırda var olan koşullarının 
uygunluğu nedeniyle uluslararası finans merkezi haline geldiği, düzenleme ile öngörülen modelin uzun 
dönemli vergi teşvikleri verilmesi açısından Astana veya Dubai gibi merkezlere benzediği,

- İstanbul Finans Merkezinin gayri safı yurt içi hasılaya yapacağı katkı ile verilen vergi teşvikleri 
nedeniyle oluşacak vergi kaybının hesaplanmasında nasıl bir yöntem izlendiğinin detaylı olarak izah 
edilmesi gerektiği,

- İstanbul’un finans merkezi olmasıyla ilgili olarak ülkemizdeki çalışmaların 2009 yılında Onuncu 
Kalkınma Planı kapsamında başladığı, bu çerçevede aynı tarihte Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesinin yayımlandığı, söz konusu belgelerde ortaya 
konulan hedeflerin gerçekleşmemiş olması nedeniyle sadece vergi teşvikleri vererek uluslararası 
sermayenin ülkemize çekilmesinin mümkün olmayacağı,

-  Uluslararası yatırımcılar karar alırken ülkedeki güven ve istikrarı dikkate aldığı, yatırım yapılacak 
ülkedeki ekonomi yönetiminin ve kurumların bağımsızlığının söz konusu karar alıcılar açısından hayati 
öneme sahip olduğu, uluslararası yatırım kararlarında vergi teşviklerinin karar alma sürecinde ikincil 
nitelikte olduğu, bu çerçevede uluslararası finans merkezi olma hedefinin yeniden değerlendirilmesi 
gerektiği,
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- İstanbul Finans Merkezinin tüm altyapı ve üstyapısının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız 
bölümlerin ve alanların kiralanması ile yol, meydan, yeşil alan, park ve benzeri yerlere dair her türlü 
yönetim faaliyetinin 20 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan ve özel hukuk hükümlerine 
tabi olarak faaliyet gösteren yönetici şirket tarafından gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, kamuya ait 
yetkilerle donatılmış özel bir şirketin bu faaliyetleri gerçekleştirmesinin ilgili belediyeler ve diğer kamu 
kurumları açısından yetki karmaşasına yol açabileceği, diğer taraftan kamusal nitelikteki hizmetlerin 
özel şirket eliyle görülmesi nedeniyle söz konusu hizmetlerin kamusal denetimin dışında kalmasına 
neden olabileceği,

- Ülkemizin nitelikli istihdam kaybı yaşadığı bir dönemde uluslararası işgücünün istisnai 
düzenlemeler çerçevesinde ülkemize çekilmeye çalışılmasının ulusal işgücü politikaları ve stratejisi 
açısından yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağı,

- İstanbul Finans Merkezinin yönetimine ilişkin yetkilerin bazılarının Cumhurbaşkanlığı Finans 
Ofisi tarafından bazılarının ise Türkiye Varlık Fonu tarafından kullanılacak olmasının yönetimde 
çift başlılığa yol açabileceği, bu nedenle yetkilerin tek elde toplanmasının daha uygun olacağı, diğer 
taraftan İstanbul Finans Merkezinde yer alacak katılımcılara katılımcı belgesinin Cumhurbaşkanlığı 
Finans Ofisi yerine fınansal alanda ihtisaslaşmış kamu kurumları tarafından verilmesinin daha uygun 
olacağı,

-  Serbest bölgelerin ülke gümrük sahası dışında kabul edilmesi nedeniyle evrakların yabancı para 
birimleri itibariyle tutulabildiği, ancak finans merkezlerinin gümrük alanı dışında sayılma gibi bir 
niteliği haiz olmadığı, bu sebeple yabancı para birimiyle defter tutabilmelerine yönelik düzenlemenin 
tekrar değerlendirilmesinin faydalı olacağı,

-  Katılımcıların kendi aralarında ve İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenlenen hesap 
ve defterlerin Türkçe dışında başka bir dil ile de tutulabilmesi ve mevzuata aykırı olmaması kaydıyla, 
katılımcıların kendi aralarında yaptıkları işlem ve sözleşmelerde serbestçe hukuk seçimi yapılabilmesine 
imkân sağlayan düzenlemelerin uygulamada sorunlara neden olabileceği, çok hukuklu bir sözleşme 
yapısının benimsenmesi durumunda hukuka uygunluğun denetiminin nasıl yapılacağına ilişkin bir 
belirsizlik yaşanabileceği, çok hukuklu karmaşık bir yapının aynı zamanda egemenlik sınırlarımızda 
başka hukuk sistemlerinin uygulanması sonucunu da doğurabileceği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklifin ilk imza sahibi Erzurum Milletvekili 
İbrahim Aydemir ve ilgili kamu idarelerinin temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda;

