
G
eçmişe bakacak olursak, 
Türkiye 2009 yılında hazırladığı 
“İstanbul Uluslararası Finans 
Merkezi Strateji ve Eylem Planı” 
ile nihai hedeflerine resmiyet 

kazandırmıştı. Bu kapsamda düzenlenen 
konferansın nihai amacı da günümüze kadar 
yapılan çalışmaların hedeflerle ne kadar 
örtüştüğünü tartışmak ve yapılan çalışmalara 
ivme kazandırmaktı. 

Konferansta, T.C. Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan, T.C. Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, T.C. Merkez Bankası Başkanı Erdem 
Başçı ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı 
Suzan Sabancı, İstanbul’un hedeflenen 
kapasiteye ulaşabilmesi için gerçekleştirilen 
ve gerçekleştirilmesi planlanan iyileştirme 
çalışmalarıyla ilgili konularda konuşma yaptılar. 
Ayrıca; IIF Başkanı Charles H. Dallara, Citi 
Group Avrupa, Ortadoğu ve Afrika CEO’su 

Alberto Verme, Yapı Kredi Bankası Genel 
Müdür Yardımcısı Carlo Vivaldi, Deutsche Bank 
CEO’su Dr. Josef Ackermann ve J.P. Morgan 
Genel Müdürü Michael Marrese gibi dünyanın 
önde gelen yabancı finans kuruluşlarının 
yöneticileri konferansa konuşmacı olarak 
katıldılar. Gerçekleştirilen konferansta yapılan 
konuşmalar ile Devlet Planlama Teşkilatı’nın 
(DPT) yayımladığı “İstanbul Uluslararası Finans 
Merkezi Strateji ve Eylem Planı” ve Long 
Finance tarafından altı ayda bir yayımlanan 
uluslararası kabul görmüş “Global Financial 
Centers Index” (GFCI) çalışması bir bütün 
olarak değerlendirilmeli ve gelişmeler bu 
doğrultuda izlenmelidir. 

Long Finance, her yıl Mayıs ve Eylül aylarında 
uluslararası finans merkezlerini, 25.000’den 
fazla değerlendirme anketi ve rekabete yarar 
sağlayan dışsal göstergelere dayanarak 
değerlendirmekte olup finans merkezlerine 
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Akbank ve Institute of International Finance (IIF) tarafından, 
İstanbul’un dünyanın önde gelen finans merkezlerinden birine 
dönüştürülmesi kapsamında yerli ve yabancı bankacılık ve finans 
kuruluşlarını, Türk otoriteleriyle bir araya getirmek amacıyla 
9 Mayıs 2012 tarihinde bir konferans düzenlendi. Konferans 
kapsamında İstanbul’un uluslararası finans merkezi olma yolunda 
yapılan çalışmalar, yeni gelişmeler ve fırsatlar değerlendirildi.
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bir GFCI puanı vermektedir. GFCI ilk olarak 
Eylül 2007’de (GFCI 1) hazırlanmıştır ve o 
tarihten bugüne kadar 11 kez değerlendirme 
(GFCI 11) gerçekleştirilmiştir. İstanbul, Global 
Finans Merkezi olarak ilk kez Eylül 2009’da, 
GFCI 6 listesine 72. sıradan girmiştir. GFCI 
kapsamında Finansal Merkezler temel olarak 
ürün kalitesi/çeşitliliği (4 farklı seviye) ve 
diğer merkezlerle ilişkiler (3 farklı seviye) 
çerçevesinde 12 farklı sınıfa ayrılmıştır. 
İstanbul, GFCI 7 (Mart 2010) listesinde 12. 
sınıfta yani Gelişen Yerel Merkezler sınıfında 
yer almasına rağmen, GFCI 9 (Mart 2011) 
listesinde Çok Yönlü Yerel Merkezler olarak 
adlandırılan 10. sınıfa yükselmiş ve tüm 
merkezler arasında 70. sıraya çıkmıştır. Eylül 
2011’de hazırlanan GFCI 10 listesinde ise 
İstanbul dokuz sıra birden yükselerek 61. 
sıraya ve Çok Yönlü Uluslararası Merkezler 
olarak adlandırılan 6. sınıfa yükselmiştir. 
Son olarak Mart 2012’de yayımlanan GFCI 
11’de İstanbul bir sıra daha yükselerek 61. 
sıraya yükselmekle birlikte 6. sınıftaki yerini 
korumuştur. Ayrıca GFCI 11’de İstanbul, 
daha tüm potansiyeline ulaşamamış ve orta 
vadede önemi giderek artması beklenen bir 
Finansal Merkez tanımı yapılmıştır. Peki, GFCI 
hangi kriterlere göre belirlenmektedir ve hangi 
kriterler göz önünde bulundurularak Finansal 
Merkezler sıralanmaktadır? Detaylarına 
bakacak olursak, Finansal Merkezler aşağıdaki 
özelliklerinin olgunluk durumlarına göre 
değerlendirilmektedir:

