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          ÖZ 

Dünyamız yaşlandıkça, daha genç ve yeni sistemler ile insanoğlunun yaşam kalitesi ve 

refahına hizmet eden yapılar geliştirilmektedir. Dünya kentleri nüfus, kültür, turizm gibi 

konularda sınıflandırıldıkları gibi; uluslararası iş, ticaret ve dolayısıyla finansal hizmetler 

konusunda da sınıflandırmalar yapılmakta ve bazı kentler ön plana çıkmaktadır. Bu niteliği 

haiz, uluslararası etkiye sahip olan kentler ancak iki ya da üç tane olarak belirtilmektedir. 

Nüfus yoğunluğu, tarihi, kültürel yapısı ve turizmi ile dünya kenti olan İstanbul’un; global 

ölçekte etkiye sahip bir ekonomi ve finans merkezi olması konusu da başta hükümet olmak 

üzere otoritelerin gündemindedir. İstanbul’un uluslararası etkiye sahip finans merkezi olması 

için çeşitli girişimler yapılmış, İFM (İstanbul Uluslararası Finans Merkezi) projesi, 10. 

Kalkınma Planında ’’Öncelikli Dönüşüm Programı’’ başlığı ile yer almış ve çalışmalara 

başlanmıştır. İFM için bazı hedefler konulmuş ve bu doğrultuda yapılmakta olan çalışmalar, 

beklentiler belirlenmiştir. Bu girişimin başarı sağlayabilmesi ve etkinliğini sürdürebilmesi için 

çeşitli konularda düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bunların başında mali 

mevzuatımızın düzenlenmesi ve uluslararası aktörlere cazip bir seçenek haline getirilmesi 

gerekmektedir. 
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Abstract 

As our world gets older, younger and new systems are being developed that serve the 

quality of life and wellbeing of the human being. As world cities are classified in such 

subjects as population, culture, tourism; International business, trade, and therefore financial 

services, and some cities are emerging as the forefront. Only two or three cities with this type 

of international influence are mentioned. Istanbul, which is the world city with its population 

density, history, cultural structure and tourism, the issue of being an economy and financial 

center with global scale influence is on the agenda of the authorities, especially the 

Government. Various initiatives have been made in order for Istanbul to become a financial 

center with international influence and the IFC (Istanbul International Finance Center) project 

has been included with the title of the Priority Transformation Program in the 10th 

Development Plan and started to work. Some targets have been set for the IFC, and studies, 

expectations have been set in this direction. Regulations should be made on various issues so 

that this initiative can be successful and sustain its effectiveness. The first of these needs to be 

regulated by our financial legislation and made an attractive option for international actors. 
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GİRİŞ 

 
İstanbul ülkemizin 81 ili içerisinde şüphesiz ki pek çok yönüyle en önemli ilimizdir. 

Bu önem hem geçmişten gelen tarihi ve kültürel dokusu hem de medeniyet inşamızın en 

güzide yapı ve sistemlerini barındıran merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Tarihte birçok 

medeniyet ve imparatorluğa başkentlik yapan bu dünya kenti Cumhuriyet sonrasında başkent 

olmasa da genç Cumhuriyet’in en önemli ekonomi, ticaret, kültür, sanat ve turizm başkenti 

olmuştur.  

 Dünya üzerinde medeniyetler ve tarihe yön vermiş devletlerin varoluşları ile birlikte 

var olan önemli kentlerin birçoğu zamanla önemlerini yitirmişken; İstanbul gerek stratejik 

konumu, gerek doğası ve iklimi ve gerekse de ticaret merkezi olma özelliğiyle günümüzde de 

önemini korumaktadır. 

 Küresel sistemlerin her konuda benzeştiği ve tek tipleştiği bir dünya düzeninde 

şüphesiz ki; para ve türevi enstrümanlar çok önemli bir konum kazanmıştır. Yeni finansal 

sistemler ile birlikte bugün ticaret alanları genişlemiş, ödeme sistemlerinde çok büyük 

kolaylıklar sayesinde mal ve hizmet dolaşımları uluslarüstü bir hal almıştır. Paranın karşılık 

olarak banknot ya da diğer değerli madenler ile temsil edilmesinden, bugün farklı bir düzeye 

geçilerek ‘sanal’ diye tabir edilen ve tamamen internet ortamında tek tuşla aktarım yapılabilir 

düzeye gelmiştir. Bu kolaylık tabi olarak bazı mevzuat ve protokollere takılarak bazı ülke 

veya bölgelerde dolaşım sorunlarına sebep olmaktadır. Bu durum stratejik, sosyal ve 

ekonomik açıdan avantajlı bazı merkezlerin; çeşitli yasal ve alt yapısal düzenlemeler 

yapılarak daha cazip ve parasal akımların yoğun olduğu finansal merkezlere 

dönüştürülmesine olanak sağlamıştır.  

Tarih boyunca ekonomik ve politik anlamda öne çıkan pek çok şehir görülmüştür. 

