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Ana Kategorile r için  Yıllık Rakam lar

© IDC

Kategoriler 2015
(Milyon Dolar)

2016
(Milyon Dolar)

2017
(Milyon Dolar)

2018
(Milyon Dolar)

2019
(Milyon Dolar)

20205

(Milyon Dolar)
20215

(Milyon Dolar)

Cihazla r1 1.963 1.913 1.987 1.444 1.784 2.599 2.571

Altyap ı2 621 654 687 739 791 886 911

Yazılım 3 340 407 505 594 706 797 831

Toplam BT Harcaması 4 2.925 2.974 3.179 2.777 3.281 4.282 4.314

A) Sabit yıllık ö lçüm , ABD dola rı ha rcam aları için  ku llan ılır. Tüm  yılla ra  a it tüm  değerle r, baz yıla  a it orta lam a döviz kuru  e sas a lınarak, tek b ir döviz kuru  ile  dönüştürü lür. Bu , değe r (yıllık sab it) 
görünüm ündeki yıllık büyüm enin , döviz kuru  oynaklığı ve  da lga lanm adan  e tkilenm em esin i sağlar. Mevcut ve rsiyonda, pazar 2019 orta lam asına  (5,6836 TL / US $) göre  dönüştürü lm üştür.

1) Cep telefonları hariçtir. Geleneksel PC (Mikroişlem ci tabanlı gene l am açlı, tek ku llan ıcılı bağlı çevre  b irim le rin i destekleyebilir ve  yüksek düzeyde  b ir d ilde  program lanabilir b ir m akine ), tablet
(taşınabilir, ba ta rya  ile  ça lışan  b ilgisayard ır. Ya  yazı tab le ti form unda yani sürekli klavyeye  takılı o lm adan  ya  da  bu  cihazlara  özgü  klavye  eklendiği zam an b ir notebook PC gib i ça lışab ilecek ikisi b ir 
a rada  form unda  olan  cihazlard ır.), PC monitör (kişise l b ilgisayarlarla  ku llan ım  için  tasarlanm ış tüm  (ka tot ışın  tüpü  [CRT] ve  sıvı krista l ekran  [LCD]) ekran la rı içe rir.), ve  çevresel donanım 
ekipmanları (içe riği yakalam ak, yazdırm ak veya  görüntü lem ek için  b ir b ilgisayara , d ijita l kam eraya , kam eralı te le fona  veya  hafıza  kartına bağlanan  donanım  teknolojile ri grubu .) içe rir.

2) Telekom ekipmanları hariçtir. Sunucu , depolama , IaaS (gene l bu lu t h izm e tle ri sunum u için  ye te rlilik krite rle ri ile  tan ım landığı şekilde  tem e l depolam a, ağla r ve  sunucula rın  b ir h izm et ola rak 
sağlanm ası) ve  kurumsal ağ donanımı (ve ri ve  se s tra fiğin in  akta rım ı için  ku llan ılab ilecek, kablolu  ve  kablosuz b ilgisayar ağla rın ın  uygulanm ası için  kurum sa l m üşte rile r ta ra fından  sa tın  a lınan  
donanım ) içe rir.

3) Uygulama geliştirme ve dağıtım hariçtir. Uygulamaları (Ticari uygulam a yazılım ı, b ir endüstride  veya  iş işlevinde  be lirli iş  süreçle ri se tle rin i o tom atikleştirm ek, organizasyonlarda grupla rı 
veya  b ireyle ri daha  üre tken  ha le  ge tirm ek veya  eğitim i veya  ve rile ri desteklem ek için  tasarlanm ış ticari, endüstriye l ve  tekn ik program ları ve  kod  se tle rin i içe rir.) ve  sistem altyapısı yazılımını 
(Hem  sanal o lm ayan  a ltyapı donanım  kaynakların ın  üst seviye  uygulam a ge liştirm e  ve  dağıtım  yazılım ı ile  uygulam a yazılım ın ı barınd ırm asına  olanak tan ıyan  tem e l yazılım  ka tm anları için  hem  de  
yapılandırm a, kontrol, o tom atikle ştirm e , paylaşm a ve  ilgili kaynakların  he te rojen  uygulam alarda  ve  ku llan ıcı grupla rında  kullan ılm ası için  ku llan ılan  sanallaştırm a ve  yöne tim  yazılım ın ı sağlayan  
yazılım  ve  SaaS çözüm le rin i içe rir.) içe rir.

