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KANUN

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU
 

Kanun No. 7412 Kabul Tar�h�: 22/6/2022

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türk�ye Cumhur�yet�’n�n f�nansal rekabet gücünü uluslararası alanda

artırmak, f�nansal p�yasalar �le ürün ve h�zmetler�n gel�şmes�ne ve der�nleşmes�ne katkıda bulunmak, uluslararası
f�nans ve sermaye p�yasalarına entegrasyonu güçlend�rmek ve bu sayede İstanbul F�nans Merkez�n�n önde gelen
küresel f�nans merkezler�nden b�r� olmasını sağlamaktır.

(2) Bu Kanun, İstanbul F�nans Merkez� alanını, İstanbul F�nans Merkez�n�n yönet�lmes�ne ve �şlet�lmes�ne da�r
hükümler�, İstanbul F�nans Merkez�nde gerçekleşt�r�len faal�yetler� ve bu faal�yetlere da�r teşv�k, �nd�r�m, �st�sna ve
muaf�yetler� düzenlemekted�r.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) F�nansal faal�yetler:
1) 20/2/1930 tar�hl� ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymet�n� Koruma Hakkında Kanun,
2) 28/3/2001 tar�hl� ve 4632 sayılı B�reysel Emekl�l�k Tasarruf ve Yatırım S�stem� Kanunu,
3) 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu,
4) 23/2/2006 tar�hl� ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kred� Kartları Kanunu,
5) 3/6/2007 tar�hl� ve 5684 sayılı S�gortacılık Kanunu,
6) 21/11/2012 tar�hl� ve 6361 sayılı F�nansal K�ralama, Faktor�ng, F�nansman ve Tasarruf F�nansman Ş�rketler�

Kanunu,
7) 6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanunu,
8) 20/6/2013 tar�hl� ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat S�stemler�, Ödeme H�zmetler� ve

Elektron�k Para Kuruluşları Hakkında Kanun,
kapsamında bel�rt�len faal�yetler�, h�zmetler� ve �şlemler�,
b) F�nansal kuruluşlar: F�nansal faal�yette bulunan tüzel k�ş�ler�, bunların şubeler�n�, �rt�bat bürolarını,

tems�lc�l�kler�n� ve ulusal varlık fonlarını,
c) İFM: Ekl� (1) sayılı koord�natlı krok� ve l�ste �le tesp�t ed�len İstanbul F�nans Merkez� Bölges�n�,
ç) Kapsam dışı alan: İFM sınırları �çer�s�nde yer alan, of�s alanı dışında kalan ve of�s kullanım amacı dışına

özgülenm�ş alışver�ş merkez�, otel ve benzer� yerlerden oluşan alanı,
d) Katılımcı: Katılımcı belges� alarak of�s alanında faal�yet gösterecek gerçek ve tüzel k�ş�ler�, bunların

şubeler� �le tems�lc�l�kler�n�, ad� ortaklıkları, �rt�bat bürolarını, bölgesel yönet�m merkezler�n� ve ulusal varlık fonlarını,
e) Katılımcı belges�: Katılımcıya of�s alanında yer alan �lg�l� bağımsız bölüm ve ortak alanlardan yararlanma

�mkânı veren; düzenlenmes�ne, askıya alınmasına ve �ptal ed�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasların uygulama
yönetmel�ğ�nde bel�rlend�ğ� belgey�,

f) Of�s alanı: Katılımcı belges� almak suret�yle İFM sınırları �çer�s�nde kullanılab�len, of�s kullanım amacına
özgülenm�ş bağımsız bölümlerden oluşan alanı,

g) Yönet�c� ş�rket: Bu Kanun kapsamında ver�len görev ve yetk�ler� kullanmak üzere Türk�ye Varlık Fonu
tarafından kurulan ve özel hukuk hükümler�ne tab� olarak faal�yet gösteren anon�m ş�rket�,

�fade eder.
Alan ve katılımcı belges�
MADDE 3- (1) Ekl� (1) sayılı koord�natlı krok� ve l�ste �le tesp�t ed�len alan, bu Kanun ve �lg�l� d�ğer kanunlar

kapsamında yer alan faal�yetler�n yürütüleceğ� İFM olarak bel�rlenm�şt�r.
(2) Kapsam dışı alan hakkında 6 ncı, 7 nc� ve 8 �nc� maddeler uygulanmaz.
(3) Of�s alanında faal�yet göstermek üzere katılımcılara Cumhurbaşkanlığı F�nans Of�s� tarafından katılımcı

belges� ver�l�r.
(4) Katılımcı belges� ver�lmes�ne, katılımcı belges� muaf�yet koşullarına, katılımcı belges�n�n askıya alınması

ve �ptal�ne �l�şk�n hususlar dâh�l katılımcı belges�ne da�r usul ve esaslar uygulama yönetmel�ğ�nde düzenlen�r.
Tek durak büro
MADDE 4- (1) Katılımcıların faal�yetler�ne �l�şk�n �z�n, ruhsat, l�sans ve benzer� onay başvuruları �le bunların

çalışanlarına ve bu çalışanların bakmakla yükümlü olduğu k�ş�lere �l�şk�n �z�n ve onay g�b� başvuruların yapılab�lmes�
ve bu başvuru süreçler�n�n hızlandırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının �lg�l� b�r�mler�n�n görev alacağı tek
durak büro oluşturulur.