Zaman içinde çoğu önemini yitirmiş, yerlerini başka merkezler almıştır. Global şehir, ya da 

“dünya şehri” denildiğinde hemen herkesin aklında belli isimler şekillenmektedir. Fakat 

“dünya şehri” olmanın açık bir tanımı yoktur. Bir kentin genel anlamda “dünya şehri” ya da 

“global merkez” olarak tanımlanabilmesi için çok geniş bir alanda çeşitli kriterler 

kullanılabilmektedir. Örneğin, banka aktiflerinin toplamı, iletişim ve ulaşım altyapısı, 

konuşulan dil çeşitliliği, suç oranı, konser salonu sayısı gibi. Bu durum aslında “küresel 

merkez” olmanın doğal bir sonucudur. Çünkü birkaç kriterle öne çıkan şehirler (örneğin, vergi 

cenneti, moda merkezi, turizm merkezi, liman şehri vb.) tam anlamıyla küresel merkez olarak 

kabul edilmemektedir. Öte yandan, genel anlamdaki küresel merkezlerin insan yaşamının 

hemen her alanına (eğitim, ulaşım, eğlence, iş alanı çeşitliliği vb.) ilişkin geniş olanaklar 

sunduğu da bilinmektedir. 

 

Bir şehrin küresel merkez haline gelmesi için, insan hayatının gerektirdiği ihtiyaçları 

bir bütün halinde karşılayabilmesi ve yaşam kalitesini artırması gerekmektedir. Dolayısıyla 

küresel merkez olma hedefi, çok geniş bir perspektifle ve bütünsel bir yaklaşım içinde ele 

alınmalıdır. Global merkezlerin haricinde belli sektörlerde ve iş alanlarında uzmanlaşmış 

şehirler de görülmektedir. Hatta bu tür uzmanlıklar üzerine yoğunlaşan şehirlere daha sık 

rastlanmaktadır. Örneğin Milano moda merkezi, Barselona turizm merkezi, Lüksemburg 

yatırım fonu merkezi, Frankfurt bankacılık merkezi, Zürih özel bankacılık merkezi, Dublin 

finansal sektörün operasyonel işlemlerinin (back-office) merkezi, Brüksel hukuk 

hizmetlerinin merkezidir. Global finans merkezi denildiğinde ise, iki şehir diğerlerine kıyasla 

açık farkla öne çıkmaktadır; New York ve Londra
(1)

.  
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Günümüz ticaret ve ekonomik faaliyetlerin merkezi konumunda bulunan Kuzey 

Amerika ülkeleri, Avrupa Birliği,  Çin, Hindistan ve özellikle petrol ve doğalgaz gibi doğal 

kaynaklarından dolayı Arap Yarımadası gibi bölgelerin; yoğun finansal faaliyetlerin yapıldığı 

ve ticaret hacimlerinin yüksek olduğu bölgeler olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bu 

doğal yapıyı tamamlayıcı çeşitli yasal düzenlemeler (vergi sistemleri, bankacılık alt yapısı, 

sigortacılık sistemleri, borsalar, vergi cennetleri vb.) ile dünya üzerinde en tepe konumunda 

finans merkezleri oluşmuştur. Fakat ilerleyen kısımlarda da değinileceği gibi bir merkezin 

uluslararası finans merkezi sayılabilmesi için bazı kriterlerin var olduğu ve bunları sağlayan 

iki ya da üç (New York, Londra ve Şangay) merkezin kabul gördüğü anlaşılmaktadır. 

 Globalleşme ile birlikte, dünya ticaretinin tek bir yerden yönetilememesi ve çeşitli 

merkezlerden yönetilmesi durumu ortaya çıkmıştır. Bu konuda uluslararası düzeyde etkin 

finansal merkezler oluşturulmuştur. Bu süreçle birlikte, uluslararası iletişim ağları gelişmiş 

finansal merkezler, bu konuda belirleyici hale gelmiştir. Finansal operasyonların dünya 

yüzeyinde yayılması konusunda ise sadece gelişmiş birkaç finansal merkezi belirleyicidir. 

Bunlardan uluslararası sayılabilecek ilk ikisi, kaynak ve insan kaynağının yoğunlaştığı New 

York ve Londra’dır. Bu iki merkez geleceğin çok kritik ve karmaşık finansal işlemlerini 

yönetmektedir. İkinci olarak, nispeten daha küçük ekonomi merkezlerinin bağlantılarında başı 

çekecek olan, Avrupa’nın parasal ve ekonomik birliğinin desteği ile Paris ve Frankfurt’tur. 

Hong Kong ve Tokyo güçlü yapıları ile olası Asya krizi için puslu bir bekleyiş içinde olsa da 

güçlü merkezler konumundalar. Singapur ve Sidney pozisyonlarını takviye etmiş olmakla 

birlikte; Bu merkezlerin Hong Kong ve Tokyo gibi güçlü merkezlerin konumlarını almaları 

şimdilik öngörülmemektedir. Ancak bunlar yine de güçlü finans merkezleri konumundalar. 

