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Farklı kültür ve medeniyetlerin izlerini taşıyan İstanbul günümüzde de 
Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa bölgeleri için önemli bir 
ticaret ve finans merkezi konumundadır. Dünyanın farklı bölgelerini 
bir araya getiren konumu ile İstanbul, Türkiye ekonomisinin en önemli 
şehri ve uluslararası ticaretin kritik bir üssü olarak bölgesinde yükse-
len bir öneme sahiptir. Bu konumun sağladığı avantajları kullanmak 
ve küresel ekonomiden daha fazla pay alabilmek amacıyla İstanbul 
Finans Merkezi projesi hayata geçirilmiştir.

Dünyada ticaret ağının ve sermaye hareketlerinin yoğun olduğu yer-
lerde görülen finans merkezleri, ülkelerin ekonomik açıdan ön plana 
çıkan şehirlerinde finans alanında hizmet veren kuruluşları bir araya 
getiren oluşumlardır. Ülkeler küresel ekonomide daha etkin bir konu-
ma ulaşabilmek amacıyla, potansiyeli bulunan şehirlerini finans mer-
kezine dönüştürerek hem ticaret ağlarını genişletmeyi hem de makro-
ekonomik görünümlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadırlar. Ülkelerin 
finans merkezlerine sahip olması başta dış yatırım, tasarruf ve vergi 
gelirleri olmak üzere ekonomik büyüme performansından ihracattaki 
konumlarına kadar birçok alanı olumlu etkilemektedir. 

Uluslararası yatırım ve sermaye hareketleri açısından ciddi gelişim 
kaydeden ülkelerin başında gelen Türkiye bu alanda elde ettiği ka-
zanımları İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında kurumsal bir 
çerçeveye oturtmak istemektedir. Projenin tamamlanmasıyla beraber 
Türkiye’nin ekonomik açıdan yükselen uluslararası konumunun güçlü 
finansal yapıyla daha kalıcı hale gelecek olması, projenin sağlayacağı 
temel kazanımların başında gelmektedir.
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TAKDİM

Türkiye’nin 2002’den bu yana geçirmiş olduğu dönüşüm sürecinde en başarılı 
alanlardan birisi hiç şüphesiz ekonomi olmuştur. Siyasal alanda sağlanan istikrar 
sayesinde Türkiye ekonomisi yüksek büyüme oranlarına ulaşmış, milli gelir art-
mış ve birçok ekonomik kalkınma hamlesi gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin eko-
nomik anlamda yükselen bir güç konumuna gelmiş olması, ülkenin dış yatırım 
çekme potansiyeli ve finansal piyasalardaki etkinliğini de artırmıştır.

Yatırım çekme potansiyelinin artırılması, tasarruf açığının kapatılması ve bü-
yük altyapı projelerinin kesintisiz devamı için Türkiye bir süredir finansal alanda 
önemli atılımlar gerçekleştirmektedir. “Varlık Fonu” uygulaması ve “İstanbul Fi-
nans Merkezi” projeleri bu uygulamaların en önemlileri arasındadır.

Finans alanı özelinde düşünüldüğünde küresel ticaretin yaygınlaşması ve 
sermaye hareketlerinin hızlanması, gelişmiş ve kurumsallaşmış finans kurum-
larının varlığını zorunlu hale getirmektedir. New York, Londra, Frankfurt gibi 
ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde bulunan finans merkezlerinin yanı sıra 
Dubai, Singapur, Hong Kong örnekleri gibi yükselmekte olan ekonomilerde de 
önemli finans merkezleri bulunmaktadır. 

Türkiye de İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi ile bu alandaki giri-
şimlerini kurumsal bir çerçeveye oturtmak istemekte ve finans alanında et-
kin olmayı hedeflemektedir. Türkiye’nin istikrarlı yapısı ve bölgesinde artan 
etkinliği, İstanbul’un finans çevrelerindeki algısına önemli katkı sağlamıştır. 
Bu bağlamda Türkiye kurumsal, hukuki altyapısı ve potansiyeli ile birlikte İs-
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tanbul’u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir bir konuma 
yükseltmeyi amaçlamaktadır. 

Erdal Tanas Karagöl, Yusuf Emre Koç ve Mehmet Kızılkaya’nın titiz çalış-
masının ürünü olan bu raporda dünyadaki önemli finans merkezleri ve bunların 
ekonomik göstergelere etkileri incelenmekte, “İstanbul’un Finans Merkezi Olma 
Arayışı”na dair bir değerlendirme sunulmaktadır. 

Prof. Dr. Burhanettin Duran  
SETA Genel Koordinatörü
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ÖZET 

Finansal kuruluşların bir araya getirilerek daha etkin hizmet vermesi amacıyla 
oluşturulan finans merkezleri günümüzde ülkelerin ticari faaliyetlerini canlandır-
ma ve uluslararası yatırımcıları çekme adına ekonomi politikalarının merkezinde 
yer alan önemli bir konu başlığı haline gelmiştir.

Küresel ticaretin yaygınlaşması ve sermaye hareketlerinin yoğunlaşmasıyla 
öne çıkan finans merkezleri ülkelerin makroekonomik verilerine de olumlu kat-
kılar sağlamaktadır.

Daha önce gelişmiş ülkelerde kurulan Londra ve New York gibi önemli finans 
merkezlerinin yanı sıra ekonomik güç dengesinin Batı’dan Doğu’ya kaymasıyla 
birlikte yükselen Asya ekonomilerinde de önemli finans merkezleri kurulmuştur. 
Çin’de özel bir ekonomik bölge olan Hong Kong ile beraber Dubai ve Singapur en 
önemli Asya finans merkezleri arasında gelmektedir. 

Türkiye’nin ekonomide ciddi bir dönüşüm sürecine girdiği ve makroekonomik 
göstergelerinde iyileşmelerin yaşandığı son yıllarda İstanbul’un uluslararası finans 
çevrelerindeki algısında da önemli değişimler yaşanmıştır. Bu durum İstanbul’un 
finans piyasalarında bir merkez olma potansiyelini beraberinde getirirken ayrıca fi-
nansal hizmetlerin alt kategorisi olan bankacılık ve sigortacılık gibi alanlardaki güçlü 
konumu ise İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Uluslararası yatırım ve sermaye hareketleri açısından ciddi gelişim kaydeden 
ülkelerin başında gelen Türkiye bu alanda elde ettiği kazanımları İFM projesi ile 
kurumsal bir çerçeveye oturtmak istemektedir. 

Ekonomik açıdan elde edilecek kazanımlar ile tasarruf oranları başta olmak 
üzere ülke ekonomisindeki yapısal sorunların çözümünde de kilit bir rol oynayacak 
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olması İFM projesini Türkiye ekonomisinin geleceği açısından önemli bir hale getir-
mektedir. Ayrıca kısa vadeli sermaye hareketleri İFM projesiyle birlikte uzun vadeli 
yatırımlara dönüşecek ve sağlanacak güçlü kurumsal yapıyla kalıcı olacaktır. 

Bununla beraber Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında da bulunan İFM proje-
si, Ortadoğu ve İslam dünyası ile artan siyasi ve ekonomik ilişkileri sayesinde baş-
ta İslami finans olmak üzere Türkiye’yi finans ve ticarette merkez ülke konumuna 
yükseltecektir. 
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GİRİŞ

Avrupa ve Asya kıtalarının birbirine bağlandığı yer olan İstanbul coğrafi ko-
numu ve tarihte önemli devletlerin merkezi olması sebebiyle yüzyıllar boyun-
ca ekonomik faaliyetlerin odağında yer alan bir şehir olmuştur. Farklı kültür 
ve medeniyetlerin izlerini taşıyan şehir günümüzde de Ortadoğu, Orta Asya, 
Kuzey Afrika ve Avrupa bölgeleri için önemli bir ticaret merkezi konumun-
dadır. Dünyanın farklı bölgelerini bir araya getiren konumu ile İstanbul, Tür-
kiye ekonomisinin en önemli şehri ve uluslararası ticaretin kritik bir üssü 
olarak ön plana çıkmaktadır.

İstanbul’un dünyanın farklı bölgelerini birleştiren konumu ve tarihten gelen 
önemiyle taşıdığı misyon Türkiye’nin son yıllarda gösterdiği makroekonomik is-
tikrarla birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Türkiye’nin 1950-2002 yılları arasın-
da toplam 17 milyar dolar yabancı yatırım çektiği göz önüne alındığında bu ra-
kamın sadece 2007 yılında 22 milyar dolar1 olarak gerçekleşmesi gelinen noktayı 
göstermesi açısından önemlidir.

Sermaye hareketlerinde yaşanan bu gelişmeler ışığında Türkiye gelecek 
vizyonuna uygun olarak İFM projesini ortaya çıkarmıştır. Türkiye’deki finansal 
hizmet sektörünün merkezini İstanbul’a taşımayı hedefleyen İFM aynı zamanda 
uluslararası sermayenin de Türkiye’ye gelmesini teşvik edecek bir proje olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Ataşehir’de temelleri atılan projeyle birlikte Tür-
kiye’nin dünyanın önemli finans merkezleri olan Londra, New York, Hong Kong, 
Frankfurt gibi merkezlerle rekabet edebilmesinin de önü açılmıştır.

1. Erdal Tanas Karagöl, AK Parti Dönemi Türkiye Ekonomisi, (SETA Rapor, İstanbul: 2013).
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Öte yandan hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri etkisi altına alan 
2008 küresel ekonomik krizi ülkeleri yeni finansal mimari arayışlarına yönlendir-
miştir. Uluslararası yatırımların en aza indiği, yeni finansal mimari arayışlarının 
olduğu bu dönemde birçok ülke gibi Türkiye de yeni arayışlara girmiştir. Bu an-
lamda bölgesel ve küresel sermayenin yönlendirilmesinde İstanbul’un önemli bir 
rol oynayabilmesi ve rekabetçi güce sahip olabilmesi adına İFM projesinin hayata 
geçirilmesi önem arz etmektedir. 

Sermaye hareketlerinin 2008 küresel ekonomik krizi sonrasında Batı’dan Doğu’ya 
kaydığı düşünüldüğünde bu krizin etkilerini kısa sürede atlatan Türkiye, yabancı yatı-
rımcılar açısından cazip bir ülke konumuna yükselmiştir.2 Son yıllarda içinde bulun-
duğu bölgenin istikrarlı ülkelerinden biri olan Türkiye açısından finans merkezi olma 
hedefi yalnızca ekonomik bir hedef olmanın ötesinde ülkenin küresel anlamda pozis-
yonunu da etkileyecek bir potansiyel barındırmaktadır. Bu bağlamda İstanbul’un dün-
yanın önemli finans merkezleri olan Londra, New York ve Hong Kong gibi merkez-
lerle olan durumunun iyi analiz edilmesi, bu merkezlere göre avantajlı ve dezavantajlı 
olduğu noktaların belirlenerek dünyanın önemli finans noktalarından biri olmasının 
sağlanması oldukça önemlidir. Batı sermayesinin yanında Körfez ve Asya sermayesini 
de çekme potansiyeli bulunan Türkiye finans merkezi projesiyle gerçek anlamda Do-
ğu’yla Batı dünyasını bir araya getiren bir ülke halini alacaktır.

Bu raporda ilk olarak finans merkezi kavramı tanımlanacak ve finans mer-
kezlerinin oluşum süreçleri hakkında bilgiler verilecektir. Özellikle önemli ticaret 
merkezlerini oluşturan bölgelerde gelişen finans merkezleri, küreselleşme sonrası 
dönemde ülkeler arası ticari-ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve sermaye 
hareketlerine kolaylık sağlaması bakımından oldukça önemli bir konumda bu-
lunmaktadır. Bu anlamda ikinci bölümde finans merkezlerinin tarihsel süreçleri, 
neden birer finans merkezi haline geldikleri ve küresel ekonomiye etkileri hakkın-
da değerlendirmeler yapılacaktır.

Üçüncü bölümde ise seçilmiş önemli finans merkezlerinin tarihi gelişimleri, 
finans sektörü içindeki konumları ve özellikleri değerlendirilecektir. Bu amaçla 
hem bölgesel hem de küresel anlamda en önemli finans merkezleri olmaları nede-
niyle Londra ve New York bu çalışmaya dahil edilmiştir. Ayrıca çalışmanın odak 
noktası olan İFM’nin küresel bir finans merkezine dönüşüm hedefine katkı sağla-
mak amacıyla Avrupa’nın en önemli ekonomik gücü olan Almanya’dan Frankfurt, 
Ortadoğu’da önemli bir finansal merkez olan Dubai ve Asya ekonomilerinden 
Hong Kong ve Singapur finans merkezleri de analiz edilmiştir. 

Seçilmiş finans merkezleri hakkında verilen bilgilerin ardından izleyen 
dördüncü bölümde söz konusu finans merkezlerinin bulunduğu ülke ekono-

2. “Araştırma Dizisi-1: İstanbul Bölgesel ve Ulusal Finans Merkezi (İFM)”, İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasa-
ları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM) , Ekim 2012.



NEDEN FİNANS MERKEZİ?

13

milerine katkıları ile ilgili bazı makroekonomik karşılaştırmalar yapılacaktır. 
Bunun yanında ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) büyüklükleri, 
sergiledikleri ekonomik büyüme performansları, kişi başı milli gelirleri, yaban-
cı yatırım çekme kabiliyetleri ve doğrudan yabancı yatırım oranları hakkında 
karşılaştırmalar yapılacaktır. 

Beşinci bölümde İFM projesi hakkında bilgiler verilecektir. Dünyanın en 
gelişmiş 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye ve İstanbul’un potansiyeli göz 
önüne alındığında özellikle ekonomik ve siyasi istikrarın sağlandığı 2002’den bu 
yana gösterilen ekonomik performans ve gelecek hedefleri İFM projesini oldukça 
önemli kılmaktadır. Bu bağlamda ilk olarak İFM projesinin yasal süreci, planla-
ması ve bazı önemli özellikleri hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca küresel öl-
çekler ve endekslerde İstanbul’un konumu ve potansiyeli hakkındaki değerlen-
dirmelerde bulunulacaktır. Bununla beraber İstanbul’un İslami finans alanındaki 
konumu ve potansiyeli değerlendirilecek, İstanbul’un küresel bir finans merkezi 
olma hedefine yönelik sonuç ve önerilerle çalışma sonlandırılacaktır.

NEDEN FİNANS MERKEZİ?
Dünyada ticaret ağının ve sermaye hareketlerinin yoğun olduğu yerlerde görülen 
finans merkezleri ülkelerin ekonomik açıdan ön plana çıkan şehirlerinde finans ala-
nında hizmet veren kuruluşları bir araya getirmesiyle ortaya çıkmıştır. Küreselleşme 
sürecinin hız kazanmasıyla ülkeler arası ekonomik ilişkilerdeki engeller kalkmış ve 
bu durum ticaretin de küreselleşmesini beraberinde getirmiştir. Küreselleşme önce-
si daha dar bir alanda gerçekleşen ekonomik faaliyetler de bu bağlamda kıtalar arası 
sermaye hareketlerine olanak tanır hale gelmiştir. Ticaretin küreselleşmesi ülkeler 
açısından ekonomik ilişkiler geliştirebilecekleri yeni pazarlar anlamına gelirken ül-
kelerin ekonomik güçleri ve uluslararası pozisyonları da küresel ticarette oynadık-
ları rol ekseninde gelişim göstermeye başlamıştır. Bu açıdan bakıldığında ülkeler 
küresel ekonomide daha etkin bir konumda olabilmek için potansiyeli bulunan şe-
hirlerini finans merkezine dönüştürerek hem ticaret ağlarını genişletmeyi hem de 
makroekonomik görünümlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadırlar. 

Ülkelerin finans merkezlerine sahip olması başta dış yatırım ve vergi ge-
lirleri olmak üzere ekonomik büyüme performansından ihracattaki konumla-
rına kadar birçok alanı olumlu etkilemektedir. Ekonomik açıdan sağladıkları 
bu avantajların yanı sıra finans piyasalarında merkez haline gelen şehirlerin 
genişleyen iş ağına ev sahipliği yapması, ülkelerin içinde bulundukları coğraf-
yada benzer konumdaki ülkelerden pozitif anlamda ayrışmasını ve etki alanını 
arttırmasını beraberinde getirmektedir. 

Finans merkezi kavramı 21. yüzyılda farklı bir boyut kazansa da kavramın 
tarihi 18. yüzyılın başına kadar dayanmaktadır. Sanayi Devrimi sonrası ortaya 



İSTANBUL’UN FİNANS MERKEZİ OLMA ARAYIŞI

14

çıkan seri üretim anlayışı ticari faaliyetlere de hız kazandırmış ve bugünkü finans 
sektörünün en önemli alt kategorileri olan bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin 
gelişmesini beraberinde getirmiştir. Sanayi Devrimi sonrası uluslararası ticari faa-
liyetlerin yoğun olarak yapıldığı şehirler finans sektörünün de gelişmesiyle birlikte 
dünyanın ilk finans merkezleri olarak ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde küresel 
ticaretin yaygınlaşması farklı şehirlerde de sermaye hareketlerinin yoğunlaşma-
sına yol açmış ve farklı kıtalarda faaliyet gösteren finans merkezlerinin kurulma 
süreci hızlanmıştır. Etki alanları küresel, bölgesel ve yerel boyutta değişen finans 
merkezleri günümüzde ülkelerin uluslararası ekonomi politiğinde konumlarını 
belirleyen bir unsur olarak faaliyette bulunmaktadırlar.

Finansal kuruluşların bir araya getirilerek daha etkin hizmet vermesi amacıyla 
oluşturulan finans merkezleri ülkelerin ticari faaliyetlerini canlandırma ve ulusla-
rarası yatırımcıları çekme adına ekonomi politikalarının merkezinde yer alan bir 
konu başlığı haline gelmiştir. Yerel ve uluslararası iş ağıyla finans sektörünün daha 
hızlı ve geniş çapta işlem yapmasına olanak tanıyan finans merkezleri, günümüzde 
ülkelerin ekonomik gücünü belirleyici bir işlev kazanmıştır. Teknolojik gelişme-
lere bağlı olarak dünyada karşılıklı etkileşimin artmasıyla sermaye hareketlerinin 
yoğun olarak gerçekleştiği bu şehirler ilgili ülkelerin ekonomik görünümlerinde 
ön plana çıkmış ve en gelişmiş yerleri olmuşlardır. Finans merkezleri ayrıca bulun-
dukları ülkelerin makroekonomik göstergelerini de olumlu anlamda etkileyerek 
ekonomiye önemli katkılar sağlamışlardır.

Türkiye’nin ekonomik açıdan en gelişmiş bölgesi konumundaki İstanbul’un 
da bir finans merkezine dönüştürülmesi son yıllarda Türkiye’nin ekonomi politi-
kalarında ön plana çıkmaya başlamıştır. 2001 yılında yaşadığı krizle ekonomik açı-
dan tarihinin en kötü günlerini yaşayan Türkiye, 2002 yılı sonrası siyaset ve eko-
nomi yönetiminde sağlanan istikrar ve gerçekleştirilen reformlarla birlikte hızlı bir 
toparlanma sürecine girmiştir. Türkiye’nin yüksek büyüme oranlarını yakaladığı 
küresel ekonomik krize kadar olan dönem aynı zamanda gerçekleştirilen reformla-
rın bütçe açığı, kamu borcu, faiz ve enflasyon oranlarının düşmesine yol açmasıyla 
ekonominin temellerinin sağlamlaştığı bir dönem olmuştur.3 2000’li yılların başın-
dan bu yana yükselen emlak fiyatlarının piyasada aşırı derecede olumlu bir tablo 
sergilemesi ile beraber bankaların düşük gelirli ailelere sağladığı kredilerin konut 
fiyatlarının inişe geçmesiyle birlikte ödenememesi sonucunda Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) merkezli ve ardından Avrupa’yı da etkisi altına alan “subprime 
mortgage” (yüksek risk-yüksek faizli kredi) krizi ortaya çıkmıştır.

2008 yılında ABD’de başlayan ekonomik kriz kısa sürede başta Avrupa 
olmak üzere tüm dünyada etkisini gösteren bir nitelik kazandı. Türkiye’nin bu 
süreçte 2002 sonrasında yakaladığı başta kamu maliyesi olmak üzere sağlam 

3. Erdal Tanas Karagöl, “AK Parti Dönemi Türkiye Ekonomisi”.
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makroekonomik göstergeler küresel ekonomik krizden kısa bir süre içerisin-
de çıkmasını sağlamıştır. 2002 yılı sonrası Türkiye ekonomisinin küresel krize 
rağmen sağladığı bu istikrar aynı zamanda yabancı yatırımcıların Türkiye’ye 
yönelmesini beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin 2002 yılı sonrası doğrudan 
yabancı yatırım performansına bakıldığında bu durumun etkileri net bir şe-
kilde görülmektedir (Grafik 1).

Türkiye’nin ekonomik olarak geçirdiği bu dönüşüm süreci İstanbul’un finans 
alanında bir merkez olma potansiyeli kazanmasını beraberinde getirmiştir. 2001 
yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında bankacılık sektörü başta olmak üzere 
gerçekleştirilen yapısal reformlarla finans sektöründe yükselen bir piyasa haline 
gelen İstanbul, Türkiye’nin Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya böl-
geleri ile geliştirdiği ekonomik ilişkilerle birlikte uluslararası konumunu güçlen-
dirmiştir. Bu bağlamda küresel ekonomik krizin etkilerinin yoğun olduğu 2009 
yılından beri gündemde olan İFM projesi4 Türkiye’nin son yıllarda hızlı bir geli-
şim gösteren finans sektöründe sahip olduğu yüksek potansiyeli hayata geçirme 
hedefiyle ortaya çıkmıştır.

Uluslararası yatırım ve sermaye hareketleri açısından ciddi gelişim kaydeden 
ülkelerin başında gelen Türkiye bu alanda elde ettiği kazanımları İFM projesi kap-
samında kurumsal bir çerçeveye oturtmak istemektedir. Projenin faaliyete geçme-
siyle Türkiye’nin ekonomik açıdan yükselen uluslararası konumunun kısa vadeli 
sermaye hareketleri yerine uzun vadeli yatırımlar ve sağlanacak güçlü kurumsal 
yapıyla kalıcı hale gelecek olması projenin Türkiye’ye sağlayacağı temel kazanım-
ların başında gelmektedir.

4. “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi”, Resmi Gazete, Sayı: 27364, 02 Ekim 2009.

GRAFİK 1. 2002-2015 YILLARI ARASI TÜRKİYE’YE GELEN 
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM MİKTARI (MİLYAR DOLAR)

Kaynak: World Bank 
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İstanbul’un finans alanında hizmet veren kuruluşları bir araya getirecek ol-
masının sağlayacağı iş yapma kolaylığı ve etkin hizmet verebilme olanakları sa-
yesinde proje İstanbul’un ekonomik faaliyetler açısından cazip bir şehir haline 
gelmesini sağlayacaktır. Yabancı yatırım anlamında son yıllarda önemli bir ko-
num elde eden Türkiye açısından bu durum daha fazla yabancı yatırımın ülkeye 
yönelmesini sağlayacaktır. İçinde bulunduğu coğrafyada sahip olduğu istikrar ile 
birlikte sağlam hukuki ve teknik altyapısı olan bir finans merkezi sermaye hare-
ketlerinin Türkiye’ye yönelmesine imkan tanıyacaktır. 

Finans merkezi projesinin gerçekleşmesiyle uluslararası yatırım ve iş ağının 
genişleyecek olması Türkiye’nin daha yüksek ekonomik büyüme oranlarını ya-
kalamasında kilit bir rol oynayacaktır. Doğrudan yabancı yatırım açısından son 
yıllarda 12-15 milyar dolar arasında bir performans gösteren Türkiye’nin, İstan-
bul’un finans merkezi olmasıyla bu alanda göstereceği atılım ekonomik büyüme-
nin de yüzde 3-4 bandından daha yukarı seviyelere yükselmesinin itici güçleri 
arasında olacaktır. İFM projesi sağlayacağı ekonomik büyüme performansının 
yanında Türkiye’ye yönelecek sermaye ve döviz hareketleriyle ülke ekonomisin-
deki yapısal problemlerin başında gelen tasarruf açığı sorununun azalmasına da 
ciddi katkı yapacaktır. Tasarruf oranlarında sağlanacak bu artış Türkiye’nin önce-
ki dönemlerde ekonomik krize yol açan dış piyasalardan yüksek faiz oranlarıyla 
borçlanmasının yerine uygun maliyetli kredi bulmasına olanak tanıyacak ve eko-
nomik yapının güçlenmesini sağlayacaktır.

2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizden çıkabilmek adına ülkelerin 
uluslararası sermaye hareketlerinin kendilerine yönelmesi yolunda ciddi teşvik-
lerde bulunduğu bir süreçte İFM Türkiye’yi bölgesinde ülkeler arası iş ağının 
merkezine taşıyacaktır. Türkiye’nin Balkanlar ve Kuzey Afrika’da artan etkinliği, 
İslami finans alanındaki yüksek potansiyeli ve Kafkasya bölgesiyle başta enerji 
projeleri olmak üzere genişleyen ekonomik iş ağı göz önüne alındığında İFM bu 
alanlarda edinilen kazanımların uzun vadeli olmasını sağlayacak kurumsal altya-
pıyı Türkiye’ye kazandıracaktır. 

Küresel ekonominin son yıllarda ABD ve Çin merkezli gelişmelerle daral-
ma yaşadığı bir dönemde Türkiye’nin İFM projesini başlatması altı çizilmesi ge-
reken hususların başında gelmektedir. Ekonomideki yapısal sorunların başında 
gelen düşük tasarruf ve yatırım miktarlarının Türkiye’nin önünde duran bir diğer 
konu başlığı olduğu düşünüldüğünde İFM projesi hem iç hem de dış şoklara karşı 
ekonomik yapının dayanıklılığını artıracaktır. İstanbul’un bir finans merkezine 
dönüşmesi bu bağlamda incelendiğinde küresel ekonominin içinde bulunduğu 
duruma rağmen Türkiye’nin ekonomik gelişiminin devam etmesi adına önemli 
bir rol oynayacaktır. Bu açıdan bakıldığında finans sektöründe İstanbul’un dün-
yanın önde gelen küresel ve bölgesel merkezleriyle rekabet edebilir hale gelmesi 
Türkiye’nin ekonomik açıdan bu merkezlere sahip ülkelerle de olan pozisyonunu 
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pozitif olarak etkileyecektir. Dördüncü bölümde finans merkezlerine sahip ülke-
lerin makroekonomik verilerinin analiziyle de görüleceği üzere Türkiye’nin geliş-
miş bir finans merkezine sahip olmasıyla birlikte kısa vadeli yatırımların yerini 
uzun vadeli yatırımlar alacak, doğrudan yabancı yatırım akışı hız kazanacak ve 
tasarruf oranları da artış gösterecektir. 

Halihazırda bankacılık ve sigortacılık gibi finansal hizmetlerin birçok alt sek-
töründe uluslararası standartları karşılayan bir konumda olan Türkiye’nin, İFM 
projesini hayata geçirmesi yıllar boyunca finans sektöründeki potansiyelini siyasi 
ve ekonomik krizlerle avantaja dönüştürememe durumunu sona erdirecektir. Kü-
resel ekonominin kırılgan bir yapıya sahip olduğu içinde bulunduğumuz bu kon-
jonktürde Türkiye’nin İFM projesini hızlı bir şekilde hayata geçirmesi önümüzde-
ki süreçte İstanbul’u bulunduğu coğrafyada finansal hareketlerin yoğunlaştığı bir 
merkez haline getirecektir.