(2) Tek durak büroda; Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı, Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı,
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, İç�şler� Bakanlığı, T�caret Bakanlığı tems�lc�ler� �le bu bakanlıklarca gerekl� görülmes�



hâl�nde bunların bağlı, �lg�l�, �l�şk�l� kuruluşları veya bu bakanlıkların denet�m�nde olan kamu kurum ve kuruluşlarının
tems�lc�ler� ve �lg�l� �lçe beled�yes� tems�lc�ler� yer alır.

(3) İFM’de gerçekleşt�r�lecek �ş ve �şlemler�n tek elden tak�b�n� yapmak ve tek durak büroda yer alan kamu
kurum ve kuruluşları arasındak� koord�nasyonu sağlamak amacıyla tek durak büro, �lg�l� mevzuat hükümler� saklı
kalmak kaydıyla, Cumhurbaşkanlığı F�nans Of�s� tarafından sevk ve �dare ed�l�r. İht�yaç duyulması hâl�nde farklı
bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları da tek durak büroya dâh�l ed�leb�l�r. Tek durak büronun �şley�ş�ne da�r usul ve
esaslar uygulama yönetmel�ğ�nde düzenlen�r.

F�nansal h�zmet �hracatı
MADDE 5- (1) Katılımcı belges� alarak f�nansal faal�yet gösteren kuruluşların yurt dışında yerleş�k k�ş�lere

sundukları f�nansal h�zmetler, h�zmetten n�ha� olarak yurt dışında faydalanılması koşuluyla, f�nansal h�zmet �hracatı
olarak değerlend�r�l�r.

(2) F�nansal kuruluşların kend� nam ve hesabına gerçekleşt�rd�kler� türev �şlemler�, portföyler�ne varlık alma
veya portföyler�nden varlık satma �şlemler� �le yurt �ç�nde yerleş�k k�ş�ler�n tasarruflarını yurt dışına çıkaran
faal�yetler�, h�zmetler� ve �şlemler� f�nansal h�zmet �hracatı olarak değerlend�r�lmez.

Verg� ve d�ğer mal� yükümlülüklere �l�şk�n �st�sna ve �nd�r�mler
MADDE 6- (1) Katılımcı belges� almış f�nansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleşt�r�len f�nansal h�zmet

�hracatı n�tel�ğ�ndek�;
a) Faal�yetler kapsamında elde ed�len kazançların %75’� kurumlar verg�s� matrahının tesp�t�nde, kurumlar

verg�s� beyannames� üzer�nde ayrıca göster�lmek şartıyla, kurum kazancından �nd�r�l�r.
b) İşlemler �le bu �şlemler neden�yle lehe alınan paralar banka ve s�gorta muameleler� verg�s�nden müstesnadır.
c) Faal�yetlere �l�şk�n �şlemler her türlü harçtan, bu �şlemlere �l�şk�n düzenlenen kâğıtlar damga verg�s�nden

müstesnadır.
(2) Katılımcı belges� almış f�nansal kuruluşların İFM’de �st�hdam ett�kler� personele ödenen aylık ücret�n

gerçek saf� değer�n�n; yurt dışında en az beş yıllık meslek� tecrübeye sah�p k�ş�lerde %60’ı, yurt dışında en az on yıllık
meslek� tecrübeye sah�p k�ş�lerde �se %80’� gel�r verg�s�nden müstesnadır. Bu fıkra kapsamında bel�rt�len �st�sna,
İFM’de çalışmaya başlamadan öncek� son üç yılda Türk�ye’de çalışmamış olan personel�n ücret gel�rler�ne uygulanır.

(3) İFM’de yer alan taşınmazların k�ralanmasına da�r �şlemler her türlü harçtan ve bu �şlemlere �l�şk�n
düzenlenen kâğıtlar damga verg�s�nden müstesnadır.

(4) En az üç ülkede akt�f olarak faal�yet gösteren katılımcıların bölgesel haz�ne ve f�nansal yönet�m merkezler�
hakkında da bu madde hükümler� uygulanır.

Ortak düzenlemeler
MADDE 7- (1) Katılımcıların tutmak zorunda oldukları defterler �le düzenleyecekler� belgeler�n yabancı para

b�r�m�yle tutulab�lmes� ve düzenleneb�lmes�ne �l�şk�n olarak, 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu �le
13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanunu hükümler�ne bağlı olmaksızın düzenleme yapmaya Haz�ne ve
Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.

(2) Katılımcıların kend� aralarında ve İFM’de yürüttükler� faal�yetler kapsamında düzenlenen her nev�
muamele, mukavele ve muhabere hakkında 10/4/1926 tar�hl� ve 805 sayılı İkt�sad� Müesseselerde Mecbur� Türkçe
Kullanılması Hakkında Kanunun 1 �nc� ve 3 üncü maddeler� uygulanmaz.

