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VİZYONU VE BORSA İSTANBUL

Medeniyetlerin, imparatorlukların başkenti… 

Alışverişin, kültür ve sanatın, inanç abidelerinin

zirve yaptığı şehir… Milyonlarca genç, dinamik ve 

girişimci insanı barındıran bir metropol…

İstanbul şimdi de uluslararası bir ekonomik ve

ticari merkez olma özelliğiyle sahneye çıkıyor.
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İstanbul’u
bir finans merkezi 
haline getirmek, 
Türk finans
sektörünün
önümüzdeki 
kalkınma dönemi 
vizyonunda
en temel yapı taşı 
durumunda.

Küresel kriz sonrasında, uluslararası 

yatırımların azaldığı ve yeni finansal 

yapı arayışlarının söz konusu olduğu 

bir dönemde, İstanbul’un rekabetçi bir 

yapıyla ortaya çıkması büyük önem 

taşıyor. Türkiye’nin Doğu Avrupa, Orta 

Doğu ve Orta Asya bölgelerindeki 

ekonomik ve finansal gelişmişlik 

anlamındaki güçlü konumu göz önüne 

alındığında, İstanbul’un öncelikle 

bölgesel sonrasında ise küresel bir finans 

merkezi haline gelebilecek potansiyele 

sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’nin 

son yıllardaki ekonomik performansı 

ve finans sektöründeki kurumların 

ortak çabaları, İstanbul’un uluslararası 

bir finans merkezi olmasının son 

derece gerçekçi  bir vizyon olduğunu 

göstermektedir. 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 

(İFM) Projesi, 2007-2013 yıllarını 

kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda 

yer almış, 2010-2012 dönemini kapsayan 

Orta Vadeli Program uyarınca yürürlüğe 

girmiştir. Proje, T.C. Kalkınma Bakanlığı 

koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

İstanbul’u uluslararası finans merkezine 

dönüştürmek için 71 maddeden oluşan 

İFM Strateji ve Eylem Planı’nın tam 

metnine www.ifm.gov.tr’den ulaşılabilir.

Uluslararası finans merkezi 
olmanın kriterleri3

İstanbul, “Uluslararası Finans Merkezi” olabilmek, küresel ve rekabetçi bir iş ortamı sunabilmek için gerekli kriterlerin tümünü 
karşılayabilen bir dünya şehri...

Uluslararası Finans Merkezlerine Erişim

İstanbul’un aynı anda hem doğuya hem de batıya yakınlığı 
göz ardı edilemeyecek bir avantaj olarak öne çıkıyor. Batıda 
Londra, doğuda Singapur’u buluşturan jeopolitik öneme sahip 
bir merkez olan İstanbul, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu 
ve Orta Asya üçgeninde yatırımcıları ve finansal şirketleri 
buluşturma potansiyeli en yüksek noktada yer alıyor. Konumu 
itibariyle, Avrupa, Avrasya ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
ülkeleriyle arasında en fazla 2 saat fark bulunuyor. Londra, 
Frankfurt, Zürih, Lüksemburg gibi merkezlere fiziki yakınlığı 
ve yakın saat diliminde bulunması, İstanbul’da şube açmayı 
planlayan finans kurumları için kolaylık sağlıyor. İstanbul’un 
zaman dilimi açısından bu elverişli konumu diğer dünya 
borsaları ile birlikte çalışmasını kolaylaştırıyor. 

Müşterilere Erişim

Asya ve Avrupa’yı birleştiren bir köprü konumunda olan 
İstanbul’un merkezi konumu itibariyle, 4 saatten kısa bir uçak 
yolculuğu ile 56 ülkeye ve bölgedeki diğer finans merkezlerine 
gidilebiliyor. Dünya genelinde en fazla ülkeye uçan ve son üç 
yıldır “Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi” seçilen Türk Hava 
Yolları ile 104 ülkede 238 uçuş noktasına ulaşılabiliyor.

Modern şehir yaşamı sayesinde İstanbul’da düzenlenen 
uluslararası konferans ve organizasyonlara yabancı katılımı 
arttı. Şehirdeki kongre merkezlerine ek olarak 2014 yılında 10 
bin kişi kapasiteli yeni kongre merkezleri hizmete sunulacak. 
Beş yıldızlı otellerin toplantı salonları da yüksek kapasitede 
hizmet sağlıyor. Şehirde 50 bin otel odası mevcut ve otellerin 
büyük kısmı uluslararası zincirlere ait.
 
