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Başkan’dan...
Sermaye piyasalarımızın tarihinde önemli bir dönüm noktasına şahit oluyoruz.  

Dersaadet Tahvilat Borsası’ndan itibaren 140 yıllık bir geleneğe sahip İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile 
Türkiye’nin borsaları güçlerini Borsa İstanbul çatısı altında birleştirdi. 

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu gereği İstanbul Altın Borsası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile birleşti. 
Türkiye’deki tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri de tek bir platformda, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve 

Opsiyon Piyasası (VİOP) altında işlem görecek.
Sermaye piyasalarının gelişmesine yönelik olarak önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız projelerin 

hayata geçirilmesi için borsaların tek bir çatı altında toplanması büyük önem taşımaktaydı. 
Bugün bunu başarmış olmanın iftiharını yaşıyor, yol haritamız doğrultusunda gerçekleştirmemiz gereken diğer 

reformların sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz.
Borsa İstanbul, yüksek işlem hacmi ve piyasa değeri ile Türkiye ve bölge ekonomisinin gücünü yansıtan, 

ileri teknolojisi, ürün çeşitliliği ve etkin piyasa yapısıyla küresel ölçekte etkili bir borsa olma vizyonu 
doğrultusunda yoluna devam edecek.

Dr. M. İbrahim Turhan 
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 



Anadolu

Muhteşem yüzyıllara tanıklık eden,
binlerce yıllık ticaret merkezlerinden biri olan, 
paranın bulunmasıyla gelişen, 
örgütlü ticaret sayesinde kentleşen, 
insanların refah içinde yaşadığı, 
her zaman gelişimin tanığı olmuş bereketli topraklar...

M.Ö. VI

M.Ö. CV

M.Ö. MMM



1750 yıllık bir tarih

Çavdarhisar – Kütahya
Dünyanın bilinen en eski borsası bu topraklarda doğdu. 
Sadece en eski borsa değil, ilk altın para ticareti ve 
ilk vadeli işlemler de bu topraklarda yapıldı.

M.S. IV

M.Ö. VI

M.Ö. CV



M.S. VIII

M.S. MM

M.S. IV

M.Ö. VI

İstanbul

Yüzyıllardır dünyanın finans köprüsü...
İpek Yolu, Baharat Yolu ve diğer pek çok ticaret 
yolunun geçiş noktası...  
Bir dönemin en önemli ticaret limanı.



Kapalıçarşı

Dünyanın ilk örgütlü alışveriş merkezi.

1461

Günümüz



Dersaadet Tahvilat Borsası’ndan 
İMKB’ye

Dünü, bugünü, yarını ile her zaman küresel bir cazibe merkezi 
olan İstanbul, tarihi bir dönüşüme tanıklık etti. 
Dersaadet Tahvilat Borsası ile 140 yıllık bir geçmişe sahip olan 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Borsa İstanbul’a dönüştü.

1873



İMKB’den Borsa İstanbul’a

Yeni felsefe ile, göz kamaştırıcı bir yeniden doğuş gerçekleşti. 
Engin bir tecrübe, genç bir enerji ve anlayışla bir araya geldi.
Sermaye piyasalarının kalbi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve İstanbul Altın Borsası birleşti.
Etkin, şeffaf, fırsat dolu ve güvenilir duruşuyla 1750 yıllık 
bir tarih, yepyeni bir kimliğe kavuştu.

1986

2013

1873



Borsa İstanbul’u temsil edecek olan logo, 
büyük dönüşüm sürecinin en önemli aşamalarından biriydi.
Önce, logonun Türkiye ve İstanbul’u simgelemesi gerektiği 
yönünde fikir birliğine varıldı.
Ardından logoya “lale” figürünün entegre edilmesinin 
İstanbul’un altının çizilmesi açısından son derece
uygun olacağına karar verildi.  

İstanbul Boğazı

Kültürlerin, kıtaların ve
bölge ekonomilerinin
buluştuğu nokta olan 
İstanbul’un tüm dünyada 
markalaşmış simgesi...

Logo formu

Logoya formunu veren
daire, global ekonomide 
etkin ve etkili bir rol 
üstlenen Borsa İstanbul’a 
işaret ediyor...

Martı

Özgürlüğün, dinamizmin, yükselmenin ve 
İstanbul’un simgesi...

Lale

Dünyaya İstanbul’dan yayılmış olan lale,
zarafetin, sonsuzluğun ve Türkiye’nin sembolü...

Nisan 2013



 “Yatırıma Değer!” sloganıyla da Borsa İstanbul’un 
dönüşümüne dair verdiği mesaj tamamlanmış oldu.



Keyifli ama zorlu bir yolculuk başlıyor

Kurum kimliğinin en önemli unsuru olan logonun değişimi ve 
lansmanı ile başlayan “İMKB’den Borsa İstanbul’a dönüşüm”, 
ekonomiye yön veren isimlerin yer aldığı bir reklam filmi ile 
duyuruldu.