-  İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi ile bankalar, sermaye piyasaları kuruluşları, katılım finans 
şirketleri, fınansal yatırım ve portföy yönetim şirketleri ile sigorta şirketlerinin tek bir konumdan hizmet 
vermelerinin sağlanmasının amaçlandığı,

-  İstanbul Finans Merkezi aracılığıyla bankacılık, sigortacılık, yeşil finans, fınansal teknolojiler 
ve katılım finans faaliyetleriyle birlikte uluslararası fınansal hizmetler sektörü içinde faaliyet gösteren 
portföy yönetimi, servet yönetimi, proje finansmanı, fon yönetimi şirketlerinin desteklenmesinin 
hedeflendiği,

-  İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilecek fınansal faaliyetler aracılığıyla fınansal hizmetlerin 
milli gelir içerisindeki payının artmasının öngörüldüğü, bu kapsamda gerçekleştirilecek fınansal 
hizmet ihracatı sayesinde cari açığın azaltılmasına katkı sunulacağı, diğer taraftan finansal serbestliğin 
artırılması suretiyle sürdürülebilir kalkınmanın sağlanacağı,
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-  Ülkemizin toplam ihracat gelirleri arasında fınansal hizmet ihracatı gelirlerinin gelişmiş ülkelere 
kıyasla düşük seviyede kaldığı, İstanbul Finans Merkezine yönelik öngörülen düzenlemelerle birlikte 
fınansal hizmet ihracatından elde edilen gelirlerin toplam ihracat gelirleri içindeki payının önemli 
ölçüde artırılmasının hedeflendiği,

-  İstanbul Finans Merkezinin ülke ekonomisine yapacağı katkının dokuz farklı sektördeki 
gelişmeler dikkate alınarak analiz edildiği, bu kapsamda yapılan hesaplamaların gerçekçi ve tutarlı 
varsayımlara dayanarak yapıldığı, İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilecek faaliyetlerle 2036 yılı 
itibarıyla fınansal ihracatımızın 3 kat artmasının beklendiği, önümüzdeki on beş yıl içerisinde İstanbul 
Finans Merkezindeki fınansal faaliyetler neticesinde elde edilecek gelirlerin gayrisafı yurt içi hasılaya 
129 milyar dolar tutarında katkı yapacağı, ayrıca 102 bin ilave istihdam imkanının sağlanmasının 
öngörüldüğü,

-  Uluslararası sermayenin ülkemize çekilebilmesi için cazibe merkezi olmanın gerektiği, bunun da 
yasal düzenleme ile yapılmasının doğru olduğu, bu kapsamda İstanbul’un ekonomik büyüklüğü, ulaşım 
imkanları ve iş yapma kolaylığı açısından finans merkezi olmaya uygun olduğu,

-  Düzenleme ile öngörülen vergi teşviklerinin vergi avantajı meydana getirerek İstanbul Finans 
Merkezinin küresel açıdan rekabet gücünü artıracağı, ancak Teklif ile sadece vergi teşviklerinin 
öngörülmediği, bunun yanı sıra yönetici şirket ve tek durak büro aracılığıyla iş yapma kolaylığının 
artırıldığı, ayrıca yabancı işgücünün de teşvik edilmesiyle beşeri sermayenin niteliğinin artırılmasının 
hedeflendiği, ayrıca serbestçe hukuk seçimi imkanı aracılığıyla rekabet gücünün artırılacağı,

-  Vergi teşviklerinin tüm fînansal hizmetler için öngörülmediği, söz konusu teşviklerin sadece 
fınansal hizmet ihracatı kapsamındaki faaliyetlere yönelik olarak verileceği, bu çerçevede fınansal 
hizmet ihracatı kapsamında olmayan faaliyetlere vergi teşvikleri verilmeyeceği,