(3) Katılımcıların kend� aralarında İFM’de yürüttükler� faal�yetler kapsamında, katılımcıların faal�yetler�n�n
tab� olduğu mevzuata aykırı olmaması kaydıyla, özel hukuka tab� olarak yaptıkları her nev� �şlem ve sözleşmelerde
serbestçe hukuk seç�m� yapılab�l�r.

(4) En az üç ülkede akt�f olarak faal�yet gösteren katılımcıların bölgesel haz�ne ve f�nansal yönet�m merkezler�
hakkında da bu madde hükümler� uygulanır.

Yabancı personel �st�hdamı
MADDE 8- (1) İFM’de faal�yet gösterecek katılımcılar �le en az üç ülkede akt�f olarak faal�yet gösteren

katılımcıların bölgesel haz�ne ve f�nansal yönet�m merkezler�, Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı tarafından
28/7/2016 tar�hl� ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca düzenlenen çalışma �zn� �le yabancı uyruklu
personel çalıştırab�l�r. Bu kapsamda yapılacak çalışma �zn� başvuruları 6735 sayılı Kanunun 16 ncı maddes�
çerçeves�nde �st�sna� olarak değerlend�r�l�r.

Taşınmazlara �l�şk�n düzenlemeler
MADDE 9- (1) İFM’de bulunan taşınmazlar, yalnızca projes�nde ve yönet�m planında bel�rlenen amaçlar

doğrultusunda kullanılab�l�r. İFM’de her tür ve ölçektek� mekânsal plan, parselasyon planı, arsa ve araz� düzenlemes�,
jeoloj�k ve jeotekn�k etüt, m�kro bölgeleme, har�ta ve kentsel tasarım projeler� yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya
Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı yetk�l�d�r.

(2) İFM yönet�m planı ve �şletme projes�, yönet�c� ş�rket tarafından hazırlanarak resen tesc�l ett�r�l�r.
(3) Katılımcı belges�n�n herhang� b�r sebeple �ptal ed�lmes� durumunda, katılımcıların İFM’de faal�yette

bulunmak üzere yaptıkları k�ra sözleşmes� de kend�l�ğ�nden sona erer. K�ra sözleşmes� tapuya şerh ed�lm�şse yönet�c�
ş�rket�n taleb�yle şerh terk�n ed�l�r. Bu şek�lde sona eren k�ra sözleşmeler�ne konu taşınmazların tahl�yes� hakkında



4/12/1984 tar�hl� ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Z�lyedl�ğ�ne Yapılan Tecavüzler�n Önlenmes� Hakkında Kanun
hükümler� uygulanır.

Yönetmel�k
MADDE 10- (1) Bu Kanunun uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar �le d�ğer hususlar Cumhurbaşkanı

tarafından çıkarılan uygulama yönetmel�ğ�nde düzenlen�r.
Kurumlar verg�s�ne ve harçlara �l�şk�n �lave muaf�yet
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan %75 oranı, kurumların 2022

�la 2031 yılları verg�lend�rme dönemler�ne a�t kurum kazançları �ç�n %100 olarak uygulanır. Bu dönemler özel hesap
dönem� tay�n ed�len kurumlar �ç�n �lg�l� yıllar �ç�nde başlayan hesap dönemler�n� kapsar.

(2) Katılımcı belges� almış f�nansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubeler�nden, 2/7/1964 tar�hl� ve
492 sayılı Harçlar Kanunu gereğ�nce alınması gereken f�nansal faal�yet harçları, bu Kanunun yürürlük tar�h�nden
�t�baren beş yıl süreyle alınmaz. Kanunun yürürlük tar�h� �t�barıyla tahakkuk etm�ş harçlar terk�n ed�lmez, tahs�l
olunanlar �ade ed�lmez.

İstanbul F�nans Merkez� Bölges�n�n yönet�lmes�ne da�r geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 2- (1) İFM’de tüm altyapı ve üstyapının �şlet�lmes�, yönet�lmes�, bağımsız bölümler�n ve

alanların k�ralanması �le kamuya a�t olan ve �mar planında bel�rlenen fonks�yonlar doğrultusunda �lg�l� kurumlara
tahs�s ed�lm�ş alanlar har�ç olmak üzere umum� h�zmetlere ayrılmış yol, meydan, yeş�l alan, park ve benzer� yerlere
da�r her türlü yönet�m faal�yet� y�rm� yıl süreyle yönet�c� ş�rket tarafından gerçekleşt�r�l�r.

(2) 23/6/1965 tar�hl� ve 634 sayılı Kat Mülk�yet� Kanunu kapsamında kat mal�kler� kurulu, ada tems�lc�ler
kurulu ve toplu yapı tems�lc�ler kuruluna a�t yetk�ler İFM’de bulunan taşınmazlar açısından y�rm� yıl süreyle yönet�c�
ş�rket tarafından kullanılır.

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.

27/6/2022
 

Ek� �ç�n tıklayınız.
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