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• Uygulam a (Applica tions) ta ra fında , d ijita l dönüşüm  ile  b irlikte  teknoloji destekli iş dönüşüm ü e lde  e tm ek için  kurum sa l yazılım  

çözüm le ri, (ERP) iş sü reçle rin i, uygulam a ortam ların ı ve  ilgili a ltyap ıla rın ı iyile ştirm e le rine  yard ım cı o lacağından , bu  dönüşüm

sürecinde  iş b irliği ve  iş sü rekliliği çözüm le rine  o lan  ta leb in  a rtm asın ı öngörüyoruz. 

• Kurum ların  tüm  yen i teknolojile rin  tem e linde  ve rin in  ya ttığı ge rçeği ile  yola  çıkm ası, ve ri m ükem m eliye tçiliği ve  ve ri yöne tim i 

üze rine  tüm  yazılım  çözüm le rin in  uygulanm asın ı h ızland ıracaktır. 

• Müşte ri m em nuniye ti, (Custom er 360) gib i kavram ların  daha  da  önem  kazanm aya  başlam asıyla , öze llikle  pandem i sonrası değişen  

dünyada  CRM gib i a raçla ra  o lan  ya tırım la r h ızlanarak devam  edecektir. 

• Kurum ların  d ijita l ekonom iye  geçişin in  tem elinde , bu lu ttan  en  iyi şekilde  yara rlanm ak ya ttığından  ölçekleneb ilirliği, uygun  m aliye tli 

o lm ası gib i avan ta jla rıyla , öze llikle  pandem i sonrası, “on  prem “ çözüm le re  nazaran  bu lu t p la tform larına  cidd i b ir ta lep  göste riliyor. 

• “Ransom ware“ sa ld ırıla rın ın  a rtm asıyla , kurum ların  ve rile rin i korum a am açlı “da ta  p rotection ve  rep lica tion“ çözüm le rine  

yöne lm esin i öngörüyoruz. 

• Konteyne r m im arile rin in  ku llan ım ı ile  b irlikte  “pe rsisten t storage” ih tiyacın ı ka rşılam ak am acıyla  kon teyner orkestrasyonu ile  

en tegrasyonu  sağlayan  yazılım lara  o lan  ta lep  a rtacaktır. 
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• Bulu t teknolojile rin in  ku llan ım ın ın  yaygın laşm ası ile  b irlikte  bu lu t ekonom isinden  fayda lanm ak isteyen  kurum ların  bu lu tta  ve ri 

a rşivlem esi gib i çözüm le re  yöne lm esi beklenm ekted ir. 

• Kurum lar kritik iş yükle rin i h ib rit veya  çoklu  bu lu t ortam ına  akta rm aya  başlad ıkça , bu lu t a ltyap ısın ın  güven liğin i sağlam ak da  

kurum lar için  kritik ha le  ge liyor.

• Bölgedeki ve ri güven liği ve  gizlilik düzen lem ele rindeki h ızlı a rtış, kurum larda  uygulanan  güven lik kon trolle rin i yen iden  düşünm eye  

zorluyor. Geçen  yıl h ızlanan  d ijita l dönüşüm  girişim le ri neden iyle  yaşanan  uygulam a pa tlam ası, kurum ları güven lik stra te jile rin i

pozitif an lam da  e tkiliyor.

• Gelecekte , CISO'la r, pandem i sürdüğü  sürece , ça lışan  ve  m üşte ri b ilgile rin in , kurum sa l ve rile rin  ve  BT a ltyap ısın ın  korunm asın ı 

sağlam ak için  çoğunlukla  uç nokta  güvenlik kon trolle rine , m obil cihaz güvenliğine , ağ güvenliğine  ve  kim lik ve  e rişim  yöne tim ine

odaklanacak. DDoS a takla rı, devam  eden  COVID-19 sa lgın ı sırasında  güven lik ekip le rin in  karşılaştığı b ir başka  zorluk ola rak 

karşım ıza  çıkacak. 

• Yeni norm al, kurum ları VPN lisansla rına  ya tırım  yapm aya , güven lik duvarı (Firewall) kura lla rın ı gözden  geçirm eye  ve  yen i m obil 

güven lik stra te jile ri tan ım lam aya  zorlayacaktır. Ayrıca  e rişim  kontrolünü  sıkılaştıran  a raçla r o la rak çok faktörlü  kim lik doğru lam a ve  

ayrıca lıklı e rişim  yöne tim i (PAM) ön  p lana  çıkm ıştır. Kurum larda  VPN kullan ım ın ın  a rtm asıyla , PAM'ye  olan  ta lep  a rtm aya  devam

edecektir.
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• Türkiye  PC pazarı hem  ade t hem  de  ciro  bazında  2020 yılında  güçlü  b ir büyüm e yaşad ı. Kurum sa l PC pazarı ade t bazında  %15.3 
büyürken , tüke tici pazarı %50 büyüm e göste rd i.