-  Defter ve kayıtların yabancı dilde ve yabancı para birimlerine göre tutulabilmesine yönelik olarak 
Vergi Usul Kanununda benzer hükümlerin yer aldığı, mevzuatta Serbest Bölgeler Kanunuyla ilgili 
Maliye Bakanlığına verilen yetkilerin olduğu, benzer bir şekilde İFM’de de bu imkanların sağlanacağı 
ancak bu kuralların hangi usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacağına ilişkin kararın Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca karar verileceği, katılımcıların kendi aralarındaki işlemlerde ise yalnızca özel hukuka 
ilişkin olarak bir seçim yapma hakkı tanındığı, ceza hukuku ve kamu hukuku bakımından katılımcıların 
Türk hukuk sistemine tabi olmaya devam edeceğinden egemenlik alanımızda hukuki bir tavizden söz 
edilemeyeceği,

-  Kanun Teklifi ile Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi 
kurumların yetkileriyle ilgili olarak bir düzenleme yapılmadığı, İstanbul Finans Merkezinde yer alacak 
katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi olacağı, katılımcı belgelerinin belirli kriterler 
çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından verileceği, söz konusu kriterlerin de uygulama 
yönetmeliği çerçevesinde belirleneceği, bu anlamda halihazırda fînansal piyasaları düzenleyen 
kurumların yetkilerine ilişkin bir düzenlemenin öngörülmediği,

ifade edilmiştir.
4. KOMİSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI
Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi 

kararlaştırılmıştır.
Teklif metni aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Madde 1
Teklifin 1 inci maddesi; aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 2

Teklifin 2 nci maddesi; kanun yapım tekniğine uygun olarak bentlerin alfabetik sıraya göre yeniden 
düzenlenerek redaksiyona tabi tutulması suretiyle kabul edilmiştir.

Madde 3

Teklifin 3 üncü maddesi; İstanbul Finans Merkezindeki yönetim faaliyetinin yirmi yıl süreyle 
yönetici şirket tarafından gerçekleştirilmesini düzenleyen üçüncü fıkranın geçici nitelikte olması 
nedeniyle geçici madde olarak düzenlenmesini teminen madde metninden çıkarılması suretiyle kabul 
edilmiştir.

Madde 4, 5, 6, 7 ve 8

Teklifin 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri; aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9

Teklifin 9 uncu maddesi; Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında kat malikleri kurulu, ada temsilciler 
kurulu ve toplu yapı temsilciler kuruluna ait yetkilerin İstanbul Finans Merkezinde bulunan taşınmazlar 
açısından 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından kullanılmasını düzenleyen ikinci fıkranın geçici 
nitelikte olması nedeniyle geçici madde olarak düzenlenmesini teminen madde metninden çıkarılması 
suretiyle kabul edilmiştir.

Madde 10 ve Geçici Madde 1

Teklifin 10 uncu maddesi ve geçici 1 inci maddesi; aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2

Teklifin geçici 2 nci maddesi; mülkiyeti Sermaye Piyasası Kuruluna ait ekli (2) sayılı listede 
belirtilen taşınmaz ile mülkiyeti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ait ekli (3) sayılı 
listede belirtilen taşınmazın, bedelsiz olarak tapuda re’sen yönetici şirket adına tescil edilmesine 
yönelik düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini teminen madde metninden çıkarılmıştır.

Yeni Madde

Teklifin; İstanbul Finans Merkezindeki yönetim faaliyetinin yirmi yıl süreyle yönetici şirket 
tarafından gerçekleştirilmesini düzenleyen 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile Kat Mülkiyeti 
Kanunu kapsamında kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu ve toplu yapı temsilciler kuruluna 
ait yetkilerin İstanbul Finans Merkezinde bulunan taşınmazlar açısından 20 yıl süreyle yönetici şirket 
tarafından kullanılmasını düzenleyen 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının, geçici nitelikte hükümler 
olması sebebiyle geçici madde olarak düzenlenmeleri suretiyle Teklife yeni geçici 2 nci madde olarak 
eklenmiştir.

Madde 11 ve 12

Teklifin yürürlüğe ilişkin 11 inci maddesi ile yürütmeye ilişkin 12 nci maddesi sırasıyla 11 inci ve 
12 nci maddeler olarak; aynen kabul edilmiştir.

Teklifin maddelerinin kabul edilmesinin ardından Teklifin tümü oylanmış ve kabul edilmiştir.

