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Bilişimci gözüyle İstanbul Finans Merkezi
“Sinerji Zirvesi”nin ikinci gününde, İstanbul 
Finans Merkezi (İFM), BİT açısından 
değerlendirildi.

Bilişim, teknoloji ve iletişim Platformu 
CeBIT Bilişim Eurasia ile eş zamanlı 
olarak düzenlenen “Sinerji Zirvesi”nin 
ikinci gününde e-finans başlıklı 

toplantıların ilkinde İstanbul Finans Merkezi 
(İFM) bilgi ve iletişim teknolojileri(BİT)  
açısından ele alındı. 

E-Finans konulu toplantıların açılışında ilk 
sözü alan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı 
Hakan Aran, finans ve bilişim alanında 
Türkiye’nin uluslararası alanda yerini ele 
alırken; daha sonra konuşan Takasbank Genel 
Müdürü Murat Koç, İFM teknoloji komitesinden 
sorumlu kuruluş olarak Takasbank tarafından 
koordine edilen çalışmaları özetledi. Açılışta 
son sözü alan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı 
(SPK) Prof. Dr. Vedat Akgiray ise “Sermaye 

piyasası kurumları olarak önemli görevler 
üstleniyoruz. Bilişim işi yapanlara çok ekmek 
olacak kesinlikle. Ama ‘fırın da olsun’ diyoruz. 
Yazılım ihtiyacı olacak, bir sürü ihtiyaç olacak. 
Donanımdan yazılıma kadar tüm türevleriyle 
bir pazar oluşacak” değerlendirmelerinde 
bulundu ve İstanbul’un zaten bir finans merkezi 
olduğunu belirtti. 

Uzun zamandır özellikle Ankara’daki önemli 
kurumların taşınması ile gündeme gelen 
İFM projesi ise bu sefer bilişimci gözüyle el 
alındı. TÜBİSAD Başkanı Turgut GÜRSOY’un 
başkanlığını yaptığı oturumda SPK Grup 
Başkanı Dr. İzzet Gökhan Özbilgin,  IBM Küresel 
Teknoloji Hizmetleri Ülke Müdürü Gülseli Zeren 
Karadere, HP Teknoloji Hizmetleri Ülke Müdürü 
Murat Cantürk, Oracle Kıdemli Satış Direktörü 

Cenk Kıral ve Microsoft Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı Tolgar Elverici,İFM’ni BİT açısından 
değerlendirdiler.
SPK Grup Başkanı ve Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD) Ankara Şube yöneticisi Dr. İzzet Özbilgin, 
İstanbul’un 71.sıradan 65. sıraya yükseldiği, bu 
sıralamalar belirlenirken teknoloji boyutunun 
da ele alındığını belirtti. Bu bakımdan İFM 
projesi kapsamında 7 farklı alt komiteden 
oluşan “Teknoloji Komitesi”nin de kurulduğunu 
anımsatan Özbilgin, Londra, New York, Varşova 
ve Moskova finans merkezleri ile İstanbul’un 
karşılaştırıldığını açıkladı. 
Karadere İFM kapsamında insan kaynaklarının 
da çok önemli olduğunu vurgularken Cantürk 
paylaşımlı veri merkezlerinin finans merkezi 
olma yönündeki boyutlarını değerlendirdi. 
“Yönetimsel Mükemmeliyet” ve “Gerçek 
zamanlı veri tabanı” kavramlarının üstünde 
duran ve sürdürülebilir ve yönetilebilir bir 
altyapı ve buna dayalı yönetim sistemlerinin 
kurulmasını belirten Kıral’dan sonra söz 
alan Elverci, inhouse geliştirme, ekosistem 
yaratma ve hizmetlerin dışkaynak alımı ile 
gerçekleştirilmesi konularında görüşlerini dile 
getirdi.

http://www.bilisimdergisi.org/s137