4) BT h izm etle rin i içe rm ez ve  donanım  ve  yazılım  pazarların ın  be lirli b ir kısm ını içe rir. 
5) 2020 ve  2021 ve rile ri pazar tahm inid ir.
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Özel Kategorile r 2020 Kırılım ı
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Kategoriler 202013

(Milyon Dolar)

Gelenekse l PC1 1.687

Çevrese l Donanım 2 212

PC Monitö r3 185

Table t4 515

Kurum sa l Ağ Donanım ı5 390

Harici Depolam a Sistem i6 147

IaaS7 94

Alt Segm ent Sunucu 8 180

Orta  Segm ent Sunucu 9 53

Üst Segm ent Sunucu 10 22

Uygulam ala r11 481

Sistem Altyap ısı Yazılım ı12 316

Toplam BT Harcaması 13 4.282

1) Mikroişlem ci tabanlı gene l am açlı, tek ku llan ıcılı bağlı çevre  b irim le rin i destekleyebilir ve  yüksek 
düzeyde  b ir d ilde  program lanabilir b ir m akine .

2) İçe riği yakalam ak, yazdırm ak veya  görüntü lem ek için  b ir b ilgisayara , d ijita l kam eraya , kam era lı 
te le fona  veya  hafıza  kartına  bağlanan  donanım  teknolojile ri grubu .

3) Kişise l b ilgisayarlarla  ku llan ım  için  tasarlanm ış tüm  (ka tot ışın  tüpü  [CRT] ve  sıvı krista l ekran  [LCD]) 
ekran la rı içe rir.

4) ta şınabilir, ba ta rya  ile  ça lışan  b ilgisayard ır. Ya  yazı tab le ti form unda yani sürekli klavyeye  takılı 
o lm adan  ya  da  bu  cihazlara  özgü  klavye  eklendiği zam an b ir notebook PC gib i ça lışab ilecek ikisi b ir 
a rada  form unda  olan  cihazlard ır.

5) Veri ve  se s tra fiğin in  aktarım ı için  ku llan ılab ilecek, kablolu  ve  kablosuz b ilgisayar ağla rın ın  
uygulanm ası için  kurum sa l m üşte rile r ta ra fından  sa tın  a lınan  donanım .

6) "Ayrıştırılm ış" depolam a tan ım ına  uyan  b ir uygulam a sunucusunun d ışındaki tüm  kurum sa l 
depolam a sistem le ri. Ayrıştırılm ış te rim i, ve ri ka lıcılığı ve  daha  yüksek düzeyde  ve ri h izm etle ri 
sağlam ak için  o luşturu lan  ve  dağıtılan  öze l depolam a sistem lerin i ifade  ede r.

7) Gene l bu lu t h izm etle ri sunum u için  ye te rlilik krite rle ri ile  tan ım landığı şekilde  tem e l depolam a, 
ağla r ve  sunucula rın  b ir h izm e t o la rak sağlanm ası.

8) Orta lam a sa tış değe ri 25.000 ABD dola rın ın  a ltında  olan  tüm  sistem ler.
9) Orta lam a sa tış değe ri 25.000 - 249.999 ABD dola rı o lan  tüm  sistem le r.
10) Orta lam a sa tış değe ri 250.000 $ + olan  tüm  sistem le r.
11) Ticari uygulam a yazılım ı, b ir endüstride  veya  iş işlevinde  be lirli iş  süreçle ri se tle rin i 

o tom atikle ştirm ek, organizasyonlarda  grupla rı veya  b ireyle ri daha  üre tken  ha le  ge tirm ek veya  
eğitim i veya  ve rile ri desteklem ek için  tasarlanm ış ticari, endüstriye l ve  teknik program ları ve  kod  
se tle rin i içe rir.

