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Merhaba
ir ödeme/değişim aracı olarak  Bitcoin,  noktadan noktaya 
dağıtımlı bir ağ üzerinde çalışan ve “gerçekte hiç olmayan” 
sayısal bir para birimi.  Ünü kendisinden çok daha hızlı 
yayılan Bitcoin,  2013 yılının en dikkat çeken konularından 
biriydi. Zarar edenler ve yeni bir dünya kurmak isteyenler bu 

internet üstünde dolaşan para birimine merak ve umutla baktılar/
bakıyorlar. Biz de Bitcoin’i Value Solutions (Belçika) Genel Müdürü 
Aydın Erol’a, BTCTurk yazılım ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Emre Kenci’ye, Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM), 
BDDK’ya ve Merkez Bankası’na sorduk. BDDK  kamuoyuna uyarıcı bir 
açıklama yapmakla yetindi, Merkez Bankası sessiz kaldı, BKM de 
konuyla henüz ilgili olmadığını bize bildirdi.  Bitcoin’in ne olduğu, nasıl 
çalıştığı ve dünya ekonomisi açısından önemini işin içinde bir yönetici 
olarak Sn. Aydın Erol açıkladı. Sn. Emre Kenci de konuyu ülkemiz açısından 
değerlendirdi… Görünen finans sisteminin Bitcoin’i evcilleştireceği, görünmeyen 
de süprizdir zaten… 

İleriki sayfalarımızda okuyacağınız 30. Bilişim Kurultayımız gelecek yıllara 
damgasını vurdu. Çünkü “TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları” 
çalışmasının başlama vuruşu 30. Bilişim Kurultay’ında yapıldı. Yüzlerce uzmanın 
gönüllü katıldığı uzmanlık grupları,  Avrupa Birliği’nin 2011 yılında başlattığı 
“Digital Agenda for Europe” programıyla paralel ilerliyor… Tanıtımını gelecek 
ay yapacağımız uzmanlık grupları dışında Kurultay’da sertifikalar, nesnelerin 
interneti, akıllı ağlar, çocuklar için programlama, sayısal tek Pazar ve Avrupa 
Araştırma Vizyonu Horizon 2020 gibi  birbirinden ilginç ve yakın geleceğimizi 
ilgilendiren konular da vardı. Yerli ve yabancı uzmanlarca tartışılan sizler için 
izledik ve izlenimlerimizi sayfalarımıza yansıttık… Kurultay  29 Kasım’da bittiği 
için de affınıza sığınarak biraz geç çıkıyoruz. 

Bilişim Dergisi dışında özellikle siz okuyuculardan TBD’nin her kurultayda 
yayımladığı sektör Değerlendirme raporuna da bir göz atmanızı rica ediyorum 
http://bit.ly/IWBTxN Ülke olarak bilişim sektöründe bulunduğumuz yeri 
raporda açıkça görmek mümkün… Sektör olarak istediğimiz yerde değiliz ve  
yakın gelecekte de istediğimiz yerde olmayabiliriz… Konuyu  gelecek aylarda 
popülizmden kaçarak tartışmak istiyoruz. Trenler kaçmasın, uçurtmalar uçsun 
niyetimiz…

2013 Kasım ayında  Bilişim dergimizi almanak olarak çıkardık. Dergimizi basılı 
okumak isteyenler TBD’den alabilirler…Yıllar çabuk geçer oldu. 2014 geldi, çattı. 
Her zamanki gibi umutluyuz. 2014’ün tüm dünyada barışla, refahla ve empati 
duyguları uyandırarak geçmesini diliyorum… 
Saygı ve sevgilerimle
Koray Özer 
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