Petrol ve doğal kaynakları sayesinde Dubai ve Katar gibi merkezler de -özellikle vergi 

düzenlemeleri sayesinde- uluslararası finansal işlemeler için yoğunlaşan merkezlerdendir. 

 Dünya haritası üzerinde New York, Londra, Frankfurt, Singapur, Hong Kong, Tokyo 

ve daha aşağılarda yer alan Arap ülkelerinin tam merkezinde yer alan İstanbul pozisyon 

yönünden çok ciddi bir potansiyele sahipken, operasyonel anlamda ancak 30 merkez içinde 

son sıralarda kendisine yer bulabilmektedir. Bu konuda yapılan çeşitli girişimler sonucu İFM 

(İstanbul Uluslararası Finans Merkezi) strateji belgesi ve eylem planlarında öngörülen hedef 

ilk olarak 25 merkez içerisinde yer almak şeklindedir. Bu hedef, başlangıç için bir 

konumlandırma çabasından öteye geçmezken; yapılacak olan altyapı çalışmaları, çeşitli 

hukuksal ve mali çalışmalar ve düzenlemeler ile İstanbul’un ilk 10 merkez arasına girmesi 

amaçlanmaktadır. 

İFM yerel olarak İstanbul’a has bir proje gibi görünse de ülkemizin prestiji, küresel 

güç olma girişimlerinin desteklenmesi konusunda ve istihdam, nitelikli insan kaynağı çekme 

gibi konularda, başta Ülkemize ve İslam coğrafyasına çok büyük katkılar sunabilecek bir 

girişimdir, projedir, eylemdir. Bir merkezin uluslararası nitelikte insan kaynağını çekebilmesi 

için çeşitli konularda küresel standartlara yaklaşmış olması, siyasi ve ekonomik istikrarın 

sağlanmış olması, vergi ve finansal yargı mevzuatının münhasıran düzenlenmiş olması 

gerekmektedir. Ülkemizin coğrafi konumundan dolayı bazı sıkıntılar geçirmekte olduğu 

bilinse de 2003-2010 döneminde yakaladığımız istikrar ortamının yakalanması ve Avrupa 

Birliği’ne uyum konusunda yapılan çeşitli reformlara kaynaklık edecek içsel dinamiklerin 

harekete geçirilerek eyleme geçilmesi gerekmektedir.  

İFM (İstanbul Uluslararası Finans Merkezi) kuruluş çalışmaları, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi ve Kalkınma Bakanlığı sorumluluğunda diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 

çalışmaları ile devam etmektedir. Ülkemizin Ortadoğu, Asya ülkeleri ve özellikle Arap 



sermayesi üçgeninde yer alması ve Batı finansal sistemlerine en çok entegre olan ülkelerden 

biri olması; İslami sermaye için de önemli bir yer haline gelmesine olanak sağlamaktadır. Son 

yıllarda çok önem atfedilen İslami Finans sisteminin işler hale getirilerek, İFM çatısı altında 

etkin şekilde kullanılması için gerekli vergisel, yasal ve altyapısal düzenlemelerin de 

tamamlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, bu yolla başta bölgesel bir merkez olacak olan 

İFM’nin sonraki süreçte uluslararası geçişlerin ve ticaretin merkezi olması için yapılabilecek 

çalışmalara değinilerek; İFM’nin ana yapısında kaydedilen ilerleme ve öngörülen vergisel 

düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir. 

DÜNYA’DA FİNANS MERKEZLERİ  

Finans merkezleri; bankaların ve diğer finansal kuruluşların yoğunlaştığı, işlem 

hacmi yüksek likit piyasaların bulunduğu, yeni finansal piyasaların varlığını sürdürmesine ve 

gelişmesine imkân veren, finansal faaliyetlerin diğer merkezlerden daha etkin ve hızlı bir 

şekilde yapılabildiği yerler olarak tanımlanmaktadır
2
. 

 

Gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisinde artan ağırlığı finans merkezlerinin son 

dönemde yeni bir rekabet alanı olarak ortaya çıkmasına yol açmıştır. Londra, New York ve 

Hong Kong gibi yerleşik küresel finans merkezleri konumlarını korumakla birlikte, başta 

Asya olmak üzere hemen her kıtada çeşitli kentlerin bölgesel finans merkezi olma vizyonu 

öne çıkarmaktadır. Bu kapsamda; Asya’da Şangay ve Seul yükselişte olan kentler arasında yer 

alırken, Doğu Avrupa’da Moskova, Varşova ve Viyana; Güney Amerika’da Sao Paulo, Orta 

Asya’da Almatı, Körfez’de Dubai ve Katar bu iddiayı taşıyan kentler olarak göze 

çarpmaktadır. 