Nisan 2013Kerem Alkin
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi

Hamdi Akın
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman Aslan
Halkbank Genel Müdürü

Hüsnü Özyeğin
Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Bülent Eczacıbaşı
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Rifat Hisarcıklıoğlu
TOBB  Başkanı

Mehmet Büyükekşi
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı

Güler Sabancı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Özlem Denizmen
Finansal Okuryazarlık Derneği Başkanı



Reklam filminde Kütahya’dan Galata’ya, Van’dan 
Kapalıçarşı’ya kadar pek çok mekan kullanıldı. 

Aizanoi
Dünyanın bilinen en eski borsası (Çavdarhisar - Kütahya)

Kapalı Çarşı
Dünyanın ilk alışveriş merkezi

Galata
Osmanlı döneminde İstanbul’un finans merkezi

İstanbul Modern
Türkiye’nin en önde gelen modern sanat müzesi

Atatürk Hava Limanı
Türkiye’nin en işlek hava limanı

Van
Ahmet Yesevi İMKB İlköğretim Okulu 

Nisan 2013



Muhteşem bir gece

Türkiye, 4 Nisan’da Borsa İstanbul’la tanıştı. 
Yeni logo ve reklam filmi, aynı gece kamuoyunun karşısına 
çıktı. Çırağan Sarayı’nda, Borsa İstanbul markasına yakışan 
muhteşem bir lansman gecesi düzenlendi.

4 Nisan 2013

30 Aralık 2012



Ve ilk gong!

Borsa İstanbul’un ilk seans günü 5 Nisan 2013 oldu. 
‘İlk çalışma günü’ Sayın Başbakanımız, Başbakan 
Yardımcımız, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakerecimiz, 
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanımız ile Yönetim Kurulu  
Başkanı ve Genel Müdürümüzün çaldığı gongla başladı.

5 Nisan 2013

4 Nisan 2013



Ne dediler?

Dönüşüm sürecinde yapılan yenilikler hakkında ünlü 
isimlerin yorumları, tebrikler, iyi dilekler...

HÜSNÜ ÖZYEĞİN 
“Borsa İstanbul, aynı New York, 
Tokyo Borsası gibi bulunduğu 
şehirle anılacak bundan sonra. 
Borsa İstanbul zaten gelişen 
bir borsa. Fakat İstanbul’un 
bir finans merkezi olması da 
hükümetimizin önceliklerinden biri.” 

KEREM ALKİN
“Türk sermaye piyasasında önemli 
yasal düzenlemeler birbirini kovaladı. 
Bu yönüyle bakıldığı zaman İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası’nın 
Borsa İstanbul’a dönüşümü ve bu 
çerçevede de Türkiye’de sermaye 
piyasası alanındaki birbirinden önemli 
kuruluşun ve piyasanın tek çatı 
altında birleşmesi, önemli bir süreci 
beraberinde getiriyor.”  

HAMDİ AKIN 
“Son on yıllık siyasi istikrarımızın, 
ekonomimizdeki muhteşem 
çıkışa sebebiyet vermiş olduğu 
hepimizin malumudur. Biz de bu 
istikrarlı çıkışa paralel olarak, 
şirketlerimizde iş yapabilme ve risk 
alabilme kabiliyetimize ilave olarak, 
sermayemizi artırabilmek için Borsa 
İstanbul’a hisselerimizi arz etmenin en 
doğru yol olduğu kanaatine vardık.”

BÜLENT ECZACIBAŞI 
“10 yıl içinde dünyanın en büyük 
ekonomilerinden biri haline gelmeyi 
hedef alan Türkiye için, daha 
güçlü bir sermaye piyasası ve ona 
hayat verecek güçlü bir borsa, 
vazgeçilemez bir hedef haline geldi. 
Borsa İstanbul’un kuruluşunu, bu 
gücü sağlayacak bir atılım olarak 
değerlendiriyorum.”

GÜLER SABANCI
“Biz Sabancı Topluluğu olarak, 
11 şirketimizle Borsa İstanbul’da 
bulunuyoruz. Sabancı Şirketlerinin 
toplam değeri, şu anda Borsa 
İstanbul’un toplam değerinin 
%12’sini oluşturuyor.”

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 
“Sermaye piyasaları Borsa İstanbul 
çatısı altında toplanmaktadır. Böylece 
daha etkin ve koordineli çalışmalar 
sağlanacak, daha büyük bir piyasa 
oluşacak. Sadece yurt içinde değil, 
bölgesel ve küresel anlamda da 
bir çekim merkezi haline getirecek.”