DÜNYADAKİ ÖNEMLİ FİNANS MERKEZLERİ
Bu bölümde İstanbul’un finans merkezine dönüşme süreci ve küresel finans pi-
yasalarındaki konumunun anlaşılması amacıyla seçilmiş bazı şehirlerin finans 
merkezi olma süreçleri incelenecektir. Bu bağlamda rapor içinde köklü bir finan-
sal geçmişe sahip ve günümüzde küresel finans merkezi kabul edilen Londra ve 
New York gibi şehirler ile birlikte farklı kıtalarda bulunan ve bölgesel merkezden 
küresel bir finans merkezine dönüşme potansiyeli olan Hong Kong, Frankfurt, 
Dubai ve Singapur'un finans piyasalarındaki konumunun analiz edilmesi gerekli 
görülmüştür. İstanbul’da kurulması planlanan finans merkezinin de önce bölgesel 
sonra küresel boyutta bir merkez haline gelme potansiyeli bulunmaktadır. Bu ba-
kımdan aşağıda incelenen finans merkezleri İstanbul için söz konusu süreçte yol 
gösterici olacaktır.
 
Londra Finans Merkezi
Atlantik Okyanusu ile Kuzey Denizi arasında bulunan Londra günümüzde küre-
sel finans piyasaları arasında ön plana çıkan şehirlerin başında gelmektedir. 2015 
yılı verilerine göre dünyanın 2,9 trilyon dolarla beşinci büyük ekonomisi olan İn-
giltere’nin başkenti olmasının yanı sıra ülkenin, dünyanın en büyük ekonomileri-
nin bulunduğu Avrupa ve Amerika kıtalarının bağlantı noktasında olması Lond-
ra’yı doğal olarak küresel ticaretin önemli bir üssü haline getirmektedir. Ticari 
faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bir şehir özelliğiyle Londra uluslararası finans 
faaliyetlerinin de merkezinde yer almaktadır. Londra’nın finans merkezi olarak 
geçmişinin ise uzun bir tarihe dayandığı görülmektedir. Sanayi Devrimi’nin baş-
ladığı yer olan İngiltere’nin en önemli şehri olması Londra’nın aynı zamanda fi-
nansal hareketler açısından da kısa sürede gelişmesini sağlamıştır. 
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Finans merkezi olarak geçmişi 18. yüzyıla dayanan Londra’da finansal hare-
ketlerin gelişmesine yol açan etkenlerin başında ülkenin İsviçre’den sonra dün-
yanın ikinci merkez bankasını açan ülke olması gelmektedir. Kamu borcunun 
finansmanının karşılanması adına kurulan ve 1694’te faaliyete başlayan İngiltere 
Merkez Bankası (Bank of England)5 Londra’da finansal hareketlerin gelişmesi adı-
na önemli bir adım olurken bunu 1773’te dünyanın en eski borsalarından biri 
kabul edilen Londra Borsası’nın (The London Stock Exchange) açılışı izlemiştir. 
Londra’da açılan borsa başlangıçta şeker, çay ve tütün gibi o dönemki ticaretin 
önemli bir kısmını oluşturan malları içerse de daha sonra sanayide kullanılan 
ham maddelerin de eklenmesiyle birlikte hızlı bir gelişim süreci izlemiştir.

Finansal alanda atılan bu adımlar, ticaretin de Sanayi Devrimi’ndeki gelişme-
lerle birlikte hız kazanmasıyla Londra’da özel sektör bankacılığı, sigortacılık faali-
yetleri ve yatırım bankacılığı gibi alt sektörlerin gelişmesine ortam hazırlamıştır.6 
Londra finansal hizmetler sektöründe yaşadığı bu hızlı değişimle birlikte 1700’le-
rin sonundan itibaren bir finans merkezi olarak anılmaya başlamıştır. Londra’nın 
köklü bir geçmişi bulunan finans merkezi günümüzde de şehrin dünyanın en et-
kili birkaç finans merkezinden biri olmasını sağlamaktadır. Dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri olan İngiltere dünyanın geri kalan finans merkezleriyle 
rekabet gücünü artırmak için finans sektöründe hizmet veren kuruluşları tek bir 
yerde toplamaya karar vermiştir. 

Londra Finans Merkezi: Canary Wharf
Londra finansal tarih açısından köklü bir geçmişe sahip olmasına rağmen bugün-
kü modern Londra Finans Merkezi’nin kuruluşu yakın bir tarihe dayanmaktadır. 
İngiltere finans alanındaki köklü geçmişini avantaja çevirmek, kendisine rakip 
olarak gördüğü Paris ve Frankfurt gibi Avrupa’nın diğer finans merkezleriyle re-
kabet gücünü artırmak adına Batı Londra bölgesine Canary Wharf olarak adlan-
dırılan 1 milyon 300 bin metrekarelik özel bir alan tahsis etmiştir. Kanadalı bir iş 
adamı olan Paul Reichmann tarafından geliştirilen ve dönemin İngiltere Başba-
kanı Margaret Thatcher’a sunulan Canary Wharf projesi İngiltere’nin dağınık bir 
şekilde bulunan finans kurumlarını bir araya getirerek Londra’nın küresel finans 
piyasaları arasında sahip olduğu lider konumun gelecekte de devam ettirilmesi 
amacıyla ortaya çıkmıştır.7 Bu bağlamda 1988 yılında inşaatına başlanan Canary 
Wharf İngiltere Merkez Bankası, Londra Borsası, bankacılık ve sigortacılık alan-
larında dünyanın en önde gelen şirketlerinin yanı sıra uluslararası kredi derece-

5. “History of the Bank of England”, Bank of England, http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/history/
default.aspx, (Erişim tarihi: 24 Aralık 2015).
6. Youssef Cassis, Capitals of Capital: A History of Financial Centres, 1780-2005, (Cambridge University Press, 
Cambridge: 2005).
7. Julia Kollewe, “Canary Wharf Timeline: From the Thatcher Years to Qatari Control”, The Guardian, 28 Ocak 2015.
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lendirme kuruluşları ve önemli yabancı şirketlerin ana merkezlerine ev sahipliği 
yapan bir finans merkezi olarak ortaya çıkmıştır.8 

1991 yılında önemli İngiliz bankalarının ana merkezlerin taşınmasıyla 
birlikte faaliyete başlayan Canary Wharf günümüzde Londra’yı dünya finans 
sektörü içinde modern bir finans merkezi haline getirmiştir. İngiltere’nin 
Londra'da böyle bir finans merkezi oluşturmak istemesinin temelinde finans 
sektöründe hizmet veren kuruluşların teknolojik, ulaşım ve diğer altyapı faa-
liyetlerini geliştirmenin yanı sıra asıl amacının yabancı büyük şirketlerin ana 
merkezlerini (headquarter) şehre taşıyarak ülkesine çekmek ve yatırım mikta-
rını artırmak olduğu görülmektedir.9 

Londra’nın küresel finans piyasalarındaki konumuna bakıldığında Canary 
Wharf ’da bulunan finans merkezinin etkileri net bir şekilde görülmektedir. Ge-
lişmiş ülke ekonomilerinin bulunduğu coğrafya arasında bir bağlantı noktası 
olan Londra ileri sanayi ve küresel çaptaki şirketlerinin yanı sıra yabancı yatırım 
alanında da Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden biri konumundadır. Uluslarara-
sı şirketlerin bulunduğu merkezlerin başında gelen Londra’nın finans sektörüne 
ait yabancı yatırımların en fazla yöneldiği alan olduğunun altının çizilmesi ge-
rekmektedir. 2014 yılında İngiltere 65,2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım 
çekerken bunun 31,7 milyar dolarlık kısmının tek başına finans sektörüne ait 
olması oldukça önemlidir.10 

Yabancı yatırım anlamında Avrupa’nın en önde gelen ülkesi olan İngilte-
re açısından finans sektörü ülke ekonomisi içinde kritik bir rol oynamaktadır. 
Finans sektörü 2014 yılında 86,3 milyar dolar ticaret fazlası vererek bu alanda 
İngiltere’nin en önde gelen sektörü olmayı başarırken finans ve finansal hiz-
metlerle alakalı alt sektörler İngiltere’nin GSYH’sinin yaklaşık yüzde 12’sini 
oluşturmaktadır.11

İngiltere ekonomisi açısından önemli sektörlerin başında gelen finans sektö-
rünün bu başarısında Londra finans merkezi ciddi bir rol oynamaktadır. Canary 
Wharf finans merkezi finans sektörü kalitesini ölçmede kullanılan kriterler olan 
“İş Çevresi, Hukuki ve Teknik Altyapı, Finansal Ürün Çeşitliliği, İnsan Kayna-
ğı, İmaj ve Tanıtım” gibi alanlarda kullanılan verilerden derlenerek oluşturulan 
ve dünyada finans merkezlerini değerlendirmede en önemli kaynak kabul edilen 
“Küresel Finans Merkezleri Endeksi”nde (The Global Financial Center Index) 2016 
yılı itibarıyla ilk sırada yer almaktadır (Tablo 1). 

8. “London’s Finance Industry”, London’s Economic Plan, http://www.uncsbrp.org/, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2015).
9. Carolina Herling ve Caroline Liljedahl, “Canary Wharf-An Establishment of a Major Business District”, Royal 
Institute Technology, (Stockholm: 2005), (Yüksek Lisans Tezi). 
10. “The UK’s Competitiveness as a Global Financial Centre”, TheCityUK, https://www.thecityuk.com/research/
uks-competitiveness-as-a-global-financial-centre-august-2015/, (Erişim tarihi: 21 Aralık 2016).
11. “UK Financial Centers of Excellence”, UK Trade & Investment, Şubat 2015.
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“Kurumsal Etkinlik Endeksi”, “İş Yapma Kolaylığı Endeksi”, “Bilgi ve İleti-
şim Teknolojileri Gelişim Endeksi” gibi uluslararası kurumlarca yayımlanan 105 
endeksin derlenmesiyle oluşan ve finans merkezlerini 0-1000 puan arasında de-
recelendiren Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nde Londra 795 puanla ilk sırayı 
alırken Londra’yı 794 puanla New York ve 752 puanla Singapur takip etmektedir.12 
Finans merkezlerini karşılaştırmak için kabul edilen kriterlerdeki başarısının yanı 
sıra İngiltere’nin istikrarlı bir ekonomiye sahip olması ve yatırım ortamının kü-
resel ekonomik kriz sürecinde diğer gelişmiş ülkelere oranla görece daha az et-
kilenmesi Londra Finans Merkezi’nin bugünkü konumuna ulaşmasını sağlayan 
faktörler arasındadır.

TABLO 1. 2016 YILI KÜRESEL FİNANS MERKEZLERİ ENDEKSİ’NE GÖRE  
DÜNYADAKİ İLK 10 FİNANS MERKEZİ

Finans Merkezi Puan

Londra 795

New York 794

Singapur 752

Hong Kong 748

Tokyo 734

San Francisco 720

Boston 719

Chicago 718

Zurich 716

Washington DC 713

Kaynak: Global Financial Centres Index, Eylül 2016

Londra Finans Merkezi’ni diğerlerinden ayıran özelliklere bakıldığında Lond-
ra’nın finans sektörü çeşitliliğiyle ön plana çıktığı görülmektedir. Finansal hiz-
metler sektörünün ana gövdesini oluşturan bankacılık ve sigortacılık gibi sek-
törlerde güçlü bir pozisyona sahip olan Londra son dönemde yatırım yönetimi, 
bireysel bankacılık ve portföy yönetimi gibi finansal alt sektörlerde sağladığı uz-
manlıklarla küresel finans piyasalarında New York, Hong Kong ve Singapur gibi 
rakiplerinden ayrışmaktadır.13 

Finansal alt sektörlerde verilen bu tür özel uzmanlık hizmetleri yatırım-
cılara yaptıkları işlerde bir rehber görevi üstlenirken bu durum iş çevresinin 
genişlemesine ve yatırımcıların daha sağlıklı bir düzlemde karar almalarını 
sağlamaktadır. Bu bağlamda İngiltere finansal sektördeki özel uzmanlık alan-

12. “The Global Financial Centres Index 20”, Qatar Financial Centre (QFC), Eylül 2016.
13. Freddie Dowson, “London Better Financial Centre Than New York”, Forbes Magazine, 30 Ekim 2015. 
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larında Londra’nın pozisyonunu güçlendirmek için diğer şehirlerde de finans 
sektörünü geliştirecek adımlar atmaktadır. Londra’daki insan gücü kapasitesini 
hem nitelik hem de nicelik yönünden beslemek adına İngiltere Belfast, Cardiff, 
Birmingham ve Manchester gibi önemli şehirlerde çeşitli finansal alanlarda 
bölgesel finans merkezi olarak tanımlanabilecek yapılar oluşturmaktadır.14 İn-
giltere’nin bu adımı atmasında finansal sektörün etki alanını genişletmesinin 
yanı sıra Londra’daki finansal sektörün yaşadığı bazı sıkıntıların yükünü diğer 
şehirlere dağıtarak hafifletmek gelmektedir.

Londra’da finansal sektörün dezavantajlı yönlerine bakıldığında temel sorun-
ların başında şehirde yüksek seyreden kira fiyatları gelmektedir. 2015 yılı itibarıy-
la sahip olduğu 8,6 milyon nüfusla Avrupa’nın kalabalık şehirlerinden biri olan 
Londra’da ofis kiralama bedellerinin metrekare başına 60 avro civarında seyret-
mesi bu alanda Londra’yı dünyanın en pahalı şehri haline getirmiştir.15 Finansal iş 
gücü ücretlerinin de yüksek seyrettiği ülkelerden birinde bulunan Londra bu bağ-
lamda şirketlerin iş yapma maliyeti açısından finansal sektördeki rakipleri New 
York, Hong Kong ve Singapur gibi şehirlere göre dezavantajlı bir durumdadır.

Londra yukarıdaki alanlarda görece dezavantajlı bir konumda bulunsa da fi-
nansal sektörde faaliyet gösteren şirketler açısından önemli bir kriter olan vergi 
yükü konusunda rakiplerinden pozitif anlamda ayrışmaktadır. 2015 yılı itibarıy-
la kurumlar vergisi oranı yüzde 21 olan İngiltere bu bağlamda OECD ve Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleri ortalamasından daha düşük bir kurumlar vergisi uygulamak-
tadır.16 İngiltere kurumlar vergisini ABD, Fransa ve Almanya gibi birçok gelişmiş 
ülkenin altında tutarak Londra’nın finans sektöründeki rekabet gücünü korumasını 
amaçlamaktadır. Vergi yükü bağlamında İngiltere’nin sağladığı bu kolaylık yabancı 
yatırımcıların şirket merkezlerini Londra’ya taşımak istemelerini beraberinde geti-
rirken bu durum şehirdeki iş ağının gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. 

Dünyada özellikle finans ve iş ağının geniş olduğu ülkeleri hukuksal prose-
dür, iş yapma maliyeti ve zaman yönünden verimlilik kriterlerine göre inceleyen 
“İş Yapma Kolaylığı Endeksi”nde (Ease of Doing Business) İngiltere yukarıda bah-
sedilen başlıklar da göz önüne alındığında 2016 yılı Ekim ayında yedinci sırada 
yer almaktadır.17 Finans merkezinin ağırlıklı olarak Londra temelli olduğu dü-
şünüldüğünde iş yapma kolaylığı açısından İngiltere küresel ölçekteki rakipleri 
olan ABD ile hemen hemen aynı puanda, Hong Kong ve Singapur’un ise gerisinde 
bir pozisyona sahiptir. Bu kategoride İngiltere rakiplerine göre daha rekabetçi bir 

14. “UK Financial Centers of Excellence”, UK Trade & Investment.
15. “The UK’s Competitiveness as a Global Financial Centre”.
16. “The UK in International Holding and Business Structures”, KPMG, Mart 2015.
17. “Doing Business 2017”, World Bank Group, http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/
Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf, (Erişim tarihi: 20 Kasım 2016). 
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pozisyon elde edebilmek adına yeni kurulan işletme ve iş yerlerine vergi kolaylığı 
sağlamayı planlamaktadır. Bununla birlikte Londra dışındaki şehirlerde oluştura-
cağı belli finansal alanlarda uzmanlaşacak şehirlerde ise bölgesel vergi tarifeleri 
uygulamayı amaçlamaktadır.18 

İslami Finans
Küresel boyutta önemli finans merkezlerinden biri olan Londra aynı zamanda 
İslami finans alanında sahip olduğu konumla da ön plana çıkan merkezlerin ba-
şında gelmektedir. 1986 yılında Albaraka Uluslararası Bankası’nın (Albaraka Inter-
national Bank) açılmasıyla İngiltere’de başlayan İslami finans hizmetleri19 ülkenin 
2000’li yıllardan sonra İslami finans alanında da bir merkez olmayı amaçladığını 
göstermektedir. İslami finans alanındaki yüksek potansiyeli kullanmak isteyen İn-
giltere 2007 yılında ilk sukuk20 satışını gerçekleştirerek Körfez sermayesini Lond-
ra’ya çekme girişimlerine başlamıştır. Bu bağlamda Londra Borsası İslami finans 
enstrümanlarının yer almasıyla birlikte Batı dünyasında İslami finans işlemlerinin 
gerçekleştiği ilk yer olmuştur. Bu girişimin yanı sıra Avrupa İslami Yatırım Banka-
sı’nın (European Islamic Investment Bank) kurulması ve Londra Borsası’nın Katar 
Borsası ile iş birliği anlaşması yapması Londra’yı İslami finans alanında diğer finans 
merkezlerine göre avantajlı bir konuma getirmiştir.21

Yapılan bu girişimler sonrasında Londra başta Suudi Arabistan, Katar ve Bir-
leşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinden yoğun sermaye ha-
reketlerinin yöneldiği başlıca şehir olmuştur. Günümüzde Ortadoğu ülkelerinde 
yüksek iş hacmine sahip birçok şirket ana merkezini Londra’ya taşırken bu durum 
İngiltere’deki yabancı yatırım ve finansal enstrüman çeşitliliğinin artmasını bera-
berinde getirmiştir. 2014 yılında İngiltere’nin 200 milyar avro değerinde sukuk22 
ihraç eder konuma gelmesi geçen bu kısa süreç içerisinde gelinen noktayı göster-
mesi adına önemlidir.

2015 yılı itibarıyla sektör içinde 1,2 trilyon dolarlık bir pazar payı bulunan 
İslami finans enstrümanları finans dünyasında her geçen gün artan pazar payıy-
la da dikkat çekmektedir. İslami finans sektöründe İngiltere Batı dünyası içinde 
hakim bir pozisyona sahiptir. İslami finans üzerinde İngiltere’de 20'nin üzerinde 
banka hizmet verirken ülkedeki İslami finans ürünlerinin toplam değeri 2014 yılı 
sonu itibarıyla 3,8 milyar dolar değerine ulaşmıştır.23 

18. “The UK in International Holding and Business Structures”, KPMG.
19. “UK Excellence In Islamic Finance”, UK Trade & Investment, Ekim 2014.
20. Faizsiz bono anlamına gelen bir İslami finans enstrümanıdır.
21. “The Competitive Position of the Gulf as a Global Financial Center”, ICMA Center (The Business School For 
Financial Markets), Mayıs 2008.
22. “Britain to Lead the World in Islamic Finance”, The Telegraph, 26 Şubat 2016.
23. “Top Islamic Financial Institutions”, The Banker Special Report, Kasım 2015.
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İngiltere İslami finansla ilgili konumunu güçlendirmek amacıyla çeşitli girişim-
lerde bulunmaktadır. Bu girişimlerin başında sukuk üzerinde uygulanan vergi in-
dirimi gelmektedir.24 İslami finans ürünlerine uygulanan vergi indirimlerinin yanı 
sıra Londra’da 20'nin üzerinde hukuk firması ve fetva kurulu sadece İslami finansla 
alakalı müşterilerine hizmet vermektedir. Hukuki meselelerle ilgili İngiltere İslami 
finans ürünleri yatırımcılarına bu alanda hizmet verebilecek kapasiteye fazlasıyla 
sahipken varlık, risk yönetimi ve sigorta gibi finansın çeşitli alt alanlarında da özel 
hizmet uygulayan kurumları içinde barındırmaktadır. 25 

Son olarak Londra Finans Merkezi’nin geleceği açısından değerlendirme yap-
mak gerekirse Brexit referandumu ve sonrasında gerçekleşecek AB’den ayrılma 
süreci Londra’nın genel finans ve İslami finans alanındaki konumunu olumsuz 
yönde etkileme potansiyeline sahiptir. Dünyanın en önemli finansal kuruluşları-
na ve Körfez sermayesine de ev sahipliği yapan Londra’nın Brexit süreci ile karşı 
karşıya kalması ve muhtemel siyasi ve ekonomik belirsizlikler Avrupa’daki diğer 
finans merkezleri ve özellikle İstanbul için önemli fırsatlar taşımaktadır. 

 New York Finans Merkezi
ABD’nin Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan New York günümüzde modern 
dünyanın merkezlerinden kabul edilen bir şehir konumundadır. Ev sahipliği yap-
tığı 8,4 milyon26 nüfusla ABD’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan New York 
aynı zamanda ülke ekonomisi içinde oynadığı rolle de ön plana çıkmaktadır. 2015 
yılı verilerine göre 17,9 trilyon dolarla dünyanın bir numaralı ekonomik gücü ko-
numundaki ABD’nin, ekonomik açıdan potansiyel şehirlerinden biri olarak dik-
kat çeken New York’un sanayi, perakende ticaret ve sağlık hizmetleri sektöründe 
ülke ekonomisine önemli katkıları bulunmaktadır.27 New York bu sektörlere ver-
diği ciddi miktarda katkının yanı sıra sahip olduğu gelişmiş ve modern finans 
sektörüyle de ABD’nin diğer şehirlerden ayrışmaktadır. Dünya ekonomisi ve tica-
retinde ABD’nin oynadığı rol düşünüldüğünde finansal hizmetler açısından New 
York ülkenin merkezi pozisyonundadır.

New York’un finans alanında bir merkez olarak ortaya çıkışına bakıldığında 
Londra örneğinde olduğu gibi şehrin köklü bir geçmişe sahip olduğu görülmek-
tedir. Tarihteki gelişim süreci incelendiğinde ABD’de ticari faaliyetlerin 18. yüzyıl 
sonu ile 19. yüzyıl başında büyümeye başladığı, New York’ta da finansal hizmet-

24. David Oakley, “London to Target Muslim Investors”, Financial Times, 22 Mart 2007.
25. “The UK: Leading Western Centre for Islamic Finance”, TheCityUK, Kasım 2015.
26. “New York City Is Already At Its 2020 Population Forecast”, New York Yimby, 01 Nisan 2015, http://newyork-
yimby.com/2015/04/new-york-city-is-already-at-its-2020-population-forecast.html,(Erişim tarihi: 21 Aralık 2016).
27. Sean Ross, “New York’s Economy: The 6 Industries Driving GDP Growth”, Investopedia, http://www.investo-
pedia.com/articles/investing/011516/new-yorks-economy-6-industries-driving-gdp-growth.asp, (Erişim tarihi: 
21 Aralık 2016).
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lerin ortaya çıkışının aynı zamana denk geldiği göze çarpmaktadır. Denizaşırı ti-
caretin gelişmesiyle birlikte Avrupa ile Amerika kıtaları arasında ticaret artarken 
bu durum 1784 yılında ABD’de kurulan ilk banka olan New York Bankası’nın (The 
Bank of New York) açılmasını beraberinde getirmiştir. Açılan bu ilk ticari banka-
yı zamanla Amerikan bankacılık sektörünün temellerini oluşturan J. P. Morgan 
Chase ve Goldman Sachs'ın kuruluşları takip etmiştir.28

New York özel sektör ve yatırım bankacılığı alanında hızlı bir gelişme dönemi 
yaşarken şehrin bir finansal merkez olmasını hızlandıran asıl olay 1817 yılında 
günümüzdeki New York Borsası’nın (The New York Stock & Exchange Board-NY-
SE) açılması olmuştur. İlk kurulduğunda New York Bankası’nın beş adet hisse se-
nedi satışının yapıldığı NYSE29 zaman içinde ABD’nin küresel ticaret içerisindeki 
payının artması ve bir ticaret merkezine dönüşmesiyle birlikte 20. yüzyıl başların-
da dünya borsaları arasında önemli bir konum elde etmeye başlamıştır.

Finansal hizmetler sektörü bankacılık ve borsa alanlarında 1800’lü yıllarda 
bir gelişme süreci içerisinde bulunurken Amerikan Merkez Bankası’nın (Federal 
Reserve Board-FED) New York’ta faaliyet göstermesinin daha geç bir tarihte ger-
çekleştiği göze çarpmaktadır. ABD’de ilk merkez bankasının kuruluşu bankacı-
lık sektörüne benzer bir şekilde 18. yüzyıl sonlarında başlamıştır. ABD’deki faiz 
oranlarını belirlemek için bir banka kurulması fikriyle ortaya çıkan ve 1791 yılın-
da Philadelphia şehrinde kurulan “The First Bank of United States” isimli banka 
daha sonra ABD Senatosu tarafından bankacılık sektörünü kontrol eden tek ban-
ka fikrinin kötü bir uygulama olduğu gerekçesiyle kaldırılmıştır. 

İlk merkez bankası girişimini “The Second Bank of United States” isimli ve 
daha küçük ölçekli bir merkez bankasının kurulması takip ederken bu girişim de 
1836 yılında merkez bankası karşıtı Andrew Jackson’ın ABD başkanı seçilmesiyle 
birlikte son bulmuştur. Bu bağlamda New York’un bugünkü adıyla FED’e ev sa-
hipliği yapması 20. yüzyılın başında gerçekleşmiştir. 1907 yılında ABD’de yaşanan 
finansal paniğin ülke ekonomisini ciddi derecede olumsuz etkilemesi bankacılık 
sektörü üzerinde etkin olan bir merkez bankası kurulması fikrini tekrar ortaya çı-
karmış ve bu durum FED’in kurulmasına yol açmıştır.30 1913 yılında New York’ta 
faaliyete başlayan FED adeta şehirdeki finans merkezini tamamlayan bir son hal-
ka görevi görmüştür. Bankacılık başta olmak üzere finansal sektörde faaliyet gös-
teren kuruluşların merkezlerinin ağırlıklı olarak New York’ta bulunması FED’in 
bu şehre taşınmasıyla birlikte günümüzde Wall Street olarak bilinen New York 
Finans Merkezi’nin etki alanının ve işlevselliğinin artmasını sağlamıştır.