Ayrıca; Komisyondan alınan yetki çerçevesinde Teklif metni; kanun dili ve tekniği, anlatıma 
açıklık kazandırılması ile kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda gözden 
geçirilmiş, bu çerçevede metinde redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır.
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5. GENEL KURULDA TEMSİL
İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 

temsil etmek üzere;

 - Ankara Milletvekili Orhan YEGİN,

- Antalya Milletvekili İbrahim AYDIN,

- Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM, 

- Bursa Milletvekili Ahmet KILIÇ, 

- Denizli Milletvekili Nilgün ÖK, 

- Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR, 

- Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER, 

- Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK, 

- İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL, 

- İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR,  

- İzmir Milletvekili Tamer OSMANAĞAOĞLU,  

- Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI, 

- Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR,

- Trabzon Milletvekili Salih CORA,  

- Uşak Milletvekili İsmail GÜNEŞ,

özel sözcüler olarak seçilmiştir.

 Başkan Başkanvekili Sözcü

 Cevdet Yılmaz İsmail Faruk Aksu Abdullah Nejat Koçer
 Bingöl İstanbul Gaziantep

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Kâtip Üye Üye

 Şirin Ünal Bülent Kuşoğlu Durmuş Yılmaz
 İstanbul Ankara Ankara

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Orhan Yegin Cavit Arı Bekir Kuvvet Erim
 Ankara Antalya Aydın

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Necdet İpekyüz İbrahim Aydın Nilgün Ök
 Batman Antalya Denizli

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)  (Bu raporun özel sözcüsü)
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 Üye Üye Üye

 Garo Paylan Ahmet Kılıç İbrahim Aydemir 
 Diyarbakır Bursa Erzurum 

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)  

 Üye Üye Üye

 Muhammet Naci Cinisli Cemal Öztürk Mehmet Bekaroğlu 
 Erzurum Giresun İstanbul 

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Emine Gülizar Emecan Erol Katırcıoğlu Yaşar Kırkpınar 
 İstanbul İstanbul İzmir

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) 

 Üye Üye Üye

 Tamer Osmanağaoğlu Mustafa Kalaycı Abdüllatif Şener
 İzmir Konya Konya

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Uğur Aydemir Süleyman Girgin Salih Cora
 Manisa Muğla Trabzon

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye

 İsmail Güneş
 Uşak

 (Bu raporun özel sözcüsü)
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Necdet	İpekyüz	 Erol	Katırcıoğlu	 Garo	Paylan
	 Batman	 İstanbul	 Diyarbakır
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Durmuş	Yılmaz	 Muhammet	Naci	Cinisli
	 Ankara	 Erzurum
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	 Bülent	Kuşoğlu	 Abdüllatif	Şener	 Mehmet	Bekaroğlu
	 Ankara	 Konya	 İstanbul
	 Emine	Gülizar	Emecan	 Cavit	Arı	 Süleyman	Girgin
	 İstanbul	 Antalya	 Muğla
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MUHALEFET ŞERHİ
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Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; 

Türkiye Cumhuriyetinin fınansal 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 
sağlamaktır.

(2) Bu Kanun, 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 düzenlemektedir.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Finansal faaliyetler:
1) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk 

Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 
kapsamında belirtilen faaliyetleri, hizmetleri ve 
işlemleri,

2) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel 
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 
kapsamında belirtilen faaliyetleri, hizmetleri ve 
işlemleri,

3) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu kapsamında belirtilen 
faaliyetleri, hizmetleri ve işlemleri,

4) 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka 
Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında 
belirtilen faaliyetleri, hizmetleri ve işlemleri,

5) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık 
Kanunu kapsamında belirtilen faaliyetleri, 
hizmetleri ve işlemleri,

6) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal 
Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf 
Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında 
belirtilen faaliyetleri, hizmetleri ve işlemleri,

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; 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 
sağlamaktır.