MEHMET BÜYÜKEKŞİ 
“İstanbul, tarihi ve doğal 
güzellikleriyle, Asya’yı ve Avrupa’yı 
birbirine bağlayan önemli dünya 
şehirlerinden bir tanesi. Yine Borsa 
İstanbul ile Türkiye dünyanın yeni 
açılan bir finans merkezi olacak. 
Bölgesel bir güç, küresel bir güç 
merkezi haline gelecek.”

ÖZLEM DENİZMEN
“Borsamız güven ve fırsat dolu. 
Burası; geleceğe yatırım yapan, 
bilinçli insanların borsası. Türkiyemiz 
büyüyor, zenginleşiyor. Şirketleri 
büyüyor, zenginleşiyor. Ya siz? 
Siz bu zenginleşmeden nasıl pay 
alacaksınız? Ya kendi şirketinizi 
açacaksınız ya da büyük şirketlere 
ortak olacaksınız. Nasıl ortak olunur? 
Borsa İstanbul.”

5 Nisan 2013
sonrası





Dünya borsaları nereye gidiyor?

World Federation Of Exchanges (WFE) verilerine göre dünyadaki 

borsaların %85’i anonim ortaklık şeklinde yapılandırılmış 

durumda. Bunun yanı sıra tüm dünya borsalarında ulusal çapta 

birden fazla borsanın yaptığı faaliyetler, gerek ölçek ekonomisini 

yakalayabilmek, gerekse rekabetçi olabilmek adına konsolide 

ediliyor. Bunlara örnek olarak Japonya’da Tokyo-Osaka, Rusya’da 

MICEX-RTS, ABD’de ICE-NYSE Euronext birleşme çalışmalarını 

verebiliriz. Hatta, global anlamda rekabetçi olabilmek adına dünya 

borsaları da birleşme yönüne gidiyor. Brezilya BM&F Bovespa ile 

CME’nin ortak olması bunun güzel bir örneği. Bu sayede, yatırımcılar 

tüm spot ve vadeli enstrümanları tek bir borsa ile muhatap olarak 

elde edebilme şansına sahip oluyor.



Gözler üzerimizde

Türkiye, dünyanın 16. büyük ekonomisi. Büyük borsaların, 

global oyuncuların ortak olmayı, birlikte iş yapmayı çok arzu 

ettikleri bir ülke. Fakat sermaye piyasalarımıza bakıldığında, 

özellikle halka açık olan şirketlerin değeri itibariyle henüz 

gerilerdeyiz. Önümüzde, halka açık şirket sayısı ve bu 

şirketlerin işlem gören hisselerinin değerinin artması 

konusunda alacağımız uzun bir yol var. 



İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 
projesinin temel taşı

Borsa İstanbul’u önce bölgesel, nihai olarak da uluslararası bir 

finans merkezine dönüştürebilmek için; yerli ve yabancı sermaye 

piyasası araçlarının işlem göreceği bir platform olmasını sağlamak, 

bunun için gerekli altyapıyı oluşturmak, dünya borsaları ile işbirliğini 

artırmak ve stratejik ortaklıklar kurmak yönündeki çalışmalar hız 

kazanarak devam ediyor. Bu çabaların sonucunda Borsa İstanbul, 

finansal sistemimizin ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 

projesinin temel taşı olacak.



Ülke ekonomisine katkımız 
her geçen yıl artıyor

Ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşması için gerekli olan 

yatırımların sistemik riskleri artırmadan gerçekleştirilmesine katkıda 

bulunmak, Borsa İstanbul’un önemli bir hedefi. Borsa İstanbul’un 

gerek teknolojik ve operasyonel altyapısının geliştirilmesi, gerekse 

sunduğu ürünlerin çeşitlendirilmesi yoluyla tüm paydaşlarına etkin 

ve bütünleşmiş bir yapıda hizmet sunabilmesi, yurt içi tasarruf 

oranının artışında ve cari açık başta olmak üzere, ekonomimiz 

açısından kritik öneme sahip sorunların aşılmasında önemli katkılar 

sağlayacaktır.





Hızlı, sağlam, güvenilir, erişilebilir ve 
yedekli teknoloji

Borsa İstanbul, emir işleme hızı ve kapasitesinde teknolojinin eriştiği

en iyi yerde olmak istiyor. Gelişmiş ülke borsalarında mikro-saniyelerle 

ölçülen emir gönderme hızının, 100 mikro-saniyenin altına indirilmesi 

hedefleniyor. Emir eşleştirme kapasitesi olarak da hedef, ilk aşamada 

saniyede 30.000 emir. Emir iletimini kolaylaştırmak için kullanılan 

protokol ise ExAPI’den FIX-API’ye geçirildi. Borsa olarak teknolojinizin 

hızlı olması yanında sağlam, güvenilir, erişilebilir ve yedekli olması da 

gerekiyor. Tek hisseye dayalı opsiyonları ve endeks opsiyonlarını 

kendi yazılımlarıyla devreye alan Borsa İstanbul, olağanüstü durum 

merkezini “yedeklilik” anlamında daha güvenli olan Ankara Ümitköy 

Türk Telekom Veri Merkezi’ne taşıdı. Değişen ve büyüyen ihtiyaçlar için 

yeni sunucular satın alındı. En yeni teknolojiyi içeren bir veri merkezi 

yapımına başlandı. Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile yürütülen 

ortak projeler sayesinde, artık sunucular aynı veri merkezine toplanacak, 

üyeler tek hat üzerinden üç kuruma da erişebilecek. 