Ülkede nüfus yoğunluğu bakımından ilk sırada yer alan 
İstanbul, birçok sektörden büyük kuruluşlara ev sahipliği 
yapıyor.

Türk Hava Yolları dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketlerinden biri.



Nitelikli (Vasıflı) İş Gücü Olanağı

Türkiye, eğitim düzeyi sürekli artan nitelikli bir iş gücüne sahip. 

74 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 40’ı 18 yaşın altında. 

İstanbul’da ise 13 milyonu aşan nüfusun yarısı 30 yaşın altında. 

Finans sektörü 180 bin kişiye istihdam sağlıyor, bankalar 150 

bin istihdam ile ilk sırada. Her ile en az bir üniversite kurulması 

hedefiyle toplam üniversite sayısı son on yılda 2 katından 

fazla artarak 175’e yükseldi. İstanbul, 40 üniversite ile 

Türkiye’de yüksek eğitim kurumlarının en yoğun olduğu şehir.

İFM projesiyle ilgili bir diğer hedef, nitelikli işgücünün 

arttırılması. Bu amaçla üniversitelerde yüksek lisans ve 

doktora programlarıyla finans üzerine uzmanlaşmış bireyler 

kazandırılması teşvik ediliyor. Ayrıca, yurt dışından nitelikli

iş gücünün Türkiye’ye çekilmesine çalışılıyor.

Düzenleyici Ortam

İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olarak 

konumlanabilmesi amacıyla birçok alanda yenilik ve 

iyileştirmeler yapılması planlanmış ve bunların önemli bir 

kısmı hayata geçirilmiştir. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu bu 

kapsamdaki en önemli adımlardan biridir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu da 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe 

girdi. Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olarak, Türk yasalarının 

AB müktesebatı ile uyum süreci büyük ölçüde gerçekleşti. 

Sınır ötesi yatırımları teşvik eden ve çifte vergilendirmeyi 

önleyen iki taraflı anlaşmalara ise her geçen gün yenileri 

ekleniyor. Vergi, hukuki güvenlik, şeffaflık ve bilgilendirme 

mekanizmaları ile finansal sektör düzenlemelerinin başta 

AB müktesebatı olmak üzere uluslararası düzenlemelere ve 

uygulamalara uyumlu olması hedeflenmektedir.

İş Altyapısı Olanakları

İş altyapısı; iş planı ve iş sürecinin bir bileşimidir. İnsan 

kaynakları, iş süreci ve operasyonel altyapıdan oluşur. İFM 

Stratejisi çerçevesinde İstanbul’da yaşam kalitesi, güvenlik 

ve ulaşım imkanları artırılacak, finansal kuruluşların altyapı 

ihtiyaçlarını karşılayacak fiziksel koşullar sağlanacaktır. 

Teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve elektronik 

haberleşmenin hızlı, güvenilir, kesintisiz ve düşük maliyetli bir 

şekilde sunulması için sürekli yeni yatırımlar yapılıyor.

Finans merkezlerinin en önemli özelliği finansal arz ve talebi 

ortak noktada buluşturmalarıdır. Bu doğrultuda, finansal ürün 

ve hizmetler en önemli araçlardır. İFM Stratejisi ve Eylem 

Planı’nda Türkiye piyasalarında henüz sunulmayan veya 

yeterli işlem hacmine ulaşmamış, İstanbul’u cazip bir finans 

merkezi haline getirebilecek, gelişme potansiyeli yüksek 

finansal ürün ve hizmetler için gerekli altyapının oluşturulması 

amacı yer almaktadır.
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Kurumsal Vergi Rejimi

   Finansal işlemlerin Türkiye içinde yapılanmasının teşviki,

   Makroekonomik koşullara uygun sürdürülebilir ve istikrarlı   

bir vergi rejimi,

   Hukuki güvenliği sağlamak için idareye geniş yorum yetkisi 

bırakmayacak kapasitede yasal düzenleme,

   Vergi gelirlerinde dolaylı vergilerin payının daha az olması, 

finansal sektörün kayıt dışılık nedeniyle haksız rekabete 

maruz olmaması,

   Etkinleştirilmiş özelge sistemi oluşturulması

hedefleri doğrultusunda vergi kanunları ve ikincil mevzuatın 

basit, anlaşılır, öngörülebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesine 

çalışılmaktadır.