(2) Bu Kanun, 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 düzenlemektedir.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Finansal faaliyetler:
1) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk 

Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,
2) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel 

Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,
3) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu,
4) 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka 

Kartları ve Kredi Kartları Kanunu,
5) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık 

Kanunu,
6) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal 

Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf 
Finansman Şirketleri Kanunu,

7) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu,

8) 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme 
ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 
Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları 
Hakkında Kanun

kapsamında belirtilen faaliyetleri, hizmetleri 
ve işlemleri,

ERZURUM MİLLETVEKİLİ İBRAHİM AYDEMİR 
VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ABDULLAH 

GÜLER İLE 61 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ 
KANUNU TEKLİFİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ 
KANUNU TEKLİFİ
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7) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında belirtilen 
faaliyetleri, hizmetleri ve işlemleri,

8) 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme 
ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 
Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları 
Hakkında Kanun kapsamında belirtilen 
faaliyetleri, hizmetleri ve işlemleri,

b) Finansal kuruluşlar: Finansal faaliyette 
bulunan tüzel kişileri, bunların şubelerini, irtibat 
bürolarını, temsilciliklerini ve ulusal varlık 
fonlarını,

c) İFM: Ekli (1) sayılı koordinatlı kroki ve 
liste ile tespit edilen İstanbul Finans Merkezi 
Bölgesini,

ç) Katılımcı: Katılımcı belgesi alarak ofis 
alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel 
kişileri, bunların şubeleri ile temsilciliklerini, adi 
ortaklıkları, irtibat bürolarını, bölgesel yönetim 
merkezlerini ve ulusal varlık fonlarını,

d) Katılımcı belgesi: Katılımcıya ofis 
alanında yer alan ilgili bağımsız bölüm ve 
ortak alanlardan yararlanma imkanı veren; 
düzenlenmesine, askıya alınmasına ve iptal 
edilmesine ilişkin usul ve esasların uygulama 
yönetmeliğinde belirlendiği belgeyi,

e) Yönetici şirket: Bu Kanun kapsamında 
verilen görev ve yetkileri kullanmak üzere 
Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan ve özel 
hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyet gösteren 
anonim şirketi,

f) Ofis alanı: Katılımcı belgesi almak 
suretiyle İFM sınırları içerisinde kullanılabilen, 
ofis kullanım amacına özgülenmiş bağımsız 
bölümlerden oluşan alanı,

g) Kapsam dışı alan: İFM sınırları içerisinde 
yer alan, ofis alanı dışında kalan ve ofis kullanım 
amacı dışına özgülenmiş alışveriş merkezi, otel 
ve benzeri yerlerden oluşan alanı,

ifade eder.
Alan ve katılımcı belgesi
MADDE 3- (1) 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.

b) Finansal kuruluşlar: Finansal faaliyette 
bulunan tüzel kişileri, bunların şubelerini, irtibat 
bürolarını, temsilciliklerini ve ulusal varlık 
fonlarını,

c) İFM: Ekli (1) sayılı koordinatlı kroki ve 
liste ile tespit edilen İstanbul Finans Merkezi 
Bölgesini,

ç) Kapsam dışı alan: İFM sınırları içerisinde 
yer alan, ofis alanı dışında kalan ve ofis kullanım 
amacı dışına özgülenmiş alışveriş merkezi, otel 
ve benzeri yerlerden oluşan alanı,

d) Katılımcı: Katılımcı belgesi alarak ofis 
alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel 
kişileri, bunların şubeleri ile temsilciliklerini, adi 
ortaklıkları, irtibat bürolarını, bölgesel yönetim 
merkezlerini ve ulusal varlık fonlarını,

e) Katılımcı belgesi: Katılımcıya ofis 
alanında yer alan ilgili bağımsız bölüm ve 
ortak alanlardan yararlanma imkânı veren; 
düzenlenmesine, askıya alınmasına ve iptal 
edilmesine ilişkin usul ve esasların uygulama 
yönetmeliğinde belirlendiği belgeyi,

f) Ofis alanı: Katılımcı belgesi almak 
suretiyle İFM sınırları içerisinde kullanılabilen, 
ofis kullanım amacına özgülenmiş bağımsız 
bölümlerden oluşan alanı,

g) Yönetici şirket: Bu Kanun kapsamında 
verilen görev ve yetkileri kullanmak üzere 
Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan ve özel 
hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyet gösteren 
anonim şirketi

ifade eder.

Alan ve katılımcı belgesi
MADDE 3- (1) 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.
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(2) Kapsam dışı alan hakkında 6 ncı, 7 nci ve 
8 inci maddeler uygulanmaz.

(3) Ofis alanında faaliyet göstermek üzere 
katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi 
tarafından katılımcı belgesi verilir.

(4) Katılımcı belgesi verilmesine, katılımcı 
belgesi muafiyet koşullarına, katılımcı belgesinin 
askıya alınması ve iptaline ilişkin hususlar dâhil 
katılımcı belgesine dair usul ve esaslar uygulama 
yönetmeliğinde düzenlenir.