 

Bir kentin ya da metropolün uluslararası nitelik kazanması ve bu niteliğinin ekonomik 

ve finansal konularda uluslarüstü etki oluşturacak düzeyde yoğunlaştırılması konusu, tarihsel 

sürece dayanır ve bu sürecin sistematik olarak iyi yönetilmesini gerektirir. Uluslararası bir 

finans merkezi sayılan Londra metropolünün; halen geçerliliğinin devam ettiren bir yönetim 

uygulaması ile yönetilip sürdürülebilir bir sisteme kavuşturulduğu göz ardı edilmemelidir. 

Uluslararası bir finansal merkez olma hedefiyle 2004 yılında hizmete giren (DIFC) Dubai 

Uluslararası Finans Merkezi
3
; bankacılık, sigorta, para türevi ürünler ve borsa gibi finansal 

alanlarda yapılanmaya önem vermiştir. Özellikle kazançlardan ‘0’ vergi alınması 

uygulamasından dolayı bugün ‘vergi cenneti’ olma özelliği ile dikkat çekmektedir. Bu 

durumun istenilen bir sonuç mu, yoksa süreç ile gelinen bir nokta mı olduğu ayrı bir tartışma 

konusu iken; uluslararası olma yolunda üretilen nitelikli iş gücü imkânı, cazip yatırımlar 

çekme gücü, kaynak akışının yoğunlaşması gibi sonuçlar itibariyle amacına ulaştığı 

söylenebilir. 

 

Bir merkezin ’’Uluslararası Finans Merkezi’’ sayılabilmesi için çeşitli araştırmalar ile 

belirlenmiş bazı kıstaslar özetle
4
; 

- Pazarlara ve müşterilere yakınlık,  

- Nitelikli işgücünün varlığı, 

- Diğer şehirlere ve uluslararası noktalara ulaşım kolaylığı, 

- Telekomünikasyon altyapı kalitesi, 

- İşgücü maliyeti, 

- Vergi, teşvik vb. olanaklarla devletin iş âlemi için yarattığı ortam, 
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- Ofis alanlarının değeri,  

- Ofis alanlarının bulunabilirliği, 

- Konuşulan diller,  

- Şehir içi ulaşımın kolaylığı,  

- Çalışanların yaşam kalitesi,  

- Hava kirliliği olmaması, 

Olarak sayılabilir. 

 

Yukarıda sıralanan kıstasların birçoğu gelişmiş ülkeler ve kısmen de gelişmekte olan ülkelerin 

bazı seçkin kentlerine has temel özelliklerdir. Bu niteliklere sahip kentlerin bir kısmı, alt 

yapıları ve yasal düzenlemeleri ile birlikte siyasi ve ekonomik istikrarları sayesinde finansal 

alanda küresel ölçekte merkezler haline gelmişlerdir. Bu kıstaslara ek olarak özel nitelikteki 

(stratejik, coğrafi, nüfus ve demografik yapı) özelliklerinden dolayı merkez olabilecek 

konumda bulunan kentler içerisinde olup bu hüviyete kavuşturulamayan yerler de 

bulunmaktadır. Bu yönden bakıldığında; İstanbul’un İslami Finans konusunda iyi bir 

konumlandırma çalışması ile çok öne çıkabilir ve etkili bir merkez olabileceği 

öngörülmektedir. 

 

İFM (İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ) 

İstanbul, giriş kısmında da değinilmeye çalışıldığı gibi, henüz uluslararası düzeyde 

finans merkezi olmaya uzak olmakla birlikte; önemli bir bölgesel finans merkezi olmak için 

gerekli niteliklere sahiptir. İFM Strateji Belgesi ve İFM Eylem Programı belgelerinde de ilk 

olarak; yapılanmasının tamamlanması, prestij çalışmalarının yapılması, uluslararası firmalara 

merkez kurmaları için cazip hale getirilmesi, kamu kurumlarının merkezlerinin fiziki olarak 

belirlenen bölgeye taşınması, bu doğrultuda gerekli, mali, idari, yargısal mevzuat 

çalışmalarının tamamlanması düşünülmektedir. Sonraki süreçte yapılacak olan çalışmalar ve 

konjonktürel gelişmelere uygun planlamalar ile İstanbul’un uluslararası bir merkez haline 

getirilmesine yönelik olacaktır. 

Aşağıda zaman çizgisi halinde sunulan İFM çalışmalarının, gerekli altyapı ve buna 

uygun üstyapı çalışmalarının devam ettiği, idari yapılanmasının tamamlandığı ve işlerlik 

açısından kurumlar arası işbirliği için çeşitli düzeylerde çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 

Kronolojik Olarak İFM Uygulama Süreci
5
: 

- İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması 28 Haziran 2006 tarihinde TBMM’de 

onaylanan 9. Kalkınma Planı’nda yer almıştır. 

- Türkiye Bankalar Birliği tarafından İstanbul’da 2008 yılı temmuz ve ağustos 

aylarında yapılan toplantılarda dönemin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Nazım EKREN başkanlığında İFM konusu görüşülmüştür. 

