
Yeni SPK Kanunu’na “IT uzmanı” tanımı girecek

BİLİŞİM AJANDASI2012 NİSAN22 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 23

Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol 
Derneği (Information Systems Audit 
and Control Association- ISACA) 
İstanbul Bölümü (Chapter) tarafından 

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) desteğiyle 
Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim 
(BTYD)  Konferansı gerçekleştirildi. 1-2 Mart 
2012 tarihlerinde İstanbul’da Maçka’daki 
Milli Reasürans Konferans Salonu’nda 
düzenlenen 3. Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve 
Denetim Konferans’ta, kurumsal yönetişim, 
BT yönetişimi ve denetimi, operasyonel risk, 
BT riskleri, iç denetim, uygulama güvenliği, 
veritabanı güvenliği, BT’nin hukuksal boyutu, 
bağımsız denetimler; bağımsız denetimler; 
bankalarda dış kaynak kullanımı, COBIT 5.0, 
ITIL, ISO 27001 vb. standart ve modeller gibi 
birçok konu ele alındı.
1967’de kurulan, bugün 160’tan fazla ülkede 
yaklaşık 89 bin sektör ve seviyelerde çalışan 
BT profesyoneli üyesi bulunan ISACA, 
üyelerinin birçok konuda birbirlerinin 
deneyimlerinden yararlanması, görüş 
alışverişinde bulunmasını sağlıyor. 

TBD Bilişim Dergisi’nin basın sponsorluğunda 
yapılan 3.BTYD Konferansı’nın açılışında 
konuşan Konferans Başkanı ve TBD Ankara 
Şube Yöneticisi Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, BT 
yaşanan gelişmelerin kamu ve özel sektörü 
etkilediğine işaret etti. 

Günümüzde işletmelerin BT 
hedeflerini iş hedefleriyle uyumlu 
hale getirmeleri gerektiğine 
dikkat çeken Özbilgin, böylece 
BT ile entegre uygulamaların 
çok daha güvenilir çalışmasının 
sağlanabileceğini belirtti. 

ISACA İstanbul Başkanı Emre Özbek, 340’tan 
fazla üyesi bulunan ISACA Türkiye’nin 
çalışmaları hakkında bilgi verip ISACA 
Türkiye’nin önümüzdeki dönem hedeflerini 
sıraladı. Kurumların iş hedeflerine 
ulaşabilmeleri için BT yönetişim stratejilerini 
oluşturmaları gerektiğini vurgulayan İş 
Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan 
Aran, bazen denetçi tarafında olmayı 
istediği belirtip bulgu yazmak istediğini 
dile getirdi. Hazine Müsteşar Yardımcısı 
Burhanettin Aktaş da, BT profesyonellerini 
doktorlara benzeterek, en yüksek etik 
değere sahip bir meslek grubu olması 
gerektiğinin altını çizdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı 
Vedat Akgiray ise, konuşmasında 
ağırlıklı olarak mali krize değindi. Krizin 
oluşmasında bilgi eksikliğinin büyük rolü 
olduğunu belirten Akgiray, doğru bilginin 
doğru kişilere ulaşmasının önemine dikkat 
çekti.  
Yeni SPK Kanunu üzerinde çalışma yaptıklarını 
açıklayan Akgiray, kanun taslağının 
önümüzdeki haftalar içinde genel görüşe 
açılacağını bildirdi. Akgiray, bu yeni kanun 
çalışmasında bilişimcileri “IT uzmanı” olarak 
tanımlayacaklarını, bu uzmanın aynı zamanda 
sermaye ve finans konularında da bilgi sahibi 
olacağını ifade etti. 

SPK Başkanı Akgiray, önümüzdeki haftalarda genel 
görüşe açacakları yeni kanunda, “IT uzmanı”  olarak 
tanımlayacakları bilişim uzmanının, sermaye ve 
finans konularında da bilgi sahibi olacağını söyledi.  

IT teknolojilerinde insanın biraz daha yaşlanınca hızlı yürüyeceği, hızlı karar vereceği, 
geçmişteki hataları bulmaya yarayacak ve bundan sonra gidişatı tahmin edecek bir düzen 
aradığını dile getiren Akgiray, bireylerin güvenli bilgi yönetimi istediğini, bütün bunları 
insanın zarar görmemesi için yaptıklarını anlattı. Akgiray, dolayısıyla bu amaca hizmet 
etmeyen herhangi bir sistemin güzel olabileceğini, ancak işe yaramayacağına işaret ederek, 
bireylere işlerini daha iyi yapmaya yarayan güvenli bir sistemin gerektiğini söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından TBD Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş’in yönettiği oturuma 
geçildi. Oturuma panelist olarak İzmir Ekonomi Üniversitesinden Çoşkun Küçüközmen, 
Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Tolgar Elverici ve Oracle yöneticilerinden Işıl Kılınç 
Gürtuna katıldı. Menteş ve Küçüközmen’in operasyonel risk üzerine yaptıkları yorumlar 
izleyicileri hem düşündürdü hem de güldürdü. Elverici’nin uyum, risk ve yönetişim ile ilgili 
yorumları, Gürtuna’nın da regülatif ortamda kârlı büyüme stratejileri beğeniyle izlendi.
Konferansın bir diğer oturumu da bankalarda dış kaynak kullanımı ile ilgili oldu. Düzenleyici 
olarak BDDK, denetleyici olarak Ernst & Young,  hizmeti alan olarak İş Bankası ve dış 

kaynak sağlayan olarak 
Fintek’in yer aldığı bu oturum, 
önümüzdeki dönemde 
bankaların bu süreçleri nasıl 
yerine getireceği konusunda 
bilgilendirici oldu.

http://www.bilisimdergisi.org/s142