Tek durak büro
MADDE 4- (1) 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 oluşturulur.

(2) Tek durak büroda; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı 
temsilcileri ile bu bakanlıklarca gerekli görülmesi 
hâlinde bunların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları 
veya bu bakanlıkların denetiminde olan kamu 
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili ilçe 
belediyesi temsilcileri yer alır.

(3) İFM’de gerçekleştirilecek iş ve 
işlemlerin tek elden takibini yapmak ve tek durak 
büroda yer alan kamu kurum ve kuruluşları 
arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla 
tek durak büro, ilgili mevzuat hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi 
tarafından sevk ve idare edilir. İhtiyaç duyulması 

(2) Kapsam dışı alan hakkında 6 ncı, 7 nci ve 
8 inci maddeler uygulanmaz.

(3) İFM’de tüm altyapı ve üstyapının 
işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölümlerin ve 
alanların kiralanması ile kamuya ait olan ve imar 
planında belirlenen fonksiyonlar doğrultusunda 
ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç olmak 
üzere umumi hizmetlere ayrılmış yol, meydan, 
yeşil alan, park ve benzeri yerlere dair her türlü 
yönetim faaliyeti 20 yıl süreyle yönetici şirket 
tarafından gerçekleştirilir.

(4) Ofis alanında faaliyet göstermek üzere 
katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi 
tarafından katılımcı belgesi verilir.

(5) Katılımcı belgesi verilmesine, katılımcı 
belgesi muafiyet koşullarına, katılımcı belgesinin 
askıya alınması ve iptaline ilişkin hususlar dahil 
katılımcı belgesine dair usul ve esaslar uygulama 
yönetmeliğinde düzenlenir.

Tek durak büro
MADDE 4- (1) 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 başvurularının 
yapılabilmesi ve bu başvuru süreçlerinin 
hızlandırılması amacıyla, kamu kurum ve 
kuruluşlarının ilgili birimlerinin görev alacağı tek 
durak büro oluşturulur.

(2) Tek durak büroda; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı 
temsilcileri ile bu bakanlıklarca gerekli görülmesi 
halinde bunların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları 
veya bu bakanlıkların denetiminde olan kamu 
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili ilçe 
belediyesi temsilcileri yer alır.

(3) İFM’de gerçekleştirilecek iş ve 
işlemlerin tek elden takibini yapmak ve tek durak 
büroda yer alan kamu kurum ve kuruluşları 
arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla 
tek durak büro, ilgili mevzuat hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi 
tarafından sevk ve idare edilir. İhtiyaç duyulması 



‒ 74 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 338)

(Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve 
İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile 

61 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

hâlinde farklı bakanlık, kamu kurum ve 
kuruluşları da tek durak büroya dâhil edilebilir. 
Tek durak büronun işleyişine dair usul ve esaslar 
uygulama yönetmeliğinde düzenlenir.

Finansal hizmet ihracatı
MADDE 5- (1) 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 değerlendirilir.

(2) 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 değerlendirilmez.

Vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin 
istisna ve indirimler

MADDE 6- (1) 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.

halinde farklı bakanlık, kamu kurum ve 
kuruluşları da tek durak büroya dahil edilebilir. 
Tek durak büronun işleyişine dair usul ve esaslar 
uygulama yönetmeliğinde düzenlenir.

Finansal hizmet ihracatı
MADDE 5- (1) 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 değerlendirilir.

(2) 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 değerlendirilmez.

Vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin 
istisna ve indirimler

MADDE 6- (1) 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 istisnadır.

c) Faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü 
harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar 
damga vergisinden istisnadır.

(2) Katılımcı belgesi almış finansal 
kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri personele 
ödenen aylık ücretin gerçek safı 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 istisnadır. Bu fıkra kapsamında 
belirtilen istisna, İFM’de çalışmaya başlamadan 
önceki son üç yılda Türkiyede çalışmamış olan 
personelin ücret gelirlerine uygulanır.
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(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.

Ortak düzenlemeler
MADDE 7- (1) 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.

(2) Katılımcıların kendi aralarında ve İFM’de 
yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenlenen 
her nevi muamele, mukavele, muhabere, hesap 
ve defterler hakkında 10/4/1926 tarihli ve 805 
sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe 
Kullanılması Hakkında Kanunun 1 inci ve 3 üncü 
maddeleri uygulanmaz.