Yatırımcı psikolojisi ve değişen yatırım 
enstrümanları konularında kapsamlı 
araştırmalar

Borsa İstanbul Araştırma Bölümü, ekonomi ve finans alanında yapılan 

politika odaklı çalışmaları desteklemek amacıyla, akademisyenler ve 

ekonomi uzmanlarından oluşan bir kadroyla kurulmuştur. Bu bölümde 

sermaye piyasaları, yatırımcı psikolojisi, değişen yatırım enstrümanları 

gibi konularda kapsamlı araştırmalar yapılmakta ve elde edilen 

sonuçlar süreli ve süresiz yayınlar yoluyla dünya ekonomi 

literatürüne kazandırılmaktadır. Borsa İstanbul Araştırma Bölümü 

ile Dünya Bankası işbirliğinde kurulacak olan İslami Finans Araştırma 

Merkezi, dünyada bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Araştırma 

Bölümü, ekonomi ve finans alanında dünyaca tanınmış isimleri 

düzenlemiş olduğu konferans ve seminerlere getirerek ülkemizin ve 

dünyanın ekonomik ve finansal sorunlarının tartışıldığı platformlar 

oluşturmaktadır. Yine Araştırma Bölümü tarafından hazırlanan 

“Borsa İstanbul Review” adlı dergi, finansal ve ekonomik analizler 

içeren akademik bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Derginin genel kapsamı, finansal piyasalar ve kurumlar, yatırımcı 

davranışı, finans merkezleri ve piyasa bağlantıları, İslami finansman, 

yakın dönemdeki ekonomik ve finansal eğilimler konularından 

oluşmaktadır.



İçerik olarak çok kapsamlı veri yayını

Borsa İstanbul, piyasalarda oluşan verileri lisanslı dağıtıcı ve

alt dağıtıcı kuruluşları üzerinden, geniş kapsamlı olacak şekilde

hem eşzamanlı hem de gecikmeli olarak sunmaktadır.

Kullanıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sınıflandırılan 

Borsa İstanbul verileri, derinlikli ve yüzeysel olmak üzere iki grupta 

sınıflandırılabilir. Derinlikli (Düzey 2) veri yayını, portföy yöneticileri, 

fon yöneticileri gibi daha çok piyasayı profesyonel olarak takip 

eden kullanıcılar tarafından izlenmektedir. Uzun vadeli yatırımcılar 

tarafından tercih edilen ve eşzamanlı ya da gecikmeli olarak yapılan 

yüzeysel veri yayını ise, diğer borsalarla karşılaştırıldığında içerik 

olarak çok daha kapsamlıdır.



Borsa haberleri ve KAP duyurularına 
ücretsiz erişim

Borsa İstanbul, toplam 30 dağıtıcı kuruma veri sağlamakta, 

180 alt dağıtıcısı bulunmaktadır. 2012 yıl sonu itibariyle, piyasa 

verisini kullanan yatırımcı sayısı 650.000’e ulaşmıştır. 

Borsa İstanbul yatırımcılara 5 farklı veri paketi sunmaktadır; 

Sınırlı Düzey 1, Düzey 1, Düzey 1+, Düzey 2, Borsa İstanbul Endeksleri.

Borsa İstanbul tarafından yayınlanan haberler ile Kamuyu Aydınlatma 

Platformu (KAP) üzerinden duyurulan bilgileri içeren veri paketine

internet sitesi, TV gibi açık dağıtım ortamlarından

ücretsiz ulaşılabilmektedir.



Türkiye ekonomisinde önemli bir dönüşüm yaşanıyor. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ile İstanbul Altın Borsası aynı çatı altında birleşiyor, 
BORSA İSTANBUL oluyor. BORSA İSTANBUL, etkili ve şeffaf yapısıyla küçük büyük 
tüm yatırımcılar için olağanüstü bir yatırım merkezi olacak. 

Güven ve fırsat dolu bir Borsa’mız var.
Burası geleceğe yatırım yapan bilinçli insanların borsası.

Özlem Denizmen, Finansal Okuryazarlık Derneği Başkanı

borsaistanbul.com
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Sosyal sorumluluk alanında, 
yurt çapındaki en büyük proje!