Melek Yatırımcılara yatırımlarının %75’ine varan vergi 

indirimiyle önemli bir vergi avantajı sağlanıyor. Ayrıca uzun 

vadeler için “stopaj vergisi” indirilecek, varlıklarının %75’ten 

fazlası özkaynak yatırımı olan yatırım fonları için ise özkaynak 

işlemlerinde stopaj vergisi hiç yok. Türkiye’de kurumlar vergisi 

oranı uluslararası karşılaştırmalara göre makul bir seviye olan 

%20 seviyesindedir.

Bireysel Vergi Rejimi

Bireysel vergi oranları maaşın yüzde 35’ine kadar çıkıyor ve 

temettü gelirlerinin yüzde 50’sine vergi uygulanabiliyor.

İstanbul’un finans merkezi haline gelebilmesi için hükümet 

vergi rejiminin kolay anlaşılır, tutarlı, uygulanabilir ve ölçülebilir 

olmasına yönündeki çalışmalarına devam ediyor.

Adil İş Ortamı

İstanbul’da bağımsız ve özerk yapıya sahip bir “tahkim 

merkezi” kurma çalışması yapılıyor.

Bu tahkim merkezi maliyet, hız ve kararların kesinleşme 

süreci gibi konularda uluslararası alanda rekabet edebilecek 

düzeyde olacak. Tahkim merkezinde kabul edilecek hakem 

listesi dışından da taraflara tercih edecekleri hakemleri seçme 

imkânı tanınacak. Tahkime ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nda yer alan hükümler ile Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’nda yer alan hükümler birleştirilerek tek bir tahkim 

düzenlemesi yoluna gidilecek. Uyuşmazlıkların mahkeme 

yoluna başvurmadan daha kısa sürede çözülebilmesi için 

arabuluculuk sistemi de geliştirilecek. Ayrıca, kurulacak 

tahkim merkezinde, kurumsal olarak arabuluculuk imkânı 

da sunulacak. İFM Projesine katkıda bulunacağı öngörülen 

tasarıların kanunlaşma süreçlerinin hızlandırılması yönünde 

çalışmalar da devam ediyor.

Hükümet tarafından vergi yasasına ilişkin çeşitli düzenlemeler 

yolda. Türkiye genelde OECD tarafından belirlenen 

çizgilere göre hareket ediyor. Yasaların uygulanmasında 

yaşanan tutarsızlığı ortadan kaldırmak için çalışılıyor. 

Piyasa katılımcılarının önerisi belirli alanlarda uzmanlaşmış 

mahkemeler oluşturulması.
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Profesyonel Hizmet

Tedarikçilerine Erişim

Danışmanların ve destek hizmetleri 

sunan profesyonellerin finans 

merkezi ve katılımcılara hizmet 

vermesi gerekmektedir. Söz konusu 

profesyoneller avukatlar, muhasebeciler, 

vergi müşavirleri, danışmanlar, tahkim 

uzmanları, bilişim destek ekipleri gibi 

meslek sahiplerinden oluşuyor. Pek 

çok uluslararası şirketin bölge yönetim 

ofislerini konumlandırırken tercih ettiği 

İstanbul, profesyonel hizmetlere erişim 

açısından Doğu Avrupa, Orta Doğu ve 

Orta Asya’nın en elverişli şehirlerinin 

başında geliyor.

Finans sektörüne hizmet veren 

profesyonel hizmet tedarikçilerinin 

sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’de 

bilişim teknolojileri dünya çapında 

hizmet veriyor. Hukuk sektörüne 

yönelik de gelişmeler var. Kaliteli 

üniversitelerden mezun olan ve hukuk 

sektörüne katılanların sayısı artıyor. 

Yaşam Kalitesi

İstanbul, Roma, Bizans ve Osmanlı 

İmparatorluklarının başkentliğini yapmış 

onların miraslarına ev sahipliği yapan 

bir metropol. Şehirde birçok farklı 

kültürden insan yüzyıllardır bir arada 

yaşıyor. Ülkede eğitim sistemi gittikçe 

gelişiyor. Hükümetin çeşitli eğitim 

olanakları şeklinde başlayan cümle yeni 

bir paragraf olarak başlayabilir. Sağlık 

sistemi kamu ve özel kuruluşlardan 

oluşuyor. 1200 hastanenin %42’si 

üniversite hastanesi ve 250 özel 

hastane bulunuyor. 

