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ISACA – Ankara, CobiT 5 Toplantısı 
16.06.2012 - Gordion Otel, Ankara 
 

Yazın kendine güveninin tam olduğu hayli sıcak bir havada, 
toplantımızın önceden verilen talimatlarla iklimlendirilmiş serin 
ve ferah bir salonda gerçekleşecek olması memnuniyet vericiydi. 
Kurucu Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmı olarak, salonun ve 
servis personelinin etkinliğe hazırlanmaları için erkenden, 12:30 
sularında buluştuk.  

Daha önceki etkinliğe katılamayan, toplantıya ilk defa katılacak, 
yeni tanışacağımız meslektaşlarımızın yanı sıra, daha önceki 
etkinliğimizde tanıştığımız ve yeni görevler almaya istekli 
arkadaşlarımız ile de buluşulacak bir etkinlik olması hepimizi çok 
heyecanlandırmaktaydı. Toplantının bir yaz hafta sonuna denk 
gelmesi ve çok sıcak bir gün olmasına rağmen, katılımın önemli 
sayıda olmasını bekliyorduk. Salonun toplantıya hazırlanması 

lazımdı. Poster ve afişlerin asılması, gündemin provası ve görev dağılımı yapılması sonucunda 
COBIT 5 Tanıtım etkinliği için tüm hazırlıklar elbirliği ile13:30’da tamamlanmıştı.  

Saat 14:00 gibi bir çok arkadaşımız gelmiş, kayıt alma, projektörün 
kurulması, masalara çeki düzen verilmesi gibi bir çok işin ucundan 
tutulmuştu. Katılımcılar, böyle bir toplantı salonda- düğün de dahil - ne 
gibi etkinlikler yapılabileceği konusunda konuşmaya başlamıştı. 

Etkinlik planlandığı saatte Dernek Başkanı’mızın “Hoş Geldiniz” 
sunumu ile başladı. Etkinliğe katılacağını bildiren hemen herkes 
oradaydı, biraz geç ulaşabilen veya biraz erken ayrılmak zorunda 
kalanlarla birlikte 30’un üzerinde bir katılım oldu. Cüneyt Bey, 
toplantının gündemini ve içeriğini belirtti. Tüm katılımcılara, 
salonun serinliğini unutturan bir sıcaklıkla teşekkür etti.  

Sunumda, bir önceki tanışma toplantısına katılamayanlar için, derneğin kuruluş süreci, yapısı ve 
hedefleri tekrar paylaşıldı. Chapter’ın kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri tanıtıldı, kayıtlı tüm 
üyelerin profili paylaşıldı ve ISACA-Ankara olarak, Ankara’daki kurumları kamu, akademik ve 
özel kesim olarak iyi bir dağılım ile temsil eden, mesleki açıdan üstün nitelikli ve donanımlı bir 
topluluğun içinde yer alındığı vurgulandı.  Sonra da, gündemin ana konusu, CobiT 5’e geçildi.  
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T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı 
Aytekin Bey, CobiT 5 Çalışma Grubu’nun 1 ay gibi 
kısa bir sürede yoğun çalışılarak ve kurulan sıkı ve 
samimi iletişimin ilk ürünü olan nitelikli bir CobiT 5 
sunumu gerçekleştirdi. İlk kısım özellikle CobiT 5’in 
yapısı, temel bileşenleri ve bunlar arasındaki 
ilişkileri net olarak ortaya koymuş oldu. Sonrasında, 
BDDK’dan (Dernek Saymanımız ve Üyelik 
Direktörümüz) Fatih Bey, CobiT 5 ile bir önceki 
sürüm olan CobiT 4.1 arasındaki farkları değişik detay seviyelerinde 
açıklayarak CobiT 5’in yeni yaklaşımının daha iyi anlaşılmasını sağladı.  

 

CobiT 5 sunumunun kapanışını da, Innova’dan (Başkan Yardımcımız) 
Turhan Bey yaptı. CobiT 5 Araç Seti’nde yer alan tüm ürünler ve bu ürünlerin 
içerikleri ile ilgili gelişmeleri sundu. Farklı disiplinler için CobiT 5’in 
uygulanmasında kullanılacak kılavuzların hazırlanmasına dikkat çekti.  

Kahve molasına geçilmeden önce katılımcılar 
kendilerini kısaca tanıttılar. Ayrıca ISACA’nın 
Ankara’daki en eski üyesi Mahir Bey ile 
(01.07.1998) ve en yeni üyesi Taylan Bey 

(15.06.2012 - toplantıdan bir gece önce), Başkanımız tarafından 
takdim edildi, fotoğraf çekildi. Toplantı sırasında, sunum yapan 
arkadaşlar ve katılımcılar da patlayan flaşlardan nasiplerini aldılar. 
 

Molada, herkes birbiriyle tanıştı, keyifli sohbetler yapıldı, mesleki deneyimler paylaşıldı ve yeni 
simalar eskitildi.  

 

Moladan sonra, Chapter’ı geleceğe taşımak için neler yapabiliriz konulu bir oturum yapıldı. 
Katılımcılar zor bir kuruluş sürecinin başarı ile sonuna yaklaşıldığı konusunda görüşlerini 
bildirdiler, sürece katkı sunmak için önerilerde bulundular. Söz alanlar, katılımın ve enerjinin 
yüksek olması ve bilgilendirici bir toplantıya katılmış olduklarına sevindiklerini belirterek 
memnuniyetlerini ifade ettiler. 
 

Hazırlık sırasında olduğu gibi, etkinlik sonunda da herkes işin bir ucundan tuttu, ekipman ve 
posterler toparlandı, toplantı sonrası yapılacak işler planlandı. Yüksek katılım ile tamamlanan 
güzel bir etkinlik sonunda, herkeste bir şeyleri daha yerine getirebilmenin huzuru hakimdi… 

 
Barış ÖZKAN (Kurucu Yön. Kur. Üyesi - Akademik İlişkiler ve Araştırma Koordinatörü)  


