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ISACA - Ankara Tanışma Toplantısı İzlenimleri 

 

Sonunda hepimizin beklediği o gün gelmişti. Neredeyse iki 

seneyi geçen uzun soluklu bir çalışmanın ardından, ISACA 

nezdinde kurduğumuz Ankara Chapter ve dernekler masası 

nezdinde kurduğumuz derneğimizi üyelerimizle buluşturmak 

için 14:30’da yapacağımız Tanışma Toplantısı’na sayılı saatler 

vardı.  
 

Bu arada haftalardır ISACA’nın Amerika’daki Genel 

Merkezi’nden Ankara Chapter’ımıza özel hazırlattığımız 

tanıtım materyalini bekliyorduk. Fakat bırakın yetişmesini, 

gümrükte bir yerde takılıp gelmeyeceğini de artık 

düşünmeye başlamıştık.  

O gün toplantıya 

yaklaşan saatlerde 

Cüneyt Bey’den bir 

telefon aldım. Sesi çok 

mutlu ve sevinçli idi. Beklediğimiz tanıtım 

materyali sonunda gelmiş ve kargo şirketinin 

ofisinde alınmayı bekliyordu. Hemen bunları 

almak üzere Kargo Şirketine hareket ettim, 

gerçekten de gelmişlerdi. Hem de 5-6 farklı 

parçadan oluşan siparişimizin hepsi birden.  

Derhal paketleri alıp etkinliğin düzenlendiği otele hareket ettim ve tüm bayraklar 

ve malzemeler toplantıya neredeyse 1,5 – 2 saat kala, 

paketlerinden acele ile çıkarılarak toplantı salonunda 

toplantı başlamadan hemen önce, ancak hazır edildi. 

Çok keyifli koşuşturmalar ve telaşlar yaşadık… 

Toplantının başlamasına birkaç dakika kala, bugüne 

kadar yaptığımız çalışmaları anlatan sunumumuz 

hemen  bilgisayara aktarıldı. Arada bir kopup yere 

düşen  perde düzeltildi, son anda yetişen projeksiyon 

cihazının ayarları yapıldı. ISACA Ankara Chapter’a 

henüz katılmış olan Volkan Evrin arkadaşımız, erken 

gelerek bu aşamada bütün bu 

hazırlıklara yardımcı ve destek 

oldu.  

Sayman arkadaşımız Fatih Altınel gelen üyeleri karşılamak, 

bilgilerini kaydetmek ve kendilerine yaka kartı hazırlamak 

üzere salonun girişindeki yerini aldı.  

Bu arada hazırlıklar tahminimizden uzun sürdüğünden bir 

anda fark ettik ki öğle yemeğini kaçırmışız. Oralardan hızla 

temin ettiğimiz sandviçlerle, salonun arkasındaki minik 

balkonda bu görevimizi yerine getirmiş olduk.  
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Belirlenen zamanda kurucu üyeler ve davetli 

meslektaşlarımız da gelmeye başladılar. 

Salona girişte sıcak bir karşılama ve kayıt, 

fuayede sohbet ve tanışma faslından sonra 

içeriye toplantı salonuna geçtik. Etkinlik 

sırasında açık büfe şeklinde kuru pasta, çay 

kahve servimiz vardı ancak sohbet ve 

kaynaşma faslı hepimize o kadar tatlı geldi ki, 

kimse bunlarla pek ilgilenmedi.  

Tüm konuklarımız geldikten sonra masalara 

yerleştik ve bugüne kadar gerçekleştirilen 

tüm faaliyetlerle ilgili sunum yapıldı. Daha 

sonra tüm katılımcılar kendilerini kısaca 

tanıttılar, ISACA ile olan bağlarından 

bahsettiler ve derneğimizin yapması 

gerektiği düşünülen etkinlikler üzerine 

fikirlerini bildirdiler. Bir COBIT 5 Çalışma 

Grubu oluşturuldu. Gelecek toplantıda 

herkese çalışma sonuçlarını aktaracaklar.  

Daha sonra çay kahve eşliğinde tekrar 

sohbete geçildi. Gerçekten çok keyifli 

sohbetler yaşandı ve mesleğimizle ilgili 

güncel gelişmeler paylaşıldı. Üyeler 

birbirleriyle adeta kaynaştılar. 

Sonunda ayrılık vakti geldi ancak herkesin 

yapılacak işleri, ailesi ile geçireceği bir 

Cumartesi akşam yemeği, başka yerlere 

sözleri olmasına rağmen ayaklar geri geri 

gidiyordu.  

Koridor sohbetleri yavaş yavaş asansör önü sohbetlerine dönüştü. Asansör önü 

sohbetleri, aşağıda otelin girişindeki masalarda da bir süre keyifle devam etti. 

Oradan da ayrılmamız epey uzun sürdü.   

En sonunda 4-5 kişi kaldık ve 4-3-2 derken 

yoğun ve keyifli geçen bu günümüzü, 

Tapas’da birkaç tapas ile noktaladık…  
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