28. John Colin Yee, “The Formation of American Financial Centers”, Williams College Honors Thesis, 9 Mayıs 2006.
29. “New York Stock Exchange”, United States History, http://www.u-s-history.com/pages/h1806.html, (Erişim 
tarihi: 3 Mart 2016).
30. “History of The Federal Reserve”, Federal Reserve Education, https://www.federalreserveeducation.org/
about-the-fed/history, (Erişim tarihi: 3 Mart 2016).
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New York Finans Merkezi: The Wall Street
New York Finans Merkezi’nin bulunduğu yerin adı olan The Wall Street’in kuru-
luşunun köklü bir tarihe sahip olduğu göze çarpmaktadır. Finans merkezi olarak 
The Wall Street’in tarihte ilk kez 18. yüzyılda ortaya çıktığı görülürken bu tarihten 
önce The Wall Street bazı gıda maddelerinin ve köle ticaretinin yapıldığı bir yer 
olarak karşımıza çıkmaktadır.31 The Wall Street ve aynı zamanda New York’un 
finansal bir merkez olmasının temellerini oluşturan gelişme ise 1792 yılında New 
York’taki Wall Street caddesinde yapılan Buttonwood Anlaşması (Buttonwood 
Tree Agreement) olmuştur. Hisse senedi alım satımı yapan brokerler arasında ya-
pılan bu anlaşma New York’ta finansal araçlara yatırım yapılacak ortamı düzenle-
yen ilk anlaşma olurken aynı zamanda 1817 yılında faaliyete başlayan NYSE’nin 
kurulmasının temelini atan gelişme olarak kabul edilmektedir.32 

Buttonwood Anlaşması sonrası hisse senedi piyasası New York’ta hızlı bir ge-
lişme gösterirken The Wall Street ticaret yapılan bir yer olmanın yanı sıra finansal 
hizmetler açısından ön plana çıkmaya başlamıştır. The Wall Street’in 19. yüzyıl baş-
larında finansal hizmetler alanında öncülük eden konumu ve ABD bankacılık sek-
törünün ilk özel ve yatırım bankaları olan J. P. Morgan Chase ve Goldman Sachs’ın 
ana merkezlerini söz konusu caddede açmalarıyla birlikte New York finans alanında 
bir merkez haline gelmiştir. Bu bağlamda incelendiğinde The Wall Street’in ve aynı 
zamanda New York’un bir finans merkezi oluş süreci belli bir projeden ziyade NYSE 
ve ABD bankacılık sektörünün merkezi olmasıyla birlikte zaman içinde kendiliğin-
den bir finans merkezine dönüşüm süreci olarak değerlendirilmektedir.

The Wall Street’in 1800’lü yıllardan itibaren finans piyasalarında bulundu-
ğu pozisyon, ABD’nin ekonomik gücü ve dünya ticaretinde sahip olduğu konum 
New York’u küresel çapta bir finans merkezi haline gelmiştir. Günümüzde New 
York’un dünya ticaretinin merkezinde yer alan konumu finansal hizmetler açısın-
dan da şehri dünyanın diğer finans merkezlerinden ayrıştırmaktadır. New York’ta 
bulunan kurum ve kuruluşlara bakıldığında şehrin dünyanın finansal alanda 
önde gelen kurumlarının ana merkezlerine ev sahipliği yaptığı görülmektedir. 

The Wall Street’te finansal hizmet veren kurumlar arasında bankalar, kredi 
derecelendirme kuruluşları ve sigortacılık şirketleri ön plana çıkarken New York 
aynı zamanda dünyanın en değerli markalarının da ana merkezlerine ev sahipli-
ği yapmaktadır. Bankacılıkta J. P. Morgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley, si-
gortacılıkta American International Company (AIG), New York Life Insurance, 
MetLife ve kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody’s, Standart & Poors gibi 
şirketler New York’un finansal hizmet veren kurumları arasında ön plana çıkar-
ken New York aynı zamanda dünyanın en büyük 500 şirketinin ana merkezleri-

31. Alan Singer, “Wall Street Was a Slave Market Before It Was a Financial Center”, Huffington Post, 18 Mart 2012.
32. “New York Stock Exchange”.
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nin bulunduğu şehirler arasında Londra ile ilk sırayı paylaşmaktadır.33 Finansal 
hizmet veren önemli kurumların yanı sıra FED’in ülkenin başkenti Washington 
yerine New York’ta bulunması finansal işlemlerin kolaylığı ve ABD’deki finans 
sektörünün tek bir yerde toplanarak bir merkez olması açısından dikkat çeken 
hususlar arasında bulunmaktadır.

Uluslararası büyük şirketlerin ana merkezlerine ev sahipliği yapması ve fi-
nansal hizmetler veren köklü kuruluşlara sahip olması günümüzde New York’u 
küresel boyutta bir finans merkezi yapan etmenlerin başında gelmektedir. New 
York’u bir finans merkezi olarak diğerlerinden ayıran özelliklere bakıldığında şe-
hirde bulunan borsaların işlem hacmi ve piyasa değeri yönünden dünyanın diğer 
borsalarına göre daha önde olduğu dikkat çekmektedir. Dünya borsaları piyasa 
değerlerine göre incelendiğinde New York’ta bulunan NYSE ve NASDAQ dünya-
nın en değerli borsaları arasında yer almaktadır (Tablo 2). 

Dünyanın en değerli ilk 10 borsasının piyasa değeri 2015 yılı Mart ayı iti-
barıyla 53,4 trilyon dolar seviyesinde olurken NYSE ve NASDAQ borsalarının 
piyasa değeri yaklaşık 27 trilyon dolar seviyesinde bulunmaktadır. New York’ta 
bulunan bu iki borsanın piyasa değeri en değerli ilk 10 borsanın yaklaşık yarısına 
tekabül ederken bu durum şehrin hem finans dünyası hem de küresel ticaret-
te oynadığı rolü göstermesi açısından önemlidir. New York’un küresel boyuttaki 
şirketler ve finans kuruluşları bazında elde ettiği bu pozisyon merkezde bulunan 
borsaları aynı zamanda dünyanın en önemli borsaları haline getirmektedir. 

TABLO 2. 2015 YILI MART AYI İTİBARIYLA  
PİYASA DEĞERİ AÇISINDAN DÜNYANIN İLK 10 BORSASI

Borsa Adı Piyasa Değeri
(Milyon Dolar)

New York Borsası (NYSE) 19,523,193

NASDAQ 7,173,499

Tokyo Borsası (Japan Exchange Group - Tokyo) 4,798,522

Şangay Borsası (ShangHai SE) 4,783,198

Hong Kong Borsası (Hong Kong Exchanges) 3,449,229

Euronext 3,429,971

Londra Borsası (London Stock Exchange) 3,415,000

Shenzhen Borsası (Shenzhen Stock Exchange) 3,025,122

Kanada Borsası TMX (TMX Group) 1,960,400

Alman Borsası (Deutsche Börse) 1,863,106

Kaynak: TheCityUK34

33. “Global 500-2015 List”, Fortune Magazine, http://fortune.com/global500/, (Erişim tarihi: 7 Mart 2016).
34. “UK’s Competitiveness as a Global Financial Centre”.
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New York’un Küresel Finans Merkezleri Endeksi’ndeki konumuna bakıldı-
ğında şehrin Londra’nın ardından dünyanın en etkili ikinci finans merkezi oldu-
ğu görülmektedir. 2016 yılı Eylül endeksinde 794 puana sahip olan New York’un 
(Tablo 1) Londra’nın yanı sıra özellikle 2009 yılında başlayan küresel ekonomik 
krizden sonra Hong Kong, Singapur ve Tokyo gibi küresel sermaye hareketlerinin 
son yıllarda yöneldiği Asya şehirleriyle de rekabet ettiği göze çarpmaktadır. 

New York’un küresel bir finans merkezi olmasının ekonomik etkilerine ba-
kıldığında ise finans sektörünün ABD ekonomisi açısından kritik bir konuma 
sahip olduğu görülmektedir. ABD’nin ekonomik açıdan en önemli şehri New 
York’taki finans sektörü 2014 yılında sağladığı 8 milyar dolarlık vergi geliriyle 
eyalet bütçesine katkı veren sektörler kategorisinde ilk sırada yer almıştır.35 ABD 
ekonomisine sağladığı vergi katkısının yanı sıra finans sektörü aynı yıl içinde 
oluşturduğu istihdam gücüyle de ABD ekonomisi içinde kritik bir pozisyonda 
bulunmaktadır. 2014 yılı itibarıyla New York 310 bin finans çalışanına sahipken 
şehir aynı zamanda kalifiye iş gücüyle de ön plana çıkmaktadır. Küresel Finans 
Merkezleri Endeksi’ndeki değerlendirme kriterlerinden biri olan “İnsan Kayna-
ğı” başlığında New York, Londra ile birlikte lider pozisyonda bulunurken36 bu 
durum New York’taki finans merkezini dünyadaki diğer finans merkezlerinden 
ayrıştıran faktörlerin başında gelmektedir.

ABD’nin ekonomik görünümünde belirleyici bir yere sahip olan istihdam 
verileri üzerinde finans sektörü pozitif bir etki oluştururken New York’un gü-
nümüzde küresel çaptaki birçok firmaya ev sahipliği yapması şehri aynı za-
manda ekonomik açıdan dünyanın önemli merkezlerinden biri kılmaktadır. 
2014 yılı itibarıyla finans sektörünün 709 milyar dolarlık bir işlem hacmine 
ulaştığı göz önüne alındığında37 New York’un finans alanında sahip olduğu 
konum daha iyi anlaşılacaktır.

New York küresel finans merkezi olarak dünya ekonomisi içinde hatırı sa-
yılır bir yer tutarken şehrin finans alanında bazı dezavantajlı yönleri de bulun-
maktadır. Şehrin finans alanında sıkıntı yaşadığı konuların başında vergi oranları 
gelmektedir. Kurumlar vergisi oranının yüzde 7,1 ile dünyada rekabet ettiği mer-
kezlere göre daha düşük olmasına rağmen eyalet genelinde yüksek oranda varlık 
ve gelir vergisi uygulanması New York’un finans sektöründeki konumu açısından 
sıkıntılı bir durum oluşturmaktadır. ABD’de eyaletleri vergi yükü açısından de-
ğerlendiren “Eyaletler Arası İş Vergisi Endeksi”nde (State Business Tax Climate 

35. “At Risk: New York’s Future As The World Financial Capital, Gerson Lehrman Group” (GLG), Haziran 2015.
36. “The Global Financial Centres Index 20”.
37. “At Risk: New York’s Future As The World Financial Capital”.
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Index) New York’un 50 eyalet arasında 49. sırada bulunması38 vergi bakımından 
içinde bulunduğu pozisyonu göstermesi sebebiyle önemlidir. 

Varlık ve gelir vergisi alanlarında New York’un uyguladığı yüksek vergilendir-
me şehrin finansal alanda rakibi kabul edilen Londra ile rekabet etmesinin önüne 
geçen bir durum oluşturmaktadır. Vergi oranlarının yüksekliği özellikle küresel 
ekonomik kriz sonrasında sermaye hareketlerinin ABD yerine gelişmekte olan 
Asya pazarlarına yönelmesinin de bir nedeni olarak durmaktadır. New York’un 
finansal iş gücü maliyetinin diğer merkezlere göre pahalı olmasıyla birlikte39 vergi 
oranlarındaki bu durum finansal kurum ve şirketleri iş yapma maliyeti açısından 
negatif anlamda etkilemektedir. Gelişmekte olan Asya’daki finans merkezlerinin 
bölgesel bir konumdan küresel finans merkezlerine dönüşme potansiyellerinin 
yüksek olduğu göz önüne alındığında New York’un finans sektörünü düzenleyici 
kurallar bağlamında atacağı adımlar şehrin finans dünyasındaki konumunu sür-
dürmesine yardımcı olacaktır.

Hong Kong Finans Merkezi
Çin Halk Cumhuriyeti’nin güney sınırında bulunan ve Çin’e bağlı özerk bir bölge 
olan Hong Kong son yıllarda dünyanın en hızlı gelişim gösteren finans merkez-
lerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Coğrafi açıdan Çin’in Pasifik Okya-
nusu’na açılan kapısı konumundaki Hong Kong sahip olduğu liman ve bunun 
getirdiği uluslararası iş çevresiyle Çin’in dünya ile ticaret yaptığı bölge olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hong Kong’un ekonomik açıdan sahip olduğu avantajlı 
konum Çin’in 1980’lerde başlayan ve 2000’li yıllar sonrası hız kazanan liberalleş-
me sürecinin yüksek ekonomik büyüme rakamları ve hızlı bir kalkınma sürecine 
dönüşmesiyle birlikte şehri küresel ticaretin merkezinde yer alan bir pozisyona ta-
şımıştır. Ticari limanı ve bulunduğu konum tarihsel perspektifte de Hong Kong’u 
Pasifik Okyanusu’nda yapılan ticaretin önemli bir üssü haline getirirken bölgenin 
Çin’e bağlı özerk bir yapı kazanmasının geçmişi yakın bir tarihe dayanmaktadır. 
Yüzyıldan fazla bir süredir Britanya Krallığı’na bağlı bir yer olan Hong Kong 1997 
senesinde uzun yıllar süren müzakereler sonucu Çin Halk Cumhuriyeti’ne katıla-
rak özerk bir statü kazanmıştır. 

Britanya’dan ayrılması sonrası “Özel Yönetim Bölgesi” (Special Administrative 
Region - SAR) ilan edilen Hong Kong’un kazandığı bu özerk yapı bölgenin aynı 
zamanda “tek ülke iki sistem” (one country, two systems) adı altında sloganlaştırı-

38. Jared Walczak, Scott Drenkard ve Joseph Henchman, “2016 State Business Tax Climate Index”, Tax Foun-
dation, 17 Kasım 2015, http://taxfoundation.org/article/2017-state-business-tax-climate-index, (Erişim tarihi: 
21 Aralık 2016).
39. Fraser Martens, “The Financial Sector Anomaly in New York’s Economy”, Economic Modeling Specialist 
International (EMSI), 12 Şubat 2013, http://www.economicmodeling.com/2013/02/12/the-financial-sector-ano-
maly-in-new-yorks-economy/, (Erişim tarihi: 21 Aralık 2016).
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lan yönetim anlayışını beraberinde getirmiştir.40 Bu yönetim anlayışına göre Hong 
Kong seçimlerle yöneticilerini kendi belirleyen ve hukuk kurallarını Çin’den ayrı 
bir şekilde oluşturarak uygulayan bir yönetim biçimine sahiptir. Çin’in ekonomik 
liberalleşme süreci 1980’li yıllarda başlamasına rağmen bu sürecin ağır ilerlediği 
ve devletin ekonomi içindeki egemenlik alanının günümüzde bile yüksek olduğu 
düşünüldüğünde41 sahip olduğu özerk yapı Hong Kong’un ekonomik liberalleşme 
sürecinin çok daha hızlı gelişmesine olanak tanımıştır.

Bir Finans Merkezi Olarak Hong Kong’un Ortaya Çıkışı
Hong Kong son yıllarda Çin’de yaşanan yüksek ekonomik büyüme rakamlarına 
paralel olarak gösterdiği gelişimle bölgesel finans merkezi olma kimliğinden 
çıkarak küresel boyutta bir finans merkezi olma özelliği kazanmıştır. Hong 
Kong’un küresel finans merkezi olma sürecine giden yolun temellerinin ise 
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde atıldığı görülmektedir. İkinci Dünya Sa-
vaşı sonrası Çin’in elinden çıkarak Britanya Krallığı’na bağlı bir yer olan Hong 
Kong savaş sonrası süreçte aldığı mülteci göçü nedeniyle ucuz iş gücü imkanı 
sağladığından sanayi üretimi içerisinde ön plana çıkmaya başlamıştır. İkinci 
Dünya Savaşı sonrası Çin’in aynı zamanda komünist bir yönetim anlayışı içeri-
sine girmesi görece serbest ticaretin yapıldığı Hong Kong’un sanayi fabrikala-
rına ev sahipliği yapmasını beraberinde getirmiştir. 

Tekstil, plastik ve kimya sanayii gibi iş gücü yoğun ve ihracat odaklı sanayi 
sektörlerinin Hong Kong’a taşınmasıyla birlikte bölge kısa sürede dünya ticare-
tinde önemli bir konum elde ederek yabancı yatırımcıların da ilgisini çeken bir 
yer haline gelmiştir. Sanayi sektörünün ve uluslararası şirketlerin komünist rejim 
altındaki Çin’in ekonomik açıdan en gelişmiş Şangay şehri yerine Hong Kong’a 
yönelmeye başlamasıyla bankacılık ve sigortacılık başta olmak üzere çeşitli finans 
sektörlerinin faaliyetleri de yoğunlaşmıştır.42 Hong Kong’un Çin’den ayrışan ve 
daha esnek hukuk kuralları uygulanan düşük vergi oranları ve sağladığı ucuz iş 
gücü 1970’li yıllardan sonra şehri bir finans merkezi olarak ortaya çıkaran faktör-
ler olmuştur. 

1980’li yıllardan sonra ise Çin’de başlayan liberalleşme süreci ve Hong Kong 
üzerinde Britanya Krallığı yerine Çin’in etkisinin artmaya başlaması şehri Çin’in 
dünya ile ticaret yaptığı bir bölge konumuna getirmiştir. 1997 yılında Britanya 
Krallığı’ndan tamamen ayrılarak Çin’e bağlı özerk bir yapı kazanan Hong Kong 
Çin’in dünyaya açılma sürecine girmesiyle bölgesel ticaretin ötesinde küresel ti-

40. “Hong Kong Profile-Timeline”, BBC News, 19 Haziran 2015.
41. Nurullah Gür, “Çin Ekonomisindeki Son Gelişmeler Ne Anlama Geliyor?”, SETA Perspektif, Sayı: 111, (Ağustos 2015).
42. Catherine R. Schenk, “Economic History Of Hong Kong”, The Economic History Association, https://eh.net/
encyclopedia/economic-history-of-hong-kong/, (Erişim tarihi: 16 Mart 2016).



İSTANBUL’UN FİNANS MERKEZİ OLMA ARAYIŞI

30

caret ağının önemli bir parçası haline gelmiştir. Çin’e bağlı özerk bir yapı kazan-
masına rağmen Hong Kong’un ekonomik faaliyetler yönünde daha serbest bir an-
layış uygulamaya Çin’den önce başlamıştır. Bu durum 1980 sonrası süreçte Hong 
Kong’un, Çin’in dünya ekonomisi içinde kazandığı pozisyonda yol gösterici bir 
rol oynamasını sağlamıştır.

Çin’in küresel ticaret içindeki payının artması finans sektörünün de hızlı bir 
gelişim süreci yaşamasına neden olurken Hong Kong’un liberalleşme sürecine 
daha erken başlaması ülkede Şangay yerine Hong Kong’un ön plana çıkmasını 
sağlamıştır.43 Düşük vergi oranları ve iyi düzenlenmiş hukuk kurallarının yanı sıra 
Hong Kong’un Çin’deki liberalleşme süreci öncesinde dahi döviz hareketlerine ve 
ticari faaliyetlere herhangi bir kota ve sınırlama uygulamadığı göz önüne alındı-
ğında bu durum finans sektöründe Hong Kong’un gelişiminin önünü açmıştır. 

Hong Kong Finans Merkezi: Central District
Finans merkezi olarak Hong Kong’ta finansal kurumların İngiltere’deki Ca-
nary Wharf bölgesine benzer şekilde tek bir bölgede toplandığı görülmektedir. 
“Central District” adı verilen bu 12,5 kilometre karelik bölge günümüzde Hong 
Kong’un finansal kuruluşlarına ev sahipliği yapmaktadır. Kuruluşu İngiltere’de-
ki Canary Wharf projesi gibi belli bir planlamaya dayanmayan Central Distri-
ct Hong Kong’un Britanya kolonisi olduğu tarihlerde bankacılık ve sigortacılık 
gibi finansal hizmetlerin bulunduğu yer olarak ön plana çıkmıştır. Tarih içinde 
Central District’in kazandığı bu pozisyon bölgenin Çin’e bağlanmasından son-
ra da devam etmiş ve Hong Kong Adası (Hong Kong Island) üzerinde bulunan 
Central District bölgesi zaman içerisinde Hong Kong’un finans kuruluşların 
toplandığı yer olmuştur. 

Çin’den ayrı olarak kendisine ait bir merkezi bankası bulunan Hong Kong’un 
merkez bankası ve Hong Kong Borsası (Hong Kong Exchanges) Central District’te 
bulunmaktadır.44 Merkez bankası ve borsanın yanı sıra Central District, 2015 yılı 
itibarıyla 157 lisanslı banka, 158 sigorta şirketi ve 21 mevduat bankasına ev sahip-
liği yapmaktadır. Gelişmiş bankacılık ağıyla diğer finans merkezlerinden ayrışan 
Hong Kong Finans Merkezi aynı zamanda uluslararası ve bölgesel şirketlerin tica-
ri temsilcilikleri, otel ve eğlence alanlarına ev sahipliği yapmasıyla finans merke-
zini ayrı bir yaşam alanına dönüştürmüş durumdadır.45

Finans merkezi olarak günümüzdeki konumuna bakıldığında Hong Kong’un 
Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nde 748 puanla Londra ve New York’un ardın-

43. Robert N. McCauley, Eric Chan, “Hong Kong And Shanghai: Yesterday, Today And Tomorrow”, Bank For 
International Settlements (BIS) Research & Publications, 30 Ağustos 2007.
44. “Visit: Central Business District”, The Hong Kong Institute Of Architects, (Erişim tarihi: 17 Mart 2016).
45. “Hong Kong: The Facts-Financial Services”, Hong Kong Special Administrative Region (SAR) Government, 
http://www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets/docs/financial_services.pdf, (Erişim tarihi: 17 Mart 2016).
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dan dünyanın en gelişmiş dördüncü finans merkezi olduğu görülmektedir (Tablo 
1). Hong Kong’un 1970’li yıllardan sonra bir finans merkezi olarak ortaya çıktığı 
düşünüldüğünde 19. yüzyıldan itibaren finans merkezi konumundaki Londra ve 
New York’un hemen arkasında yer alması geldiği noktayı göstermesi açısından 
önemlidir. Hong Kong’un geçen bu 40 yıllık süre içerisinde dünyanın en önemli 
finans merkezleri arasında yer almasında Çin’in dünya ekonomisi içinde geldiği 
konum altı çizilmesi gereken hususların başındadır. 

2014 yılı itibarıyla 10,5 trilyon dolarlık46 bir ekonomik büyüklüğe ulaşarak 
ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumuna gelen Çin bu 
ekonomik gücün doğal bir yansıması olarak finans alanında da küresel bir mer-
kez olarak ortaya çıkmıştır. 2000’li yıllar sonrasından günümüze ortalama yüz-
de 9-10’luk bir ekonomik büyüme performansı gösteren Çin’de 1980 yılı sonrası 
gerçekleşen ekonomik liberalleşme süreci etkili olmuştur. Çin’in bu bağlamda 
yaşadığı dünyaya açılma süreci 1997 Asya finans krizi döneminde geçici bir du-
raklamaya uğrasa da 2000’li yıllar sonrası Çin’in dünyanın sanayi üretim merke-
zine dönüşmesi ülkenin küresel ekonominin yeni büyük gücü haline gelmesinde 
önemli bir rol oynamıştır.47 

Çin’in yüksek ekonomik büyümesinin finans sektörüne kritik yansımaların-
dan biri Hong Kong Borsası’nın günümüzde dünyanın en önemli borsaları ara-
sında yer alması olmuştur. 2015 yılı itibarıyla 3,4 trilyon dolar piyasa değeri ile 
Hong Kong Borsası işlem hacmi genişliği yönünden dünyanın beşinci, Asya kı-
tasının da üçüncü borsası konumundadır (Tablo 3). Hong Kong Borsası finansal 
enstrüman çeşitliliğiyle dikkat çeken borsaların başında gelirken fon yönetimi, 
satın alma (options) ve vadeli (futures) işlem sözleşmelerinde sağladığı hizmetler-
le finansal piyasalarda ön plana çıkmaktadır. 2015 yılı itibarıyla bin 780 şirketin 
faaliyet gösterdiği Hong Kong Borsası’nda bu şirketlerin yarısını uluslararası fir-
malar oluşturmaktadır.48

Uluslararası firmaların Hong Kong’ta yoğun olarak bulunmasında bölgede 
kurumlar vergisinin düşük olması etkin bir rol oynamaktadır. 2015 yılı itiba-
rıyla yüzde 16,5 seviyesinde bulunan kurumlar vergisi uluslararası firmaların 
Hong Kong’u tercih etmelerine neden olmaktadır. Kurumlar vergisinin yanı 
sıra Hong Kong daha fazla uluslararası yatırım çekebilmek için denizaşırı fon-
lara da (offshore funds) vergi muafiyeti uygulamaktadır. Bunun yanı sıra vergi 
mevzuatının basit olması uluslararası şirketlerin Hong Kong’ta işlem yapmasını 

46. “China”, World Bank, http://data.worldbank.org/country/china, (Erişim tarihi: 17 Mart 2016).
47. Wayne M. Morrison, “China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United 
States”, Congressional Research Service, 21 Ekim 2015.
48. “Hong Kong: The Facts-Financial Services”. 
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kolaylaştırmaktadır.49 Toplam vergi yükü açısından Londra ve New York’a göre 
avantajlı bir konumda bulunan Hong Kong, bu özelliğiyle her geçen yıl küresel 
finans ağı içinde önemi artan merkezlerin başında gelmektedir. Finansla ilgili 
düzenleyici kuralların “one country, two systems” kapsamı altında basit ve uy-
gun oranlı bir vergi politikasını içermesi bölgede finansal hizmetlerin yoğun-
laşmasına olanak tanımaktadır. Hong Kong’un İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 
(Ease of Doing Business) 2016 yılı Ekim ayında dünya genelinde dördüncü sı-
rada yer aldığı düşünüldüğünde bölgenin günümüzde finans sektörü açısından 
bir cazibe merkezi olduğu söylenebilir.

TABLO 3. 2017 YILI İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ENDEKSİ’NE GÖRE  
DÜNYANIN İLK 10 ÜLKESİ

SIRALAMA ÜLKE 

1 Yeni Zelanda

2 Singapur

3 Danimarka

4 Hong Kong 

5 Güney Kore

6 Norveç

7 İngiltere

8 ABD

9 İsveç

10 Makedonya

Kaynak: Doing Business 2017 Report50

Hong Kong’un finans merkezi olarak ön plana çıktığı bir diğer alan ise banka-
cılık sektörüdür. Mevduat ve yatırım bankacılığı gibi çeşitli bankacılık alanlarında 
özel hizmet veren 200’ün üzerinde bankaya ev sahipliği yapan Central District, 
aynı zamanda dünyanın en büyük 100 bankasından 71’inin faaliyet gösterdiği bir 
finans merkezidir.51 Ticari faaliyetler açısından yoğun bir bölge olması dünyanın 
önemli bankalarının bulunmasını sağlarken Hong Kong, uluslararası bankacılık 
alanında son yıllarda büyük mesafe kat etmiştir. 

49. “Hong Kong Corporate Tax”, PricewaterhouseCoopers (PWC) Hong Kong, http://www.pwccn.com/home/
eng/tax_hk_corptax.html, (Erişim tarihi: 17 Mart 2016).
50. “Doing Business 2017”.
51. “Hong Kong: The Facts-Financial Services”.



