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Bu kitap "e;Bilisim Teknolojileri (BT) Ekonomisi ve Toplumu"e;
adlA ilk kitabA mda BT'lerin hayatA mA zA degistirdigi dort
yerdeki (Evde, okulda, kentlerde ve isyerlerinde) incelememin
ucuncusu olan isyerlerindeki etkileri uzerinedir. Daha once

"e;Bilisim Teknolojileri Destekli Ogrenim"e; ve "e;Bilisim Kentleri
CagA "e; adlA kitaplarA mda BT'lerin okul ve kent yasamA ndaki
etkilerini detaylarA yla inceledim. 30 yA lA asan is hayatA mda
BT'lerin is dunyasA nA ve yonetimini kurulan Bilisim Sistemleri
(BS) vasA tasA yla nasA l degistirdigini yasayarak bildigimden bu

konu icin uzun bir arastA rma yapmak zorunda oldugumu
biliyordum. Diger yandan 592 sayfayA bulan bu arastA rmada sayfa
sA nA rlamasA amacA yla BS'lerle ilgili bazA konularA (ornegin

Toplam Kalite Yonetimi, 6 Sigma, Simulasyon, Gereksinim
Yonetimi, Programlama vs.) kitap haricinde bA rakmak zorunda
kaldA gA mA da belirtmeliyim.Bu kitapta aAYA rlA klA olarak

BT'lerin iAYletmelerdeki uygulamasA olan BiliAYim Sistemlerinden
bahsettim nk BT'ler BS'ler vasA tasA yla iAYletmeleri ve

ynetimlerini etkilemektedirler. DnyanA n en hA zlA bilgisayarA nA
veya en yeni akA llA telefonunu satA n almanA z veya en hA zlA
internet eriAYimine sahip olmanA z iAYletmeye ekstra bir katkA



saAYlamamaktadA r. Ne zaman ki bu aralar iAYletme srelerinin
otomasyonunu saAYlayan BS'ler iinde kullanA lmaya baAYlanA nca
iAYletme rekabetiliAYine, karA na veya maliyetlerinin kontrolne bir
faydasA olabilmektedir. Bu yzden iAYletme yneticilerinin bilmesi
gereken en nemli konu BT aralarA nA ve diAYer yeni teknolojik
aralarA iAYletme iAY srelerinde nasA l verimli ve etkin bir

AYekilde kullanabileceklerini bilmeleridir. Bilmiyorlarsa da bilenleri
iAYe almalarA dA r. En son yenilikleri kullanmak belki de firmaya
zarar vermekte veya rekabet dezavantajA oluAYturmaktadA r. Bu aA
dan ncelikle bugn BS'lerin hangi iAYletme fonksiyonlarA nA nasA l
etkilediAYini ve gelecekte nasA l etkileyebileceAYini anlatmaya alA
AYtA m. rneAYin, Yapay Zek (YZ) ve onun en nemli uygulamalarA
ndan birisi olan Robotiklerin iAY sreleri ve iAYletme ynetimlerini
yakA n bir zamanda nasA l etkileyebileceAYinden bahsettim. Endstri
4.0 teknolojileriyle insan ve makinelerin birlikte nasA l verimli ve
etkin bir AYekilde alA AYmalarA gerektiAYi insanlA AYA n ve
iAYletmelerin nnde duran en nemli konulardan birisi olduAYunu
sylemek fazla ftristik bir kehanet deAYil.Kitapta A AYletmelerde
kullanA lan BiliAYim Sistemleriyle ilgili temel konulara bir btnlk
iinde bakarken kitabA n arka kapaAYA ndaki sorularA cevaplamaya
alA AYtA m. BiliAYim Sistemleri arasA ndaki iliAYkileri, farklA lA
klarA nA ve birbirlerini nasA l tamamladA klarA nA satA r aralarA
nda vermeye alA AYtA m. BS'lerle iAYletme srelerinin nasA l
btnleAYtirileceAYi iAYletmelerdeki en yeni ynetim sorunlarA
olduAYu unutulmamalA dA r. A AYletme yneticilerinin hatA
rlamasA gereken bir nemli konuda BS'lerin bir yazA lA m ve
deAYiAYim projesi olmasA dA r.BiliAYim Teknolojileri ve

Sistemleri okuryazarlA AYA iin bilinmesi gereken bazA teknik,
bilimsel ve teknolojik terimlerin kA saltmalarA nA kitapta ilk

kullanA ldA AYA nda uzun ve kA saltA lmA AY yazA lA mlarA yla
birlikte kullandA m. rneAYin VeritabanlarA (VT), Veri A AYleme
Sistemi (VA S), Kurumsal A AY ZeksA (KA Z), Ynetim BiliAYim
Sistemi (YBS), Karar Destek Sistemi (KDS), Veri AmbarA (VA),
Veri MadenciliAYi (VM), Kurumsal Kaynak Planlama (KKP),
MAYteri A liAYkileri Ynetimi (MA Y), Tedarik Zinciri Ynetimi
(TZY), Ofis Otomasyon Sistemi (OOS) ve Bilgi Ynetimi (BY) en
fazla kullandA AYA m kA saltmalardA r. Kitap sonundaki "e;KA
saltmalar"e; tablosunda tm kA saltmalarA listelemeye alA AYtA m.
AyrA ca birok terimin A ngilizcesini de parantez iinde vermeye alA

AYtA m. rneAYin Veritaban...
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