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Finans merkezi olarak İSTANBUL
• Türkiye’nin avantajları; 

– Genç ve dinamik nüfus
– Nitelikli işgücü
– Jeopolitik avantajlar
– Hızlı büyüyen ve gelişen bir ekonomi
– Siyasi İrade

• İstanbul, 
– Türkiye’nin doğal finans merkezi
– Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika bölgeleri arasında bir köprü
– Bölge finansal kaynaklarının toplanması ve yine bu bölgelere yönlendirilmesi 

konusunda önemli bir merkez olma potansiyeli

• Bölge ülkeleri için yatırım yapma ve finansman kaynağı olma potansiyeli
• Yurtdışında İMKB hisse senetlerine dayalı tezgahüstü piyasalarda yapılan 

işlemlerin İstanbul’da gerçekleştirilme potansiyeli
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• Hukuk Komitesi (Adalet Bakanlığı - Müsteşar Yardımcısı)
• Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi (Sermaye Piyasası Kurulu -

Başkan Yardımcısı),
• Vergi Komitesi (Maliye Bakanlığı - Müsteşar Yardımcısı) 
• Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve Komitesi (Hazine Müsteşarlığı -

Müsteşar Yardımcısı) 
• Altyapı Komitesi (İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Genel Sekreter) 
• Teknoloji Komitesi (Takasbank - Genel Müdür) 
• Tanıtım ve İmaj Komitesi (Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı -

Başkan) 
• İnsan Kaynakları Komitesi (Kalkınma Bakanlığı- Müsteşar 

Yardımcısı) 

Çalışma Komiteleri ve Komite Başkanları

•Çalışma alanları;
 Finansal ürün çeşitliliğin artırılması, 

 Finansal piyasaların geliştirilmesi,

 Finansal derinliğin ve likiditenin artırılması, 

 Küresel finans merkezlerinin organize ve tezgahüstü piyasalarında işlem 
gören finansal ürün, hizmet ve uygulamalarının izlenmesi; 

 Bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılık alanlarında ülkemize rekabet 
avantajı sağlayacak ürün ve hizmetlerin belirlenmesi

 Söz konusu ürün ve hizmetlerin sadece yerli piyasa katılımcılarının değil 
hedef piyasalar olmak belirlenen yurtdışındaki piyasa aktörlerinin de erişimine 
imkân sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi

Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi
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•Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi’nin sorumluluğu altında 22 ayrı eylem 
bulunmaktadır. Eylemlerden bazıları;

• Kolektif yatırım araçlarının geliştirilmesi
• Menkul kıymetlerin teminata konu olması işlemlerine ilişkin mevzuatın gözden 
geçirilmesi, Merkezi Teminatlandırma ve Merkezi Takas Tarafı sisteminin 
oluşturulması 
• Finansal hizmetlerin AB müktesebatı çerçevesinde sınıflandırılması ve 
finansal aracılara esneklik tanınarak müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
hizmet paketleri oluşturabilmelerine imkan sağlanması 
• Uluslararası ödeme ve takas sistemleri ile entegrasyonun geliştirilmesi
• DİBS piyasasının geliştirilmesi
• Özel sektör borçlanma araçlarına işlerlik kazandırılması
• Türev ürünlerin geliştirilmesi
• Faizsiz finansman araçlarına ilişkin altyapının geliştirilmesi
• Karbon piyasası oluşturulması
• Ürün ihtisas borsalarının oluşturulması, finansal piyasalar ile emtia 
piyasalarının entegrasyonunun sağlanması

Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi

Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & 
Wakefield tarafından 2010 yılında yapılan 
araştırmaya göre İstanbul, Avrupa çapında 
Moskova (47 şirket) ve Varşova’nın (30 
şirket) ardından önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
global şirketlerin temsilcilik açmayı 
planladıkları 3. şehir konumundadır (29 
şirket).

Bölgesel rakipler arasında Varşova, Bükreş 
ve Budapeşte yer almakla birlikte, Avrupa 
Birliği ve özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin 
yaşadığı ekonomik sıkıntılar dikkate 
alındığında İstanbul’un bölgenin en önemli 
finans ve ticaret merkezlerinden birisi olma 
konumunda olduğu görülmektedir. 
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Orta Doğu’daki Rakiplerimiz

İstanbul’un Endekse girdiği 2005 yılı 
sonrasındaki performansı dikkat 

çekicidir.

Hangi bölge İstanbul’u daha itibarlı 
görüyor  Orta Doğu ve Kuzey 
Amerikalı yatırımcıların İstanbul’a 
ilgisi/duyduğu itibar daha yüksek.