- 20 Ocak 2009 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan toplantı ile İFM 

Strateji Belgesinin hazırlanmasına karar verilmiş ve bu konular ile ilgili çalışma 

grupları oluşturulmuştur. 

- 9 Mart 2009 tarihinde Ön Gelişim Raporu hazırlanmıştır. 

- 2Ekim 2009 İFM Strateji ve Eylem Planı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

- 6-7 Ekim tarihinde İFM Strateji Belgesi açıklanmıştır. 

- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi Abant Çalıştayı, 31 Mayıs – 03 

Haziran 2009 tarihinde yapılmıştır. 
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- 1 Mayıs 2010’da İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) idari yapılanması 

kurulmuş, DPT Müsteşarlığına İFM Koordinatörlüğü verilmiştir. (2010/11 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi) 

- 1 Mayıs 2010’da İFM Yüksek Konseyi oluşturulmuştur. (2010/11 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi) 

- 1 Mayıs 2010’da Ulusal Danışma Kurulu’nun oluşturulmuştur. (2010/11 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi) 

- 1 Mayıs 2010’da Çalışma Komiteleri ve Yüksek Konsey’e tavsiyede bulunmak üzere 

İFM Uluslararası Danışma Konseyi oluşturulmuştur. (2010/11 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi)  

- İFM Programı Eylem Planı yürürlülüğe konmuştur. (16/02/2015 tarihli ve 2015/3 

sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı) 

- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu (İFMKK) 

oluşturulmuştur. (2016/24 sayılı Başbakanlık Genelgesi) 

- 2010/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır. (2016/24 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi) 

 

Son çıkarılan Başbakanlık Genelgesi ile, ‘İFM çalışmalarının daha hızlı ve etkin bir 

şekilde yürütülmesinin temini amacıyla; temel politika ve stratejileri belirlemek, ilgili kurum 

ve kuruluşların faaliyetlerini yönlendirmek, sorunların çözümü için gerekli tedbirleri almak, 

mevzuat düzenlemelerini yapmak, bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemleri koordine etmek, 

karar almak ve uygulamaları takip etmekle görevli İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 

Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur’ denilerek 2010 yılında 11 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Önceki genelge (2010/11) ile İFM Yüksek Konseyi, İFM Ulusal Danışma Kurulu, 

İFM Koordinatörlüğü, Çalışma Komiteleri, İFM Uluslararası Danışma Kurulu gibi ana 

organlar düzenlenmişti. Yeni bir yöntem izlenerek yapılanmaya gidileceği sinyalini veren bu 

son genelge (2016/24) ile İFM’nin daha hızlı ve etkin şekilde işlemesi için İFMKK (İstanbul 

Uluslararası Koordinasyon Kurulu) oluşturulmuştur. İFMKK, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

sekretaryasında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı’nın 

başkanlığında; Hazine’den sorumlu Başbakan Yardımcısı, Adalet, Çevre ve Şehircilik, 

Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Maliye ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlıklarından oluşturulmuştur. Bu yeni düzenleme ile daha önceki toplantılar ile 

oluşturulan komiteler varlıklarını sürdürecek olup Ulusal ve Uluslararası Danışma Kurulları 

ve Kalkınma Bakanlığı’na verilmiş bulunan koordinatörlük görevi fonksiyonları iptal 

edilmiştir. 

 

İFM çalışmaları; ‘İstanbul, öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel finans 

merkezi olacaktır’ vizyonu ile yürütülecektir.
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Yapılan düzenlemelere göre İFM organizasyon şeması aşağıdaki gibidir

 
 

İFM BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER: 

İFM’nin idari, fiziki, alt yapı, tanıtım-imaj, yasal ve mali mevzuat gibi alanlarda 

kurulumunun tamamlanması için her bir konuya münhasır 8 adet komite teşkil edilmiştir ve 

bu komiteler ilgili oldukları konularla doğrudan sorumlu bulunan kurumların en üst yetkilileri 

tarafından başkan sıfatıyla temsil edilmektedir. Bunlar, Hukuk Komitesi, Piyasalar ve 

Enstrümanlar Komitesi, Vergi Komitesi, Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve Komitesi, 

Altyapı Komitesi, Teknoloji Komitesi, Tanıtım ve İmaj Komitesi, İnsan Kaynakları 

Komitesi’dir. Çalışmamızın ana eksenini teşkil eden mali mevzuat ve özellikle vergi alanında 

yapılabilecek düzenleme ve uygulamaların, araştırılması, incelenmesi ve İFM çatısı altında 

gerekli çalışmaların yapılması konuları ile ilgilenen Vergi ve Hukuk Komiteleri, 

Bakanlıklarının müsteşar yardımcısı sıfatıyla temsil edilmektedirler.  