İstanbul 57 müzesi, 145 tiyatrosu ve 

124 sanat galerisi ile 2010 yılında AB 

tarafından Kültür Başkenti olarak 

seçildi. Şehir merkezinde alışveriş imkânı 

oldukça fazla, plajlar 1, kayak merkezleri 

2-3 saat uzaklıkta. Şehir 900 restoran 

ve 1840 bar ile renkli bir gece hayatına 

sahip. Uluslararası standartlarda dört 

tane golf sahası bulunuyor. 

İstanbul’da yaşam maliyeti finans 

sektörü çalışanları için uygun seviyede. 

Çok sayıda otel ve kongre merkezi 

bulunuyor. Şu ana kadar önemli 

organizasyonlara ev sahipliği yapan 

şehirde yeni kongre merkezleri de 

yapılıyor. Financial Times tarafından 

2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre 

İstanbul, yaşanabilecek en iyi şehirler 

arasında “birinci” olarak belirlendi. 

Şehirlerin halihazırdaki potansiyelleri 

ve gelişme durumları dikkate alınan 

bu araştırmada İstanbul, New York ve 

Londra şehirlerini geride bıraktı. Yıllık 10 

milyonu aşan turist sayısıyla Newsweek 

tarafından “the coolest city” seçildi.

Toplu ulaşımda otobüs ve metro yaygın. 

Toplu taşımayı iyileştirme çalışmaları 

aralıksız sürüyor. Avrupa ve Asya kıtaları 

arasında yeni raylı sistem yapılıyor. 

Metro ağı hızla büyüyor. İstanbul’a 3. 

Havaalanı ve Boğaz’a 3. köprü inşaatları 

da başlamış durumda. Başkent Ankara 

ile İstanbul arasında Yüksek Hızlı Tren 

seferleri ve Boğaz’ın altından raylı 

sistemle ulaşımı sağlayan Marmaray,

29 Ekim 2013’te hizmete giriyor.
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Ticari Emlak Olanakları ve Kalitesi  

Türkiye’de gayrimenkul sektörü 

hızla büyüyor. Sunday Times’a göre 

Türkiye yatırım için en cazip 5. ülke. 

Yabancıların ülkedeki konutlara ilgisi 

turistik bölgelerden metropollere kaydı. 

Yüksek kalitede konut ve ofis alanları 

mevcut. Talep hızla artıyor; kaliteli 

ofis binalarının doluluk oranı yüzde 

88. Yasalarda yapılan değişiklik ile 

yabancıların konut alımı için kısıtlamalar 

kaldırıldı. Gerekli ofis ve konut stokunun 

oluşturulmasına yönelik olarak 

finansal kuruluşların kümeleneceği ve 

çalışanların ikamet edeceği bölgelerde 

deprem ve güvenlik risklerini minimize 

edecek yapı teknolojileri kullanılacak, 

yeni teknolojileri kapsayan gayrimenkul 

yatırımları oluşturularak şehrin yaşam 

kalitesi yükseltilecektir.

 

Halen başkent Ankara’da bulunan Ziraat, 

Halkbank, Vakıfbank gibi dev kamu 

bankalarının genel müdürlüklerinin ve 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu ve Sermaye Piyasası Kurulu  gibi 

ekonomi ve finansın tepe kurumlarının 

genel merkez binalarının taşınacağı yapı 

kompleksinin inşaatları, 2015 yılında 

tamamlanmak üzere Ataşehir’de hızla 

devam ediyor. Bu yapı kompleksinde 

özel sektör ofislerinin bulunacağı 

gökdelenler, otel ve rezidanslar, otel 

ve rezidanslar ile sosyal tesisler de 

tasarlanmış durumda.

Operasyonel Maliyetler

Mevcut ekonomik şartlar göz önüne 

alındığında finansal şirketlerin 

gayrimenkul ve işgücü dahil operasyonel 

maliyetleri şirketlerin yerleşim yeri 

kararını etkileyebilir.

Gelişmiş ülkelerdeki finans merkezleri 

genelde daha yüksek maliyetlere 

sahip olduklarından, bazı gelişmekte 

olan ülkelerin finans merkezleri daha 

rekabetçi bir avantaj sunabilirler.

Türkiye’de yerli ve yabancı yatırımcılar 

aynı yasalara tabiler. Hükümet yatırımlar 

için teşvikler uyguluyor. Teşvikler hem 

Türk hem de yabancı yatırımcı için 

geçerli. Teşvikler arasında kuruluşların, 

kredi almanın ve uluslararası şirketler ile 

iş yapmanın kolaylaştırılması yer alıyor.