12) Hem  sana l o lm ayan  a ltyapı donanım  kaynakların ın  üst seviye  uygulam a ge liştirm e  ve  dağıtım  
yazılım ı ile  uygulam a yazılım ın ı barınd ırm asına  olanak tan ıyan  tem e l yazılım  ka tm anları için  hem  
de  yapılandırm a, kontrol, o tom atikleştirm e , paylaşm a ve  ilgili kaynakların  he te rojen  uygulam alarda  
ve  ku llan ıcı grupla rında  kullan ılm ası için  ku llan ılan  sana llaştırm a ve  yöne tim  yazılım ın ı sağlayan  
yazılım  ve  SaaS çözüm le rin i içe rir.) 

13) 2020 ve rile ri pazar tahm inid ir.
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Ana Kategorile r için 2024 Tahm ini
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Kategoriler 2024
(Milyon Dolar )

5 Yıllık Bileşik Büyüme 
Oranı (2019 -2024)

Cihazla r1 2.306 5,3%

Altyap ı2 1.023 5,3%

Yazılım 3 985 6,9%

Toplam BT Harcaması 4 4.314 5,6%

A) Sabit yıllık ö lçüm , ABD dola rı ha rcam aları için  ku llan ılır. Tüm  yılla ra  a it tüm  değerle r, baz yıla  a it orta lam a döviz kuru  e sas a lınarak, tek b ir döviz kuru  ile  dönüştürü lür. Bu , değe r (yıllık sab it) 
görünüm ündeki yıllık büyüm enin , döviz kuru  oynaklığı ve  da lga lanm adan  e tkilenm em esin i sağlar. Mevcut ve rsiyonda, pazar 2019 orta lam asına  (5,6836 TL / US $) göre  dönüştürü lm üştür.

1) Cep telefonları hariçtir. Geleneksel PC (Mikroişlem ci tabanlı gene l am açlı, tek ku llan ıcılı bağlı çevre  b irim le rin i destekleyebilir ve  yüksek düzeyde  b ir d ilde  program lanabilir b ir m akine ), tablet
(taşınabilir, ba ta rya  ile  ça lışan  b ilgisayard ır. Ya  yazı tab le ti form unda yani sürekli klavyeye  takılı o lm adan  ya  da  bu  cihazlara  özgü  klavye  eklendiği zam an b ir notebook PC gib i ça lışab ilecek ikisi b ir 
a rada  form unda  olan  cihazlard ır.), PC monitör (kişise l b ilgisayarlarla  ku llan ım  için  tasarlanm ış tüm  (ka tot ışın  tüpü  [CRT] ve  sıvı krista l ekran  [LCD]) ekran la rı içe rir.), ve  çevresel donanım 
ekipm anları (içe riği yakalam ak, yazdırm ak veya  görüntü lem ek için  b ir b ilgisayara , d ijita l kam eraya , kam era lı te le fona  veya  hafıza  kartına  bağlanan  donanım  teknolojile ri grubu .) içe rir.

2) Telekom ekipmanları hariçtir. Sunucu , depolama , IaaS (gene l bu lu t h izm e tle ri sunum u için  ye te rlilik krite rle ri ile  tan ım landığı şekilde  tem e l depolam a, ağla r ve  sunucula rın  b ir h izm et ola rak 
sağlanm ası) ve  kurumsal ağ donanımı (ve ri ve  se s tra fiğin in  akta rım ı için  ku llan ılab ilecek, kablolu  ve  kablosuz b ilgisayar ağla rın ın  uygulanm ası için  kurum sa l m üşte rile r ta ra fından  sa tın  a lınan  
donanım ) içe rir.