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin yapılanmasında etkili ve istenilen sonuca 

ulaşılabilmesi için, şüphesiz başta vergi mevzuatı olmak üzere; bankacılık konusunda ve mali 

konularda mevzuat düzenlemelerinin oluşturulması gerekmektedir. Fon oluşturmak ve 

tasarrufları bankacılık sistemine aktarmak için oluşturulan Türkiye Varlık Fonu ve Zorunlu 

Bireysel Emeklilik Sistemi; güvence açısından oluşturulan Uluslararası Tahkim otoritesinin 

ülkemizde de işler hale getirilmesi gibi adımlar finansal alanda istenilen sonuçların önünün 

açabilecek nitelikte önemli adımlardır. 

 

İslami bankacılığın üzerinde durulması, bu konuda kamu bankaları tarafından katılım 

bankacılığı alanında hizmet verecek yeni şirketlerin kurulması, İran ile olan ticari ilişkilerin 

bu sistemler üzerinden yapılması için çeşitli adımlar atılması İFM’nin işlerliği ve etkinliği için 

önemlidir. 

 

10. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında oluşturulan Finansal Hizmetler Özel 

İhtisas Komisyonu tarafından oluşturulan rapora göre
7
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’’• Sektörde denetim ve gözetimin kesinlikle azaltılmaması, ancak yatırımları caydırıcı yönde 

olmamasının sağlanması, 

• Daha sağlıklı bir finansal sistemin oluşturulması için bankacılık dışı finansal sektörün 

gelişmesi ve büyümesinin desteklenmesi, 

• Bankaların gerek yurtiçine gerekse yurtdışına yönelik ürün çeşitliliğinin ve alternatif fon 

kaynakları sağlaması, 

• Finansal kiralamanın İslami prensiplere uygunluğu ve bu sektörün yakın çevremizdeki 

ülkelerle ticaretimizi arttıracağı düşünüldüğünde, sektörün gelişimi açısından gerekli tüm 

yasal düzenlemelerin yapılması, 

• İzinsiz halka arzların önlenebilmesi için mevcut durumda yasal düzenlemesi bulunan 

kâr/zarar ortaklığı yapılanmasına uygun faizsiz finansal araçların ihracına işlerlik 

kazandırmaya yönelik düzenlemelerin yapılması, 

• İstanbul’un bölgesel bir finans merkezi olma yolunda etkinliğini artırabilmesi için İslami 

prensiplere uygun finansal ürünlere ilişkin farkındalık yaratabilmeye yönelik eğitim 

programlarının hazırlanması ve katılım bankalarının bu hususlardaki faaliyetlerini 

artırmaları, 

• Türkiye’de katılım bankalarının faizsiz bankacılık uygulamaları ve standartları konusunda 

genel kabul gören standartlar oluşturmaları ve bu konuda dünya ile entegrasyonunun 

arttırılması, 

• İhracatçıların kur riskini ortadan kaldıracak finansal araçların sunulması ve mevcut 

olanların tanıtımının daha iyi yapılarak kullanımının artırılması, 

• İstanbul’un finans merkezi niteliği için yüksek bir katma değer sağlayacağı düşünülen 

finansal kayıplar sigortası, takaful, retakaful, uluslararası reasürans gibi sigorta 

hizmetlerinin sektör tarafından geliştirilmesi, 

• Yüksek yabancı şirket yoğunluğuna sahip sigortacılık sektöründe, Türkiye’nin bölge 

ülkelerindeki organizasyonların yönetim merkezi olarak yapılandırılması ve bölge 

coğrafyasına hizmet eder noktaya gelerek “sigorta merkezi” niteliğine kavuşturulması, 

• Sermaye piyasalarına yönelik teknolojik yatırımların eşgüdümle yapılması ve teknik 

altyapısının yeknesaklaştırılması, 

• Enerji, metal ve karbon salınımı gibi özel ürünlere yönelik piyasaların kurulması, 

• Finansal ürünlere dayalı tüm sermaye piyasası araçlarının tek bir ortak platformda işlem 

görmesi, 

•Özel sektör borçlanma araçlarının yabancı para cinsinden yurtiçinde ihraç 

gerçekleştirebilmelerine olanak sağlanması, 

• Organize piyasaların kayıt dışı ekonomiyi azalttığı göz önüne alınarak işlemleri borsalara 

çekecek düzenlemelere gidilmesi, 

• Yatırımların finansmanında sermaye piyasalarının yaygınlaştırılması için yatırım 

teşviklerinde halka açık veya halka açılacak olan firmalara daha fazla teşvik verilmesi, 

• Önümüzdeki dönemde mali sektörün en önemli beklentilerinden birisi olan vergilendirmede 

öngörülebilirliğin artırılması, 

• İyi tasarlanmış bir hukuki çerçevenin İstanbul’un mukayeseli üstünlüğü ve rekabet gücünü 

artıracağı düşünülerek hukuki altyapının güçlendirilmesi ve uluslararası yatırımcıları 

yakından ilgilendiren İstanbul Tahkim Merkezi Projesi’nin hayata geçirilmesi, 

• Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlardaki istihdam yöntemlerinde esnek bir 

yapı gözetilmesi, yabancıların istihdamının kolaylaştırılması, 

• Dünyanın önde gelen finans merkezlerinde mali ve hukuki sistemin istikrarlı bir şekilde 

uygulandığı, sık sık değiştirilmediği ve bu stratejiden ödün verilmediği göz önüne alınarak, 

