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Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü Sitesi
Değişen bankacılık parametrelerini sağlıklı yönetme, finans çalışmalarının
küresel gelişmelerin gerektirdiği boyutlara taşınmasına ve Türkiye ile diğer
ülkeler arasında finans temalı ağların inşasına katkı sunmak üzere kurulan Finans
Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü’nün internet sitesi yenilendi.
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından 2016 yılında temeli atılan Finans Bankacılık
ve Kalkınma Enstitüsü; finans ve bankacılık alanlarında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına;
bankacılık sektörü altyapısının geliştirilmesine, istikrar ve kalkınmanın yerleşmesine, dışa bağımlılıkların
azaltılmasına, ölçek ekonomisine ulaşılmasına, risklerin paylaşılmasına, rekabet üstünlüğü sağlanmasına,
hedef pazarlara girilmesine, yeni teknolojilere erişilmesine, yönetsel sinerji yaratılmasına, teknolojik
uzmanlık ve yetenek seviyesinin yükseltilmesine önemli katkılar sunmayı amaçlamakta. Bu doğrultuda
paydaşlarla birlikte dengeli bir büyüme stratejisi ve bölgesel/küresel işbirlikleri geliştirilmesini esas alan
Enstitü, bu alanda ortaya çıkan ihtiyacı karşılamada önemli bir misyon üstlenmiş durumda.
Türkiye, bölgesel konumu itibariyle Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa için bölgesel
finans kaynaklarının toplanması ve yönlendirilmesi konusunda önemli bir merkez olma potansiyeline
sahip. Bu açıdan, hâlen bir finans şehri olan İstanbul’un uluslararası finans merkezi olma yolunda çok
boyutlu bir altyapı ve ekosisteme olan ihtiyacı sürekli vurgulayan Enstitü; bunun için uluslararası
standartlarda bir hukuki düzenlemenin hazırlanmasını, finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılmasını,
vergi sisteminin basitleştirilip etkinleştirilmesini; düzenleyici ve denetleyici çerçevenin geliştirilmesini;
ulaştırma, haberleşme, temizlik ve şehir planlama gibi fiziksel ve teknolojik altyapının güçlendirilmesini;
nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak bir eğitim altyapısı sağlanmasını son derece önemserken,
bütün bunların önünde, yanında ve arkasında dünya ölçeğinde tanıtım, izleme yapacak bir organizasyon
yapısı oluşturulmasına duyulan ihtiyaca ise ayrı bir önem atfetmekte.
Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü; Türkiye ile işbirliği yapan ve aday ülkelere dair periyodik stratejik
raporlar hazırlanması; resmî düzeyde ve kamu diplomasisi içinde gerçekleştirilmesi istenen aksiyon ve
etkinliklere dair araştırma - değerlendirme - enformasyon - koordinasyon - organizasyon - iletişim raporlama desteği sağlanması; ekonomi uzmanlarının görüşlerinden daha etkin biçimde istifade edilmesi;
kriz dönemlerinde üretilen acil durum değerlendirme raporlarının ilgili merciler ile paylaşılması gibi
kapsamlı bir faaliyet skalasına sahip.
Enstitü, 09-10 Aralık 2021 tarihinde TASAM tarafından “Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlâk
Kodu” ana temasıyla gerçekleştirilecek İstanbul İktisat Kongresi’nin de öncü partner kurumları arasında.
Kongre, Kovid-19 salgınında çıkan son varyant(lar)ın oluşturduğu çekincelerin, teyit ve katılımları
etkilemesini önlemek adına - çevrimiçi olarak iki gün boyunca interaktif ortamda gerçekleştirilecek ve
TASAM’ın YouTube kanalı (youtube.com/c/TasamOrg) üzerinden canlı takip edilebilecek.
Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü’nün dinamik şekilde kurumsal alt yapısının tanıtılması,
faaliyetlerinin paylaşılması, ilgili tüm detay, çıktı ve referansların yayınlanması ve yetkililerle paylaşılması
için teknik ve içerik boyutu geliştirilen resmî internet sitesine fbke.tasam.org adresinden ulaşılabiliyor.