Türk eğitim sistemine katkıda bulunmak amacıyla, ağırlıklı olarak 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki il ve ilçeleri kapsayan 

okulların yapımının Borsa İstanbul (İMKB) tarafından finanse edilmesi, 

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” alanında yurt çapındaki en büyük 

projedir. Borsa İstanbul Eğitim Projesi kapsamında, 1998 yılında 

yapımına başlanan okulların ilk grubu 1999-2000 eğitim-öğretim 

yılında hizmete alındı. Bugüne kadar, ağırlıklı olarak yatılı okullar, 

ilköğretim okulları, lise ve meslek liselerinden oluşan 415 adet eğitim 

kurumunun yapımı, ilave bir kaynak aktarılmadan gerçekleştirildi. 

Borsa İstanbul’un 74 il, 238 ilçede eğitime yaptığı maddi katkı tutarı 

toplam 1.4 milyar TL’ye ulaşmış olup, yaklaşık 650.000 öğrenciye 

eğitim-öğretim imkânı sağlanmıştır. 



Sürdürülebilir bir toplum 
oluşturmakta borsaların rolü 

Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetleri, sermaye 

piyasalarıyla ilişkili tüm kurum ve kuruluşların gündeminde önemli 

bir yer tutmaya başladı. Borsaların sosyal sorumluluk çalışmaları 

kapsamında daha fazla rol aldığı ve giderek daha fazla borsanın sosyal 

hayata ve çevreye duyarlı projeler geliştirdiği görülmekte. Dünya 

Borsalar Federasyonu (WFE) nezdinde oluşturulan çalışma grubu 

aracılığıyla da borsaların sürdürülebilir bir toplum oluşturmaktaki 

rolünü belirlemeye dönük çalışmalar yürütülmekte. Birleşmiş Milletler 

bünyesindeki UN Global Compact ve UN Principles of Responsible 

Investment (UNPRI) girişimlerine üye olan Borsa İstanbul, İş Dünyası 

ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile işbirliği yaparak 

bir “sürdürülebilirlik endeksi” projesi başlatmıştır. 



Sürdürülebilirlik endeksi, yeni finansal 
ürünler için gösterge olacak

Borsa İstanbul, şirketlerin çevresel, sosyal, kurumsal yönetim 

konularındaki risklerine ilişkin politika oluşturmaları sürecinde, onlara 

yol gösteren ve bu konulara ilişkin bilgiyi de sorumlu yatırımcılara 

ileten bir platform oluşturmak üzere, Türk İş Dünyası ve Sürdürülebilir 

Kalkınma Derneği ile işbirliği içerisinde, “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi” 

projesini başlattı. Projenin tamamlanmasıyla, kurumsal risklerini 

ve fırsatlarını etkin bir şekilde yöneten Türk şirketlerine rekabet 

avantajı sağlanırken, şirketlere sermaye çekmek ve finansman 

sağlamak amacıyla yeni yatırım ürünleri geliştirebilen, yatırım 

yapılabilir bir endeks ortaya çıkmış olacak. Endeks, varlık yöneticileri 

için sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı fonlar, borsa yatırım fonları ve 

yapılandırılmış ürünler gibi çeşitli finansal ürünler çıkarmaları için 

bir gösterge olacak.





Borsa İstanbul’un kotasyon cazibesi, 
Listingİstanbul’la yabancı şirketlere 
anlatılıyor

Listingİstanbul programı, yurt dışında yerleşik şirketleri Borsa 

İstanbul’a kote etmeyi, bunun için öncelikle Borsa İstanbul’u 

tanıtmayı ve cazip bir kotasyon yeri olduğunu yabancı şirketlere 

anlatmayı hedefliyor.

Şu anda Borsa İstanbul, yerel aracı kurumlardan oluşan 12 program 

ortağı ile 45 ülkeye ulaşabiliyor. Listingİstanbul için tüm piyasa 

aktörleri, mümkün olan her türlü kolaylığı göstermekte istekli ve 

kararlı.

Borsası, düzenleyici kurumu, takas ve saklama kurumları, finans 

kurumları ve hepsinden önemlisi yatırımcıları ile İstanbul, 

kote olacak yabancı şirketleri bekliyor.



Daha fazla yatırımcıya erişim, 
daha fazla likidite, daha düşük 
kaynak maliyeti

Çapraz kotasyon (cross listing), bir şirketin pay senetlerinin birden 

fazla borsada işlem görmesi anlamına geliyor. Bir borsada işlem 

görmekte olan şirket, başka bir ülke borsasında da işlem görmeye 

başladığında; daha fazla yatırımcıya erişim, daha fazla likidite, daha 

düşük kaynak maliyeti, daha fazla tanıtım, bilinirlik gibi bazı faydalar 

elde ediyor. Bu faydaların her birinde, Borsa İstanbul eşsiz fırsatlar 

sunuyor. The Global Financial Centres Index’e göre, dünyanın önde 

gelen ilk dört borsası; Londra, New York, Hong Kong ve Singapur. 