(3) Katılımcıların kendi aralarında İFM’de 
yürüttükleri faaliyetler kapsamında, katılımcıların 
faaliyetlerinin tabi olduğu mevzuata aykırı 
olmaması kaydıyla, özel hukuka tabi olarak 
yaptıkları her nevi işlem ve sözleşmelerde 
serbestçe hukuk seçimi yapılabilir.

(4) En az üç ülkede aktif olarak faaliyet 
gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve 
finansal yönetim merkezleri hakkında da bu 
madde hükümleri uygulanır.

Yabancı personel istihdamı
MADDE 8- (1) İFM’de faaliyet gösterecek 

katılımcılar ile en az üç ülkede aktif olarak 
faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine 
ve finansal yönetim merkezleri, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 28/7/2016 
tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 
uyarınca düzenlenen çalışma izni ile yabancı 
uyruklu personel çalıştırabilir. Bu kapsamda 
yapılacak çalışma izni başvuruları 6735 sayılı 
Kanunun 16 ncı maddesi çerçevesinde istisnai 
olarak değerlendirilir.

(3) İFM’de yer alan taşınmazların 
kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan ve 
bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga 
vergisinden istisnadır.

(4) En az üç ülkede aktif olarak faaliyet 
gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve 
finansal yönetim merkezleri hakkında da bu 
madde hükümleri uygulanır.

Ortak düzenlemeler
MADDE 7- (1) 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.

(2) Katılımcıların kendi aralarında ve İFM’de 
yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenlenen 
her nevi muamele, mukavele, muhabere, hesap 
ve defterler hakkında 10/4/1926 tarihli ve 805 
sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe 
Kullanılması Hakkında Kanunun 1 inci ve 3 üncü 
maddeleri uygulanmaz.

(3) Katılımcıların kendi aralarında 
İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında, 
Katılımcıların faaliyetlerinin tabi olduğu 
mevzuata aykırı olmaması kaydıyla, özel 
hukuka tabi olarak yaptıkları her nevi işlem ve 
sözleşmelerde serbestçe hukuk seçimi yapılabilir.

(4) En az üç ülkede aktif olarak faaliyet 
gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve 
finansal yönetim merkezleri hakkında da bu 
madde hükümleri uygulanır.

Yabancı personel istihdamı
MADDE 8- İFM’de faaliyet gösterecek 

katılımcılar ile en az üç ülkede aktif olarak 
faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine 
ve finansal yönetim merkezleri Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 28/7/2016 
tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 
uyarınca düzenlenen çalışma izni ile yabancı 
uyruklu personel çalıştırabilir. Bu kapsamda 
yapılacak çalışma izni başvuruları 6735 sayılı 
Kanunun 16 ncı maddesi çerçevesinde istisnai 
olarak değerlendirilir.
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Taşınmazlara ilişkin düzenlemeler
MADDE 9- (1) İFM’de bulunan taşınmazlar, 

yalnızca projesinde ve yönetim planında 
belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. 
İFM’de her tür ve ölçekteki mekânsal plan, 
parselasyon planı, arsa ve arazi düzenlemesi, 
jeolojik ve jeoteknik etüt, mikro bölgeleme, 
harita ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, 
yaptırmaya ve onaylamaya Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir.

(2) İFM yönetim planı ve işletme projesi, 
yönetici şirket tarafından hazırlanarak resen tescil 
ettirilir.

(3) Katılımcı belgesinin herhangi bir 
sebeple iptal edilmesi durumunda, katılımcıların 
İFM’de faaliyette bulunmak üzere yaptıkları 
kira sözleşmesi de kendiliğinden sona erer. Kira 
sözleşmesi tapuya şerh edilmişse yönetici şirketin 
talebiyle şerh terkin edilir. Bu şekilde sona eren 
kira sözleşmelerine konu taşınmazların tahliyesi 
hakkında 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı 
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin 
Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Yönetmelik
MADDE 10- (1) Bu Kanunun uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar 
Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan uygulama 
yönetmeliğinde düzenlenir.

Kurumlar vergisine ve harçlara ilişkin 
ilave muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6 ncı maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan %75 oranı, 
kurumların 2022 ila 2031 yılları vergilendirme 
dönemlerine ait kurum kazançları için %100 
olarak uygulanır. Bu dönemler özel hesap dönemi 
tayin edilen kurumlar için ilgili yıllar içinde 
başlayan hesap dönemlerini kapsar.

