
2012 OCAK142 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 143SEKTÖRDEN YANSIMALAR

CIO’ların geleceğini etkileyecek 

10 teknoloji trendi

Bulut bilişim, iPhone ve Android tabanlı telefonlar, 
Apple ürünlerinin kullanımı,  kurumların kendi içinde 
mobil uygulamalar geliştirmesi, Microsoft Windows 
8, masasütü PC’lerden mobil ürün seçeneklerine 
yönelme, küresel kriz, sosyal ağlar, enerji tasarruflu 
sunucular ve bulutta depolama CIO’ların dikkatle 
izlemesi gereken teknolojiler olarak göze çarpıyor.

Son yıllarda teknoloji alanında iyi olup kendini gösteren ya da başarılı bir 

yazılım projesini hayata geçiren kişiler, bu teknik bilgi ve becerilerinden 

dolayı bilgi sistemleri müdürü, IT müdürü gibi title’ların yerini daha havalı bir terim olan bilgi 

sistemleri grubu başkanı (Chief Information Officer-CIO) olarak adlandırılıyor. Bu pozisyonun 

adı kadar pozisyondan beklentilerde de ciddi bir değişim oldu. CIO’lardan teknolojinin 

detaylarına hâkim olmaktan çok firmanın ana işini anlayıp o işi destekleyecek içeriden ya da 

dışarıdan en uygun kaynakları bulup, bu kaynakları bir uyum içinde yönetebilmesi bekleniyor ve 

artık bilgiyi yönetmekten çok o bilgiyi yöneteni yönetmesi isteniyor. 
Endüstrideki trendleri takip etmek ve bu trendlere karşılık vermek CIO’ların en temel görevi. 
Teknolojinin iş yaşantısını her geçen gün daha fazla şekillendirirken CIO’lar da kurumun 
gelecek stratejilerine yön veren kişiler olarak teknolojiyi çok yakından izlemeli. Bugün CIO’ların 
kurumun gelecek yatırımları ve kararları adına yakından izlemesi gereken belli başlı 10 
teknoloji şöyle sıralanıyor:

1-Bulut bilişim: Şirketler küçük büyük demeden yaptıkları günlük işlerden kritik kurum 
içi bilgilerine kadar her şeyi buluta taşıyor, bulut artık gelecek olarak görülüyor. Bu 
nedenle CIO’ların en başta düşünmesi gereken konuların başında bulut geliyor.

2-BT’nin tüketiciye uyarlanması: BT’nin tüketiciye uyarlanması konusu iPhone ve 
Android tabanlı telefonların ofislerde daha sık görülmesiyle gündeme gelmeye başladı. 
CIO olarak daha fazla sessiz kalamayacağınız bu durum karşısında tavrınızı net bir 
şekilde ortaya koymanız gerekiyor.

3-Apple’ın artan etkisi: iPhone ve iPad gibi cihazların artan kullanımı ile Apple’ın 
ofislerde daha fazla rol oynayacağına şüphe yok. CIO olarak bunu kabullenmekte 
zorlansanız bile Apple ürünlerinin kullanımı konusunda çalışanlardan gelen baskı 
artmaya devam edecek.

4-Mobil uygulamaların artışı: Artık yalnızca son kullanıcıya dönük mobil uygulamalar 
geliştirilmiyor. Kurumların da kendi içinde mobil uygulamalar geliştirmeye başladığı 
şu günlerde, siz de CIO olarak bu duruma seyirci kalmayıp bir an evvel harekete 
geçmelisiniz.

5- Windows 8: Kurumlarda kullanılan işletim sistemlerini değerlendirdiğimizde, 
Microsoft Windows 8’in iyi bir seçenek olduğunu vurgulayabiliriz. Gelecek yıl raflarda 
yerini alacak olan sistem, CIO’ların aklında tutması gereken teknolojilerden biri.

6-Masaüstünün sonu: Mobilitenin giderek daha yaygın biçimde kullanılması, masaüstü 
PC’lerin sonunu getirirken, bu ürünler artık kurumlar için de çok şey ifade etmemeye 
başladı. Bu ürünlerin gördüğü işlevi gören dizüstü bilgisayarlar ve tabletleri, artık 
ofislerde daha sık görmeye başladık. CIO’ların da artık masasütü PC’lerden mobil ürün 
seçeneklerine yönelmesi daha mantıklı.

7-Değişken ekonomi: Kurumun aldığı stratejik kararlarda söz sahibi olan CIO’ların, 
geleceğe dönük kararlar almasında etkili olan unsurlardan biri de değişken ekonomiler. 
Küresel krizlerle boğuşan dünya, şirketlerin yatırım ve finans kararlarını fazlasıyla 
etkilerken, CIO’ların teknoloji yatırımlarını da etkiliyor.

8- Sosyal web: Sosyal ağlar popülerliğini giderek artırırken, şirketler de ürün ve hizmet 
pazarlamasında sosyal ağları fazlasıyla kullanıyor. Bu durumda CIO’lara sosyal ağları 
kurumdan bağımsız düşünmemek ve olabildiğinde iş süreçlerine dahil etmek düşüyor.

9- Düşük maliyetli sunucular: Enerjinin giderek pahalı olmaya başladığı şu zamanda, 
CIO’ların düşünmesi gereken konulardan biri de enerji tasarruflu sunucular. Enerjiden 
tasarruf sağlayarak maliyeti düşüren sunucular, şirketin geleceği açısından da önemli.

10- Bulutta depolama: Şirketlerin verileri artırıyor ve bu verilerin illa ki bir şekilde 
saklanması gerekiyor. Verilerin bulutta depolanması güvenlik sıkıntıları nedeniyle hala 
çok tartışılsa da CIO olarak sırtınızı dönmemeniz gereken bir çözüm bulut depolama.
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