Bu sıralama o şehirde iş yapma kolaylığı, vergilendirme politikaları, 

yetişmiş insan gücü gibi bazı kriterler üzerinden yapılan anket 

ve puanlama ile oluşan bir sıralama. Bu rapora göre önümüzdeki 

dönemde İstanbul, bulunduğu konuma göre daha önemli 

hale gelecek 10 merkez arasında. 



Kıymetli maden ve kıymetli taş 
işlemleri, artık Borsa İstanbul’da

Altın takı ihracatında dünya ikincisi, mücevher üretiminde ise ilk 

beş içinde yer alan Türk kuyumculuk sektörünün, kıymetli maden 

ve kıymetli taş işlemlerinin gerçekleştirildiği merkez, artık Borsa 

İstanbul. Yatırım ve tasarruf kültürümüzde geleneksel değeri 

olan altının yanı sıra yatırımcı ilgisi gün geçtikçe artan gümüş, 

platin ve paladyum da Borsa İstanbul çatısı altında 7 gün 24 saat 

işlem görüyor. İstanbul Altın Borsası’nı çatısı altına aldıktan sonra, 

kıymetli maden işlemlerinde aynı gün takas imkânı sağlayan 

Borsa İstanbul, fiziki teslimata dayalı altın piyasasında bölgesel 

bir güç olmayı hedeflemektedir. Borsa İstanbul, kıymetli madenler 

konusunda ithalat otoritesi ve ham elmas konusunda ithalat ve 

ihracat otoritesi kimliğini de kazanmıştır. 



Döviz ve altın opsiyonları, elektrik 
ve çelik sözleşmeleri de işlem 
görecek

Ülkemizde yıllardır ‘tezgah üstü’ piyasalarda bankalar arası işlem 

gören, bankaların müşterilerine DCD formatında sundukları döviz 

opsiyonlarını VİOP’da açmayı planlıyoruz. Döviz riski bulunan 

yatırımcı ve şirketler, döviz risklerini doğrudan piyasamızdaki 

enstrümanları kullanarak ‘hedge etme’ imkânına sahip olacaklar. 

Bunun yanı sıra, altın opsiyonları da gündemimizde. Elektrik ve çelik 

sözleşmeleri de kısa süre içerisinde işlem görmeye başlayacak.





Elektrik, karbon ve diğer enerji 
ürünlerinin borsa işleticiliğine 
hazırlık

2013 yılı Mart ayında yasalaşan Elektrik Piyasası Kanunu ile 

Türkiye’de Elektrik Piyasası kurulması yönünde TBMM iradesi 

ortaya konuldu. Bu piyasanın ortakları arasında Borsa İstanbul 

da olacak. Bu kanunda geçen piyasaların (elektrik, karbon ve 

diğer enerji ürünleri) borsa işleticiliği konusunda Borsa İstanbul’un 

hazırlıkları var. Bunun yanı sıra, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TOBB 

ve diğer kurumlar ile Ürün İhtisas Borsası’nın kurulması kapsamında 

çalışılıyor. Böylece, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yerli 

ya da yabancı bir yatırımcı, Borsa İstanbul üzerinden tüm piyasalara 

erişebilecek. 



Yatırım alışkanlıklarının 
değişmesine katkı

Türkiye’de sermaye piyasası yatırımcı tabanı oldukça dar. 

Bu tabanın genişlemesi; halkımız nezdinde sadece arsa, ev, 

mevduat faizi değil, borsamızdaki çeşitli yatırım araçlarının 

da yatırım alternatifleri arasında yerlerini almaları, öncelikli 

hedeflerimiz arasındadır.



Hem sermaye yapımız hem de 
yaptığımız işlerin etkinliği açısından, 
stratejik ortaklarla çalışmamız çok 
önemli

Borsa İstanbul’un stratejik yol haritası; uluslararası stratejik 

ortaklarla hem teknolojik hem de iş anlamında işbirliği yapmak, 

ürün geliştirmek, piyasalara nüfuz etmektir. Dolayısıyla, hem 

sermaye yapımız açısından hem de yaptığımız işlerin etkinliği 

açısından, stratejik ortak veya ortaklarla dünya çapında büyük 

kurumlarla çalışmamızın çok önemli olduğunu biliyoruz.