Kültür ve Dil

İstanbul, müzeleri, sanat galerileri, 

salonları ve kültür merkezleriyle 

yıl boyunca çok sayıda uluslararası 

festival, bienal,konserler ve sanatın her 

dalından sergi ve etkinliklere ev sahipliği 

yapmaktadır. 

Eğitim reformları ile yabancı dil 

öğreniminin yaygınlaştırılmasına 

çalışılmaktadır. İlköğretim ve 

ortaöğretimde yabancı dil eğitim 

müfredatı geliştirilmektedir. Türkiye 

genelinde devlet okulları ve her geçen 

gün sayısı giderek artan özel okullarda 

yoğun ders programlarıyla başta İngilizce 

olmak üzere Almanca ve Fransızca 

öğretimi yaygınlaştırılmaktadır.



• Baker McKenzie hukuk firması 

avukatlarından Mark Devlin (12 Temmuz 

2012’de Frankfurt Main Finance 

Association’ın düzenlediği çalıştayda)

Türkiye’nin mali koşulları, bir finans 

merkezi için mükemmel, hatta Alman 

vergi sistemiyle karşılaştırıldığında 

avantajlı olduğunu da söyleyebiliriz. 

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye 

yatırım yapmasını zorlaştıran tek engel, 

vergi sicil numarası almak için başvuru 

zorunluluğu. Bu işlem, potansiyel 

yatırımcıların Türk sermaye piyasasına 

erişimini gereksiz bir şekilde çok 

karmaşık hale getiriyor.

• HSBC Türkiye Genel Müdürü Martin 

Spurling (13 Haziran’da İstanbul’da 

düzenlenen bir konferansta) 

“Buraya atanana kadar, İstanbul’un 

ne kadar büyük bir şehir olduğunu hiç 

bilmiyordum. Şok geçirdim. Coğrafi 

konumu, tarihi, kültürü, insan potansiyeli 

ve misafirperverliği dikkate alındığında, 

İstanbul, uluslararası bir finans merkezi 

olmak için çok güçlü bir aday. İstanbul’u 

dünyaya biraz daha iyi anlatmalıyız.”

• INCIEF CEO´su ve Yönetim Kurulu 

Başkanı Daud Vicary Abdullah (21 

Haziran 2013 - İslami Finansman Araçları: 

Türkiye için Beklentiler ve Fırsatlar 

Konferansı´nda )

“Tarihsel açıdan İstanbul, konumu 

sebebiyle önemli bir ticaret merkezi, 

Osmanlı’nın başkenti, İslami finansmanın 

temelleri burada. Bugün İstanbul ve 

Türkiye’nin ekonomisi çok güçlü, bölge 

ile ticari ilişkileri güçlü. Körfez Bölgesi,  

Orta Asya, Kuzey Afrika´ya uzanması 

mantıklı.”

“İstanbul ideal bir merkez olur. Büyüme 

ve katılım bankacılığının geliştirilmesi 

yönünde ilerlemek mantıklı.”

• Deloitte Kıdemli Müdürü Tom Shave

(23 Nisan 2013’te City UK tarafından

düzenlenen ‘Bridging East and West

- Istanbul as an international financial

centre’ başlıklı panelde)

‘İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 

olmak için gereken kriterlerin çoğuna 

sahip.’

• Fraser Howie – CLSA türev ürünler 

biriminin eski genel müdürü ve Çin 

hakkındaki Red Capitalism ile Privatizing 

China adlı iki kitabın ortak yazarı 

(ForumIstanbul)

“İstanbul, büyük bir ülkenin finans 

merkezi. Türkiye’nin nüfusu 75 milyon. 

Bir finans merkezi olmak için,

yurt içindeki tabanın geniş olması her 

zaman önemli. İstanbul, Asya, Avrupa 

ve Amerika’yla saat farkı açısından da 

çok iyi bir konumda. İstanbul’un daha 

büyük bir finans merkezi olmaması ya 

da küresel ölçekte daha büyük bir rol 

oynamaması için hiçbir sebep yok.”