GLOBAL FİNANS MERKEZİ ENDEKSİ
DİKKATE ALINAN HUSUSLAR



5

15.04.2010 tarihinde Hüseyin Erkan yaptığı açıklamada İMKB’de işlem gören hisse 
senetlerinin toplam işlem hacminin yaklaşık %30-40 arasındaki oranının “Dark Pool” 
karanlık havuz yapıları altında Londra’da gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Bu işlemlerde 
taraflar ne yatırımcı, ne aracı, ne de işlemin gerçekleştirildiği piyasa yapısı olarak Türk 
değildir. Bu Türk hisse senetlerinin global olarak ne kadar ilgi çekici olduğu kadar 
İstanbul’un taşıdığı potansiyel açısından önemli bir göstergedir.

Londra Metal Borsası’nda Türkiye teslimatlı demir çelik vadeli işlem sözleşmeleri işlem 
görmektedir. Türkiye demir çelikte Ukrayna ile birlikte Avrupa ve Akdeniz Bölgesi’nde en 
önemli oyunculardan birisidir. LME’de işlem gören bu sözleşmelerin VOB ile İstanbul’a 
çekilmesi mümkündür ve önemli bir potansiyeldir.

FIRSATLAR

Varşova Borsası şirketleşmesi sonrasında Bulgaristan, Macaristan vb. Doğu Avrupa 
ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin hisse senedi ve borçlanma aracı ihraçları açısından 
önemli bir merkez haline gelmiştir. Doğu Avrupa ekonomisinin düşüşte olması ve Türk 
ekonomisisin potansiyeli dikkate alındığında İMKB’nin şirketleşmesi sonrasında bölgede 
halka arzlar açısından bir merkez olması beklenmelidir. 

Tasarruf oranının düşüklüğü İstanbul’un bir finans merkezi olması açısından bir dezavantaj 
değildir. Bilakis önümüzdeki dönemde tasarrufların artırılması için sermaye piyasası önemli 
bir rol üstlenecektir bu da İstanbul’un finans merkezi olmasını destekleyecektir. 

AB Elektrik/Enerji Piyasalarının entegrasyonuna ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Türk 
elektrik dağıtım/iletim sistemi de bu sisteme entegre edilmiştir. Türkiye Avrupa ile 
Kafkaslar-Asya-Orta Doğu-Afrika arasındaki köprü rolü ile enerjide anahtar bir rol 
üstlenmektedir ve önemi artarak devam edecektir.  Enerji Borsası’nın kurulması bu 
potansiyelin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olacaktır.

FIRSATLAR
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Coğrafik açıdan uluslararası finans ve ticaret merkezleri geçiş noktaları sağlarlar. 
Hong Kong  Çin’e, 
Singapur  Endonezya, Malezya ve Hindistan’a 
geçiş noktasıdır… 

İstanbul olarak kendi hedeflediğimiz niş bir coğrafyanın olması gereklidir…
 Varşova-Moskova-Dubai-Abu Dhabi-Johannesburg ile aynı zaman diliminde olan 
İstanbul’un Avrupa-Kafkaslar-Asya-Orta Doğu-Afrika bölgesindeki kilit konumu bize 
tartışılmaz bir üstünlük sağlamaktadır. 

“We believe that Qatar has strong underlying fundamentals to challenge Dubai. Abu Dhabi
is a newentrant to the GFCI and has come in just above Bahrain. Johannesburg and
Istanbul do not yet fulfil their potential. We certainly expect Istanbul to become more
significant in the mediumterm.”

Global Financial Center Index 2012 Report

FIRSATLAR

Singapur’un uluslar arası ticaret ve ekonomik ilişkilerini yürüten IE Singapore (International 
Enterprise Singapore) dünya üzerinde ilk deniz aşırı ofisini Türkiye’de 30 Mayıs 2012’de 
açmıştır.

“It is very vibrant, quite sophisticated, and very mature because there are a lot of 
European investors and multinational companies there. Since it is growing fast, 
consumerism is quite vibrant, so it is a good export market for us. However, it is not 
English-speaking, so there will be some necessity for companies to localise and adapt.“

IE Singapur Başkanı

Londra Finans Merkezinin (Sqaure Mile-Canary Wharf) yönetiminden sorumlu the City of 
London Corp. Bünyesinde 5 kişilik bir “İstanbul Finans Merkezi” ekibi kurulmuştur. 

Yabancı yatırım fonlarının kazançları ile yatırım fonu yöneticilerinin gelirlerine ilişkin vergi 
muafiyetleri getirilmiştir. Bu uygulama yabancı fonlar ile fon yöneticilerini İstanbul’a çekme 
konusunda önemli bir adımdır. Londra’da gelir vergisi %50’ye artırıldığında (2008) bu 
durum finans merkezi açısından olumsuzluk olarak değerlendirilmiştir. Vergi muafiyeti 
İstanbul için özellikle vergisiz cennet konumundaki Dubai, Qatar ve Abu Dhabi ile rekabette 
önemli bir avantaj sağlayacaktır. 

FIRSATLAR
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TEŞEKKÜR EDERİM