Dünya Bankası ile birlikte 
Araştırma Merkezi kuruluyor

Uluslararası bir finans merkezi olma vizyonu çerçevesinde, 

Borsa İstanbul yeni rağbet görmeye başlayan İslami finansal ürünler 

alanına da girmiştir. İlk etapta Sukuk’ların işlem platformunu 

geliştiren Borsa İstanbul, bu alandaki gelişmeyi daha ileriye taşımak 

ve her kesimden yatırımcıların finansman ihtiyacına cevap verebilmek 

amacıyla Dünya Bankası ile birlikte, İslami Finansal Ürünlerin 

geliştirilmesinde öncü olacak “World Bank Global Islamic Finance 

Center” adlı bir Araştırma Merkezi kurmaktadır.



Dünyaca ünlü akademisyenler 
BIFEC’te buluşacak

Araştırma, bütün kurumların temel taşıdır. Borsa İstanbul

araştırma ve geliştirme faaliyetlerine çok büyük önem vermekte, 

bu amaçla gerek kurum içi gerekse de kurum dışı araştırmaları 

desteklemek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Dünyaca tanınmış, kendi konularında isim yapmış Prof. Dr. Terrance 

Odean, John Bollinger ve Hashem Pesaran gibi isimlerin katıldığı 

konferanslar düzenlenmiştir. 2013’ten itibaren her yıl periyodik 

olarak düzenlenmesi planlanan ve finans, ekonomi alanında ünlü 

akademisyenlerin buluşacağı BIFEC - Borsa Istanbul Finance & 

Economics Conference serisinin ilki, ekim ayı başında düzenlenecektir.



Metal piyasası ile finansal piyasalara 
yeni ürünler sunulacak

Metal ürünleri üretimi ve ticaretinde dünyada önemli bir konumda 

bulunan Türkiye, organize bir metal piyasasına ihtiyaç duymakta.  

Borsa İstanbul, çatısı altında kuracağı türev metal piyasası ile hem 

sektörün taleplerine cevap verecek hem de finansal piyasalara yeni 

bir ürün sunmuş olacak. Borsa İstanbul, metal ürünlerinin teslimatının 

yapılacağı lisanslı depolar kurulması konusunda TOBB ile işbirliği 

içinde çalışıyor. Oluşturulacak yeni yapıyla birlikte fiziksel piyasalarla 

da entegrasyon sağlanacak.



Desteklediği etkinliklerle de
‘etkin’ bir Borsa İstanbul

Borsa İstanbul çok kısa bir sürede, aralarında Asya Borsaları İstanbul 

Buluşması, İstanbul Finans Zirvesi, Türkiye’nin uluslararası nitelikli 

ilk türev araçları konferansı, Türkiye Türev Konferansı’nın ikincisi, 

Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi 2012, İSO tarafından 

düzenlenen 11. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi, 

II. CYFI Zirvesi, Dünya Elmas Borsaları Federasyonu (WFDB) 

Başkanlar Toplantısı ve Euromoney Avrasya Forumu’nun da 

bulunduğu birçok önemli uluslararası etkinliğe sponsor oldu.



II. CYFI Zirvesi 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ev sahipliği, Borsa İstanbul’un

ana sponsorluğu, T.C. Merkez Bankası, İstanbul Takas ve Saklama 

Bankası, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı 

Kuruluşları Birliği katkılarıyla gerçekleştirilen II. CYFI Zirvesi’nin açılış 

töreni; T.C. Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, Sermaye Piyasası 

Kurulu Başkanı Sayın Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Dr. M. İbrahim Turhan,

T.C. Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlardan Sorumlu 

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Çiğdem Koğar ve CYFI Başkanı

Jeroo Billimoria’nın katılımıyla Hilton Convention Center’de 

gerçekleşti. Child & Youth Finance International, her yıl zirveler 

düzenleyerek farklı ülke ve yaş gruplarından çocuk ve gençleri 

finans, siyaset, araştırma, çocuk hakları alanlarında dünyanın önde 

gelen isimleriyle buluşturuyor. 7-9 Mayıs 2013 tarihleri arasında 

İstanbul’da ikincisi gerçekleşen II. CYFI Zirvesi, İngiltere’den 

Uganda’ya, Bangladeş’ten Meksika’ya 8 ile 22 yaş arasındaki

108 çocuk ve genç ile dünyadan sektör ve sivil toplum 

kuruluşlarından temsilcilere ev sahipliği yapıyor. 



WFDB

Borsa İstanbul 16-18 Haziran 2013 tarihleri arasında, 29 borsa 

başkanının katıldığı, dünya elmas ve pırlanta ticaretinin yüzde 

90’ının temsil edildiği Dünya Elmas Borsaları Federasyonu (WFDB) 

Başkanlar Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Toplantıda, pırlantaların 

markalaşması ve satışı ile vergilendirme konuları tartışıldı.

Mücevher pazarlarının merkezinde yer alan Türkiye; vize 

problemi olmaması, güçlü lojistik ağı, yeni ticaret kanunu ve 

elmas piyasasının varlığı ile 2023 hedeflerine güç katıyor. Elmas 

piyasasının aktifleşmesi, finans akışını güçlendirecek, yabancı 

sermayenin Türkiye’ye gelmesini teşvik edecek ve Elmas Bankacılığı 

oluşmasıyla vadeli işlemleri başlatacak. 