Taşınmazlara ilişkin düzenlemeler
MADDE 9- (1) İFM’de bulunan taşınmazlar, 

yalnızca projesinde ve yönetim planında 
belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. 
İFM’de her tür ve ölçekteki, mekânsal plan, 
parselasyon planı, arsa ve arazi düzenlemesi, 
jeolojik ve jeoteknik etüt, mikro bölgeleme, 
harita ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, 
yaptırmaya ve onaylamaya Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir.

(2) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanunu kapsamında kat malikleri 
kurulu, ada temsilciler kurulu ve toplu yapı 
temsilciler kuruluna ait yetkiler İFM’de bulunan 
taşınmazlar açısından 20 yıl süreyle Yönetici 
Şirket tarafından kullanılır.

(3) İFM yönetim planı ve işletme projesi 
yönetici şirket tarafından hazırlanarak re’sen 
tescil ettirilir.

(4) Katılımcı belgesinin herhangi bir 
sebeple iptal edilmesi durumunda, katılımcıların 
İFM’de faaliyette bulunmak üzere yaptıkları 
kira sözleşmesi de kendiliğinden sona erer. Kira 
sözleşmesi tapuya şerh edilmişse yönetici şirketin 
talebiyle şerh terkin edilir. Bu şekilde sona eren 
kira sözleşmelerine konu taşınmazların tahliyesi 
hakkında 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı 
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin 
Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Yönetmelik
MADDE 10- (1) Bu Kanunun uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar 
Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan uygulama 
yönetmeliğinde düzenlenir.

Kurumlar vergisine ve harçlara ilişkin 
ilave muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6 ncı maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan %75 oranı, 
kurumların 2022 ila 2031 yılları vergilendirme 
dönemlerine ait kurum kazançları için %100 
olarak uygulanır. Bu dönemler özel hesap dönemi 
tayin edilen kurumlar için ilgili yıllar içinde 
başlayan hesap dönemlerini kapsar.
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(2) 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 5 yıl süreyle alınmaz. Kanunun 
yürürlük tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş harçlar 
terkin edilmez, tahsil olunanlar iade edilmez.

İstanbul Finans Merkezi Bölgesinin 
yönetilmesine dair geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2- (1) İFM’de tüm altyapı 
ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız 
bölümlerin ve alanların kiralanması ile kamuya 
ait olan ve imar planında belirlenen fonksiyonlar 
doğrultusunda ilgili kurumlara tahsis edilmiş 
alanlar hariç olmak üzere umumi hizmetlere 
ayrılmış yol, meydan, yeşil alan, park ve benzeri 
yerlere dair her türlü yönetim faaliyeti 20 yıl 
süreyle yönetici şirket tarafından gerçekleştirilir.

(2) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanunu kapsamında kat malikleri 
kurulu, ada temsilciler kurulu ve toplu yapı 
temsilciler kuruluna ait yetkiler İFM’de bulunan 
taşınmazlar açısından 20 yıl süreyle yönetici 
şirket tarafından kullanılır.

(2) 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 5 yıl süreyle alınmaz. Kanunun 
yürürlük tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş harçlar 
terkin edilmez, tahsil olunanlar iade edilmez.

Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ait 
taşınmazlar

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Mülkiyeti Sermaye 
Piyasası Kuruluna ait ekli (2) sayılı listede 
belirtilen taşınmaz ile mülkiyeti Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ait ekli 
(3) sayılı listede belirtilen taşınmaz, bedelsiz 
olarak tapuda re’sen yönetici şirket adına 
tescil edilir. Yönetici şirket adına tescil edilen 
taşınmazlar üzerindeki muhdesatın da bedelsiz 
ve hak sahiplerinin onayı aranmaksızın terkini 
gerçekleştirilir ve beyanlar hanesinde aidiyeti 
yönetici şirket adına olacak şekilde kaydedilir. 
Bu fıkra kapsamında yapılacak devir ve işlemler 
veraset ve intikal vergisinden, harçtan, döner 
sermaye bedellerinden ve düzenlenecek kâğıtlar 
damga vergisinden müstesnadır.
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Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ KOORDİNATLI 
KROKİ VE LİSTE



‒ 83 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 338)

TBMM Basımevi - 2022


	başı
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