• William Howarth – IFC Baş Operasyon 

Stratejisti (6. İstanbul Moda Konferansı)

 

“Bence İstanbul’un coğrafi konum, 

görgü, demokrasi ve akademik dünyayla 

hükümetin ortaklığı anlamında çok 

önemli avantajları var. Bence mali 

sistem bugün çok güçlü. Mali sistem 

iyi düzenlenmiş ve sağlıklı. Dolayısıyla, 

bence, İstanbul’un ve Türkiye’nin, 

İstanbul’u bir finans merkezi yapmak için 

güvenebileceği muhteşem bir temel var. 

Bu da harika bir başlangıç.”

• EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma 

Bankası) Genel Müdürü Olivier Descamps  

(EBRD Yıllık Toplantısı ve İş Forumu’nda

 düzenlenen “Türkiye’nin bir İş ve Yatırım

Merkezi olarak Dönüşümü” başlıklı 

panelde) 

Öncelikle şunu söyleyeyim, Türkiye 

ve İstanbul, dünyada çok sayıda 

yatırımcının radarında. İkincisi, 

Türkiye’nin ilerlediği yol, küresel 

bağlamda çok doğru bir yol. Ve üç, bence 

gerçekten bir girişimcilik kültürünüz 

var. Bankacılık sisteminiz güçlü. Bunlar 

önemli avantajlar.” 

• Carlos Bronzatto – Dünya Yatırım 

Tanıtım Ajansları Birliği (The World 

Association of Investment Promotion 

Agencies, WAIPA) Genel Müdürü (EBRD

Yıllık Toplantısı ve İş Forumu’nda 

düzenlenen “Türkiye’nin bir İş ve Yatırım

Merkezi olarak Dönüşümü” başlıklı 

panelde)

 

İstanbul’un bir finans merkezi olarak 

avantajları hakkında:

“Türkiye’nin ekonomide büyük bir 

oyuncu olması, ekonomisinin çok çeşitli 

ürünlere dayanması, coğrafi açıdan 

stratejik bir noktada bulunmasının 

yanı sıra,  Doğu’yla Batı arasında bir 

köprü görevi görmesi çok önemli. Bu 

da, İstanbul’un bir uluslararası finans 

merkezi olarak rolünü güçlendiriyor. 

İstanbul daha modern finansal ürünlere 

eğilebilir. Bu da, kültürel açıdan 

bakıldığında, İslami finansı açısından bir 

dezavantaj olabilir.

Ne

Dediler?12



İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 

ve Sermaye Piyasaları14

Sermaye piyasamızı ve kurumlarımızı uluslararası piyasalardaki 

gelişmelere cevap verebilecek özellikte etkin ve rekabetçi 

olarak yeniden yapılandıran kanun çerçevesinde İMKB, 

İstanbul Altın Borsası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, 

“Borsa İstanbul” çatısı altında birleşmiştir. Tüm sermaye 

piyasası araçlarının aynı çatı altında işlem göreceği bir yapıya 

kavuşturulan Borsa İstanbul, İFM projesi kapsamında en 

önemli misyona sahip kurumlardan biridir.

Borsa İstanbul’un İstanbul Uluslararası Finans

Merkezi’ndeki Yeri

Borsa İstanbul’un, İFM niteliğine katkısı kısaca beş başlıkta 

toplanabilir; likidite, ürün çeşitliliği, uluslararası yatırımcılar için 

fon merkezi niteliği, teknoloji geliştirme ve marka değeri.

Uluslararası yatırımcıların finans merkezi tercihlerinde 

likiditenin yüksek olması ve sağlıklı fiyat oluşumunun

sağlanması belirleyici olmaktadır. Bu çerçevede, yüksek 

işlem hacmiyle bölgenin üstün borsası konumundaki Borsa 

İstanbul, değerlendirilmesi gereken büyük bir potansiyel 

sunmaktadır. İşlem hacmi ve piyasa değeri, Borsa İstanbul’un 

“bölgenin piyasası” olduğunu göstermektedir. Uluslararası 

borsacılık sektöründeki gelişmelere paralel olarak oluşturulan 

Borsa İstanbul’un tüm sermaye piyasası araçlarının işlem 

gördüğü, uluslararası standartlarda teknolojik altyapıya sahip, 

operasyonel etkinliği sağlamış bir borsa olarak, kuracağı 

bölgesel ve küresel ağlarla birlikte, dünyanın önde gelen 

borsalarından biri konumuna yükselmesi hedeflenmektedir. 

Önümüzdeki dönemde, enerji ve emtia piyasalarının da 

faaliyete geçmesi ile birlikte, bu piyasaların finansal piyasalarla 

entegrasyonu sağlanmış olacaktır.