DÜNYADAKİ ÖNEMLİ FİNANS MERKEZLERİ

33

Yurt dışından yüksek miktarda yabancı yatırım çeken yerlerin başında gelen 
Hong Kong bankacılık sisteminde genişleyen ve çoğunluğunu yabancı yatırımcıların 
müşteri portföyü ekseninde geliştirdiği teknolojik altyapıyla dikkat çekmektedir. Hong 
Kong’un geliştirdiği “FinTech” adı verilen ve bankacılık sektörü dışında tüm finans 
sektöründe kullanılan bu teknolojik altyapı varlık yönetimi, veri analizi ve fon transferi 
gibi finans sektörüyle ilgili işlemleri tek bir yazılım altında toplamaktadır. Bu teknolo-
jik altyapının aynı zamanda Hong Kong dışındaki ülkelerle olan bankacılık ve finansal 
işlemleri kolaylaştırması şehir açısından hem finansal iş ağının gelişmesine hem de 
finansal işlem maliyetlerinin azaltılmasına olanak tanımaktadır.52 

2014 yılında Hong Kong’un 115,9 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekerek 
bu alanda Çin ve ABD’den sonra üçüncü sırada geldiği düşünüldüğünde53 teknolo-
jik altyapının yanı sıra finans sektörüyle alakalı gerek ulaşım gerekse teknik altyapı 
anlamında güçlü bir pozisyonda olduğu göze çarpmaktadır. 2015 yılında yayınlanan 
Küresel Rekabet Endeksi’nde (Global Competitiveness Report) yer alan ulaşım, teknik 
ve teknolojik altyapının bir arada incelendiği Altyapı Endeksi’nde Hong Kong’un dün-
yada ilk sırada bulunması bu alanda sahip olduğu pozisyonu göstermektedir (Tablo 4).

TABLO 4. 2015-2016 KÜRESEL REKABET ENDEKSİ’NE GÖRE  
ALTYAPISI GELİŞMİŞ İLK 10 ÜLKE

SIRALAMA ÜLKE 

1 Hong Kong

2 Singapur

3 Hollanda

4 BAE

5 Japonya

6 İsviçre

7 Almanya

8 Fransa 

9 İngiltere

10 İspanya

Kaynak: World Economic Forum54 

52. “Making Hong Kong A FinTech Center”, KPMG & Hong Kong Internet Finance Council, Haziran 2015.
53. “Foreign Direct Investment, Net Inflows”, World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.
DINV.CD.WD?order=wbapi_data_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc, 
(Erişim tarihi: 17 Mart 2016).
54. “Global Competitiveness Report 2015-2016”, World Economic Forum, http://reports.weforum.org/glo-
bal-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/, (Erişim tarihi: 26 Mayıs 2016).
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Londra ve New York’a göre daha geç kurulmuş bir finans merkezi olması-
na rağmen Hong Kong, özellikle 2000’li yıllar sonrası finans alanında uyguladığı 
doğru politikalar ve yatırım ortamını geliştirecek hamleleriyle günümüzde bu iki 
şehirle rekabet edecek konuma gelmiştir. Vergi politikalarının dünyanın birçok 
finans merkezine göre daha uygun olması son yıllarda sermaye hareketlerinin 
Batı dünyasından Asya kıtasına doğru yönelmesine neden olmuştur. Çin’in son 
iki yılda ekonomik büyüme performansının düşmesi ve küresel ticaretin daralan 
bir görünüm sergilemesi Hong Kong’un finans merkezi olarak gelişim sürecinde 
dezavantajlı bir durum oluştursa da sahip olduğu yüksek teknolojili altyapısı ve 
gelişmiş finansal iş ağıyla önümüzdeki yıllarda finans merkezleri arasında pozitif 
anlamda ayrışmaya devam edecektir.

 
Frankfurt Finans Merkezi
Finans merkezleri küresel ticaretin büyük bir kısmının gerçekleştiği Amerika ile 
Asya kıtaları arasındaki şehirlerde yoğunlaşırken Avrupa kıtasında ön plana çı-
kan merkezlerin başında ise Frankfurt gelmektedir. Avrupa’nın merkezi sayıla-
bilecek bir coğrafi konumda yer alan Frankfurt şehri Almanya’nın Avrupa eko-
nomisi içindeki konumuna paralel olarak günümüzde Londra’dan sonra kıtanın 
en önemli finans merkezi durumundadır. Frankfurt’un bir finans merkezi olarak 
geçmişine bakıldığında şehrin finansal tarihinin 19. yüzyılın ortalarına dayandığı 
görülmektedir. 1850’li yıllarda Prusya Krallığı’nın ekonomik açıdan gelişmiş şe-
hirlerinden biri olan Frankfurt bu dönemde bankacılık faaliyetlerinin yoğunlaş-
masıyla finansal hizmetler açısından önem kazanmaya başlamıştır. 

Coğrafi konumunun sağladığı avantajla Avrupa kıtasında yapılan ticari faaliyet-
lerde bir merkez statüsü elde eden Frankfurt, Bethmann Bank ve M. A. Rothschild 
& Söhne gibi bankacılık sektörüne öncülük edecek özel bankaların kurulmasıyla ti-
caret alanında kazandığı merkez statüsünü finansal alana da taşımıştır.55 Uluslararası 
yatırım kredileri ve özel bankacılık alanında Avrupa’da ün kazanan Frankfurt, Avru-
palı tüccarların bankacılık işlemlerinde tercih ettiği bir merkeze dönüşürken şehrin 
finans merkezi olmasını sağlayan asıl gelişme 1843 yılında günümüzde Alman Bor-
sası (Deutsche Börse) olarak bilinen o dönemki adıyla Frankfurt Borsası’nın (Frank-
furt Stock Exchange) açılması olmuştur.56 Frankfurt Borsası’nın açılmasıyla birlikte 
şehir çok daha fazla şirket ve yatırımcının işlem yapabildiği bir özellik kazanmıştır. 

1800’lü yıllarda şehrin finansal alanda kazandığı bu ivme 20. yüzyılda Al-
manya’nın önemli siyasi ve ekonomik krizler yaşamasına neden olan Birinci ve 

55. Julia Bersch, Graciela L. Kaminsky, “Financial Globalization in the 19th Century: Germany as a
Financial Center”, The George Washington University, Eylül 2008.
56. “Company History”, Deutsche Börse Group, http://deutsche-boerse.com/dbg-en/about-us/deutsche-boer-
se-group/company-history, (Erişim tarihi: 24 Mart 2016).
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İkinci Dünya savaşları döneminde azalma eğilimi göstermiştir. Bu bağlamda 
Frankfurt’un modern bir finans merkezi olarak ortaya çıkışının 1960’lı yıllardan 
sonra gerçekleştiği görülmektedir. Bu yıllarda Almanya ekonomisi İkinci Dünya 
Savaşı’nın getirdiği ekonomik sorunları aşmaya başlarken Berlin’in Doğu ve Batı 
Almanya arasında yaşanan siyasi karmaşanın merkezinde olması Frankfurt’un 
tekrar ekonomik açıdan ön plana çıkmasını sağlamıştır. 1960’lı yıllardan son-
ra yine bankacılık alanında öne çıkan şehir, ana merkezleri Berlin ve Hamburg 
gibi şehirlerde bulunan Deutsche Bank ve Commerz Bank gibi büyük bankaların 
Frankfurt’a taşınmasıyla birlikte bankacılık sektörünün merkezi haline gelmiştir.57 

Şehrin Almanya’nın bankacılık sektöründe merkez olması kısa süre içeri-
sinde diğer finansal alanlardaki gelişimini de sağlayarak Frankfurt’u Avrupa’nın 
sayılı finans merkezleri arasına taşımıştır. 1960’lı yılların sonunun Almanya eko-
nomisinin istikrar kazanmasının yanı sıra AB’nin temellerinin atıldığı tarihler 
olması58 ve ülkenin zaman içinde ekonomisiyle birliğin lokomotif gücü haline 
gelmesi Frankfurt’un da kıta Avrupa’sının finansal hizmetler açısından en önemli 
merkezi haline gelmesini sağlamıştır. 

Frankfurt Finans Merkezi: Bankenviertel
Frankfurt modern bir finans merkezi olarak 1960’lı yıllardan sonra ortaya çıkar-
ken şehrin Bankenviertel isimli finans bölgesi Frankfurt’taki finansal kuruluşlarının 
bir arada bulunduğu yer olarak göze çarpmaktadır. Kelime anlamı “banka bölgesi” 
anlamına gelen Bankenviertel Frankfurt’un önemli finansal kuruluşlarının hizmet 
verdiği yer olarak Avrupa’nın en gelişmiş finans merkezleri arasında bulunmakta-
dır. 1960’lı yıllarda Almanya’nın büyük bankalarının bu bölgeye taşınmasıyla ortaya 
çıkan Bankenviertel, bankacılık sektörünün önde gelen kurumlarının yanı sıra baş-
ta Avrupa Merkez Bankası (The European Central Bank) ve Alman Borsası olmak 
üzere finansla ilgili çeşitli özel ve kamu kuruluşlarına ev sahipliği yapmaktadır.59 

Almanya’nın işlem hacmi büyük bankalarının ve Frankfurt Borsası’nın bu-
rada bulunması zaman içerisinde başta sigortacılık şirketleri olmak üzere diğer 
finansal hizmetlerin de Bankenviertel bölgesinde yoğunlaşmasına neden olurken 
bu durum Frankfurt’un modern bir finans merkezi olarak ortaya çıkmasını bera-
berinde getirmiştir. Bu bağlamda Bankenviertel’in ortaya çıkışı herhangi bir plan 
veya proje kapsamında gerçekleşmemiş zaman içinde şehrin bankacılık sektörü 
temelinde, finansal hizmetler açısından gelişmesiyle Frankfurt küresel finans pi-
yasaları içinde kritik bir konuma gelmiştir.

57. Charles P. Kindleberger, “The Formation of Financial Centers: A Study in Comparative Economic History”, 
Princeton Studies In International Finance Sayı: 36, (1974).
58. “The History of European Union”, European Union, http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm, 
(Erişim tarihi: 25 Mart 2016).
59. Ulrike Bischoff, “Frankfurt: Hub of Finance and Supervision”, Heleba Research, 20 Mart 2014.
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Frankfurt’un finans merkezi olarak gelişme süreci 1960’lı yıllarda başlasa da 
küresel finans piyasaları içindeki konumu açısından 1990'lardan sonra asıl kim-
liğini kazandığı görülmektedir. Bu yıllarda Frankfurt’un Avrupa’nın diğer potan-
siyel finans merkezleri olan Paris, Amsterdam gibi şehirlerden pozitif anlamda 
ayrışmasını sağlayan gelişme ise Avrupa Merkez Bankası’nın Frankfurt’a açılması 
olmuştur. 1970’li yıllarda kurulan AB’nin genişleyerek Avrupa kıtasının önemli 
bir bölümünü kapsar hale gelmesi zamanla AB içinde parasal birlik tartışmalarını 
beraberinde getirmiştir. AB’ye tam üye diğer ülkelerin de parasal birlik fikrini ka-
bul etmesiyle AB ortak para birimi olarak avroya geçmiştir. Ortak para birimine 
geçilmesi aynı zamanda AB’nin tek bir merkez bankasının kurulmasını gerektir-
miştir. Bu bağlamda 1998 yılında Avrupa Merkez Bankası Frankfurt’ta faaliyet-
lerine başlarken60 bu AB’nin finansal merkezinin de şehre taşınması durumunu 
oluşturmuştur. 

Merkez Bankası’nın yanı sıra Frankfurt Borsası, teknik altyapısının geliştiril-
mesi sonucu 1992 yılında Alman Borsası ismini alırken işlem hacminin artmasıyla 
birlikte uluslararası şirket ve yatırımcıları çekmeye başlamıştır. Alman Borsası’nın 
teknik ve teknolojik altyapısının gelişmesi zaman içerisinde Avrupa Enerji Borsası 
(European Energy Exchange) ve İsviçre Satın Alma & Vadeli İşlemler Borsası’nı (Swiss 
Options And Financial Futures Exchange) bünyesine katması61 finansal enstrüman 
çeşitliliğinde Frankfurt’un diğer Avrupa şehirlerinden ayrışmasının yolunu açmıştır.

Frankfurt’un bir finans merkezi olarak konumuna bakıldığında şehrin Küre-
sel Finans Merkezleri Endeksi’nin 2016 yılı Ekim değerlendirmesinde 695 puanla 
dünyada 19'uncu sırada, Avrupa kıtasındaki finans merkezleri arasında da Lond-
ra, Zürih ve Lüksemburg’dan sonra dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir.62 
Frankfurt sıralamada İsviçre’de bulunan bazı finans merkezlerinden daha geride 
bir pozisyonda bulunmasına rağmen sahip olduğu uluslararası iş ağı ve Avrupa 
Merkez Bankası’na ev sahipliği yapması şehri Avrupa kıtasındaki finansal hare-
ketlerin merkezi yapan bir konuma taşımaktadır. Frankfurt şehri 2014 yılında 6,8 
milyar dolar yabancı yatırım çekerek bu alanda Almanya’da ilk sırada gelirken 
şehir aynı yıl ticari mal varlıkları alanında 37,5 milyar dolar yatırım çekerek bu 
alanda Londra’dan sonra Avrupa’da ikinci sırada gelmektedir.63

Frankfurt finansal sektörde sahip olduğu yüksek yatırım miktarının yanı sıra 
ev sahipliği yaptığı Alman Borsası’nın Avrupa’nın Londra’dan sonra ikinci en bü-

60. “The European Central Bank: History, Role and Functions”, European Central Bank, https://www.ecb.europa.
eu/pub/pdf/other/ecbhistoryrolefunctions2004en.pdf, (Erişim tarihi: 25 Mart 2016).
61. “1585-2010: A Chronology of Efficient Markets”, Deutsche Börse Group, http://deutsche-boerse.com/dbg/
dispatch/en/binary/gdb_content_pool/imported_files/public_files/10_downloads/13_periodicals/40_1585/Ju-
bilaeum425_1585.pdf, (Erişim tarihi: 25 Mart 2016).
62. “The Global Financial Centres Index 20”.
63. “Investment Guide: Germany”, Knight Frank Research, Eylül 2015.
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yük borsası olmasından dolayı da ciddi miktarda yabancı yatırım çekmektedir. 
2015 yılı Mart ayı itibarıyla piyasa değeri 1,8 trilyon dolar olan Alman Borsası 
bu açıdan dünyanın en önemli 10'uncu borsası konumundadır (Tablo 2). Piyasa 
değerinin yanı sıra Alman Borsası bünyesinde barındırdığı yabancı yatırımcı sa-
yısıyla dikkat çekmektedir. 2015 yılı itibarıyla 647 şirket Alman Borsası içinde fa-
aliyet gösterirken yabancı şirketlerin toplam payında Alman Borsası piyasa değeri 
açısından dünyadaki ilk 10 borsa arasında beşinci sırada yer almaktadır.64 

Alman Borsası’nın yanında Frankfurt’u günümüzde küresel finans piyasala-
rı açısından ön plana çıkaran bir diğer gelişme Avrupa Merkez Bankası’nın ana 
merkezinin Frankfurt’ta bulunmasıdır. Avrupa Merkez Bankası’na ev sahipliği 
yapması Frankfurt’u finansal şirketlerin çekim merkezi haline getirmektedir. 
AB’nin ortak para birimi olan avronun fiyat istikrarını koruması temel görevi 
olan Avrupa Merkez Bankası bu bağlamda düzenleyici hukuk kuralları ve kali-
fiye iş gücü bağlamında Frankfurt’un Avrupa’nın diğer finans merkezlerine göre 
daha avantajlı bir konumda olmasını sağlamaktadır. 

Frankfurt’ta 2013 yılı itibarıyla finansal hizmetler sektöründe 3 bin 800 kişi 
çalışırken bu iş gücünün yüzde 47’sine karşılık gelen bin 800 kişilik bir iş gücünü 
sadece Avrupa Merkez Bankası oluşturmaktadır.65 Sağladığı yüksek ve kalifiye iş 
gücünün yanı sıra Avrupa Merkez Bankası’nın AB içindeki para politikalarında 
tek düzenleyici kurum olması ve bölgede faaliyet gösteren bankaların yapısından 
AB ülkelerinin ekonomi politikalarına kadar birçok alanda belirleyici kurum ol-
masına neden olmaktadır. Frankfurt’un AB’nin para politikalarında tek otorite 
konumundaki Avrupa Merkez Bankası’na ev sahipliği yapması Küresel Finans 
Merkezleri Endeksi’nin değerlendirme kriterlerinden olan “Hukuki ve Teknik 
Altyapı” ile “İnsan Kaynağı” başlıklarında şehri avantajlı konuma getirmektedir. 

Almanya’nın 3,8 trilyon dolarlık GSYH ile Avrupa’nın en büyük ekonomisi66 
ve bu bağlamda AB’nin de lokomotif gücü olduğu düşünüldüğünde Frankfurt da 
kıta Avrupa’sının finans piyasaları açısından en önemli merkezi olarak kabul edil-
mektedir. Frankfurt’un finans merkezi olarak ön plana çıkması şehrin bankacılık 
alanındaki köklü geçmişi ve Avrupa kıtasında yapılan ticaretin merkezinde bulu-
nan coğrafi konumu ekseninde gelişirken Frankfurt günümüzde Almanya’nın AB 
içindeki kritik pozisyonundan dolayı Avrupa’nın para politikalarının belirlendiği 
şehir durumundadır. Frankfurt’un bu pozisyonu finansal iş ağının gelişmesinin 
başlıca faktörü olurken AB’nin her geçen yıl genişleyen yapısı Frankfurt’u gelecek-
te küresel finans merkezleri arasında daha üst sıralara taşıyacaktır.

64. “The UK’s Competitiveness as A Global Financial Centre”. 
65. “Frankfurt: Hub of Finance and Supervision”.
66. “GDP at Market Prices (Current $)”, World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.
CD?order=wbapi_data_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc, (Erişim tarihi: 
26 Mart 2016).
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 Dubai Finans Merkezi
BAE’ye bağlı yedi emirlikten biri olan Dubai, kişi başına düşen gelirin oldukça 
yüksek olduğu turizm ve finans sektörleri ile ön plana çıkan bir kenttir. 1972 yılın-
dan sonra İngiliz himayesinden kurtulan Dubai petrol ihracına dayalı bir ekono-
mik gelişme süreci yaşamıştır. Petrol rezervlerine sahip olmanın getirdiği avantaj 
ile ekonomik açıdan daha bağımsız ve güçlü hale gelen Dubai günümüzde Orta-
doğu coğrafyasının ekonomik açıdan en gelişmiş şehirleri arasında bulunmakta-
dır. Nüfus yoğunluğu olarak emirliğin başkenti olan Abu Dabi’den sonra ikinci 
sırada gelen kentte 2,4 milyon kişi yaşamaktadır.67 Dünyadaki petrol üreticileri 
arasında 2014 yılında altıncı sırada68 yer alan BAE’de petrol üretiminde Abu Dabi 
ve Dubai şehirleri başı çekmektedir.69 

Dubai coğrafi konumunun sağladığı avantajla Ortadoğu, Uzakdoğu ve Af-
rika’ya uzanan bir ticaret ağına sahiptir. Dubai bağımsızlığını kazandıktan sonra 
izlediği stratejiler bağlamında finans ve turizm sektöründe Ortadoğu coğrafya-
sında öne çıkan şehirlerin başında gelmiştir. BAE Ortadoğu’daki çoğu ülkenin 
aksine ülke imajını iyileştirme kapsamında yürütülen projeler ile hem turizm 
sektöründe önemli bir başarı kaydetmiş hem de yatırımcıların ülkeye çekilme-
sinde önemli bir rol oynamıştır. 

1985 yılında Dubai’de kurulan ve serbest ticaretin yapıldığı Jebel Ali Ser-
best Bölgesi ev sahipliği yaptığı 5 bine yakın firmayla Ortadoğu’nun ticaret ağı 
geniş bölgelerinden biri olarak dikkat çekmektedir.70 Sahip olduğu modern 
limanı ve altyapısıyla ticari açıdan bir çekim merkezine dönüşen Jebel Ali böl-
gesinde ticari faaliyetlerin gelişmesi adına kurumlar vergisi 50 yıl süre ile ya-
tırımcılardan muaf tutulmaktadır.71 Ayrıca serbest bölgenin oluşmasındaki en 
büyük etkenlerden biri olan yabancılara mülkiyet konusunda verilen izinler 
ile ihracat ve ithalattaki vergi muafiyetleri özellikle uluslararası yatırımcılar 
için bölgeyi vazgeçilmez kılmaktadır. 

Bir Finans Merkezi Olarak Dubai
Ticaret hacminin yüksek olması ve jeopolitik riskinin bölgesindeki diğer ülkelere 
göre daha düşük seviyelerde seyretmesi Dubai’nin Ortadoğu’daki finans merkez-
lerinden birine dönüşmesini sağlamıştır. Doğu ve Batı’yı birleştiren bir noktada 

67.“Dubai Statistics Center”, Government of Dubai, https://www.dsc.gov.ae/en-us, (Erişim tarihi: 25 Mart 2016).
68. BP Statical Review of World Energy, British Petroleum (BP), Haziran 2015.
69. “Birleşik Arap Emirlikleri Ülke Bülteni”, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Ağustos 2015, https://www.
deik.org.tr/6298/Birle%C5%9Fik_Arap_Emirlikleri_%C3%9Clke_B%C3%BClteni_Agustos_2015.html, (Eri-
şim tarihi: 21 Aralık 2016).
70. “BAE - Dubai Ülke Bülteni”, Dış ilişkiler ve İşbirliği Konseyi - Girişimci İş Adamları Vakfı, https://goo.gl/
qiBgWc, (Erişim tarihi: 28 Mart 2016).
71. “Birleşik Arap Emirlikleri Ülke Bülteni”, DEİK.
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bulunan Dubai, Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya pazarları için bir bağlantı noktası 
işlevi görmektedir. Dubai’nin finans merkezi olma sürecinde çeşitli girişimlere ön-
cülük ederek imaj ve tanıtımına ciddi önem verdiği ve yatırımcılara cazip fırsatlar 
sunduğu dikkat çekmektedir. Bu bağlamda incelendiğinde Dubai’nin finans mer-
kezi olma sürecinin doğal bir süreçten ziyade “Dubai Uluslararası Finans Merkezi” 
(Dubai International Financial Center) projesi kapsamında 2004 yılında faaliyete 
geçen bir plan çerçevesinde gerçekleştiği görülmektedir. 

2002 yılında inşaatına başlanan ve şehir merkezine yakın bir noktada finan-
sal serbest bölge kurulması amacıyla hayata geçirilen Dubai Uluslararası Finans 
Merkezi projesi 2014 yılı itibarıyla bin 113 finansal kurumun hizmet verdiği ve 
17 bin kişilik iş gücüne sahip bir finans merkezi halini almıştır.72 Ortadoğu’daki 
uluslararası yatırımcıları çekmek adına BAE tarafından bu projeye 450 bin metre-
karelik özel bir alan ayrılmıştır. Dubai Uluslararası Finans Merkezi Dubai Menkul 
Kıymetler Borsası’nın (Dubai International Financial Exchange) yanı sıra bankacı-
lık, sigortacılık ve varlık yönetimi alanlarında önde gelen hem uluslararası hem de 
yerel firmalara ev sahipliği yapmaktadır.73 

Dubai son yıllarda artan ekonomik aktivitelerle ve diğer Ortadoğu ülkelerinden 
farklı olarak demokratik yapısı ve liberal ekonomik modeli ile 1990’lı yıllardan beri 
cazibe merkezi olmuştur. 1970’lerde yaşanan petrol krizinden sonra petrol fiyatları-
nın artmasıyla Dubai Emirliği hızlı bir büyüme gerçekleştirmiştir. Ekonomik büyüme 
finansal sektörün gelişim sürecini hızlandırırken 2014 yılı itibarıyla Dubai’deki finan-
sal yatırımların GSYH’ye oranının yüzde 11,7 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmesi 
finans merkezinin geldiği noktayı göstermesi açısından önemlidir.74 

Dubai Uluslararası Finans Merkezi belli başlı sektörleri bünyesine çe-
kerek uluslararası ticarette bu alanlarda bir merkez konumuna ulaşmak is-
temektedir. Finansal hizmetler sektörlere göre değerlendirilecek olduğunda 
bankacılık, sermaye piyasaları, İslami finans, varlık yönetimi ve sigortacılık 
sektörünün finansal hizmetler açısından ön plana çıktığı görülmektedir. Du-
bai Emirliği ekonomisi 2015 yılının sonunda yüzde 4,5’lik bir büyüme perfor-
mansı gösterirken bu büyümenin yüzde 3,1’lik kısmının finans sektöründen 
geldiği göze çarpmaktadır.75 

72. Dubai International Financial Centre Celebrates 10 Years of Operations”, Dubai International Financial Cen-
ter, 10 Kasım 2014, https://www.difc.ae/news/dubai-international-financial-centre-celebrates-10-years-operati-
ons, (Erişim tarihi: 21 Aralık 2016).
73. “Areas Of Business”, Dubai International Financial Center, https://www.difc.ae/areas-business, (Erişim tarihi: 
28 Mart 2016). 
74. “Gross Domestic Product At Constant Prices-Emirate of Dubai 2014”, Dubai Statistics Center, https://www.
dsc.gov.ae/Report/Gross%20Domestic%20Product%20at%20%20Constant%20Prices-%20Emirate%20of%20
Dubai%20-2014.pdf, (Erişim tarihi: 21 Aralık 2016). 
75. “Dubai Economy Grows By 4.5% at the End of 2015”, Dubai Statistics Center, 20 Mart 2016, https://www.dsc.
gov.ae/en-us/DSC-News/Pages/Dubai-Economy-Grows-.aspx, (Erişim tarihi: 21 Aralık 2016).
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Dubai serbest ticaret bölgesinin getirdiği avantajla bankacılık sektöründe 
önemli gelişmeler kaydetmekte ve dünyanın en büyük bankalarına ev sahipliği 
yapmaktadır. Vergi muafiyeti ticarette kısıtlamaları ortadan kaldırarak özellik-
le yabancı yatırımcıların karşısına cazip bir fırsat olarak çıkmış ve uluslararası 
yatırımcıların talepleri doğrultusunda sektörün büyük ölçüde genişlediği görül-
müştür. Finans merkezlerinin kurulmasında önemli rol oynayan faktörlerden 
biri hukuki altyapının ne oranda gelişmiş olduğudur. Dubai yasal ortamın sağ-
lanması için gerekli tüm şartları yerine getirerek BAE’den bağımsız bir hukuk 
sistemi uygulamaya koymuş ve Dubai Uluslararası Finans Merkezi bünyesinde 
Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi modeline paralel tahkim mahkemeleri 
oluşturmuştur.76

Dubai’deki finans merkezinin önemli unsurlarının başında gelen Dubai Men-
kul Kıymetler Borsası 2005 yılında açılmıştır. Dubai Finans Merkezi’nin bünyesin-
de bulunan Dubai Menkul Kıymetler Borsası, 2008 yılında Amerika’daki NASDAQ 
Borsası ile birleşerek “NASDAQ Dubai” adını almıştır.77 Borsada işlem gören tahvil, 
hisse senetleri ve türev ürünlere bakılacak olduğunda Dubai’de 2013 yılında hisse se-
net alım satımların yüzde 64,1’inin finans sektörü ve gayrimenkul ile alakalı olduğu 
görülmektedir. Yaklaşık olarak hisse senetlerinin yüzde 42’si ise yabancı yatırımcılar 
tarafından alınmıştır.78 Bu oranın küresel ekonomi ve finans merkezi kurulması için 
uygun bir ortam sağladığı görülmektedir. 