Türkiye’de elmas ve değerli taş pazarının büyüklüğü 1 milyar dolar, 

hedeflenen ek istihdam rakamı ise 300 bin kişi.



Euromoney – The Eurasia Forum  

Borsa İstanbul ile Euromoney Conferences’ın Avrasya sermaye 

piyasalarını derinleştirmek amacıyla ortaklaşa düzenledikleri 

“Euromoney Avrasya Forumu”nun (Euromoney Eurasia Forum) ilki, 

Grand Hyatt İstanbul Hotel’de, 18 Haziran 2013 tarihinde yapıldı.

Foruma, Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK) Başkanı Sayın Dr. Vahdettin Ertaş, Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim 

Çanakcı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı 

Sayın Mukim Öztekin, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 

Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan’ın yanı sıra sermaye piyasalarının önde 

gelen kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.  

Borsa İstanbul ile Euromoney Conferences, finans piyasasıyla ilgili 

etkinlikler gerçekleştirmek üzere imzaladığı işbirliği anlaşmasıyla, 

önümüzdeki on yıllık süre içinde Türkiye’nin ve bölgenin sermaye 

piyasalarının gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu ortaklık, 

Türkiye’nin yerel piyasasını geliştirmeye ve aynı zamanda bölge 

piyasalarında kilit rol oynamaya verdiği önemin göstergesi olarak 

değerlendiriliyor. Avrasya bölgesi piyasa katılımcılarını bir araya 

getiren forum, Avrasya bölgesi içindeki ve uluslararası sermaye akışını 

hızlandırmayı amaçlıyor. Forum, Euromoney’nin bölgesel ve küresel 

sermaye piyasası faaliyetlerinin bir parçası olarak her yıl 

düzenlenecek.



Borsa İstanbul ve NASDAQ OMX, 
stratejik ortaklık için ilk adımı attı

Borsa İstanbul ve NASDAQ OMX Group, İstanbul’un uluslararası finans 

merkezi, Borsa İstanbul’un ise küresel bir borsa olma vizyonuna büyük 

katkı sağlayacak stratejik ortaklık için bir ön anlaşma imzaladı. Borsa 

İstanbul böylece bütün varlık türlerinde alım-satım, takas, piyasa 

gözetimi ve risk yönetimi uygulamalarına bütünleşik bir yapıda imkân 

tanıyan NASDAQ OMX’in dünya standartlarında bilişim teknolojisi 

yazılım çözümünü, enerji sözleşmeleri de dahil olmak üzere tüm 

finansal sözleşmeler için kullanabilir hale gelecek. İki borsa, bölgede 

de etkin işbirliğinde bulunacak. Bu stratejik ortaklık, her iki tarafın 

üyelerine ve müşterilerine fayda sağlayacak, uzun vadeli bir taahhüt 

olarak dikkat çekiyor. Söz konusu anlaşma ile Borsa İstanbul, küresel 

borsalar ağının önemli bir unsuru olacak, borsacılık alanındaki bilişim 

uygulamaları konusunda daha da uzmanlaşacak, elde edeceği bilgi 

birikimi ve tecrübe sayesinde orta ve uzun dönemde kendine yeten 

bir yapıya kavuşabilmesi mümkün olacak. NASDAQ OMX, ABD ve 

Avrupa’da çeşitli sermaye piyasası ürünlerinin alım-satımının yapıldığı 

26 piyasa, 3 takas merkezi ve 5 merkezi kayıt kuruluşunun sahibidir. 

NASDAQ OMX’in teknolojisi, 50 ülkede faaliyet gösteren 70 piyasada 

kullanılmakta, dünyada gerçekleştirilen her 10 işlemden 1’i bu 

teknolojiyle gerçekleştirilmektedir.



Borsa İstanbul çatısı altında gerçekleşen, başta “dönüşüm” olmak üzere 

tüm projeler, yatırımlar ve ortaklıklar, Türkiye ekonomisinin istikrarlı 

yükselişine paralel olarak gerçekleştiriliyor.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi’nin temel taşı Borsa İstanbul;

• Uluslararası bir finans merkezi 

• Küresel bir oyuncu

• Yerli ve yabancı sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği 

  bir platform olma,

• Bu atılımların altyapısını oluşturma

• Dünya borsalarıyla işbirliğini artırma

• Stratejik ortaklıklar kurma

hedeflerine başarı ile ilerliyor. 

Uluslararası finansın merkezi Istanbul



Borsa İstanbul,
küresel bir güç, 
bölgesel bir çekim merkezi
olma yolunda yepyeni projeler ve
emin adımlarla ilerliyor…