3) Uygulama geliştirme ve dağıtım hariçtir. Uygulam aları (Ticari uygulam a yazılım ı, b ir endüstride  veya  iş işlevinde  be lirli iş  süreçle ri se tle rin i o tom atikle ş tirm ek, organizasyonlarda  grupla rı veya  
b ireyle ri daha  üre tken  ha le  ge tirm ek veya  eğitim i veya  ve rile ri desteklem ek için  tasarlanm ış tica ri, endüstriye l ve  teknik program ları ve  kod  se tle rin i içe rir.) ve  sistem altyapısı yazılımını (Hem  
sana l o lm ayan  a ltyapı donanım  kaynakların ın  üst seviye  uygulam a ge liştirm e  ve  dağıtım  yazılım ı ile  uygulam a yazılım ın ı barınd ırm asına  olanak tan ıyan  tem e l yazılım  katm anları için  hem  de  
yapılandırm a, kontrol, o tom atikle ştirm e , paylaşm a ve  ilgili kaynakların  he te rojen  uygulam alarda  ve  ku llan ıcı grupla rında  kullan ılm ası için  ku llan ılan  sanallaştırm a ve  yöne tim  yazılım ın ı sağlayan  
yazılım  ve  SaaS çözüm le rin i içe rir.) içe rir.

4) BT h izm etle rin i içe rm ez ve  donanım  ve  yazılım  pazarların ın  be lirli b ir kısm ını içe rir. 
5) 2024 ve rile ri pazar tahm inid ir.
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IDC’nin  Gene l Pazar Boyutland ırm a Yaklaşım ı
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Görüşülecek şirke tle rin  
liste sin i tan ım lanm ası.Fa
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Ba
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an
gı

ç
İle tişim  liste sin in  gözden  

geçirilm esi ve  ilgili 
şirke tle rde  üst düzey 
ka tılım ın  sağlanm ası.

Kararlaştırılan  şirke t 
liste sin in  ye te rli pazar 

kapsam ı sağlayacağından  
em in  o lunm ası.

Her görüşm e  için  
anke tin  öze lle ştirilm esi.

Veri girişi ve  pazar 
boyutlandırm ada  

ku llan ılacak anke t ve  
exce l m ode lin in  
o luşturu lm ası.

Görüşm ele rin  
ge rçekleştirilm esi ve  

ayrın tılı görünüm , sektöre  
öze l ve rile r, şirke t başına  
önem li faa liye tle rle  ilgili 

b ilgi a lınm asın ın  
sağlanm ası.

Fa
z

2
Ve

ri
 T

op
la

m
a Diğe r b irincil görüşm ele r 

ve  ikincil a raştırm ala r 
yoluyla  şirke tle rden  

sağlanan  b ilgile rin  çapraz 
kontro lünün  sağlanm ası.

İlk tahm inle rden  /  önceki 
rakam lardan  büyük 

değişiklikle rin  
ne tle ştirilm esi. Tahm inle ri 

doğru layan  büyük 
proje le rin  /  ya tırım ların  

ta rtışılm ası.

Fa
z

3
Pa

za
r 

Bo
yu

tla
nd

ırm
a Birincil ve  ikincil 

a raştırm ala r ile  pazar 
boyutlandırm a  m ode lin in  
o luşturu lm ası. İlk pazar 

boyutlandırm a  
tahm inle rin i b ir a raya  

ge tirilm esi

Sektör kırılım ına
ulaşm ak için  sektör 

param etre le rin  
girilm esi.

Çapraz re fe ransla r ve  
benze r pazarla rla  

kıyaslayarak ve rile rin  
doğru lanm ası.

Sektör uzm anla rın ın  
görüşle rin in  yansıtılm ası 
için  pazar boyutlandırm a  

ve rile rin i doğru lam ak 
üze re  kilit sektör 

paydaşla rı ile  ile tişim e  
geçilm esi.
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IDC Hakkında
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BT Alıcıları, Teknoloji Tedarikçileri ve Yatırım
Toplulukları için Eyleme Geçirilebilir Analizler
International Data Corporation (IDC), bilgi teknolojisi, telekomünikasyon 
ve tüketici teknoloji pazarları için piyasa istihbaratının, danışmanlık 
hizmetlerinin ve etkinliklerin önde gelen global sağlayıcısıdır. IDC, 50 yılı 
aşkın süredir, BT profesyonellerine, şirket yöneticilerine ve yatırım 
toplumuna önemli iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak stratejik 
bilgiler sağlamaktadır.
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