• 2020 yılında ; pandem i koşu lla rın ın  e tkisiyle  evden  uzaktan  ça lışm a/eğitim /eğlence  neden iyle  top lam  b ilgisayar ta leb inde  cidd i b ir 
ta lep  a rtışı yaşand ı. Kom ponen t sıkın tısı ve  tedarik zinciri ta ra fında  yaşanan  zorlukla r he r ne  kadar pazarın  gene l potansiye line  
u laşm asın ı enge lle se  de , m asaüstü  pazarı ciro  bazında  %20,3 büyürken , d izüstü  b ilgisayar ta ra fında  ise  yıllık bazda  % 45 büyüm e 
ge rçekleşti.

• Kurum sa l b ilgisayar sa tışla rı ta ra fında  yıl boyunca  finans (bankacılık), ü re tim , ene rji, kam u, hold ing gib i çeşitli segm entle rde b irçok 
proje  te slim  ed ild i.

• IDC taksonom isine  göre  "Diğe rle ri" a ltında  sayılan  Kendin  Yap(Toplam a Bilgisayar) ka tegorisi, COVID-19 dönem i sırasında  öze llikle  
Oyun  Bilgisayarla rı ta ra fında  a rtan  m uazzam  ta lep le  b irlikte  cidd i büyüm e yaşad ı. 

• IDC, 2019-2024 a rasındaki tahm in  dönem inde  top lam  b ilgisayar pazarı için  ılım lı b ir b ile şik büyüm e oran ı öngörm ekted ir.

• Evden  ça lışm a  ve  uzaktan  eğitim  neden iyle  tüke tici ve  eğitim  segm entle rinde  benze ri görü lm em iş b ir şekilde  ta lep  yaşand ı, bu  
ta lep  tab le t ta ra fına  da  o lum lu  b ir şekilde  yansıd ı. Tab le tle r, 2020 yılında  üç hane lik yıllık ciro  a rtışı kayde tti. 

• Tüke tici segm entindeki tab le t ade tle ri yıllık %55,9 büyüm e göste rirken , kurum sa l tab le t ade t bazında  % 308,1 büyüm e kayde tti.
Tüm  son  ku llan ıcı segm entle ri tab le t ta ra fında  güçlü  b ir büyüm e göste rd i, ancak yıllık bazda  eğitim , kam u ve  çok büyük 
organ izasyonla r (ve ry la rge  business) segm entle ri en  h ızlı büyüyen  segm entle r o ldu . 



• Pandemi koşullarında, hem uzaktan çalışma hem de uzaktan eğitim koşulları, PC tarafında karşılanamayan ya da daha uygun 
maliyetli bir çözüm olması nedeniyle de bir kısım talebin dizüstü bilgisayar yerine tablet tarafına kaymasına neden oldu. 

• IDC 2019-2024 tablet pazarı gelecek tahminlerinde, hem tüketici tarafında devam eden talep hem de kurumsal segmentte artan 
adaptasyon nedeniyle tablet pazarı rakamlarının destekleneceğini öngörmektedir. 

• IDC, 2019-2024 yılları arasında Türkiye kurumsal altyapı pazarı için ciro bazında % 5,3'lük bileşik büyüme oranı öngörmektedir. IDC 
kurumsal altyapı pazarı toplam cirosu; sunucu, harici depolama, kurumsal ağ ve hizmet olarak altyapı teknoloji segmentlerini 
içermektedir.

• Hizmet olarak altyapı ve Opex odaklı satın alma modeli tarafındaki talep pandemi koşulları nedeniyle de desteklendiği için, e n 
güçlü büyümenin hizmet olarak altyapı (IaaS) segmentinde yaşanacağını öngörmektedir. 

• IDC; kurumsal ağ altyapı yatırımları için 2019 -2024 yılları arasında orta ölçekte bir bileşik büyüme oranı beklemektedir. Özelli kle 
bağlantı için yüksek düzeyde hizmet sağlamak ve sürdürmek için telekom başta olmak üzere farklı sektörlerde oluşan talebin bu
taraftaki yatırımları desteklemesi öngörülmektedir. Covid -19 sürecinde yaşanan zorluklar da iş sürekliliği ve esnek -çevik iş 
m ode lle rin i desteklem ek ad ına  “ağ dönüşüm ü” ya tırım la rın ı te tiklem ekted ir.

• IDC; In te l taban lı o lm ayan  (non -x86) sunucu la rdaki aza lan  pazar ve  yen i nesil teknolojile re  (h ipe rbü tün leşik, bu lu t, 3. pa rti 
h izm etle r vs.) kayan  ta lep  neden iyle , sunucu  pazarı 2019-2024 b ile şik büyüm e oran ı için  nega tif b ir büyüm e öngörm ekted ir. 
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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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