Finans merkezlerinin güçlü ekonomik yapıya sahip ülkelerin en gelişmiş 
kentlerinin çatısı altında kurulduğu göz önüne alındığında Dubai’nin vade so-
runları, politik riskler, kredi ve faiz oranları değişkenliğine karşı dayanıklı ola-
bilecek pazar yapısı bakımından gerekli kriterleri yerine getirdiği görülmektedir. 
Dubai’nin para birimi olan Dubai dirheminin kolayca diğer para birimlerine 
çevrilmesi kentin döviz piyasalarında serbest bir ortam oluşturmaktadır. Bu du-
rumun ticarette yarattığı kolaylık ülkenin ithalat ve ihracat rakamlarına olumlu 
anlamda yansıyarak birtakım engellerin ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Du-
bai Uluslararası Finans Merkezi’nde dünyadaki en önemli finans merkezleri olan 
Londra ve New York finans merkezlerinin uygulamaları esas alınmaktadır.79 

2010 yılından bu yana Dubai Finans Merkezi’nde bulunan finans kurumları-
nın ticari kredilendirme ve türev piyasalarına sahip olduğu görülmektedir. Dubai 
Uluslararası Finans Merkezi, AIG, Allianz, Royal & Sun Alliance Insurance, Stan-

76. Stephen Thomas, Kamaldeep Panasar ve Christina Makris, “Dubai as an International Financial Centre: 
Threats and Opportunities”, City University London: Cass Business School, Eylül 2013.
77. “Dubai: Country and Foreign Investment”, Lowtax, http://www.lowtax.net/information/dubai/dubai-execu-
tive-summary.html, (Erişim tarihi: 28 Mart 2016). 
78. “Dubai Financial Market Annual Report 2013”, Dubai Financial Market (DFM), http://www.dfm.ae/docs/
default-source/Reports/dfm-annual-report-2013-english.pdf?sfvrsn=0, (Erişim tarihi: 28 Mart 2016). 
79. Thomas, Panasar ve Makris, “Dubai As An International Financial Centre: Threats and Opportunities”.
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dard Life ve Zurich Insurance gibi dünyanın önde gelen 50’den fazla büyük sigorta 
şirketine ev sahipliği yapmaktadır. 80

İslam coğrafyasında yer alan Dubai’nin finans merkezinde İslami finans ens-
trümanları önemli bir yer tutmaktadır. 2014 yıl sonu itibarıyla BAE’deki İslami 
finans ürünlerinin toplam değeri 111,2 milyar dolar değerinde olurken emirlik 
İslami finans alanında İran, Suudi Arabistan ve Malezya’dan sonra dördüncü en 
gelişmiş piyasaya sahiptir.81 BAE’nin İslami finans alanında bu konuma ulaşma-
sında Dubai’nin bölgenin ön plana çıkan finans merkezlerinden olması kritik bir 
rol oynamaktadır. Ekonomik büyüklük ve nüfus açısından Dubai İslam dünyası-
nın birçok önde gelen şehrinin gerisinde olmasına rağmen gelişmiş iş ağı ve bu 
alanda hizmet veren öncü kurumları sayesinde günümüzde İslami finansta önem-
li merkezlerden biri olmayı başarmıştır.

Dubai gittikçe büyüyen ve gelişen bir ekonomiye sahip kent olarak hem coğ-
rafi konumu hem de ticari yatırımlardan dolayı bölgesindeki en önemli finans 
merkezi konumundadır. Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nin 2016 yılı Ekim 
sıralamasında82 19. sırada yer alan Dubai ilk yirmi arasında yer alan tek Orta-
doğu şehridir.83 2013 yılı itibarıyla 25. sırada bulunan şehir,84 2014'de 17. sıraya 
yükselmiş,85 2016 Mart sıralamasında 13. sırada yer alarak Şangay, Melbourne, 
Montreal gibi finansal açıdan çok daha köklü tarihe sahip şehirlerle rekabetçi 
bir konuma ulaşmıştır. Son üç yıl içerisindeki Küresel Finans Merkezleri Endek-
si’nde en hızlı yükselen şehirlerin başında gelen Dubai, her geçen gün gelişen 
ekonomisiyle günümüzde küresel finans piyasalarında bir çekim merkezi haline 
gelmiştir. Uluslararası ve bölgesel yatırımcılara güven veren makroekonomik 
verileri sayesinde Dubai’nin dünyadaki finans merkezleri arasında önümüzdeki 
dönemde New York, Londra ve Hong Kong gibi küresel bir finans merkezine 
dönüşmesi beklenmektedir.86

 
Singapur Finans Merkezi
Singapur Güney Doğu Asya’da Malezya ve Endonezya arasında yer alan adacık-
lardan oluşan küçük bir şehir devletidir. Geçtiğimiz yüzyılda bir süre Malezya, 
Japonya ve Britanya kontrolü altında bulunan Singapur 1965 yılında bağımsızlı-

80. “GMG Granted Licence to Operate from the Dubai International Financial Centre”, Dubai International 
Financial Center, http://www.difc.ae/news/gmg-granted-licence-operate-dubai-international-financial-centre, 
(Erişim tarihi: 21 Aralık 2016).
81. “Top Islamic Financial Institutions”, The Banker Special Report, Kasım 2015.
82. “The Global Financial Centres Index 20”, Qatar Financial Centre (QFC).
83. “The Global Financial Centres Index 19”, Qatar Financial Centre (QFC), Mart 2016.
84. “The Global Financial Centres Index 14”, Qatar Financial Centre (QFC), Eylül 2013.
85. “The Global Financial Centres Index 16”, Qatar Financial Centre (QFC), Eylül 2014.
86. “Middle East Real Estate Predictions: Dubai”, Deloitte, (2016).
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ğına kavuşarak bir ticaret ve turizm ülkesi olarak gelişimini sürdürmüştür. Asya 
Kaplanları olarak tabir edilen ülkelerden biri olan Singapur, Asya’da kültürel bir 
merkez olmasının yanı sıra aynı zamanda bir teknoloji ve finans merkezi olarak 
faaliyet göstermektedir. İşsizlik oranlarının oldukça düşük seyrettiği Singapur’da 
elektronik, kimya, petrol işleme, makine sanayii ve dış ticaret başat sektörler ara-
sında gelmektedir. Dünyanın en önemli ticaret limanlarının yer aldığı Singapur 
hem coğrafi konumu hem de ekonomik performansı ile Asya’yı birleştiren bir 
kavşak noktasıdır. Ayrıca birçok farklı kültürü barındırması ve sağlanan hizmet-
lerin kalitesiyle önemli bir turizm çekim noktası haline gelmiştir.

Singapur coğrafi konumunun sağladığı avantajla Dubai gibi denizaşırı uçuş-
lar için bir kavşak noktasıdır. Bununla beraber ekonomik görünümü ve canlılığı ile 
birlikte yatırımcıların küresel piyasalara ulaşmalarını da kolaylaştırmaktadır. Güçlü 
ekonomik büyüme potansiyeli, kurumsallaşmış iş ağı, küresel bağlantıları ve ticaret 
yollarıyla birlikte önemli bir finans merkezi olarak Küresel Finans Merkezleri Endek-
si’nin Mart 201687 değerlendirmesinde Hong Kong’u geride bırakarak üçüncü sıraya 
yükselmiş ve sıralamadaki en önemli Asya finans merkezi konumunu kazanmıştır.

Singapur Marina Bay Finans Merkezi
Finans merkezleri sermaye piyasalarını ve finansal kurumları bir araya getiren 
ve bu merkezlerde finansal alışverişlerin ve ilişkilerin gelişmesini sağlayan olu-
şumlar olarak tanımlanmaktadır. Singapur da bölgesel bir finans merkezi olma 
yolunda önemli bir mesafe kat etmiş ve ardından yapılan değerlendirmelere göre 
dünyanın en önemli finans merkezleri arasına girmiştir. Singapur hükümeti tara-
fından 1960’lardan bu yana uygulanan finansal serbestleşme ve reform uygula-
malarıyla birlikte Singapur’un küresel bir finans merkezine dönüşüm süreci hız 
kazanmıştır. Bir finans merkezi olarak Singapur sermaye piyasalarının, dış tica-
retin ve yatırımların gelişmesine olanak sağlayan finansal aracılık hizmetlerinde 
oldukça gelişmiştir. Singapur ayrıca Asya finans krizinden en az etkilenen ülke 
olmasına rağmen ekonomik kırılganlığı nedeniyle dış şoklara ve finansal etkile-
re maruz kalmıştır. Krizi izleyen süreçte hızlanan küreselleşme çağında rekabet 
edebilmek adına esnek ve çabuk iyileşen bir finansal sektör inşa etmek amacıyla 
Singapur hükümeti finansal serbestleşme uygulamalarına hız kazandırmıştır. Ye-
rel bankacılık sisteminin sağlamlaştırılması ve artan yabancı yatırımların teşviki 
ile bu serbestleşme süreci gerçekleştirilmiştir.88

1960’lı yılların sonunda Singapur hükümetinin Singapur’u bir finansal mer-
kez olarak geliştirmek istemesi ve teşvik edicilerle birlikte finans merkezlerinin 

87. “The Global Financial Centres Index 19”, Qatar Financial Centre (QFC).
88. Denis Hew, “Singapore as a Regional Financial Centre”, Capital Markets in Asia: Changing Roles for Econo-
mic Development, ed. Donna Vandenbrink ve Denis Hew, (Institute of Southeast Asian Studies, Singapur: 2005). 
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büyüme süreci hız kazanmıştır. 1980’lerde birçok uluslararası finans kuruluşuyla 
birlikte Singapur en önemli finans merkezlerinden biri olmanın yanı sıra dünyada 
en çok döviz değişim işleminin gerçekleştirildiği merkezlerden biri olmuştur. Di-
ğer finans merkezlerinin aksine Singapur’un bir finans merkezi olarak dönüşüm 
süreci farklılıklar taşımaktadır. 

Tasarlanmış bir vizyonla planlanan ve liberal para politikalarıyla beslenerek 
gelişen Singapur ekonomisi siyasi istikrar ve etkili yönetimin de katkı sunmasıyla 
bir finans merkezine dönüşmüştür. Bu özellikleriyle Singapur’un gelişim süreci 
New York, Londra, Tokyo ve Şangay gibi merkezlerden farklılaşmıştır. Bu mer-
kezler genellikle finansal hizmetlere ihtiyaç duyan geniş piyasalara sahiptirler. 
Londra Britanya İmparatorluğu’nun yükselişi ile birlikte tecrübesi, bilgi birikimi 
ve yenilikçiliği ile bu pozisyonunu kazanmıştır. ABD merkezi bir düzenleme ol-
madan denizaşırı kurumları ve şirketleri ile bu finansal gücüne kavuşmuştur. Ja-
ponya yükselen bir ekonomik güç olarak ortaya çıkması ve büyük bankalara sahip 
olması ile bir merkez olmuştur. Şangay Çin’in açık kapı politikasıyla birlikte ya-
bancı yatırım çekmesiyle 1930’lardaki finans merkezi kimliğini tekrar kazanmış 
ve yükselen Çin ekonomisinin lokomotifi olmuştur. 89

Bu avantajların hiçbirine sahip olmamasına rağmen Singapur küresel finans 
merkezleri arasında yerini alabilmiştir. 1970’lerden bu yana uygulanan planlı bü-
yüme stratejileri, uluslararası kuruluşların bölgedeki varlığı, çok geniş bir ağda 
faaliyet gösteren finansal hizmetler, ulaşılabilirlik ve yoğun finansal etkinlikler 
Singapur’a bu konumu kazandırmıştır. 

2006 yılında inşa edilen Marina Bay Kuleleri90 Singapur’da finansal kuru-
luşları bir araya getiren bir finans merkezi konumundadır. Merkezin faaliyet 
gösterdiği alanlara bakıldığında bankacılık, sermaye piyasaları, varlık yönetimi 
ve sigortacılığın başlıca alanlar olduğu görülmektedir. Ayrıca Çin döviz sistemi 
Renminbi (RMB) alanında da Singapur önemli bir merkezdir. Bankacılık sek-
töründe iki yüzden fazla banka merkezine ev sahipliği yapan Singapur Finans 
Merkezi, 2013 Aralık ayı itibarıyla 2 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe 
ulaşmıştır. Bankacılık sektörü bu büyüklüğü ile Singapur’un yerel ve bölgesel 
gelişimini finanse ederek ticari faaliyetleri, kurumsal finansı ve altyapı harca-
malarını desteklemektedir. Bununla beraber sermaye ve döviz piyasalarında da 
Singapur önemli bir merkez olmuştur.

Singapur ekonomisinde finansal sektör oldukça önemli bir yer tutmaktadır.91 
Singapur’da finans ve bankacılık sektörü 2009 yılından bu yana pozitif bir büyüme 

89. Chwee Huat Tan, Financial Markets and Institutions in Singapore, (Singapore University Press, Singapore: 2005). 
90. “Singapore Financial Centre”, Monetary Authority of Singapore, http://www.mas.gov.sg/Singapore-Financi-
al-Centre/, (Erişim tarihi: 21 Aralık 2016).
91. Singapore’s Financial Services Sector Resilient Amid New Challenges”, The Straits Times, 16 Mart 2016.
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performansı sergilemiş ve 2015 yılında sektörde yüzde 5,3 oranında bir büyüme 
gerçekleştirmiştir. Bununla beraber finans sektöründeki istihdam da 2009 yılın-
dan bu yana artmaktadır. Singapur’da finans sektöründe 2015 yılında 4 bin 500 
kişiye yeni istihdam olanağı sağlanmıştır. 

Başarılı finansal hizmetleri ile yabancı yatırımcıları çeken ve bölgesel bir odak 
olan Singapur yükselen Asya ekonomilerinin pozitif etkisiyle birlikte küresel bir 
finans merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Katar Finans Merkezi tarafın-
dan hazırlanan Küresel Finans Merkezleri Endeksi Mart 201692 değerlendirmesine 
göre Hong Kong’u geride bırakarak üçüncü sıraya yükselen Singapur’un önümüz-
deki dönemde önemini ve etkisini daha da artıracağı beklenmektedir. Değerlen-
dirmede Asya’da bulunan merkezlerin üst sıralarda yer aldığı hesaba katılırsa bu 
merkezler arasında Singapur’un yükselen konumu oldukça önem kazanmaktadır. 

FİNANS MERKEZİNE SAHİP ÜLKELERİN 
KARŞILAŞTIRILMASI
Finans merkezleri genellikle ülkelerin ticari ve ekonomik merkezi olarak öne çı-
kan şehirlerinde yoğunlaşmaktadır. Özellikle ticaret ağının yaygınlaşması, artan 
küreselleşme ve sermaye hareketlerinin yoğunlaşması, finans alanında hizmet 
veren kuruluşların bir araya getirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Hız kazanan kü-
reselleşme süreci ile birlikte ekonomik ilişkiler kolaylaşmış ve bu bağlamda ser-
maye hareketleri de oldukça yaygınlaşmıştır. Küreselleşen ekonomi ülkeler için 
hem yeni ticari-ekonomik pazarlar anlamına gelirken hem de ekonomik gelişim 
süreçleri ile birlikte uluslararası siyaset açısından da fırsatlar sunmaktadır. Bu 
bağlamda ülkeler küresel ekonomideki konumlarını korumak ve etkinliklerini 
artırmak amacıyla potansiyeli olan şehirlerinde finans kuruluşlarını bir araya ge-
tirerek finans merkezleri oluşturmaktadırlar. 

Finans merkezlerine sahip olan ülkeler başta dış yatırım ve vergi gelirleri 
olmak üzere ekonomik büyüme performanslarından ihracattaki konumları-
na kadar birçok alanda avantajlı konuma gelmektedir. Özellikle uluslararası 
yatırımcıları etkileme ve doğrudan yabancı yatırım çekme potansiyeli göz 
önünde bulundurulduğunda ülkelerin ticari faaliyetlerini canlandırmak ve 
etki alanlarını genişleterek bulundukları bölgede merkez ülke konumuna 
yükselmek amacıyla finans merkezleri kurulum süreçlerini ekonomi politi-
kalarının odağı haline getirdikleri görülmektedir. Ayrıca finans merkezlerin-
de bulunan yabancı bankalar, aracı kurumlar gibi diğer finansal kuruluşlar 
da bulundukları ülkede sermaye piyasalarının derinleşmesine ve finansal 
yapının da gelişimine katkı sağlamaktadır. Küresel Finans Merkezleri En-

92. “The Global Financial Centres Index 19”, Qatar Financial Centre (QFC).
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deksi sıralamasında ilk 20'de yer alan şehir ve ülkelere bakıldığında finans 
merkezlerinin ekonomik ve ticari anlamda öne çıkan bölgelerde toplandığı 
görülmektedir (Tablo 5). Bu merkezlerin bazı makroekonomik göstergeleri 
hakkında karşılaştırmalar yapılması finans merkezlerinin etkileri hakkında 
önemli açıklamalar sunmaktadır. 2007 yılından bu yana yılda iki defa açık-
lanan Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nde bu merkezlerin yıllara göre 
sergiledikleri performans ve sıralamalar merkezlerin karşılaştırılması açısın-
dan önem arz etmektedir. Ayrıca raporun konusunu oluşturan merkezlerin 
bulunduğu ülkeler haricinde gelişmiş finans merkezlerine sahip olan diğer 
ülkelerin verileri de analize dahil edilecektir.

TABLO 5. 2016 EKİM AYI KÜRESEL FİNANS MERKEZLERİ  
ENDEKSİ'NE GÖRE İLK 20 ŞEHİR/FİNANS MERKEZİ

SIRALAMA ŞEHİR PUAN

1 Londra 795

2 New York 794

3 Singapur 752

4 Hong Kong 748

5 Tokyo 734

6 San Francisco 714

7 Boston 712

8 Chicago 711

9 Zürih 709

10 Washington DC 707

11 Sidney 706

12 Lüksemburg 705

13 Toronto 699

14 Seul 698

15 Montreal 694

16 Şangay 693

17 Osaka 692

18 Dubai 689

19 Frankfurt 688

20 Vancouver 687

57 İstanbul 620

Kaynak: The Global Financial Centres Index 2093

93. “The Global Financial Centres Index 20”, Qatar Financial Centre (QFC).
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Küresel finans merkezlerinin sıralama ve konumları hakkındaki veriler göz 
önünde bulundurulduğunda finans merkezlerinin ülkelerin makroekonomik 
göstergelerine olumlu yansıdığı görülmektedir. Özellikle raporun odak noktası 
olan İstanbul’un bir küresel finans merkezi olabilme potansiyeli ve hedefi düşü-
nülürse lider konumda bulunan merkezlerin tecrübe ve makroekonomik dönü-
şümleri İstanbul açısından yol gösterici olacaktır. 

Bir önceki bölümde incelenen Londra, New York, Hong Kong, Frankfurt, 
Dubai ve Singapur’un GSYH, kişi başı milli gelir, doğrudan yabancı yatırım oran-
ları ve tasarruf oranları gibi makroekonomik göstergelere finans merkezlerinin 
olumlu etkilerine bakmakta yarar vardır.

TABLO 6. 2007-2015 YILLARI ARASI SEÇİLMİŞ FİNANS MERKEZLERİNİN 
BULUNDUĞU ÜLKELERDE GSYH DEĞİŞİMİ (TRİLYON DOLAR)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ABD 14,5 14,7 14,4 14,9 15,5 16,1 16,7 17,4 17,9

Çin 3,5 4,5 5 6 7,5 8,5 9,5 10,3 10,8

Almanya 3,4 3,7 3,4 3,4 3,7 3,5 3,7 3,8 3,3

İngiltere 2,9 2,7 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 2,84

Japonya 4,3 4,8 5 5,4 5,9 5,9 4,9 4,6 4,12

Kore 1,1 1 0,9 1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,37

Singapur 0,18 0,19 0,19 0,23 0,28 0,29 0,3 0,3 0,29

Hong Kong 0,21 0,2 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,29 0,3

BAE 0,26 0,31 0,25 0,29 0,34 0,37 0,38 0,39 0,37

Kaynak: World Bank

Seçilmiş finans merkezlerinin bulunduğu ülkeler ve bazı merkezlerin 
GSYH oranlarına bakıldığında bu ülkelerin görece yüksek GSYH’ye sahip 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olduğu görülmektedir (Tablo 6). Bu mer-
kezler hakkında örnek vermek gerekirse dünyanın en büyük ekonomisi olan 
ABD’de New York başta olmak üzere, Washington DC, San Francisco, Boston, 
Chicago ve Los Angeles’ta dünyanın önde gelen finans merkezleri bulunmak-
tadır. Küresel Finans Merkezleri Endeksi’ne göre ilk 10'da yer alan merkezler-
den beşi ABD’de yer almaktadır (Tablo 5). Çin açısından değerlendirildiğinde 
ise Hong Kong, Pekin, Şangay ve Shenzen gibi önemli finans merkezlerinin 
bu ülkede faaliyet gösterdiği görülmektedir. Ayrıca dünyanın en önemli fi-
nans merkezi olan Londra İngiltere’de yer almaktadır. Tablo 6’dan ve veriler-
den anlaşılacağı üzere önemli GSYH değişim performansı gösteren en büyük 
ekonomiler dünyanın en önemli finans merkezlerine sahiptir. Bu anlamda 
İstanbul’un küresel finans merkezi olma potansiyeli ve hedefi göz önüne alın-
dığında ve bununla birlikte Türkiye’nin de ekonomik hedefleri değerlendiril-
diğinde İFM projesi daha da önemli bir hale gelmektedir.
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TABLO 7. 2007-2015 YILLARI ARASI SEÇİLMİŞ FİNANS MERKEZLERİNİN 
BULUNDUĞU ÜLKELERDE KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR (BİN DOLAR)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ABD 48 48,4 47 48,3 49,7 51,4 52,6 54,3 55,8

Almanya 41,8 45,6 41,7 41,7 45,9 44 45,6 47,7 41,2

İngiltere 48,4 45,1 37,1 38,2 41 41,2 42,2 46,2 43,7

Japonya 34 37,8 39,3 42,9 46,2 46,7 38,5 36,1 32,4

Kore 23,1 20,4 18,3 22,1 24,1 24,4 25,9 27,9 27,2

Singapur 39,2 39,7 38,5 46,5 53 54,4 55,6 56 52,8

Hong Kong 30,5 31,5 30,6 32,5 35,1 36,7 38,3 40,2 42,4

BAE 42,9 45,7 32,9 34,3 39,9 41,7 42,8 43,9 40,4

Kaynak: World Bank

GSYH verilerine göre seçilmiş finans merkezlerinin bulunduğu ülkelerde 
kişi başı milli gelir oranlarına bakıldığında da bu ülkelerin oldukça yüksek 
oranlara sahip olduğu görülmektedir (Tablo 7). ABD ve İngiltere gibi göre-
ce daha eski ve yerleşik finans merkezlerine sahip olan ülkeler ayrı tutulursa 
özellikle Singapur ve Hong Kong gibi finans odaklı kurulan merkezlerin per-
formansları İFM’nin hedefi ve geleceği açısından oldukça önemlidir. Bununla 
beraber 2002 yılı sonrası süreçte kurulan ve gelişen Dubai’nin performansı da 
bir örnek olarak verilebilir. Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nde son yıllar-
da büyük bir sıçrama kaydeden ve sıralamada ilk 20'de yer alan tek Ortadoğu 
şehri olması bakımından Dubai, İstanbul’a bölgesel anlamda bir rakip olması-
nın yanı sıra gösterdiği gelişim süreci ile İstanbul için yakın bir örnek olarak 
da görülmektedir.

TABLO 8. 2007-2015 YILLARI ARASI SEÇİLMİŞ FİNANS MERKEZLERİNİN 
BULUNDUĞU ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM MİKTARI (MİLYAR DOLAR)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ABD 340,065 332,734 153,788 259,344 257,41 232,001 287,162 131,829 409,874

Çin 156,249 171,534 131,057 243,703 280,072 241,213 290,928 268,097 249,859

Almanya 50,844 30,926 56,668 86,053 97,481 65,464 62,712 9,445 46,227

İngiltere 209,514 253,454 14,547 66,734 27,011 46,75 35,015 45,456 39,533

Japonya 21,631 24,624 12,226 7,44 -0,85 0,546 10,648 18,409 -0,418

Kore 8,826 11,187 9,021 9,497 9,773 9,495 12,766 9,898 5,042

Singapur 47,733 12,2 23,821 55,0755 48,001 56,659 64,793 67,522 65,26

Hong Kong 62,121 67,035 54,275 82,709 96,135 74,887 76,857 129,847 180,844

BAE 14,186 13,723 4,002 5,5 7,678 8,828 9,491 10,823 10,976

Kaynak: World Bank
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Finans merkezlerinin uluslararası yatırım ve iş ağı potansiyelini genişlet-
me kapasitesiyle birlikte olumlu anlamda etkilediği doğrudan yabancı yatırım 
oranları, gelişmiş finansal kurumlara ve finans merkezlerine sahip ülkelerde 
oldukça yüksektir (Tablo 8). Son yıllarda yabancı yatırım anlamında önemli 
bir konum elde eden Türkiye açısından düşünüldüğünde İFM projesinin ha-
yata geçirilmesi ve gelişmesiyle doğrudan yabancı yatırım oranlarının daha 
da artacağı söylenebilir. Seçilmiş ülkelerin doğrudan yabancı yatırım oranla-
rına bakıldığında Çin, Singapur ve Hong Kong’un oldukça büyük ilerlemeler 
kaydettiği görülmektedir. 

2008 küresel ekonomik krizini izleyen dönemde doğrudan yabancı yatırım 
oranları yarıdan fazla düşen BAE de sonraki dönemde toparlanmıştır ve eski se-
viyelerini yakalamaya çalışmaktadır. Bu oranların yalnızca finans merkezlerinin 
varlığı ile açıklanması yeterli olmasa da gelişmiş finansal kurumların varlığı ve 
yerleşmiş bir sistemin teşvik ediciliği önemli faktörler arasında gelmektedir. 

