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II. Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve 
Denetim (BTYD) Konferansı, 9-10 
Haziran 2011’de Ankara Rixos 
Grand Otel’de gerçekleştirildi. 

Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Derneği 
(Information Systems Audit and Control 
Association- ISACA)  İstanbul Şubesi 
tarafından düzenlenen konferans, birçok 
kamu ve özel sektör profesyonelinin katılımı, 
üniversite ve derneğin desteğiyle yapıldı. 
Konferans, “Bilgi Teknolojileri Yönetişimi 
ve Denetimi” süreçlerinde farkındalık 
düzeyini arttırmayı, teorik ve pratik konuların 
paylaşılmasını hedefliyor. Türkiye Bilişim 
Derneği’nin de destek verdiği konferansta, 
kamu ve özel sektörün deneyimli isimleri, 
bilgi teknolojilerine (BT) ilişkin deneyimlerini 
katılımcılarla paylaştı. Konferansta, uzmanlar 
sunumlarıyla, BT yönetişim ve denetimi, iç 
denetim, hukuk ve risk gibi önemli konular 
üzerinde durdu.
Konferansın açılışı Konferans Başkanı aynı 
zamanda TBD Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. İzzet Gökhan Özbilgin tarafından 
gerçekleştirildi. Özbilgin,  bilişim sektörünün 
“Yönetişim (Governance)”  ve “Denetim (Audit)” 
kavramları ile bütünleşerek büyüdüğünü, 
yönetim ve bilgi teknolojilerinin iç içe geçerek 
kurumların yönetim anlayışlarını daha üst 
bir boyuta çıkardığını belirtti. Denetimin 
insanlığın ortaya çıkardığı en eski işlevlerden 
birisi olduğuna değinen Özbilgin, bilişim 
teknolojisi ile birlikte hem denetimde bilişim 
teknolojilerinin kullanımı hem de kullanılan 
bilişim teknolojisinin denetimi gibi iki ayrı 
gelişmenin irdelenmesi gerektiğini vurguladı. 
Dernek olarak yönetişim ve denetim konusuna 

BTYD Konferansı’nda, BT yönetişim ve denetimi, iç denetim, 
hukuk ve risk gibi önemli konular üzerinde durulup farkındalık 
yaratılmaya çalışıldı.

BT  “yönet iş im ve denet im”i  ele  al ındı

önem verdiklerini belirten TBD Yönetim Kurulu 
Üyesi R. Erdem Erkul, Kamu Bilgi İşlem 
Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB) ve Bilgi İşlem 
Merkezi Yöneticileri (BİMY) semineri ile bunu 
gerçekleştirmeye çalıştıklarını bildirdi. Erkul, 
BT yönetişiminin tüm konularda uygulanması 
gerektiğinin altını çizdi. 10 yıl önce bu konuya 
el attıklarını anımsatan ISACA İstanbul Chapter 
(Bölüm) Başkanı Kaya Kazmirci ise gelinen 
noktadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
Chapter olarak bu konuda yoğun çalışmalar 
yürüttüklerini ve bu konudaki farkındalık 
düzeyinin artmasının önemli olduğunu söyledi.
Açılışta konuşan Microsoft Türkiye Genel 
Müdür Yardımcısı Cemal Akyel, bilişim sektörü 
açısından çok önemli olan bu toplantıda, hem 
güncel hem de gelecekteki konu ve sorunların 
ele alınacağını belirtti. Yeni iş yapma yöntemleri 
ile bunun getirdiği yeni sorumluluk ve görevler 

hakkında konuşan Akyel, Microsoft Türkiye’nin 
sayısal ortamdaki güvenlik konusunda tüm 
kesimlerin bir paydaşı olduğunu, güvenli 
korelasyon programları bulunduğunu anlattı. 
Hazine Müsteşar Yardımcısı ve İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu Üyesi Burhanettin Aktaş, 
Türkiye’nin, dünyada son 15 yılda en çok reform 
yapan ülkelerinden biri olduğuna değinerek 
yaşanan ciddi dönüşümler hakkında bilgi verdi. 
Bilişimcileri “kendi taleplerini yaratmaları” 
nedeniyle doktorlara benzeten Aktaş,  “BT’yi 
pahalı bir oyuncak olarak değiş yönetime 
destek ve değer katmak için kullanalım” 
diyerek konuşmasını bitirdi.
II. BTYD Konferansı’nın açılışına konuşmasıyla 
destek veren Sayıştay Başkanı Recai Akyel ise 
BT’nin hem yönetiminin hem de denetiminin 
çok önemli olduğunu vurgulayarak “Gerçek 
hayat sanal aleme döndü. Sanal alem de BT’nin 
eseri. Sanal alemdeki bilgi ve verilerin hem 
yönetimi hem de denetimi çok önemli ” diye 
konuştu. 
Bir yerde planlama varsa kesinlikle denetimin de 
olması gerektiğinin altını çizen Akyel, 
iç kontrol, iç denetim ve bağımsız dış 
denetiminin aynı ağırlıkta sunulması 
gerektiğine dikkat çekti.  Kamu-
özel ayrımının kalmadığını söyleyen 
Akyel “BT gelişiminde özel sektör 
kamu ile daha iyi bir işbirliği yapmalı 
ve kâr marjından biraz fedakârlık 
yapmasını” istedi. Akyel, uluslar 
arası rekabette, küresel pazarda 
teknolojinin yerli olmasının önemine 
işaret etti. 
Açılış konuşmalarının ardından 
konferansta,  BT Yönetişimi ve 

Denetiminde Modeller-Örnekler; Finansal 
Kuruluşlar ve BT Yönetişimi/Denetimi; Risk 
Yönetimi; BT Yönetişimi ve Denetiminde Hukuk 
ile İç Kontrol ve BT Denetimi başlıklı toplam 
5 oturum düzenlendi. Ayrıca CISA; Uygulama 
Kontrolleri ve Denetim; Windows Güvenlik 
Denetimi ile Veritabanı Merkezli Bilgi Güvenliği 
başlıklı 4 seminer gerçekleştirildi. 
Konferansta;
•	 BT	 yönetişimi	 ve	 denetim	 kavramları,	
ISO standartları, COBIT olgunluk hedefleri, ITIL 
ve Microsoft GRC yaklaşımı
•	 Finansal	kuruluşlarda	BT	yönetişimi	 ve	
denetimi, Merkez Bankası, İMKB, Zurich Sigorta 
ve Akbank örnekleri ve başarı hikâyeleri,
•	 Operasyonel	 risk,	 RiskIT,	 BT	 riskleri	
kurumsal risk yönetimi,
•	 BT	 Yönetişimi	 ve	 denetiminin	 hukuksal	
boyutu, veri koruması, adli bilişim, güven 
duyulan marka ve kayıtların saklanması,
•	 İç	kontrol	ve	BT	denetimi,	COSO,	COBIT	
5.0, kurumsal kaynak planlaması konuları 
değerlendirildi. 
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