İstanbul’un finans merkezi olmasına yönelik sürdürülebilir, istikrarlı ve şeffaf bir sistemin 

kurulması ve sürekliliğinin sağlanması, 

• Varlığa dayalı menkul kıymet piyasalarının canlandırılması ve yeniden yapılandırılması, 



• Konut finansmanının gelişimi için ikinci el piyasasının oluşturulması ve bu piyasanın havuz 

sistemi yerine bireysel ihraç sistemine dayalı olarak geliştirilmesi, 

• İFM Stratejisi ve Eylem Planı’nın tam yetkiye sahip tek bir kuruluşun sorumluluğuna 

verilmesi ve net olarak takvimlendirilmesi kritik önem arz etmektedir’’. 

 

 

VERGİSEL DÜZENLEMELER 

 Finansal piyasalarının etkinliğini sağlamak ve İFM’yi daha cezbedici hale getirmek 

için makalenin giriş bölümünde değinildiği üzere bu piyasalarda yatırımcılara bir kısım 

olanaklar sağlanmalı bunlar finansal piyasalarda mevcut finansal ürün yanında Türkiye Varlık 

Fonu, gayrimenkul sertifikası, İslami finans olarak adlandırılan yeni enstrümanları peyder pey 

sisteme dahil ettirilmesi gerektiği, bir diğeri ise bu piyasada ki yatırımcılara vergisel bir kısım 

olanaklar sağlanmalı, bu olanaklar yalnız vergi oranların düşürülmesi olarak algılanmamalı 

bazen yüksek vergi oranları ancak daha güvenilir daha anlaşılır sistemsel olarak daha az 

uğraştırıcı bir vergi mevzuatı düşük vergi oranlarından daha etkili olabiliyor. İFM’nin temelde 

bölgesel olarak genelde ulusal alanda finans merkezi haline getirmek hedefindeysek bunu 

sadece dedik olacak ile olmayacağı, Maliye Bakanımızın da ifade ettiği gibi  "Binaları 

yapmak tek başına yetmez, (yatırımcılara) 'gelin' demekle de gelinmez. İstanbul Finans 

Merkezi iddialı bir proje olacaksa rekabet içinde olduğumuz finans piyasalar ne imkânlar 

sunuyorsa, biz o imkânları aynen, hatta daha fazlasıyla sunacağız şeklinde açıklamaları 

aklımıza sunulacak teşviklerin neler olacağı İFM’nin işlerliğini sağlamak için ne gibi vergisel 

teşvikler sağlanabilir gibi hususları getirmektedir.  

 

- Öncelikle vergi mevzuatı, finansal yatırımı caydırıcı, karmaşık, anlaşılmaz bir yapıda 

olmamalı yatırımcı bu piyasada kendini mali konuda devlet güvencesinde hissetmeli 

 

- Finansal piyasalarda ürün çeşitliliğine uygun vergisel avantajlar getirilmeli finansal 

piyasalarda riskli yatırımlarda daha düşük vergisel avantajlar getirilmeli tabiri caizde 

yatırımcı güvenli liman aramamalı,  İFM’ inde bütün limanlar güvenli olmalı ancak 

finansal ürünlerin bazılarında kazanç yüksek bazılarında kazanç daha az yüksek 

hissiyatı oluşmalı  

 

- Vergi Usul Kanunu tümüyle gözden geçirilerek, vergi cezalarının caydırıcılığının 

artırılması başta olmak üzere mükellef hakları, uyuşmazlıkların çözümü ve değerleme 

hükümleri modern vergi sistemleriyle paralel hale getirilmeli 

 

- Finansal piyasalarda birincil rolü üstlenen aracı kurum/kuruluşların alt yapılarını 

sistemle uyumlu hale getirip bu kurum ve kuruluşların yatırımların maliyetini artırıcı 

yüksek oranlarda BSMV gibi vergiler kademeli olarak düşürülmesi gerekmektedir. 

 

- Finansal piyasalarda yatırımcılar vergi mevzuatının anlaşılmaz olmadığını yatırımın 

başından sonuna kadar karşılaşacakları vergisel yükümlülükleri bir vergi danışmanına 

ihtiyaç duymadan kavrayıp neyle karışılacaklarını bilmeli, Gelir Vergisi kanunu 

Geçici 67’ inci maddesinde olduğu gibi yapılan tevkifat nihai vergi olup mükellef 

daha sonra bir daha beyanname verme vs. gibi durumlarla uğraşmamalı, 

 

- Gelir İdaresi Başkanlığında finansal sektör konusunda uzmanlaşmış bir birim 

kurulacak finansal piyasalarda işlem yapan yatırımcılar karşılaştıkları bir sorun olduğu 

takdirde anında ilgili birimle görüşülüp sorun en kısa sürede çözülmesi gerekmektedir. 