TABLO 9. 2007-2015 YILLARI ARASI SEÇİLMİŞ FİNANS MERKEZLERİNİN  
BULUNDUĞU ÜLKELERİN TASARRUF/GSYH ORANI (YÜZDE) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ABD 33 33 33 35 16 18 18 18 18

Çin 50 52 52 51 49 50 49 49  

Almanya 33 33 33 35 27 26 26 27 27

İngiltere 33 33 33 35 14 13 12 12 12

Japonya 33 33 33 35 22 22 22 22 25

Kore 33 33 33 35 35 34 34 35 36

Singapur 49 45 44 52 48 48 48 48 46

Hong Kong 33 33 33 35 30 27 26 26 25

Kaynak: World Bank

Finans merkezlerinin gelişim süreci sermaye ve döviz hareketlerinin yö-
nelimini hızlandırmakta ve bu yolla tasarruf açığı probleminin düşürülmesi-
ne katkı sağlamaktadır. Özellikle Türkiye açısından değerlendirildiğinde yüz-
de 15 civarında seyreden tasarruf/GSYH oranları gelişmiş finansal kuruluş 
ve merkezlere sahip olan ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Çin, 
Singapur, Japonya ve Hong Kong gibi yükselen en önemli finans merkezlerini 
barındıran ülkelerin tasarruf oranlarına bakıldığında Çin’in yüzde 50, Singa-
pur’un yüzde 47, Hong Kong’un yüzde 26 ve Japonya’nın yüzde 22 tasarruf 
oranlarına sahip oldukları görülmektedir (Tablo 9). Bu finans merkezlerinin 
gelişim süreçleri ve sergiledikleri tasarruf oranı performansları dikkate alın-
dığında Türkiye ve İstanbul için önemli fırsatlar sunmaktadır. İFM projesinin 
hayata geçirilmesiyle ekonomik büyüme, GSYH, kişi başı milli gelir oranla-
rı, doğrudan yabancı yatırım çekme potansiyeli, tasarruf oranlarını artırma 
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gücü ve yönelecek sermaye ve döviz hareketleri ile birlikte Türkiye ekonomi-
sindeki yapısal problemlerin başında gelen tasarruf açığı sorununun azalması 
da sağlanacaktır. Tasarruf oranlarında sağlanacak bu artış Türkiye’nin önceki 
dönemlerde ekonomik krizlere yol açan yüksek faiz oranlarıyla borçlanmak 
yerine uygun maliyetli kredi bulmasını mümkün kılacak ve ekonomik yapısı-
nın güçlenmesini sağlayacaktır. 

TABLO 10. SEÇİLMİŞ FİNANS MERKEZLERİNDE FİNANSAL SİSTEM 
MEVDUATLARININ GSYH’YE ORANI (YÜZDE, 2014)

ABD Çin Almanya İngiltere Japonya Kore Singapur Hong Kong

82,88 44,35 78,95 - 229,32 124,44 124,93 331,35

Kaynak: World Bank 

TABLO 11. SEÇİLMİŞ FİNANS MERKEZLERİNDE FİNANSAL SİSTEM 
TARAFINDAN SAĞLANAN ÖZEL KREDİLERİN GSYH’YE ORANI (YÜZDE, 2014)

ABD Çin Almanya İngiltere Japonya Kore Singapur Hong Kong

160,65 132,95 79,75 144,96 184,36 135,15 130,15 219,11

Kaynak: World Bank

TABLO 12. SEÇİLMİŞ FİNANS MERKEZLERİNDE BORSALARIN TOPLAM 
İŞLEM HACMİNİN GSYH’YE ORANI (YÜZDE, 2014)

ABD Çin Almanya İngiltere Japonya Kore Singapur Hong Kong

209,74 95,39 33,37 68,98 114,42 95,13 77,36 465,28

Kaynak: World Bank 

Tablo 10, 11 ve 12 gelişmiş finans merkezlerine sahip olan ülkelerde 
finansal sistemin büyüklüğü ve derinliği hakkında önemli bilgiler vermek-
tedir. Tablo 11 seçilmiş finans merkezlerinde finansal sistem tarafından 
sağlanan özel kredilerin GSYH’ye oranını göstermektedir. Almanya örne-
ğinde yüksek bir oran bulunmakla beraber finans merkezlerinde GSYH’yi 
aşan oranlarda kredi sağlandığı görülmektedir. Gelişmiş finans merkezleri 
siyasi ve ekonomik istikrar ile birlikte artan yatırım çekme kapasitesiyle 
yüksek oranlarda kredilendirme imkanları sunmaktadır. Bu bağlamda sağ-
lanan kredi imkanlarıyla;

• Reel sektörde yatırım yapabilme kapasitesi artmakta,
• Yeni sektörlerin gelişimi desteklenmekte,
• Yeni istihdam alanlarının açılmasıyla işsizlik oranını düşürücü etki yaratı-

labilmekte,
• Tasarruflar etkin olarak kullanılarak kaynak sağlanmakta,
• Bu yolla ekonomik büyüme performansı desteklenmektedir. 
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TABLO 13. SEÇİLMİŞ FİNANS MERKEZLERİNİN KÜRESEL 
FİNANS MERKEZLERİ SIRALAMALARINDAKİ DEĞİŞİMİ

2009-16
GFCI 

12 
(2012)

GFCI 
13 

(2013)

GFCI 
14 

(2013)

GFCI 
15 

(2014)

GFCI 
16 

(2014)

GFCI 
17 

(2015)

GFCI 
18 

(2015)

GFCI 
19 

(2016)

GFCI 
20 

(2016)

Londra 1 1 1 2 2 2 1 1 1

New York 2 2 2 1 1 1 2 2 2

Singapur 4 4 4 4 4 4 4 3 3

Hong Kong 3 3 3 3 3 3 3 4 4

Tokyo 7 6 5 6 6 5 5 5 5

Seul 6 9 10 7 8 7 6 12 14

Dubai 22 23 25 29 17 23 16 13 18

Frankfurt 13 10 9 11 16 19 14 18 19

Pekin 42 57 58 48 32 29 29 23 26

İstanbul 55 56 43 46 42 44 47 45 57

Kaynak: “The Global Financial Centres Index 20”, Qatar Financial Centre (QFC)

Katar Finans Merkezi tarafından 2007 yılından beri yayınlanan Küresel Mer-
kezleri Endeksi dünyanın en önemli finansal merkezlerinin -bin maksimum ol-
mak üzere verilen bir derecelendirme puanıyla- sıralanmasından oluşmaktadır. 
Tablo 13’te 2009 ve 2016 yılları arasında yayınlanan Küresel Finans Merkezleri 
Endeksi’nde bazı önemli finans merkezlerinin sıralamalarındaki değişim yer al-
maktadır. Bu bölümde daha önce belirli makroekonomik göstergelerini karşılaş-
tırdığımız ülkelerin sahip oldukları olumlu veriler ışığında finans merkezleri de 
gelişmiş ve süreç Tablo 13’e yansıtılmıştır. Küresel olarak en önemli merkezler 
olan Londra ve New York dışında Uzakdoğu’da bulunan merkezler de ilk sıralarda 
yer almıştır. Singapur ve Hong Kong’un küresel bir merkez olma hedeflerini bü-
yük ölçüde gerçekleştirdikleri görülmektedir. 

Ayrıca endekste yer alan tek Ortadoğu şehri olan Dubai, İstanbul ile rekabet 
etme potansiyeli bakımından oldukça önemli bir örnektir. Son yıllarda gerçekleş-
tirdiği yükseliş ile küresel bir finans merkezi olma yolunda ilerleyen Dubai, İFM 
projesinin geleceği adına önemli tecrübeler barındırmaktadır. Küresel anlamda 
merkezlerin yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alarak bir köprü işlevi görebilecek 
olan İstanbul’un İFM projesinin hayata geçmesiyle birlikte önemli bir sıçrayış ger-
çekleştirerek küresel bir merkez haline gelmesi mümkündür. 

FİNANS MERKEZİ OLMA ARAYIŞINDA  
BİR ŞEHİR: İSTANBUL
Uluslararası ve yerel finansal kuruluşlarıyla müşterileri bir araya getiren finans 
merkezleri bölgesel ve küresel anlamda piyasalara yön veren finans işlemlerinin 
yapıldığı yerlerdir. Finans merkezleri bulundukları şehrin ticari yapısı ve gelişmiş-
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liği ekseninde ortaya çıkmaktadır. Şehrin sahip olduğu iş çevresinin ve ortamının 
geniş olması yabancı yatırım ve ortaklıklara fırsat sunan avantajları beraberinde 
getirmektedir. Aynı şekilde ülkenin bulunduğu coğrafyada ulaşım, teknik ve tek-
nolojik altyapı faaliyetlerinin de uygun olması finans merkezlerinin belirlenme-
sinde etkili kriterler arasındadır. 

Sınıflandırıldığı takdirde finans merkezlerinin üç farklı kategori altında ince-
lendiği görülmektedir. Bu kategorileri sırasıyla küresel finans merkezleri, bölgesel 
finans merkezleri ve yerel finans merkezleri olarak ayırmak mümkündür.94 Finans 
merkezleri belirlenirken ilgili şehrin mevcut iş gücü potansiyeli, finansal hizmet 
piyasasının büyüklüğü, bankacılık sektörü, sermaye piyasaları, hukuki altyapı, iş 
yapma kolaylığı, siyasi ve ekonomik istikrar gibi faktörler göz önüne alınmakta-
dır.95 Bunun yanında altyapı, şehirdeki yaşam tarzı, ulaşım gibi konular da dikkate 
alınması gereken çevresel faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. 

İstanbul’un diğer uluslararası ve bölgesel finans merkezleri ile rekabet ede-
bilmesi için finansal hizmetler sektörünün gelişim ve büyümeye açık olması ge-
rekmektedir. Türkiye’de bu sektörde 2008-2014 yılları arasında yüzde 19 oranında 
büyüme kaydedilmiştir.96 Özellikle bankacılık sektöründe görülen büyüme oran-
ları Türkiye’de bu alanın gelişerek güçlü bir yapıya ulaşmasını sağlamıştır. Ban-
kacılık sektörü aynı zamanda varlık yönetimi ve sigortacılık gibi alt sektörlerin 
gelişimini hızlandırarak Türkiye’de finansal hizmetler sektörünün gelişimine ön-
cülük etmiştir.97 Bu sektörler finans merkezinin ana yapı taşları olarak kabul edil-
mektedir ve söz konusu sektörlerde görülen pozitif gelişmeler İstanbul’un finans 
merkezi olması açısından olumlu etki yapmaktadır. 

Türkiye’de yerli ve uluslararası çoğu kurum, şirket ve bankanın merkezlerine 
ev sahipliği yapan, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu, ulaşım yönünden de geniş 
bir ağa sahip olan ve konut sektöründe en önemli gelişmelerin yaşandığı şehir İstan-
bul’dur.98 İstanbul kozmopolit yapısı, Avrupa ve Asya arasında gördüğü köprü vazifesi 
ile bir metropoldür. Türkiye’nin diğer illerine göre sanayi, ticaret ve iş dünyasının mu-
hataplarını, önde gelen şirketlerini bir arada bulmak ve onlarla iletişime geçmek İs-
tanbul şehri sınırları içerisinde daha kolay ve mümkündür. İstanbul sahip olduğu bu 
özellikler neticesinde Türkiye’deki diğer illerden ayrışmaktadır ve hem bölgesel hem 
de uluslararası alanda bir finans merkezi olmak için güçlü bir aday konumundadır. 

94. “Financial Centers: What, Where And Why?”, https://instruct.uwo.ca/geog/556/Financial%20Centres2.pdf, 
The University Of Western Ontario, (Erişim tarihi: 26 Mart 2016).
95. “The Global Financial Centres Index 18”, Qatar Financial Centre (QFC), Eylül 2015.
96. “Finansal Hizmetler”, T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, http://www.invest.gov.tr/
tr-TR/sectors/Pages/FinancialServices.aspx, (Erişim tarihi: 26 Mart 2016). 
97. “İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi-Bölüm I: Tespitlerin Özeti”, 
Deloitte, Mayıs 2009.
98. Sadi Uzunoğlu, Kerem Alkin, Can Fuat Gürlesel ve Uğur Civelek, “Bölgesel Finans ve Hizmet Merkezi”, 
İstanbul Ticaret Odası, Sayı: 34, (2000).
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İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi
Dünyadaki en gelişmiş ilk 20 ekonomi arasında yer alan Türkiye, ekonomisinde 
belli bir istikrar seviyesi yakalamış ülkeler arasında bulunmaktadır. 2002 yılın-
dan günümüze sağlanan siyasal istikrar ortamıyla yaşanan gelişmeler neticesinde 
yoksulluk oranlarındaki düşüş, yaratılan yeni iş ortamları ve uluslararası arenada 
Türkiye algısının değişmesi büyüme rakamlarına yansımıştır. Mevcut durum-
da Türkiye ekonomik krizlerle anılan bir ülke yerine makroekonomik istikrarı 
sağlamış bir ülke haline gelmiştir. 2004-2005 ve 2010-2011 yıllarında yüzde 8-9 
bandında büyüyen Türkiye, tarihinin en yüksek büyüme rakamlarına ulaşmıştır.99 

2002 sonrası ekonomik yapının yüksek büyüme oranları, güçlü kamu maliyesi 
göstergeleri, tek haneli enflasyon ve faiz rakamlarıyla sağlam temellere oturdu-
ğu Türkiye ekonomisi uzun yıllar süren riskli ülke algısını bu dönemde tersine 
çevirmiştir. Bu durum kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’yi tarihinde 
ilk kez yatırım yapılabilir ülke seviyesinde notlandırmasını sağlarken100 yabancı 
yatırımcıların da ülkeye yönelmesini teşvik etmiştir.

ABD ve Çin’de yaşanan gelişmelerin küresel ekonominin daralma eğilimi 
göstermesine neden olması son yıllarda Türkiye’nin büyüme oranlarının düş-
mesini beraberinde getirmiştir. Küresel ekonomide yaşanan olumsuz gelişme-
lere rağmen Türkiye’nin sağlam temellere dayanan ekonomik göstergeleri ve 
siyasi istikrarın sürdürülüyor olması ülkenin gelişme sürecinin kesintiye uğra-
madan devam etmesini sağlamaktadır. 

Türkiye’nin büyüme gösterdiği alanların başında da finans sektörü gelmek-
tedir. Son yıllarda Türkiye’nin ekonomik büyümesinde sektörel bazda önde gelen 
finansal hizmetler bu bağlamda İstanbul’un bir finans merkezi olma sürecini hız-
landırmaktadır. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra yapılan yapısal re-
formlarla sağlam temellere dayanan bankacılık sektörü101 başta olmak üzere Tür-
kiye her geçen gün gelişen ve büyüyen bir ekonomi olarak ülkeye çekilen yatırım 
ortaklıkları ve yürütülen projeler nezdinde iş dünyasındaki yerini almaktadır. Bu 
bağlamda İFM dünya piyasaları içerisindeki yerini alarak Türkiye’nin son yıllarda 
oluşturduğu marka ve imajı daha da sağlamlaştıracaktır.

İstanbul’un dünyadaki finans merkezleri ile rekabet edebilecek düzeyde bir 
finans yapısına sahip olmasını hedefleyen İFM projesi 2 Ekim 2009 tarihi itiba-
rıyla yürürlüğe girmiştir.102 Projenin ilerlemesi ve çalışmaların yürütülmesinde 
görevli birimler oluşturularak sistematik bir yol izlenmiştir. Bu birimler İFM 

99. “GDP Growth (% Annual)” , World Bank, http://www.worldbank.org/tr/country/turkey/overview, (Erişim 
tarihi: 27 Mart 2016). 
100. Erdal Tanas Karagöl, Ülkü İ. Mıhçıokur, Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Alternatif Arayışlar, (SETA Ra-
por, İstanbul: Eylül 2012).
101. Erdal Tanas Karagöl, AK Parti Dönemi Türkiye Ekonomisi, (SETA Rapor, İstanbul: Şubat 2013).
102. “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi”, Resmi Gazete, Sayı: 27364, 2 Ekim 2009.
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Yüksek Konseyi, İFM Ulusal Danışma Kurulu, İFM Koordinatörlüğü, Çalışma 
Komiteleri ve İFM Uluslararası Danışma Konseyi’nden oluşmaktadır.103 Projenin 
öncelikli hedefi Türkiye’deki finansal hizmetler sektörünün gelişerek ülke eko-
nomisine katkısının artması ve uluslararası finans sektörünün içine dahil olacak 
İstanbul’un dünyanın ilk 25 küresel finans merkezi içerisinde yer almasıdır.104 
Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 
Eylem Planı’nda ise bu dört yıl içerisinde projenin hedefi doğrultusunda ilerleme-
si adına yapılacak hukuki düzenlemeler, finansal hizmet sektöründeki faaliyet ve 
ürün çeşitliliğinin artırılması, ulaşım ve iletişimdeki altyapı çalışmalarına yönelik 
politikalar belirlenmiştir.105 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Borsa İstanbul (BIST), 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
(BDDK), Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye-
si (İBB) proje kapsamında belirlenen eylemlerin gerçekleşmesinde aktif rol oy-
nayacak kurumlar arasında yer almaktadır. Eylemler belirlenirken alt başlıklar 
halinde politikalar oluşturularak bu yönde bir strateji izlenmiştir. Bu politikalar 
incelendiğinde özel sektörün İFM bünyesinde daha çok yer almasını destekleme-
ye ağırlık verildiği görülmektedir. 

Eylem planı çerçevesinde belirlenen finansal ürün çeşitliliğinin artırılması, 
piyasaların geliştirilmesi ve vergi düzenlemelerinde yapılacak yenilikler Türkiye’de 
finansal hizmet sektörünün gelişmesine ciddi katkıda bulunacaktır. Bunların yanı 
sıra finans sektörüyle ilgili ihtisas mahkemelerinin oluşturulması hukuki altyapı 
konusunda Türkiye’nin uluslararası standartlara ulaşmasında rol oynayacak dü-
zenlemeler olacaktır. Finans merkezinin bünyesinde oluşturulacak birçok kuruluş-
ta yapılacak işlemler için iletişim altyapısının geliştirilmesine yönelik politikaları 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile İBB yürütecektir. Faizsiz finans 
sistemi hizmetleri ve ürün çeşitliliğine yönelik politikaların belirlenmesinde BIST 
ve TCMB ilgili kuruluşlar olarak bulunacaklardır. Nitelikli eleman ihtiyacının kar-
şılanması ve bu talebe yönelik belli eğitim faaliyetleri ve çalışmaların yapılmasında 
YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) sorumlu ku-
ruluşlar olarak görev alacaklardır.106

Eylemler ilgili kamu kuruluşlarının sorumluluğu altında sistematik bir şekil-
de organize edilerek devletin tüm birimlerinin bu çalışmada yer alması sağlana-
caktır. Bu organizasyon şemasıyla sağlanacak iş bölümü projenin hızlı bir şekilde 

103. “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi”, Borsa İstanbul, http://www.ifcturkey.com/tr/istanbul-internatio-
nal-financial-center/, (Erişim tarihi: 28 Mart 2016).
104. “İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi Programı Eylem Planı”, T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Eylem 
Planı: 2014-2018, Aralık 2014.
105. “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi”, Borsa İstanbul.
106. “İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi Programı Eylem Planı”, T.C. Kalkınma Bakanlığı.
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ilerlemesinde ve her eylemin uzman birimler tarafından yürütülmesinde önemli 
rol oynayacaktır. İstanbul konumu itibarıyla dünyadaki tüm finans merkezleri ile 
bağlantı kurabilecek bir noktada bulunmaktadır. 

Dünyadaki çoğu finans merkezinin aksine yerleşiminde kümelenme modeli-
nin uygulanacağı İFM projesinde iki yakada belirlenen belli bölgelerde bir yerleşim 
planı yapılmıştır. Avrupa yakasında banka ve iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu 
Büyükdere, Levent, Maslak güzergahı projede ana merkez olarak kabul edilirken 
diğer bir potansiyel güzergah bölgesi olarak da Basın Ekspres Yolu görülmektedir. 
Anadolu yakasındaki Ataşehir ve Kartal güzergahında ise finans merkezinin bün-
yesinde bulunacak diğer şirket ve kurumların yoğunlaşması öngörülmektedir.107 
BDDK, SPK, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Halkbank gibi kamu 
kuruluşları ve bankalar da finans merkezi bünyesinde bulunacaktır. 

İFM’nin Ataşehir kısmındaki inşaat çalışmaları devam etmekte olup çok ya-
kın zamanda BDDK, SPK ve kamu bankalarının bu merkeze taşınması beklen-
mektedir.108 Birden çok merkezin belirlendiği bu projenin hayata geçmesi duru-
munda İstanbul’un iki yakasında da koordineli bir şekilde ilerleyecek olan finans 
faaliyetleri yoğunluk kazanacak ve şehir hem Avrupa hem de Asya ile entegre olan 
bir finans merkezi olarak rakiplerinin arasında yer alacaktır.

Finans Merkezi Olma Yolunda İstanbul’un Potansiyeli
Dünyadaki finans merkezlerinin performans değerlendirmesi belli kriterler çerçe-
vesinde yapılmaktadır. Finans merkezlerinin değerlendirilmesinde referans kabul 
edilen Küresel Finans Merkezleri Endeksi’ne göre bu kriterler “İş Çevresi, Hukuki 
ve Teknik Altyapı, Finansal Ürün Çeşitliliği, İnsan Kaynağı, İmaj ve Tanıtım” alt 
başlıkları halinde beş ana grupta toplanmaktadır.109 Bu kriterlere etki eden kalifiye 
iş gücü, finans sektörünün işleyişi, hukuki altyapı ve yatırım ortamı gibi faktörler bir 
şehrin küresel finans piyasaları içindeki konumunda belirleyici rol oynamaktadır. 

Bu kriterlerden ilki olan nitelikli iş gücü ele alınacak olduğunda İstanbul’un 
sahip olduğu demografik yapısıyla yoğun bir nüfusa ev sahipliği yaptığı görül-
mektedir. Yaklaşık 14 milyon nüfusa sahip olan şehir finansal iş gücü kapasitesi 
yönünden de ciddi bir potansiyel barındırmaktadır. Türkiye’deki kaliteli ve başarı-
lı üniversitelerin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol şehirlerde yoğunlaştığı 
düşünüldüğünde buralardan mezun olan öğrenciler açısından İstanbul istihdam 
imkanı anlamında insanların tercih ettiği şehirlerin başında gelmektedir. Bu bağ-

107. “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Alt Yapı Komitesi Arama Konferansları Özet Raporu”, T.C. 
Devlet Planlama Teşkilatı, Şubat 2011. Daha detaylı bilgiye linkten ulaşılabilir: http://ifm.ibb.gov.tr/Calismalar/
Documents/Dokumanlar/Arama_konferans%C4%B1_ozet_raporu_taslak.pdf, (Erişim tarihi: 19 Ocak 2016). 
108. Fatih Çevik, “Uluslararası Finans Merkezleri, Ülke Ekonomilerine Etkileri ve İstanbul’un Potansiyeli”, İstan-
bul Ticaret Odası Küresel Ekonomik Araştırmalar, Yayın No: 2011-7 , İstanbul, (2012).
109. “The Global Financial Centres Index 18”, Qatar Financial Centre (QFC).
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lamda Türkiye’nin ekonomik açıdan en gelişmiş şehri olan110 İstanbul, Türkiye’nin 
her bölgesinden nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahiptir. 

İFM projesi ile birlikte 2009 yılından itibaren Küresel Finans Merkezleri Endek-
si’nde kendisine yer bulan İstanbul her ne kadar son yayımlanan endekste bir düşüşle 
karşılaşsa da sergilemiş olduğu yükselen performansla en önemli merkezler arasında 
bulunma hedefine doğru yol almaktadır (Tablo 5). Mart 2016 tarihinde yayınlanan 
bir önceki endekse göre İstanbul gelecekte daha da önemli bir merkez haline gelmesi 
beklenen şehirler arasında yer almaktadır. Bu merkezler arasında Avrupa’da Lüksem-
burg haricinde sadece İstanbul yer almaktadır ve endeksin öngörülerine göre Asya’daki 
merkezlerin de etkinliklerini artıracağı ve konumlarını yükselteceği beklenmektedir. 
Bu bağlamda önceki bölümlerde değerlendirilen Dubai de yükselen ve önemli bir 
merkez olma potansiyeli taşıyan bir şehirdir. Ayrıca Küresel Finans Merkezleri Endeksi 
Mart 2016 verilerine göre, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da yer alan merkezler arasında 
İstanbul ilk sırada gelmektedir (Tablo 14). İstanbul’un bir finans merkezi olarak Doğu 
Avrupa ve Orta Asya arasındaki konumu Amerika ve Uzakdoğu’da kümelenen mer-
kezlerin haricinde yeni bir merkez olma potansiyelini de beraberinde getirmektedir. 

İstanbul Türkiye’nin en önemli ekonomik ve ticari merkezi olarak kendine has 
tarihi ve kültürel özellikleri ile Batı-Doğu merkezleri arasında yeni bir odak ola-
rak yükselebilme potansiyeli taşımaktadır. Bununla birlikte dünyanın en önemli 
finans merkezi Londra’yı barındıran İngiltere’nin AB’den ayrılma (Brexit) referan-
dumunun 24 Haziran 2016’da sonuçlanması, hem küresel ekonomi hem de Türki-
ye ekonomisi açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir noktadır. Oylamaya 
kadar geçen sürede artan risklilik ortamı ve sterlinin düşük seyri küresel piyasalar 
açısından tehdit oluşturmuş ve küresel ekonomi güvenli limanlar arayışı sürecine 
girmiştir. Referandumun sonuçlanmasının ardından başlayacak olan müzakereler 
sürecinin belirsizlik ortamını daha artırabileceği beklenmektedir. Bu nedenle AB 
bankalarının diğer ülkelerle iş yapabilmesine imkan veren sistemin Londra açısın-
dan tehlikeye düşmesi küresel ekonominin Avrupa’daki Paris, Frankfurt ve Dublin 
gibi önemli finans merkezlerine yönelimini hızlandıracaktır.111 Ayrıca referandum 
sonuçlarının ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı 
açıklamalara göre Brexit süreci ülke ekonomisini uzun süre belirsizlik, güvensizlik, 
azalan yatırım ve harcama ortamına sürükleyeceğinden İngiltere’nin kredi notunun 
aşağı çekilebileceği beklenmektedir.112 İngiltere ve AB’nin Brexit süreci ile birlikte 
bir süre belirsizlik ortamına gireceği düşünüldüğünde orta ve uzun vadede İstan-
bul’un küresel bir finans merkezi olma hedefi ve potansiyeli ile birlikte Londra’nın 
kaybedeceği konumu doldurabilme fırsatları değerlendirilmelidir. 

110. Erhan Gül ve Bora Çevik, “2013 Verileriyle Türkiye’de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması”, İş Bankası 
İktisadi Araştırmalar Bölümü, Nisan 2015.
111. Hugh Son, “Morgan Stanley Eyes Dublin, Frankfurt for Post-Brexit HQ”, Bloomberg, 22 Haziran 2016. 
112. Kredi Derecelendirme Kuruluşları “Brexit”İ Değerlendirdi, BloombergHT, 25 Haziran 2016.
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TABLO 14. DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA’DA YER ALAN  
FİNANS MERKEZLERİ ARASINDA İSTANBUL’UN KONUMU

Şehir GFCI 19 GFCI 18 

İstanbul 45 47

Varşova 48 38

Prag 57 63

Moskova 67 78

Riga 71 -

Budapeşte 74 74

Almatı 77 51

Talin 78 82

St. Petersburg 82 81

Kaynak: The Global Financial Centres Index 19

İstanbul’un son beş yıl içerisindeki Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nde-
ki sıralamasına bakıldığında şehrin performansının 2016 Mart endeksine kadar 
yükselen bir seyir izlediği dikkat çekmektedir (Tablo 15). 2011 yılı Mart ayında 
494 puan ile 71. sırada yer aldığı endekste İstanbul aynı yılın Eylül ayında 580 
puanla 62. sıraya yükselmiştir. Türkiye’nin 2011 yılında gerçekleştirdiği yüzde 
8,5 oranındaki ekonomik büyüme finansal gelişime olumlu yansırken son yıl-
larda İstanbul’un endekste 40 ile 60. sıralar arasında değişen bir performans 
sergilediği görülmektedir.

