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Bilişim teknolojisi kullanımı KOBİ’lerde hatta tüm işletmelerde şöyle gelişti: Önce bilgisayarlar 
alındı, bunların üzerine genelde muhasebe, devamında da kurumsal kaynak planlama yazılımları 
yüklendi ve çalışılmaya başlandı. Sonra İnternet yaşamımıza vazgeçilmez bir olgu olarak girince, 
bu kez işletmeler İnternet’e bağlanıp web sitelerini de kurdurarak ve birçoğu bu sitelerini bir 
pazarlama organı olarak ta kullanmayı başararak günümüze kadar geldiler.

 “  ”
Gelinen noktada ise görüldü ki, aslında “az gidip uz gidip bir arpa boyu” yol anca gidildiğiydi. Çünkü,  
KOBİ’ler tam bu noktada çok önemli bir sorunla karşılaştıklarını fark ettiler. Her şeyden önce 
kurulan sistemlerin ihtiyaçlarına tam olarak yanıt verebilmesi için oldukça pahalı bir insan gücü 
ihtiyacı doğmaktaydı. Ama bu en pahalı maliyet unsuru değildi, yeni bir güvenlik boyutu gündeme 
gelmişti ki, güvenlik için harcanması gereken miktar bazı işler için harcanması planlanan yazılım 
bedeli kadar olmaktaydı. 

Bir başka gelişmenin yarattığı sorun ise, görünmez ama kemirgen bir sorun olarak işletmelerin 
karşısına çıktı. Bu, sosyal ağların yarattığı ortamın işletme lehine ne kadar kullanıldığı sorusu idi. 
Başlangıçta sosyal ağların bu derece etkin olacağını öngöremeyen şirketler, personelin bu ağlara 
girmesini yasakladı. Ama bunun bir çare olmadığı çok kısa bir zaman sonra ortaya çıktı. Görünen 
oydu ki, sosyal ağları kullanmayı başaran şirketler, bir yandan pazarlama giderlerini azaltırken 
diğer yandan sürekli ve etkin bir medya da her an var oluyorlardı.

Bir başka önemli sorun da iş sürekliliğinin sağlanmasıydı. İşletmeler için bundan on beş, yirmi 
yıl önce iş sürekliliğinden anlaşılan, en fazla bir kesintisiz güç kaynağı idi. Eğer elektrikler 
kesildiğinde tezgâhları sorunsuz bir biçimde kapatmayı başarıyor hatta fabrikanızı kendi güç 
kaynağınızla çalışmaya devam ettirebiliyorsanız o zaman sizin için iş sürekliliği diye bir sorun 
yoktu. Oysa günümüzde iş sürekliliği, birçok faktörün özellikle bilişim sistemlerinden kaynaklanan 
sorunların giderilmesi anlamına gelmektedir. Artık verilerinizin hem güncel hem de hatasız 
bir biçimde saklamak da iş sürekliliğinin bir parçasıdır. O gün işe gelmeyen sistem uzmanının 
yapacağı işlerin aksamaması ya da siparişin o anda nerde olduğunun müşteri tarafından her 
sorulduğunda doğru bir biçimde söylenmesi de…

Bilişim teknolojisi, KOBİ’lere işlerini daha hızlı yapma olanağı sunmuş fakat aynı biçimde yeni 
yöntemler sunarak işini her an geliştirmek gibi bir görevi de zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk, birçok 
KOBİ açısından altından kalkılamayacak maliyetler doğurmaktadır. KOBİ’ler bu maliyetlerini 
en aza indirirken aynı zamanda teknolojinin o anda kendilerine sunduğu çözümler arasında en 
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uygununu da bulmak zorundadırlar. Bu açıdan bakıldığında KOBİ’lere kılavuzluk edecek ciddi 
çalışmalarda ortada yoktur. Maalesef, her firma sattığı ürünün bu sorunlara panzehir olduğunu 
belirtmekte ama plansız alımlar KOBİ’ler için sadece para israfı doğurmaktadır.

Nasıl her ilaç, her hastalığı tedavi etmez hatta yanlış dozda alınmış bir ilaç, yarardan çok zarar 
getirirse, KOBİ’ler açısında bu sorunun çözülebilmesi bir bilişim teknolojileri bilgilendirme 
sisteminin kurulmasına bağlıdır.

Yoksa KOBİ, tüm parasını plansız bir bilişim teknolojisi yatırımına harcasa da  sonunda yararlı bir 
sonuç elde edemeyebilir.

KOBİ’lerin bilişim teknolojisi kullanarak işlerini daha etkin yapacakları ya 
da gelişmelerine büyük katkı sağlayabileceği gibi görüşler, artık herkes 
tarafından doğruluğu kabul ediliyor.  Bu nedenle ben yazımda, bu tür 
görüşler dışarısında kalan bilişim teknolojisinin gelişmesi ile KOBİ’lerin 
önümüzdeki dönemde bilişim altyapılarını nasıl kurgulamaları gerektiği 
ve teknolojik gelişmeler bağlı olarak almaları gereken acil önlemlerden 
söz etmek istiyorum. 
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