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Bilişim dünyamızın entelektüel düzeyi yükseliyor

Türkiye bilişimcileri, dünyadan farklı olarak ülkemizde dil, edebiyat ve sanatla iç 
içe gelişti. Bilişim sektörü oluşurken örgütlenen Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 
kurucularının özellikle Türkçemizin yeni oluşan bu dalla ilgili tüm kavram ve terimleri 
karşılaması için gösterdikleri çabalar, tüm ilgilileri işin teknik boyutu dışında kalan 
boyutları ile de ilgilenmeleri sonucunu doğurmuştur. 

Bu noktadan 
hareketle hem teknik 
hem de kültürel 
bir dergi olarak 
yayınlanan Bilişim 
Dergisi, yaklaşık 40 
yıldan bu yana gerek 
basılı ortamda gerek 
İnternet ortamında 
varlığını sürdürmüş, 
çok sayıda yazı 
yazan kişileri dergi 
çevresinde bir araya 
getirmiş ve bunun 
sonucunda da eli 
kalem tutan birçok 
arkadaşımızın ortaya 
çıkmasına neden 
olmuştur.

Bu girişten sonra şimdi 
asıl söylemek istediğime 
gelmenin yararı var. 
Sektörümüzün iki 
çalışanının iki yeni kitabı 
yayınlandı ve her iki 
kitap da türleri değişik 
olmasına rağmen bence 
sektörümüzde bulunan 
herkesinin okumasında 
yarar olan kitaplar.

B irinci kitap, TBD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilişim Dergisi 
Genel Yayın Yönetmeni olan arkadaşımız Koray Özer’in 
öykülerini topladığı “Lacivert Kadife Ceket” adı ile 

yayınlanan kitabı. Bu kitabın bence birçok “en iyi” sayılabilecek 
özelliği var. En önemli özelliği Koray’ın gerçekten kendine 
özgü duru ve anlaşılır bir Türkçeyi, okuyucuya altın bir kadehte 
yıllanmış bir şarap gibi sunmayı başarmış olması. Bu başarı ister 
istemez soluksuz kalacağınız bir akıcılık sağlıyor. Bir yandan 
çok hızlı okurken diğer taraftan insan beyninin gereksinimi 
olan her türlü akıl oyununu oyundan kopmamak için büyük bir 
dikkatle izliyorsunuz.

Diğer önemli özellik de şu: Koray bilişim dünyasındaki 
gelişmeler ve bu gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan 
teknolojik ve sosyal öğeleri usta bir öykü yazarı olma özelliği 
ile bütünleştirip sizi kesişen dünyaların zenginliğine taşımayı 
başarıyor. Kitapta yer alan “Çiğ Sarı Kravat”, işte böyle bir öykü. 
Herkese okuduktan sonra derin bir nefes alıp “olayları yeniden 
gözden geçirmem gerek” dedirtecek kadar çarpıcı bir öykü.
Eminim ki “Lacivert Kadife Ceket”, sizin de sıra dışı kitaplarınız 
arasında en ön sırada yerini alacaktır.

İkinci kitap ise TBD’de uzun yıllar birlikte çalıştığımız bilişim 
sektörüne yavaş,  yavaş “uzun yıllar hizmet vermişler” arasına 
katılmaya başlamış olan bir arkadaşımızın, Cem Şatana’nın 
pazarlama teknikleri konusunda yazdığı bir kitap. Adı “Süper 
Satıcı Olmak”.
Kitabı okuduktan sonra şöyle düşündüm: “iyi bir satıcı nasıl 
olunuru ancak çok iyi bir satıcı anlatabilirdi. İşte bu kitap bunu 
anlatıyor”. Bizim açımızdan çok önemli bir kitap çünkü en 
fazla elli yıllık bir geçmişi olan çok yeni bir sektörün, bilişim 
sektörünün çalışanlarına sektörü ile ilgili satış tekniklerini 
anlatıyor ama aynı zamanda evrensel satışla ilgili oldukça fazla 
ipucu kullanarak. Ülkemizde bilişim sektörünün büyük bir 
bölümünün teknoloji ürünlerinin satışından para kazandığını 
düşünürsek tüm satıcılar için bu kitabı okumak anahtar olabilir.

Her iki arkadaşımızı kendilerinden önce yakılan meşaleyi 
daha ileriye taşımak konusunda gösterdikleri çabadan dolayı 
kutluyorum.

http://www.bilisimdergisi.org/s134

http://www.bilisimdergisi.org/s134