TABLO 15. 2011-2016 YILLARI ARASI İSTANBUL’UN  
KÜRESEL FİNANS MERKEZLERİ ARASINDAKİ DERECESİ VE PUANI

Yıllar
GFCI

Derece Puan

GFCI 9 - Mart 2011 71 494

GFCI 10 - Eylül 2011 62 580

GFCI 11 - Mart 2012 61 590

GFCI 12 - Eylül 2012 56 601

GFCI 13 - Mart 2013 57 626

GFCI 14 - Eylül 2013 44 633

GFCI 15 - Mart 2014 47 651

GFCI 16 - Eylül 2014 42 655

GFCI 17 - Mart 2015 44 643

GFCI 18 - Eylül 2015 47 653

GFCI 19 - Mart 2016 45 636

GFCI 20 - Ekim 2016 57 620

Kaynak: The Global Financial Centres Index (GFCI) 9-20 
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Türkiye’de finansal hizmetler piyasasının giderek büyüyen ve tabanı genişle-
yen bir sektör haline geldiği görülmektedir. Bankacılık sektöründeki önemli geliş-
meler finans hizmetlerinin gelişmesine büyük katkıda bulunmaktadır. Bankacılık 
sektörünün büyüklüğünün GSYH içindeki oranı yıllara göre artış göstererek 2015 
yıl sonu itibarıyla yüzde 1,21’e ulaşmıştır.113 Bu büyüme oranları Türkiye’nin mev-
cut bir kapasitesi olduğunu göstererek finansal hizmet sektörünün diğer bir kolu 
olan ve ekonomik büyümeye katkıda bulunan sigortacılık faaliyetlerinin de geliş-
mesini sağlamıştır. Türkiye’de finans sektörünün yüzde 2,8’ini sigorta şirketleri-
nin oluşturması sigortacılıkta yeterli firma ve uzman olduğunu göstermektedir.114 
2015 yılı verilerine göre finans ve sigorta faaliyetleri bir önceki yıla göre yüzde 10 
oranında büyüme kaydetmiştir.115 Bankacılık ve sigortacılık alanında yaşanan bu 
gelişmeler İstanbul’un finansal piyasalar arasında yatırımcılar için tercih edilen 
şehirlerden biri olmasına pozitif katkı yapmaktadır. 

Türkiye iş yapma kolaylığı bakımından dünya ülkeleri arasında 2016 yılında 
69. sırada yer almaktadır. Geçtiğimiz iki yılda 55. sırada bulunan Türkiye girişim-
cilik, mülkiyet kaydı ve kredi alma konularında puan kaybetmiştir.116 Yatırımcı-
ları ülkeye çekmede kritik bir unsur olan iş yapma kolaylığı için Türkiye’de orta 
denilebilecek seviyede olsa da yatırımların teşviki ve yatırım miktarında artışın 
sağlanması adına gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Türkiye’deki vergi sistemi 
finans merkezi olma önündeki en büyük engellerden biridir. 

Finansal faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve yatırımların teşviki düzenli bir vergi 
sisteminden geçmektedir. Ancak Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranı re-
kabet halinde olduğu finans merkezlerine nazaran daha yüksek seviyelerde seyret-
mektedir. Türkiye’de kurumlar vergisi yüzde 20 oranında belirlenmiştir.117 Bu oran 
OECD ve AB ülkelerinde uygulanan kurumlar vergisi oranına yakın olsa da Türki-
ye’de yabancı yatırımcılar için yeterli teşvik yapılmadığından ve indirimli kurumlar 
vergisi uygulamasında belli koşullar gözetildiğinden vergi konusu yatırımcıların 
karşısına çıkan bürokratik bir engel olarak görülmektedir. Bu durum ülkeye yönelik 
yatırımları engellerken sorunun çözümü adına Türkiye’de uluslararası standartlara 
uygun bir vergi sisteminin hayata geçirilmesi gerekmektedir.118

Türkiye’nin finans merkezi olması adına atılması gereken adımların başında 
finans sektöründeki hukuki altyapının güçlendirilmesi gelmektedir. Finansal hiz-

113.  “Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri”, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Eylül 2016.
114. “İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi Programı Eylem Planı”, T.C. Kalkınma Bakanlığı.
115. “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık 2015”, TÜİK, 31 Mart 2016.
116. Doing Business 2017, (World Bank Group Report, Washington DC: 2016)
117. “Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32: Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı”, Gelir İdaresi Başkanlığı, 
http://www.gib.gov.tr/node/83248, (Erişim tarihi: 28 Mart 2016). 
118. “İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi-Bölüm I: Tespitlerin 
Özeti”, Deloitte.
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metler sektöründe yaşanan sorun ve anlaşmazlıkların çözümü için Türkiye’nin bu 
alanda faaliyet gösteren ihtisas mahkemelerini kurması gerekmektedir. İstanbul’da 
kurulacak finans merkezinin uluslararası iş ağını genişletmesi ve Türkiye’yi yaban-
cı yatırım açısından bir çekim merkezi haline getirmesi için uygulanacak hukuk 
kurallarının uluslararası standartlara uygun ve evrensel düzeyde kabul görmüş bir 
hukuki sisteme dayanması kritik öneme sahiptir. Hukuki düzenlemelerin güçlü 
ve bürokratik engelleri azaltan bir yapıda olması yabancı yatırımcılar ve şirketler 
açısından Türkiye’ye duyulan güvenin artmasını beraberinde getirecektir.

Ülkenin risk primi ve yatırım ortamını etkileyen kriterlerin başında gelen po-
litik ve makroekonomik istikrarda ise Türkiye içinde bulunduğu coğrafyadaki ülke-
lerden pozitif anlamda ayrışmaktadır. Türkiye’nin 2002 sonrasında sağladığı siyasi 
istikrarın ekonomiye olumlu yansımaları, ekonomik görünümü dalgalı bir seyirden 
kurtarmıştır. Siyasi istikrarla beraber ekonomi yönetiminde de bir uyum yakalan-
ması yatırımcılar açısından Türkiye’nin risk algısını düşüren önemli bir faktördür. 
Bu durum Türkiye’de 1990’lı yıllarda görülen kısa vadeli yatırımların aksine son yıl-
larda uzun vadeli ve doğrudan yabancı yatırım miktarının artmasını sağlamıştır.119 

İstanbul’un altyapı kalitesi incelendiğinde ulaşımda yürütülen proje ve fa-
aliyetlerin gündemde yer aldığı görülmektedir. Türkiye’de iş dünyasının kalbi 
olan ve binlerce yerli ve yabancı kuruma ev sahipliği yapan İstanbul, yoğun nü-
fusu karşısında ulaşım sektöründe önemli gelişmeler kaydetmiştir. Asya ve Av-
rupa kıtaları üzerine kurulmuş olan şehir iki yaka üzerinde bağlantının sağlan-
dığı transit bir güzergah olarak kullanılmaktadır. Karayolu taşıtları için geçişler 
şu ana kadar mevcut iki köprü aracılığıyla gerçekleştirilirken 2016 yılı Temmuz 
ayında faaliyete geçen üçüncü köprü ile birlikte İstanbul’da ulaşım ağı genişleyen 
bir görünüme kavuşmuştur. 

İstanbul’un coğrafi konumu itibarıyla Avrupa’ya yakın olması avantajlı bir 
durumu beraberinde getirmektedir. İki yakada bulundurduğu havaalanları ile Av-
rupa’nın transit yolcu güzergahı olan İstanbul’da üçüncü havalimanı projesinin 
yapım çalışmaları sürmektedir. 2018 yılına kadar bitirilmesi planlanan120 projenin 
tamamlanması durumunda İstanbul’un Asya-Avrupa arasında sağlanan ulaşım 
güzergahında bir durak noktası olacağı ve mevcut iki havalimanındaki yoğun 
hava trafiğinin azalacağı öngörülmektedir. Ayrıca iki yakayı birbirine bağlayan 
projelerden biri olan Marmaray denizin altından tüp geçitle sağladığı ulaşım im-
kanıyla İstanbul’daki trafik sorununun çözümüne büyük bir katkı sunmuştur. 

İstanbul trafiğini rahatlatan bir başka proje ise İstanbul Boğazı’nın altından 
geçen Avrasya Tüneli’dir. Kazlıçeşme ve Göztepe arasında normalde 100 dakika 
olan yolculuk süresini 15 dakikaya indiren tünel İstanbul’daki ulaşım sorununa 

119. Karagöl, “AK Parti Dönemi Türkiye Ekonomisi”.
120. “3. Havalimanı Terminalinin İnşaatına Başlandı”, Sabah, 4 Temmuz 2015.
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çözüm için büyük bir adımdır. Ulaşım altyapısında atılan bu adımlar aynı za-
manda Türkiye’nin iş yapma kolaylığı açısından da önümüzdeki dönemde po-
zisyonunu güçlendirecektir.

Finans merkezi olma yolunda İstanbul için atılan bir diğer adım da 2016 yılı 
Mart ayında kurulan Finans Teknopark olmuştur. İstanbul’un finans sektöründe 
teknolojik altyapısını güçlendirmek için 10 bin metrekarelik bir alana121 inşa edi-
len Finans Teknopark bankacılık sektöründen sermaye piyasası işlemlerine kadar 
finans alanında iş yapma kolaylığını artıracak en önemli proje olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Finans Teknopark İFM için oluşturacağı yazılım ve teknik donanım-
la birlikte kurumlar arası veri paylaşımına olanak tanıyacaktır. Bunun yanı sıra 
İFM’de faaliyet gösterecek piyasa aktörlerinin ulaşabileceği bir ortak veri sistemi-
nin kurulacak olması şeffaflık ve iş yapma kolaylığı açısından İstanbul’a ciddi ka-
zanımlar sağlayacaktır. BIST ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Finans 
Teknopark aynı zamanda İFM’nin AR-GE altyapısının güçlendirilmesi ve finans 
alanında kullanılan teknolojilerde Türkiye’nin dışa bağımlılığının azaltılması açı-
sından da İstanbul’a ciddi avantajlar kazandıracaktır. 

Finans sektöründe AR-GE ve inovasyon oluşturacak olan teknopark projesi 
aynı zamanda yeni girişimcilerin de piyasaya girişlerine yardımcı olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Finans Teknopark’ın toplam alanının yaklaşık yüzde 10’una denk 
gelen bin metrekarelik alan kuluçka merkezi olarak kullanılarak İFM’de faaliyet 
göstermek isteyen girişimci şirketlere bedelsiz olarak tahsil edilecektir.122 Bu du-
rum finans piyasasında faaliyet gösteren köklü kurumlar kadar yeni yatırımcı ve 
şirketlerin de sermaye piyasalarında aktif faaliyet yürütebilmelerine olanak tanı-
yacaktır. Finans Teknopark’ın sağlayacağı bilişim altyapısı girişimciler ve yatırım-
cılar için iş yapma kolaylığını beraberinde getirecek olup gelişmiş teknolojik alt-
yapısı hem İFM’nin iş dünyası için daha cazip hale gelmesine hem de Türkiye’deki 
yatırım ortamının gelişmesine önemli katkılar yapacaktır.

İstanbul’un sahip olduğu bu özellikleriyle izlediği rota finans merkezi olma 
yolunda doğru adımlarla ilerlediğini göstermektedir. Finans merkezi olmak adına 
gerekli kriterler çerçevesinde önemli ilerlemelerin kaydedildiği ve İstanbul’un per-
formansının yıllar içinde hızla geliştiği görülmektedir. Uygun koşullar sağlandığı ve 
uluslararası piyasalar ile rekabet düzeyine ulaşıldığı takdirde İstanbul ilk olarak böl-
gesel anlamda daha sonrasında ise uluslararası alanda bir finans merkezi olacaktır. 

İFM için en önemli hususun yatırımcı sayısı olduğu ve bu sayının çoğalma-
sıyla finans merkezi olma yolunda daha emin ve hızlı adımlar atılabileceği görül-
mektedir. Ayrıca yatırımların önündeki engellerin kaldırıldığı ve faizsiz banka-

121. “Finans Teknopark’a Başvurular Başladı”, Finans Teknopark, http://finansteknopark.com.tr/index.php/fi-
nans-teknoparka-basvurular-basladi/, (Erişim tarihi: 29 Nisan 2016).
122. “Finans Teknopark’a Ar-Ge İçin Kalkınma Desteği”, Borsa Gündem, 30 Mart 2016.
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cılık konusunda yeniliklere gidilerek Körfez sermayesinin de finans sisteminin 
içine dahil edildiği takdirde Türkiye’nin finans piyasaları içinde önemli bir konu-
ma geleceği açıktır. İstanbul’un Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya coğrafyasının 
kesişim noktasında bulunduğu göz önüne alındığında şehrin bir finans merkezi 
haline gelmesi Türkiye’nin ekonomik açıdan bulunduğu bölgede merkez ülke ol-
masını sağlayacaktır.

İstanbul’un İslami Finans Alanındaki Konumu ve Potansiyeli
İslami finans 2009 yılında temelleri atılarak inşasına başlanan İFM projesinin 
Türkiye açısından merkez olma potansiyeli bulunan alanlarından birini oluştur-
maktadır. Finans piyasaları içindeki konumu son yıllarda hızlı bir gelişim göste-
ren İslami finans 2015 yılı itibarıyla sahip olduğu 1,2 trilyon dolarlık pazar payıy-
la123 küresel finans piyasalarında ön plana çıkan alanların başında gelmektedir. 
İslami finansın yükselen pazar payı ülkelerin bu alanda yatırım çekme konusun-
da bazı girişimlerde bulunmasını teşvik ederken genellikle Arap coğrafyasındaki 
sermaye hareketlerini tanımlayan Körfez sermayesi İslami finansın son yıllardaki 
gelişiminde oldukça etkin bir rol oynamıştır. İngiltere başta olmak üzere Avrupa 
ülkeleri Körfez sermayesini ülkelerine çekmek adına bu alandaki yatırımlara cid-
di teşvikler vermiş ve İslami finans alanındaki enstrüman çeşitliliği, hizmet veren 
kurum sayısının artırılması gibi uygulamalarla İslami finans alanındaki konum-
larını güçlendirmişlerdir. 

Nüfusunun büyük bir kısmı Müslüman olan Türkiye açısından da son yıllarda 
İslami finans ön plana çıkmaya başlayan konular arasında gelmektedir. Türkiye’nin 
2002 sonrasında güçlenen ekonomisi ve değişen dış politika anlayışlarından birisi 
de etkisini Ortadoğu ülkeleriyle olan ilişkilerde göstermiş ve Türkiye başta Suudi 
Arabistan ve Katar olmak üzere Ortadoğu ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerini 
güçlendirmeye başlamıştır. Bu durum Türkiye’nin özellikle yüksek ekonomik bü-
yüme gösterdiği yıllarda Körfez sermayesini Türkiye’ye çekmesine neden olmuştur. 
İFM projesine bu bağlamda bakıldığında Ortadoğu’dan yönelen sermayenin kısa 
süreli para girişleri yerine uzun vadeli sermaye hareketlerine dönüşmesi anlamında 
proje Türkiye’ye ciddi bir ekonomik kazanımı beraberinde getirecektir.

Türkiye’nin aynı zamanda küresel ekonomik krizi kısa sürede atlatan ülkeler 
arasında bulunması Ortadoğu ülkeleri açısından tarihi ve kültürel bağların yanı sıra 
Türkiye’yi sermaye hareketlerinin yönelebileceği güvenli ülkelerden biri yapmakta-
dır. 2009 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayınlanan “İstanbul Ulusla-
rarası Finans Merkezi Strateji Belgesi”nin amaçlarından birinin Türkiye’nin İslami 
bankacılıktaki pazar payının artırılması olduğu düşünüldüğünde124 İFM projesi İs-

123. “Top Islamic Financial Institutions”, The Banker Special Report, Kasım 2015.
124. “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi”, Resmi Gazete, Sayı: 27364, 2 Ekim 2009.
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lami finans alanında Türkiye’nin güçlü bir kurumsal yapıya kavuşması anlamında 
önemli bir proje olacaktır. Uluslararası piyasaların yanı sıra son yıllarda İslami finans 
alanına artan iç talep de göz önüne alındığında İFM projesi, Türkiye’nin bu alandaki 
potansiyeline ulaşması için Türkiye’ye ciddi bir fırsat sunmaktadır.

Türkiye’nin İslami finans piyasalarındaki konumuna bakıldığında potan-
siyelinin çok altında bir performans sergilediği görülmektedir. İslami finans 
enstrümanlarının toplam değeri açısından Türkiye bu alanda 5,9 milyar do-
larlık pazar payıyla 14. sırada yer almaktadır (Tablo 16). İran İslami finans 
enstrümanlarının değeri açısından 316,4 milyar dolarla dünyada ilk sırada 
bulunurken bu ülkeyi sırasıyla Suudi Arabistan (306,8 milyar dolar) ve Ma-
lezya (206,3 milyar dolar) takip etmektedir. Türkiye’nin hem nüfusuna oranla 
iç talebi hem de İslam coğrafyasındaki ülkelerle olan iş potansiyeli göz önüne 
alındığında İslami finanstaki konumunun geliştirilmesi gerekmektedir. İFM 
projesi bu kapsamda Türkiye’nin İslami finans alanındaki rekabetçi pozisyo-
nunun gelişimine önemli katkı yapacaktır.

TABLO 16. 2014 YILINDA İSLAMİ FİNANS ENSTRÜMANLARININ  
TOPLAM DEĞERİ BAZINDA İLK 20 ÜLKE

Sıralama Ülke Değer (Milyon Dolar)

1 İran 316,423

2 Suudi Arabistan 306,807

3 Malezya 206,309

4 BAE 111,294

5 Kuveyt 84,448

6 Katar 70,898

7 Bahreyn 65,068

8 Bangladeş 22,298

9 Endonezya 21,044

10 Pakistan 10,101

11 Sudan 7,467

12 Mısır 7,015

13 İsviçre 6,879

14 Türkiye 5,950

15 Brunei 5,025

16 İngiltere 3,811

17 Tayland 3,797

18 Yemen 3,549

19 Suriye 2,881

20 Cezayir 2,516

Kaynak: The Banker 
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Türkiye’de İslami finansın geçmişine bakıldığında atılan ilk adımın 1983 yı-
lında Bakanlar Kurulu tarafından gerçekleştirilen “Özel Finans Kurumu” adıyla 
katılım bankalarının kurulmasına izin verilmesi olduğu görülmektedir. Katılım 
bankalarının piyasalarda faaliyet göstermesine izin verilmesiyle birlikte Türki-
ye’nin ilk özel finans kurumu olan Albaraka Türk 1984 yılında kurulurken bu 
bankayı 1989 ve 1991 yılında sırasıyla Kuveyt Türk ve Anadolu Finans bankaları 
takip etmiştir.125 Faizsiz bankacılık Türkiye’de de dünyadaki diğer örneklere ben-
zer şekilde 1980’li yıllarda başlarken 1990’lı yıllarda Türkiye ekonomisinin koalis-
yon hükümetleriyle yaşadığı kriz ortamı ve birtakım önyargılar katılım bankacılı-
ğının gelişmesi yönündeki en önemli engeller olmuştur. 

2005 yılında Bankacılık Kanunu’nda yapılan değişiklikle bankacılık sistemi-
ne katılım, mevduat ve yatırım bankaları da Türk bankacılık sistemine entegre 
edilmiş ve “Özel Finans Kurumu” tabiri yerini “Katılım Bankası”na bırakmıştır. 
Türkiye ekonomisinin bu dönemde göstermiş olduğu hızlı büyüme performan-
sı ve iç talepte de faizsiz bankacılığa yönelik ilginin artması Türkiye'de katılım 
bankacılığının gelişiminin önünü açmıştır. 2016 yılına gelindiğinde dördü özel 
sektöre ait olmak üzere toplam altı katılım bankası Türkiye’de faaliyet göster-
mektedir. Özel sektörün yanı sıra 2015 yılında kamuya ait bir banka olan Ziraat 
Bankası “Ziraat Katılım” adı altında faizsiz bankacılık alanında faaliyet gösteren 
ilk kamu bankası olurken bunu 2016 yılında “Vakıf Katılım” bankasının açıl-
ması takip etmiştir.126

Kamu bankalarının da katılmasıyla birlikte katılım bankacılığı Türki-
ye’de daha yaygın hale gelmesine rağmen toplam bankacılık içindeki payları 
yüzde 5 gibi oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır.127 İFM projesi kap-
samında İstanbul’un finans merkezi olma potansiyeline etki yapacak alanla-
rın başında İslami finansta merkez olma durumu gelmektedir. Türkiye’nin 
bu alandaki hedefine ulaşması adına İslami finansın temelini oluşturan ka-
tılım bankacılığının payının artması gerekmektedir. Bu bağlamda İFM’nin 
kurulmasıyla birlikte gelecek dış sermaye ile katılım bankacılığının gelişim 
süreci hız kazanacak ayrıca kullanılan İslami finans enstrüman çeşitliliğinin 
artmasıyla birlikte hem iç hem de dış yatırımcının yatırım yapabildiği iş or-
tamında gelişme sağlanacaktır. 

Katılım bankacılığı alanında Türkiye’nin sahip olduğu aktif büyüklük 2013 
yılı itibarıyla 39 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken bu oranın, katılım ban-
kacılığının Türkiye’deki yüksek büyüme hızı ve İFM’nin faaliyete geçeceği 2018 

125. “İslamî Finans Kavramı, Ürünler, Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi ve Geleceği”, Sermaye Piyasaları Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi (SERPAM), Mayıs 2013.
126. “Vakıf Katılım Açıldı”, Milliyet, 26 Şubat 2016.
127. “Turkey Islamic Finance Report 2014: Fundamentals and The Promise of Growth”, Thomson Reuters, 2014.
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yılında yaklaşık üç kat artarak 121 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.128 
Kamu bankalarının da katılım bankacılığı alanında faaliyet göstermesi bu açıdan 
incelendiğinde sektör içindeki rekabeti yukarı bir seviyeye taşıyarak hem hizmet 
kalitesinin artmasına hem de sektörün büyümesine olumlu katkı yapacaktır. Ka-
tılım bankacılığının gelişmesi aynı zamanda İslami finansın bir diğer önemli alt 
sektörü olan İslami sigortacılığın gelişmesini de beraberinde getirecektir. 

İslami sigortacılığın toplam sigortacılık sektörü içindeki payı yüzde 0,5 gibi 
oldukça düşük bir seviyede gerçekleşse de son yıllarda bu alanda görülen hızlı 
gelişim Türkiye açısından ciddi bir potansiyel oluşturmaktadır. 2013 yılı itibarıyla 
İslami sigortacılık kapsamındaki toplam varlık değeri 24,2 milyar TL’ye ulaşmış 
durumdadır.129 Türkiye’nin finans alanındaki en güçlü sektörlerinin bankacılık 
ve sigortacılık sektörü olduğu düşünüldüğünde 2001 yılında yaşanan ekonomik 
kriz sonrası bu sektörlerde elde edilen güçlü birikimin İslami finans alanına ak-
tarılması Türkiye’nin İslami finansta merkez ülke olma hedefini daha gerçekçi bir 
düzleme taşıyacaktır.

Katılım bankacılığının yanı sıra Türkiye’nin İslami finansta merkez ülke 
olabilmesi adına atması gereken bir diğer adım finansal enstrüman çeşitliliği-
nin artırılmasıdır. İslami finans alanında Türkiye’de kullanılan enstrümanla-
rın katılım endeksi, gelire endeksli senetler ve kira sertifikalarından oluştuğu 
görülmektedir.130 Finansal enstrümanlar bu üç alanda yoğunlaşmış olmasına 
rağmen Türkiye, İslami finans enstrüman çeşitliliğinin düşük olduğu ülkeler 
arasında yer almaktadır. Uygulanan finans enstrümanları arasında murabaha, 
müşareke, mudarebe ve sukukun Türkiye’de kullanılan başlıca İslami finans 
enstrümanları olduğu görülmektedir. 

Murabaha ve sukuk Türkiye’de yoğun olarak kullanılan İslami finans enstrü-
manları arasında yer almaktadır. Murabaha İslami finans alanında yapılan işlemlerin 
büyük bir kısmını oluştururken dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi ilgi gören 
enstrümanlar arasında bulunan sukuk Türkiye’nin potansiyelinin yüksek olduğu alan-
ların başında yer almaktadır. Faizsiz bono anlamına gelen sukuk kavramı son yıllarda 
küresel piyasalarda İslami finans alanında öne çıkan enstrüman konumuna gelirken 
Türkiye’de sukukun kullanılmaya başlaması yakın bir tarihe dayanmaktadır. 

İlk olarak 2011 yılında özel sektördeki bir katılım bankasının ihracını yaptığı 
sukuk enstrümanı, Hazine Müsteşarlığının 2012 yılında 1,5 milyar dolar tutarın-

128. “Türkiye, İslami Finansın Gelişiminde Aktif Rol Oynayacak”, Ernst & Young (EY), http://www.ey.com/Pub-
lication/vwLUAssets/T%C3%BCrkiye,_%C4%B0slami_finans%C4%B1n_geli%C5%9Fiminde_aktif_rol_oyna-
yacak/$FILE/D%C3%BCnya%20%C4%B0slami%20Bankac%C4%B1l%C4%B1k%20Rekabet%20Raporu.pdf, 
(Erişim tarihi: 22 Aralık 2016)
129. “Turkey Seen As A New Frontier For Islamic Insurance”, Oxford Business Group, 02 Aralık 2014, http://www.
oxfordbusinessgroup.com/news/turkey-seen-new-frontier-islamic-insurance, (Erişim tarihi: 22 Aralık 2016).
130. Suna Akten Çürük, “İslami Finansın Türkiye’deki Gelişimi, Mevcut Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anadalı, (2013). (Doktora Tezi).
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da sukuk satışı gerçekleştirmesiyle yaygınlık kazanmaya başlamıştır.131 Türkiye’de 
sukuk alım-satımı ve kullanımını teşvik amacıyla bazı vergi indirimleri düzen-
leyen bir yasanın 2013 yılında yürürlüğe girmesiyle hukuksal çerçeve kazanan 
enstrüman 2013 yılı itibarıyla 3 milyar dolarlık değere ulaşmıştır.132 Türkiye’de-
ki İslami finans enstrümanlarının toplam değerinin 5,9 milyar dolar olduğu göz 
önüne alındığında sukuk tek başına bu miktarın yarısını oluşturmaktadır. Türki-
ye’deki İslami finans enstrümanları arasında önemli bir konuma sahip bu enstrü-
manın İFM projesinin tamamlanmasıyla birlikte hacminin artması beklenmek-
tedir. Türkiye’nin İslam Kalkınma Bankası'na (IsDB) üye ülkelerden biri olduğu 
da göz önüne alındığında İFM projesiyle birlikte İslam dünyası ile geliştirilecek 
ekonomik ilişkiler son yıllarda ön plana çıkan bu enstrümanın kullanım alanının 
yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

Sukuktaki yüksek potansiyelin yanı sıra Türkiye’de henüz kullanılmayan İsla-
mi finans enstrümanlarının ve türev ürünlerinin bankacılık sektörüne ve BIST’te 
yer alan şirketlerin alım satımını yapabileceği bir şekilde finans sistemine eklem-
lenmesi gerekmektedir. Türkiye’nin İslam dünyası içinde sahip olduğu siyasi ve 
ekonomik istikrar, gösterdiği düzenli ekonomik büyüme performansı ve gelişen 
iş ortamıyla ilerleyen yıllarda İslam ülkeleriyle uzun vadeli yatırım ve projeler ge-
liştirmesi beklenmektedir. Bu bağlamda finansal enstrüman çeşitliliğinin sağlan-
ması hem bu yatırım ve projeler için fon ve kredi finansmanının sağlanmasında 
hem de Körfez sermayesinin Türkiye’ye yönelmesinde etkili olacaktır. İslami fi-
nans alanında kendisine merkez ülke olma hedefi koyan Türkiye’nin enstrüman 
ve hizmet çeşitliliğini artırması ve kurumsal yapısını güçlendirmesi önümüzdeki 
dönemde bu hedefe ulaşılmasının anahtarı olacaktır.