Kalitesi

Yukarıda da belirttiğimiz şekilde, Devlet 
Planlama Teşkilatı Eylül 2009’da “İstanbul 
Uluslararası Finans Merkezi Strateji ve 
Eylem Planı”nı yayımlamış ve plan içerisinde 
İstanbul’un global bir Finans Merkezi 

olabilmesi için gerçekleştirilmesi gereken 
iyileştirme çalışmaları; hukuk altyapısının 
güçlendirilmesi, finansal ürün ve çeşitliliğin 
artırılması, basit ve etkin bir vergilendirme 
sisteminin oluşturulması, düzenleyici 

ve denetleyici çerçevenin geliştirilmesi, 
fiziksel ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi, 
İstanbul Finans Merkezi (İFM) organizasyon 
yapısının kurulması, insan kaynaklarının 
geliştirilmesi, İFM tanıtımının yapılması 
ve imajının oluşturulması olarak sekiz ana 
öncelik altında gruplandırılmıştır. Dikkatinizi 
çektiyse eğer, DPT’nin hazırladığı eylem 
planındaki önceliklendirme metodolojisinin, 
GFCI değerlendirme metodolojisi ile uyum 
sağladığını görebilmekteyiz. Bu durum, İFM 
projesinin global bir bakış açısıyla planlandığının 
ve İFM’nin yabancı yatırımcılar için alımlı bir 
hale getirilmeye çalışıldığının göstergesidir. 
Önemli olan, sağlam temellere dayandırılan 
“İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji 
ve Eylem Planı”nın ne ölçüde takip edildiği ve 
uygulanabildiğidir; IIF ve Akbank’ın düzenlediği 
konferans da bu gerekliliklerin yerli ve yabancı 
finans otoriteleri tarafından takip edilebilmesini 
sağlamıştır.

Peki, “İstanbul’u Önemli Bir Finans 
Merkezi’ne Dönüştürmek” konferansında 
otoriteler hangi konuların üzerinde durdular 
ve hangi konularda önceliklendirmelere 
daha çok dikkat edilmesi gerektiğini 
vurguladılar? 

T.C. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve 
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan 
Sabancı; İFM Projesi’nin sadece finansal 
ve hukuksal iyileştirmelerle değil altyapı ve 
teknoloji çalışmalarıyla mümkün olabileceğinin 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
gerçekleştirdiği toplu taşıma, ulaşım ve altyapı 
iyileştirme çalışmalarının İFM Projesi’ni 
desteklediğinin altını çizdiler. Bu yaklaşım 
GFCI değerlendirme kriterlerinde de açık 
bir şekilde gözlenmektedir. Artık sadece 
finansal sektördeki iyileştirmelerin değil; Yeni 
Türk Ticaret Kanunu, Sağlık Reformu, Eğitim 
Reformu gibi çalışmaların da İFM Projesi’nin 
yaşama ve gelişme sürecine büyük katkısı 
olduğunun bilincinde olmalıyız. TC Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek; Finansal Ürünlerde 
vergilendirme alanlarında düzenlemelerin 
yapılmasıyla birlikte daha basit, öngörülebilir, 
makroekonomik koşullara uygun, sürdürülebilir 
ve istikrarlı bir vergi rejiminin ülkemizin rekabet 
gücünü artırarak finansal işlemlerin İFM’ye 

çekilebileceğine işaret etti. Ayrıca sukuk 
(kira sertifikası) gibi yeni finansal ürünlerin 
türetileceği ve ihraç edileceği, halka arzların 
ve “business angel”ların (melek yatırımcılar) 
önünün açılacağı vurgulandı. Vergilendirme ve 
finansal sektöre çeşitlilik/derinlik kazandırılmaya 
çalışılmasının GFCI değerlendirme kriterleriyle 
uyumlu eylemler olduğunu gözlemlemekteyiz. 

Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı 
Carlo Vivaldi, UniCredit’in 2001’de BDDK’nın 
kurulması ve Türkiye’deki siyasi istikrarın 
sağlanmasıyla Türkiye Bankacılık sektörüne 
yatırım yapmaya karar verdiğini belirterek 
düzenleyici kurumların ve siyasi istikrarın 
önemini vurguladı. Ayrıca Basel II, Solvency 
gibi uluslararası standartların düzenleyici 
otoriteler tarafından benimsenmesinin İFM’ye 
daha fazla çok uluslu şirketi çekeceğine işaret 
etti. 

Deutsche Bank CEO’su Dr. Josef Ackermann, 
İFM’nin konumu itibariyle jeopolitik avantajı 
olduğunu, bu avantajın yabancı finans 
kuruluşlarını İFM’ye çekeceğini fakat bu 
süreçte birçok reformun gerçekleştirilmesi 
gerektiğini vurguladı. Öte yandan kaliteli 
ve donanımlı çalışanlar yetiştirilmesinin 
önemine işaret eden Ackermann, rekabet 
gücü yüksek bir finansal merkez için eylem 
planının tereddütsüz bağlılıkla takip edilmesi 
gerektiğinin altını çizdi. Yabancı finans 
otoritelerin konuşmalarından da, “İstanbul 
Uluslararası Finans Merkezi Strateji ve Eylem 
Planı”nda belirlenen iyileştirme önceliklerinin 
GFCI değerlendirme kriterleriyle uyum içinde 
olduğu ve şu ana kadar gerçekleştirilen 
iyileştirmelerin sağlam temellere oturtulmaya 
çalışıldığı sonucuna varabiliriz. Genel olarak 
yapılan ve planlanan iyileştirme çalışmaları ve 
GFCI listesinde İFM’nin 61. sıraya yükselmesi, 
Türk ve yabancı finans otoritelerine güven 
vermekte olup İstanbul’un orta vadede 
çok daha önemli bir Finans Merkezi haline 
dönüşeceği ortak kanaatini yaratmaktadır.
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