 

- Dünyanın en önemli finans merkezleri arasında İstanbul 44. Sırada yer alıyor olması 

göz önüne alındığında ilk 43 ülkenin finansla alanda sağladığı vergisel avantajlar 

irdelenip İstanbul’un vergisel alanda daha cezbedici bir konuma getirmek için vergisel 

düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

 

- İstanbul’ un sayılı uluslararası finans merkezlerinden biri haline getirmek 

hedefindeysek alınan mali kararlarda ulusal boyuttan çıkıp uluslararası arası boyut 

kazanması gerekmektedir.  Bu da dünyadaki finans merkezleriyle koordineli ve 

rekabetçi yapıda olmayı gerektirecektir. 

 

- İkili ve çok taraflı anlaşmalarla çifte vergilendirmeyi, sıfır vergilendirmeyi ve vergi 

kaybını önlemek için bir yandan vergi uyumlaştırmasına giderken öte yandan ulusal 

vergi uygulamalarının karşılıklı olarak tutarlı olmasını sağlamaya çalışmalıdır.
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- Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 

67’nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden 

çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo 

gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine 

yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar 

bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. Bu şekilde yabancı yatırımcılara yönelik 

vergisel düzenlemelerin sayısının artırılması gerekmektedir. 

 

 

SONUÇ 

Küreselleşmeyle beraber ülkeler ciddi bir uluslararası rekabet sürecine girmiş 

bulunmakta bu süreçte hem doğal yapısından dolayı hem de ekonomik, siyasal ve sosyal 

alanlarda dünya şehirlerinden biri olan İstanbul oldukça dikkat çekici bir şehir konumuna 

gelmiş bulunmaktadır.  İFM projesiyle beraber İstanbul’un dünya şehirleriyle hem uyumlu 

hem de rekabet içinde olup temelde bölgesel ancak genelde uluslararası finans merkezi 

konumuna gelmesi için çeşitli altyapı yatırımları, teknolojik yenilikler, finansal türev 

ürünlerin geliştirilmesi, dünya ülkeleriyle uyumlu finansal alt yapı sistemleri vb. yatırım 

maliyetlerini azaltmayla birlikte, bu sürecin başta vergi sistemleri olmak üzere ülkelerin 

birçok temel mekanizmasında gelişmeye ve değişmeye gitmeleri gerektiği görülecektir. 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi hüviyeti başta İstanbul olmak üzere Ülkemizi 

küresel ölçekte bir güç olma konusundaki kararlılığını pekiştirebilecek düzeyde bir şanstır. Bu 

konuda başta kamu kurumları olmak üzere Sivil Toplum Örgütleri ve İş Camiasının da 

işbirliği içinde olarak bir çalışma sürdürülmesi faydalı olacaktır. Aksi takdirde herhangi bir 

şekilde siyasi ya da sosyo-ekonomik bazı konulara takılıp heba edilmeyecek kadar önemli bir 

konudur. Bu konudaki Hükümet politikaları bu projeye yaklaşımın ciddiyetini gösterirken; 

özel sektör finans otoritelerinin işbirliği ve çabaları da takdire şayandır. 

 

 

                                                           
8
 Aktan Coşkun Can ve Vural İstiklal, "Vergi Rekabeti", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, S.22, Ocak-Haziran 2004, s.11-12. 



KAYNAKÇA 

193 Gelir Vergisi Kanunu 

193 Gelir Vergisi Kanunu 257 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 

10. Kalkınma Planı 

10. Kalkınma Planı, Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyonu Raporu Kalkınma Bakanlığı 

Aktan Coşkun Can ve Vural İstiklal, "Vergi Rekabeti", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi 

Başbakanlık Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr 

Cushman & Wakefield Healey & Baker, “European Cities Monitor 2005” 

Global Finans Merkezleri ve İstanbul Raporu, Vergi Konseyi- TSAKB,  

İFM Programı Eylem Planı, Kalkınma Bakanlığı 

İFM Strateji Eylem Planı, Kalkınma Bakanlığı 

Kalkınma Bakanlığı resmi web sitesi, www.kalkinma.gov.tr 

www.difc.ae  (Dubai Uluslararası Finans Merkezi resmi web sitesi) 

www.ifm.gov.tr  

www.wikipedia.com.tr 

www.zyen.com  

 

 

 

 

                   Yunus SÜRMELİ                                                     Hamit KARA 

Vergi Müfettiş Yrd.                                             İl Planlama Uzmanı 

 

                                                                      

http://www.resmigazete.gov.tr/
http://www.kalkinma.gov.tr/
http://www.difc.ae/
http://www.ifm.gov.tr/
http://www.wikipedia.com.tr/
http://www.zyen.com/