131. Suna Akten Çürük, “İslami Finansın Türkiye’deki Gelişimi, Mevcut Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”.
132. “Turkey Islamic Finance Report 2014: Fundamentals and The Promise of Growth”.
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Finans faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yapıldığı yerler için kullanılan finans mer-
kezi kavramı bankacılık, sigortacılık ve varlık yönetimi gibi finansal hizmetler ve-
ren kurumları bir araya getirerek ülkelerin ekonomilerinde ön plana çıkan şehir-
leri ifade etmektedir. Küreselleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte dünyada 
ticaret ağı genişlerken bu durum ticari ve ekonomik faaliyetler açısından gelişmiş 
bazı yerlerin finans piyasalarında da önem kazanmasını sağlamıştır. Finans mer-
kezlerinin ilk kez ortaya çıkışı Sanayi Devrimi sonrası küresel ticaret içerisinde 
öne çıkan şehirlerde görülürken küreselleşmeyle birlikte finans merkezi kavramı 
da farklı bir boyut kazanmıştır. Ülkeler arası ticaretin serbest hale gelmesi aynı 
zamanda ülkelerin küresel ticarette birbirleriyle olan rekabetini de artırırken fi-
nansal açıdan merkez sayılan şehirlerin günümüzde ülkelere ciddi bir ekonomik 
güç kazandırdıkları görülmektedir. 

Finans merkezi konumundaki şehirlerin özelliklerine bakıldığında ilgili şe-
hirlerin ortak noktasının içinde bulundukları ülke veya bölgenin ticari faaliyetler 
açısından en gelişmiş yerleri olduğu göze çarpmaktadır. Rapor içinde daha detaylı 
bir şekilde incelenen ve dünyada ön plana çıkan Londra, New York ve Hong Kong 
gibi şehirlerin finans merkezi kabul edilmelerinde bu yerlerin aynı zamanda için-
de bulundukları ülkenin ekonomik açıdan lokomotif gücü olmaları dikkat çek-
mektedir. Bu bağlamda ticari açıdan gelişmiş bir konumda bulunması şehirlerin 
finans merkezi olması açısından bir ön şart işlevi görmektedir. 

Küreselleşmenin geldiği nokta itibarıyla sermaye ve para hareketlerinin kıta-
lar arası gerçekleşmesine olanak tanıması ülkeler arası ticaret ve iş ağının genişle-
mesinde başlıca etkili faktör olurken uluslararası ticaretin yoğun yapıldığı yerler 
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günümüzde dünyadaki finans piyasalarına da yön veren bir işleve sahiptir. Dün-
yadaki ticaret ağının iç içe geçmesiyle birlikte finans piyasaları arasındaki etkile-
şim doğru orantılı bir şekilde artış göstermiştir. Bu açıdan bakıldığında ülkelerin 
finansal kuruluşlarını bir araya getiren merkezleri kurmalarında bu iç içe geçen 
ticaret ağı içerisinde rekabetçi bir pozisyon kazanma isteklerinin yer aldığı söyle-
nebilir. Finansal işlemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak tanı-
yan finans merkezleri günümüzde yatırım ortamı ve ticari iş ağının genişlemesine 
yardımcı olarak ülkelerin ekonomik açıdan içinde bulundukları bölge veya dünya 
içerisindeki konumları üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır.

Ülke ekonomileri içerisinde yüklendikleri bu misyon zamanla finans mer-
kezlerinin belirli kriterler ekseninde birbirleriyle karşılaştırılmaları durumunu or-
taya çıkarmıştır. Finans hizmetleri açısından gelişmiş şehirlerin finansal piyasalar 
arasındaki rekabet gücünü ortaya koyan bu uluslararası değerlendirmeler finans 
merkezlerinin etki alanının da belirlenmesine olanak tanımaktadır. Bu bağlamda 
günümüzde uluslararası kabul gören endekslerin başında gelen Küresel Finans Mer-
kezleri Endeksi’nde şehirler “İş Çevresi, Hukuki ve Teknik Altyapı, Finansal Ürün 
Çeşitliliği, İnsan Kaynağı, İmaj ve Tanıtım” alt kategorilerine göre incelenmektedir. 

Dünyanın modern finans merkezlerinin konumuna bakıldığında 2016 yılı 
Ekim ayında yayımlanan son endekse göre Londra finans merkezleri arasında ilk 
sırada yer almaktadır. Londra’yı sırasıyla New York, Singapur ve Hong Kong takip 
ederken Türkiye’den endekste yer alan tek şehir olan İstanbul sıralamada 57. sı-
rada bulunmaktadır.133 Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nde ilk 10 arasında yer 
alan şehirlerin çoğunlukla ABD’ye ait (New York, San Francisco, Washington) ya 
da Asya kıtasında bulunan (Hong Kong, Singapur, Tokyo, Seul) şehirlerden oluş-
tuğu göze çarpmaktadır. Bu durum küresel sermaye ve para hareketlerinin yoğun 
olarak Amerika ile Asya kıtaları arasında gerçekleştiğini göstermektedir.

Avrupa ile Asya kıtalarının birleştiği noktada yer alan İstanbul bulunduğu 
bölgenin en hızlı gelişen şehirlerinin başında gelmektedir. 2002 yılı sonrası eko-
nomide yaşanan reform süreci ile Türkiye başta bankacılık olmak üzere finansal 
sektörlerle alakalı ciddi bir gelişim süreci yaşamıştır. Bankacılık sektörü gerçek-
leştirilen reformlarla birlikte sağlam temellere oturtulurken bu durum sigortacı-
lık başta olmak üzere finansal sektörlerin hızlı bir gelişim süreci yaşamasına ne-
den olmuştur. Finansal yapının sağlamlaşmasının yanı sıra Türkiye 2002 sonrası 
dönemde Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya ile siyasi ve ekonomik 
ilişkilerini geliştirerek hem yüksek büyüme oranları yakalamış hem de ticaret 
hacmini genişletmiştir. İstanbul’un köklü bir tarihe sahip Doğu’dan ve Batı’dan 
gelen tüccarların buluştuğu merkez şehir konumu Türkiye’nin son yıllarda ticari 
ilişkiler ağını geliştirmek adına attığı bu adımlarla farklı bir boyut kazanmıştır. 

133. “The Global Financial Centres Index 20”, Qatar Financial Centre (QFC).
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2008 yılında ABD’de başlayarak kısa sürede tüm dünyaya yayılan küresel eko-
nomik krizden Türkiye kamu maliyesi başta olmak üzere sağlam makroekonomik 
göstergelerle kısa sürede çıkmıştır. Türkiye’nin ihracat performansı başta olmak 
üzere ticaret hacminin ekonomik büyümesine paralel olarak gelişmesi yabancı 
sermayenin Türkiye’ye girmesini hızlandırmıştır. Türkiye 1950-2002 yılları ara-
sı 17 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekerken bu rakamın sadece 2007 
yılında 22 milyar dolara ulaşması134 Türkiye’de gelişen iş ağı ve yatırım ortamını 
göstermesi adına önemlidir. 

İstanbul’un bir finans merkezine dönüşmesi son yıllarda ekonomik anlam-
da önemli bir gelişim gösteren Türkiye ekonomisinin büyüme performansının da 
ivme kazanmasını sağlayacaktır. Türkiye 2008 yılındaki küresel ekonomik krizi 
kısa sürede atlatmasıyla yabancı yatırımcı açısından daha güvenli bir liman haline 
gelirken İFM projesi ülkeye yönelen yabancı sermayenin artması kadar bu ser-
mayenin uzun vadeli iş ve yatırımlara yönelmesine de olanak tanıyacaktır. Uzun 
vadeli yatırımların artması Türkiye ekonomisinin küresel ekonomide yaşanabile-
cek dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracak bir faktör olacaktır. Gelecek yabancı 
yatırımlar aynı zamanda Türkiye’nin düşük maliyetli kredi bulmasını kolaylaştıra-
rak hem iş yapma ortamının gelişmesine hem de büyük çaptaki projelerin hayata 
geçirilmesinin kolaylaşmasına ciddi katkı yapacaktır. 

Finans sektörünün alt dalları ve finansal ürün çeşitliliğinde önemli bir ge-
lişim kaydeden İstanbul Ortadoğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika bölgelerine etki 
edebilecek bir finans merkezi olma potansiyeline sahiptir. Günümüzde finans ala-
nında önde gelen şehirlerin finans merkezi olma sürecinde öncelikle birer ticari 
merkez oldukları göz önüne alındığında İstanbul’un hem Türkiye ekonomisi hem 
de uluslararası ekonomik faaliyetlerdeki konumu benzer bir avantajı İstanbul’a 
da sunmaktadır. Bu bağlamda Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 2009 yılında 
hazırlanan “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi” ile İstanbul’un 
Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa’daki finansal kaynakların 
toplanabileceği bir bölgesel merkez olması kararlaştırılmıştır.135 Finans alanında 
faaliyet gösteren özel ve kamu kurumlarının İstanbul’un belli bölgelerinde topla-
narak bir araya getirilmesi düşünülen İFM projesinin öncelikle İstanbul’u bölgesel 
bir finans merkezi yapması zaman içerisinde de küresel finans merkezlerinden 
birine dönüştürmesi amaçlanmaktadır. 

İFM projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte artacak yabancı yatırım orta-
mının Türkiye’nin ekonomik büyüme performansının yükselmesinin yanı sıra 
ekonomideki yapısal problemlerin başında gelen düşük tasarruf oranlarını da 
yukarı çekmesi beklenmektedir. Tasarruf oranlarının düşük olması Türkiye’nin 

134. Erdal Tanas Karagöl, "AK Parti Dönemi Türkiye Ekonomisi”.
135. “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi”, Resmi Gazete, Sayı: 27364, 2 Ekim 2009.
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gerçekleştirmek istediği projelerde yüksek faizle dışarıdan borçlanmasına ne-
den olurken bu durum iş yapma maliyetini artırmaktadır. İstanbul’un bir finans 
merkezine dönüşmesiyle sağlanacak yatırım ortamındaki ve finansal enstrü-
manlardaki çeşitlilik, oluşturulacak ve buraya yönlendirilecek tasarruf mev-
duatları Türkiye’nin tasarruf oranlarını yukarı çekecektir. Tasarruf oranlarının 
artmasıyla birlikte başta düşecek faiz oranları olmak üzere Türkiye dışarıdan 
yüksek faizle borçlanmak yerine kendi tasarruflarıyla iş ve yatırım ortamının 
sağlıklı gelişebileceği bir yapıya sahip olacaktır. 

Yatırım ve tasarruf oranlarında yaşanacak artışlar İstanbul’un finans merkezi 
olarak Türkiye ekonomisine yapacağı başlıca katkılar arasında yer alırken bu du-
rum Türkiye’yi içinde bulunduğu bölgenin en önemli ekonomik gücü haline geti-
recektir. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada her geçen gün artan jeopolitik riskler 
göz önüne alındığında sahip olduğu istikrarla birlikte Türkiye ekonomik açıdan 
da Kafkasya, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar coğrafyasının bir yatırım mer-
kezine dönüşecektir. Bu bağlamda İstanbul’un bir finans merkezi haline gelmesi 
yüksek hızlı ekonomik büyüme oranlarının yakalanmasının yanı sıra Türkiye’nin 
uluslararası ekonomideki konumunun da gelişmesini sağlayacaktır. Bu durumun 
doğal bir yansıması olarak Türkiye içinde bulunduğu bölgede güçlü bir finans 
merkezi olarak ön plana çıkacaktır.

Bununla birlikte son dönemlerde gündemde önemli bir yer tutan İngiltere’nin 
AB’den ayrılma (Brexit) süreci, beraberinde getirmiş olduğu küresel risklerin ve belir-
sizliğin yanında İstanbul ve Türkiye için önemli fırsatlar da taşımaktadır. Londra’nın 
dünyanın en önemli finans merkezi olarak Avrupa merkezli finansı okyanus ötesi 
merkezlerle buluşturabilme özelliği de hesaba katıldığında Brexit sürecinin Lond-
ra’nın bu konumunu olumsuz etkileyeceği beklenmektedir. Brexit referandumunun 
sonuçlanması ile birlikte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının İngilte-
re’nin kredi notunun düşürülmesi ile ilgili yaptığı açıklamalar, önemli finans kuru-
luşlarının Londra’dan Dublin ve Frankfurt gibi diğer finans merkezlerine taşınma 
kararları birlikte düşünüldüğünde bu durum İFM ve Türkiye’nin geleceği açısından 
önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Avrupa bankalarında yaşanabilecek kısa 
vadeli şoklar ve belirsizlik ortamının neden olacağı dalgalanmalar nedeniyle küresel 
sermayenin güvenli limanlar arayışına girmesi ile birlikte yeni bir finansal sistem ve 
yeni bir ekonomik güç dengesinin kurulacağı beklenmektedir. Bu anlamda Türkiye 
gibi yükselen ekonomiler ve İFM özelinde düşünüldüğünde beklenilen siyasi ve eko-
nomik krizlerin ortaya çıkaracağı fırsatlar değerlendirilmelidir.

Finans merkezi olma yolunda ciddi avantajları bulunmasına rağmen İstan-
bul’un finans alanındaki uluslararası kriterleri karşılaması için bazı adımlar atması 
gerekmektedir. Küresel finans sistemine entegrasyonu hızlandıracak ve uluslarara-
sı yatırımcılar açısından tercih edilme sebebi oluşturacak eksikliklerin giderilmesi 
İstanbul’un finans merkezi olma potansiyelini gerçeğe dönüştürecektir. 
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Bu bağlamda İstanbul’un finans sektöründe hem bölgesel hem de küresel bir 
merkez olması için atması gereken adımlar şu şekilde özetlenebilir:

• İstanbul’un finans merkezi olma yolunda bankacılık ve sigortacılık gibi fi-
nans alanlarındaki güçlü pozisyonu, coğrafi konumunun Balkanlar, Ortado-
ğu ve Kafkasya gibi çeşitli pazarlara yakın oluşu ve yüksek beşeri sermaye 
potansiyeli sahip olduğu avantajlar arasında yer almaktadır. Avantajlar bu 
başlıklar altında toplanırken hukuki ve teknolojik altyapı, uzmanlaşmanın 
artırılması, tanıtım ve imaj konusundaki başlıklar ise geliştirilmesi gereken 
alanlar arasında ön plana çıkmaktadır. İFM projesi kapsamında atılması ge-
reken adımlar bu alanlar üzerinde yoğunlaştırılmalıdır.

• Türkiye’nin ekonomik anlamda sahip olduğu makroekonomik istikrar İs-
tanbul’u Moskova, Dubai gibi Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgedeki 
önemli finans merkezlerinden pozitif anlamda ayrıştırmaktadır. İstanbul’un 
konumunu önümüzdeki dönemde bu merkezlere göre güçlendirmek adına 
uluslararası ticaret hukukunun ve vergilendirme sisteminin basitleştirilmesi 
gerekmektedir. 2012 yılında yürürlüğe giren ve AB mevzuatına uyumlu yeni 
Türk Ticaret Kanunu iş yapma kolaylığı açısından uluslararası yatırımcılara 
avantajlar sağlamasına rağmen uzun süren bürokratik süreçler gelecek ya-
tırımlar önündeki engellerin başında gelmektedir. Kurumlar vergisi başta 
olmak üzere vergi yükü açısından Türkiye cazip bir ülke konumunda bulu-
nurken vergi sistemi ve bürokratik süreçlerin karmaşık olması İFM projesi-
nin etkinliğini azaltacak bir faktör olarak bulunmaktadır.

• Dünyadaki ilk finans merkezleri kabul edilen ve günümüzde küresel finans 
merkezi konumundaki Londra ve New York gibi şehirlerin finans merkez-
lerinde ilgili ülkelerin merkez bankaları ve düzenleyici kamu kuruluşları-
nın tek bir yerde toplandığı görülmektedir. Finans alanında etkin iş yap-
ma olanağı veren bu durumun kümelenme modeli uygulanacak olan İFM 
projesi kapsamında Türkiye’de de uygulanması kamu sektörünün finansal 
kuruluşlara çok daha kolay ve hızlı iş yapma ortamı sağlayacaktır.

• İFM projesi kapsamında Türkiye’nin potansiyelinin yüksek olduğu alanla-
rın başında İslami finans gelmektedir. Kamuya ait iki katılım bankasının 
kurulması halihazırda özel sektördeki bankalarla birlikte Türkiye’nin İslami 
finans alanında verdiği hizmetlerin daha geniş bir kesime hitap etmesi adı-
na önemli bir adımdır. İFM projesi kapsamında gerçekleştirilecek yeni pro-
jelerin faizsiz finansman yöntemleri ile finanse edilmesi için de çalışmalar 
yürütülmelidir. Bu bağlamda oluşturulacak İslami finansa uygun yeni kredi 
fonları aynı zamanda İslami hassasiyetleri olan kesime var olan tasarrufla-
rını değerlendirebileceği yeni seçenekler sunacaktır. Bununla beraber yatı-
rımların teşvik edilmesi amacıyla “fetva kurumları” acilen oluşturulmalı ve 
yatırımcılara danışmanlık hizmeti sağlanmalıdır.
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• Kurulacak finans merkezinde başta BIST olmak üzere kullanılan finansal 
enstrüman çeşitliliği artırılmalıdır. Bu bağlamda Türkiye’nin İslami finans-
ta var olan potansiyelini kullanabilmesi için bu alandaki finans araçlarını 
çeşitlendirmesi gerekmektedir. Türkiye’de kullanılmayan karz-ı hasen,136 
selem,137 isticrar138 gibi finansal enstrümanlarla ilgili gerekli altyapı çalış-
maları yapılmalıdır.

• İslami finans enstrümanlarına yatırımı özendirmek amacıyla bu enstrü-
manlara vergi muafiyeti veya indirimi uygulanması Türkiye’nin İslami fi-
nanstaki konumunu güçlendirmek için atması gereken adımların başında 
gelmektedir. Küresel finans piyasaları içindeki konumu hızla gelişen İslami 
finansta İngiltere’nin avantajlı bir konum elde etmek adına başta sukuk ol-
mak üzere bazı İslami finans enstrümanlarına vergi muafiyeti uyguladığı 
düşünüldüğünde Türkiye’nin bu bağlamda atacağı adımlar İstanbul’un İs-
lami finans alanında Londra ile rekabet etmesine olanak tanıyacaktır. Bu 
bağlamda Brexit süreci İstanbul açısından başta İslami finans sektörü ol-
mak üzere birçok fırsat getirmektedir. Londra’nın yanı sıra Asya’daki finans 
merkezlerinin de Ortadoğu’dan yabancı sermaye çekmek adına benzeri gi-
rişimleri düşündüğü bir konjonktürde İslam dünyasında rol model konu-
mundaki Türkiye, İslami finans enstrümanlarını çeşitlendirmesiyle birlikte 
bu merkezlere karşı rekabetçi bir konum elde edecektir.

• Ortadoğu ve İslam dünyasıyla artan siyasi ve ekonomik ilişkiler neticesin-
de Türkiye’ye yönelen sermaye hareketlerinin kısa vadeli niteliğinin, İFM 
projesiyle uzun vadeli bir görünüme kavuşması Türkiye’ye ciddi anlamda 
ekonomik kazanımlar sağlayacaktır. Bu bağlamda özellikle İslami finans 
alanındaki potansiyeli gerçekleştirmek adına yapılacak teşvik edici düzen-
lemeler önem taşımaktadır.

• Halihazırda İslami finans alanında potansiyelinin çok altında faaliyet gös-
teren İstanbul, 2002 sonrası sağlanan ekonomik istikrar ortamında Türki-
ye'nin bankacılık ve sigortacılık alanında kazandığı tecrübeyi İslami finans 
sektörüne aktararak bu alandaki konumunu yükseltmelidir.

• İslami finans araçlarındaki dalgalanmaların faizli diğer finansal araçlara 
göre daha az olduğu açıktır. Ayrıca İslami finans araçlarının reel ekono-
miye yani üretime dayalı olması da üstünlüğünü öne çıkarmaktadır. İsla-
mi finans önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin finansal dalga-
lanmalar karşısında ekonomi güvenliğinin karşılanması amacıyla önemli 

136. Karz-ı Hasen: Faizsiz verilen borç demektir.
137. Selem: Belirli bir malın veya hizmetin bedelinin tamamının peşin olarak ödenip ileri bir vadede satın alınmasıdır.
138. İsticrar: Bir malın alıcı tarafından satıcıya belirli zamanlarda alınacağının vaat edilmesini konu alan mu-
kavele şeklidir.
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bir potansiyel taşımaktadır. Bu bağlamda İslami finansın İFM tarafından 
teşvik edilmesi ve payını artırması büyük bir önem taşımaktadır. 

• Yeni kurulan ve hizmete başlayan “Türkiye Varlık Fonu”nun İFM ile 
koordineli olarak çalışması sağlanarak Türkiye’de finans piyasalarının 
gelişimi desteklenmelidir.139

• İFM için yapılacak vergi düzenlemeleri veya teşviklerin haksız rekabete yol 
açmayacak şekilde oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir.

• Finans merkezlerinin uluslararası değerlendirme kriterlerinden biri 
kabul edilen “İnsan Kaynağı”nda Türkiye’nin konumunun güçlendi-
rilmesi için finans alanında uzmanlaşmayı artıracak özel eğitim prog-
ramlarının uygulanması gerekmektedir. Üniversiteler ile oluşturulacak 
çeşitli programlar kapsamında belli bir finans alanında uzmanlaşmış 
sertifikalı çalışan sayısının çoğaltılması verilen hizmetlerdeki kalite dü-
zeyini yukarı çekecektir.

• Ortak veri kullanımı ve küresel piyasalarla uluslararası entegrasyonu 
sağlayacak Finans Teknopark, finans alanında ülkeler adına önemli bir 
ithalat kalemi olan teknolojik altyapının oluşturulması adına önemlidir. 
Bu bağlamda İFM projesiyle birlikte uluslararası yatırımcılar ve iş adam-
larının Türkiye’ye çekilmesi adına Finans Teknopark’ın AR-GE faaliyet-
lerine daha fazla kaynak ayrılması gerekmektedir. Finans Teknopark'ın, 
Türkiye’yi finansal bilişim teknolojilerinde ihracatçı konuma getirmesi 
katma değeri yüksek olan bu alanda Türkiye’nin yeni bir ihracat kalemi 
kazanmasını beraberinde getirecektir.

• İFM projesi kapsamında faaliyet gösterecek şirketlerin veri ve iş bilgilerinin 
korunacağı bir veri koruma merkezi oluşturulmalıdır. Kurulacak merkezin 
yanı sıra uluslararası standartlara uygun bir veri koruma yasası çıkarılarak 
bu alanda Türkiye’nin finansal şirketler açısından güvenilir bir ülke olma 
imajı güç kazanacaktır.

• İFM ile ilgili imaj ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekmek-
tedir. Bu bağlamda projenin özel olarak tanıtımının yapılacağı reklam, 
road show, uluslararası konferanslar gibi organizasyonlar gerçekleştiri-
lerek dış yatırımcı ve iş adamları kurulacak finans merkezi konusunda 
bilgilendirilmelidir.

• Finansal düzenlemelerle ilgili sorunların ve karışıklıkların çözüleceği özel 
finans mahkemeleri kurulmalıdır.

• İFM’nin hem yerli hem de yabancı yatırım çekme konusundaki potansiyeli 
göz önüne alındığında bu yatırımların aynı zamanda Türkiye’deki tasarruf 
oranlarının artırılmasına pozitif etki edeceği görülmektedir. Bu bağlamda 

139. Erdal Tanas Karagöl ve Yusuf Emre Koç, “Dünyada ve Türkiye’de Varlık Fonu”, SETA Analiz, Sayı: 169, (Ekim 2016).
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yatırım ve finansal iş ağının gelişmesiyle birlikte tasarruf mevduatlarını teş-
vik edici özel programların hazırlanması gerekmektedir.

• İngiltere’nin AB’den ayrılma (Brexit) sürecinin sonucunda ortaya çıkabi-
lecek fırsatlar değerlendirilmelidir. Dünyanın en önemli finans merkezi 
olan Londra’nın bu konumunu kaybetme riski ile beraber Dublin, Frank-
furt gibi merkezlerin ön plana çıkması beklenmektedir. İFM projesinin 
potansiyeli ve küresel bir finans merkezi olma hedefi göz önüne alındı-
ğında mevcut ve muhtemel krizlerin ortaya çıkaracağı fırsatlar oldukça 
önem arz etmektedir.
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İSTANBUL’UN FİNANS 
MERKEZİ OLMA ARAYIŞI

Farklı kültür ve medeniyetlerin izlerini taşıyan İstanbul günümüzde de 
Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa bölgeleri için önemli bir 
ticaret ve finans merkezi konumundadır. Dünyanın farklı bölgelerini 
bir araya getiren konumu ile İstanbul, Türkiye ekonomisinin en önemli 
şehri ve uluslararası ticaretin kritik bir üssü olarak bölgesinde yükse-
len bir öneme sahiptir. Bu konumun sağladığı avantajları kullanmak 
ve küresel ekonomiden daha fazla pay alabilmek amacıyla İstanbul 
Finans Merkezi projesi hayata geçirilmiştir.

Dünyada ticaret ağının ve sermaye hareketlerinin yoğun olduğu yer-
lerde görülen finans merkezleri, ülkelerin ekonomik açıdan ön plana 
çıkan şehirlerinde finans alanında hizmet veren kuruluşları bir araya 
getiren oluşumlardır. Ülkeler küresel ekonomide daha etkin bir konu-
ma ulaşabilmek amacıyla, potansiyeli bulunan şehirlerini finans mer-
kezine dönüştürerek hem ticaret ağlarını genişletmeyi hem de makro-
ekonomik görünümlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadırlar. Ülkelerin 
finans merkezlerine sahip olması başta dış yatırım, tasarruf ve vergi 
gelirleri olmak üzere ekonomik büyüme performansından ihracattaki 
konumlarına kadar birçok alanı olumlu etkilemektedir. 

Uluslararası yatırım ve sermaye hareketleri açısından ciddi gelişim 
kaydeden ülkelerin başında gelen Türkiye bu alanda elde ettiği ka-
zanımları İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında kurumsal bir 
çerçeveye oturtmak istemektedir. Projenin tamamlanmasıyla beraber 
Türkiye’nin ekonomik açıdan yükselen uluslararası konumunun güçlü 
finansal yapıyla daha kalıcı hale gelecek olması, projenin sağlayacağı 
temel kazanımların başında gelmektedir.
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