Borsa İstanbul’un marka değerinin de İstanbul’un finans 

merkezi kimliğindeki payı önem taşıyor. 

Küresel finans sektörünün İstanbul algısındaki yerinin 

farkında olan Borsa İstanbul, piyasa düzenlemelerini 

hızlı bir biçimde güncellemekte, yeni piyasaları, ürünleri 

ve teknolojileri hayata geçirerek sektörün uluslararası 

standartlarını yakalamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda 

3 Temmuz 2013 tarihinde Nasdaq OMX Group ile hem 

İstanbul’un uluslararası finans merkezi olma hem de 

Borsamızın küresel bir borsa olma hedefine ulaşmasına katkı 

sağlayacak stratejik ortaklık ön anlaşması imzalanmıştır. 

Bu anlaşma ile Nasdaq OMX’in bilişim teknolojisi tüm 

finansal sözleşmeler için kullanılabilir hale gelecektir. Bu 

ortaklık sadece bir teknoloji ortaklığından ziyade Avrasya 

bölgesindeki ortak yatırım projelerini de içermektedir.

Güncel internet siteleri ile kamuoyuna hızlı bilgi akışı 

sağlayan Borsa İstanbul, evsahipliği yaptığı konferanslar ve 

etkinliklerle de, İstanbul’un finans merkezi niteliğine katkıda 

bulunmayı sürdürmektedir. 

Borsa İstanbul olarak, piyasalarımızın sürdürülebilir bir şekilde

büyümesini sağlamak amacıyla yeni finansal ürünlerin 

araştırma ve geliştirmesine büyük önem vermekteyiz . 

Bu nedenle, son dönemde rağbet gören İslami finansal 

Ürünler konusunda araştırma yapmak üzere Dünya Bankası 

ile birlikte bir araştırma merkezi kurulmaktadır. Buna ilave 

olarak üniversitelerle işbirliği yapacak ve Teknopark şeklinde 

çalışacak diğer bir araştırma enstitüsünün kurulması için de 

çalışmalar devam etmektedir. 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin

Borsa İstanbul’a katkısı

Borsa İstanbul, İFM projesinin önemli bir ayağını 

oluşturmaktadır. Bu anlamda İFM kapsamında yapılan 

yatırımlar Borsa İstanbul’un geleceğine yapılan yatırımlar 

olarak değerlendirilebilir. Borsa İstanbul, küresel piyasalarda 

işlem gören her türlü finansal varlığın işlem görebildiği bir 

cazibe merkezi haline gelecektir.

Öte yandan, İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi 

niteliği kazanması, Borsa İstanbul’a ek likidite ve derinlik 

sağlayacak, yabancı şirket kotasyonlarını artıracaktır.

‘’Türkiye, siyasi ve ekonomik reformlarıyla pek çok ülke için ilham kaynağı olmuştur.’’



Borsa İstanbul,

ikinci borsası olmuştur.

getiri ile dünyanın
en çok kazandıran

%52
2012 yılında

 2013 Mart ayında
yayınlanan

gelecek vadeden finansal şehirler arasında

İstanbul

Küresel Finans Merkezleri 
Endeksine (GFCI) göre

dünyada            sırada yer almaktadır.8.

Borsa İstanbul
Pay Piyasası, işlem devir hızı

bakımından 2013 Haziran son
 itibariyle dünyada

2. sıradadır.

Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası,

işlem hacmi açısından
organize piyasalar arasında

dünyada4. konumda
bulunmaktadır.

Borsa İstanbul’un
2012 yılı sonu itibariyle

işlem hacmi

8. sırada yer almaktadır.

Haziran 2013 itibariyle
234 milyar dolar işlem hacmiyle,

gelişmekte olan ülkeler sıralamasında

348 milyar dolardır.

Pay piyasasında
işlem gören şirket sayısı

2013 Haziran sonu
itibariyle

414’tür.

Borsa İstanbul’da
işlem gören şirketlerin

piyasa değeri
2013 Haziran sonu itibariyle

290 milyar dolardır. 

2002-2012 
yılları arasında

Türkiye’de ise bu oran
%74’ten %36’ya

düşmüştür.

%68’den %93’e yükselirken,

Avro Bölgesi genel kamu
borç stokunun GSYİH’ye oranı

Dünyanın

16.
büyük ekonomisi

6.
Türkiye,

Avrupa’nın




