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1. Sektörde öne çıkan teknolojiler
Sektörde öne çıkan teknolojiler

Sektörde Öne Çıkan Teknolojiler
5G ve fiber internet, bulut bilişim, yapay zeka, nesnelerin interneti, blokzincir, dijital gerçeklik, siber güvenlik ve veri
gizliliği teknolojileri, yeni alt teknolojileriyle gelişmeye ve sektörel kullanım alanlarını çeşitlendirmeye devam etmektedir.

5G ve fiber internet

Bulut bilişim

Yapay zeka

Dijital Gerçeklik

Bağlantı teknolojisine göre
incelendiğinde 5G kullanım oranının
globalde 2025 yılına kadar %25’e
ulaşması beklenmektedir.
Öne çıkan alt teknolojiler:
• Ağ dilimleme
• 5G sabit kablosuz erişim (5G FWA)

Bulut bilişim pazarındaki yıllık gelir
artışlarının 2021’den 2025’e yüzde
30’un üzerinde seyredeceği
öngörülmektedir.
Öne çıkan alt teknolojiler:
• Akıllı uç bilişim
• Çoklu bulut

Global yapay zeka pazar
büyüklüğünün 2025 yılına
gelindiğinde 391 milyar USD’ye
ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Öne çıkan alt teknolojiler:
• Karar zekası (DI)
• Derin öğrenme (DL)

Global sanal gerçeklik ve artırılmış
gerçeklik pazar büyüklüğünün 2024
yılına gelindiğinde 73 milyar USD’ye
ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Öne çıkan alt teknolojiler:
• Metaverse (sanal evren)

Blokzincir

Nesnelerin interneti

Siber güvenlik ve veri gizliliği

Küresel Blokzincir Araştırması’na göre
katılımcıların %76’sı ise gelecek 5-10 yıl
içinde dijital varlıkların para birimlerinin
yerini alacağını düşünmektedir.
Öne çıkan alt teknolojiler:
• Tokenizasyon
• Değiştirilemez varlıklar (NFT)

Bağlantılı nesnelerin sayısının
2025 yılına kadar 16,4 milyar
seviyesine ulaşması beklenmektedir.

Global bilgi güvenliği ve risk yönetimi
harcamalarının 2025 yılında 221 milyar
USD’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Öne çıkan alt teknolojiler:
• Nesnelerin interneti özellikli
uygulamalar ve yazılımlar
• BT, OT ve MT orkestrasyonu

Öne çıkan alt teknolojiler:
• Siber fiziksel sistemler (SFS)
• Uygulama güvenlik gereksinimleri ve
tehdit yönetimi (ASRTM) araçları

© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
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5G ve fiber
internet

Dünyada Mobil Ağ Kullanımı
2011 yılında mobil ağlar üzerinden taşınan mobil veri trafiği günümüzde yaklaşık olarak 300 katına ulaşmıştır. Hizmet
sağlayıcılar, artmaya devam eden veri akışının daha kaliteli gerçekleştirilmesi adına 5G yatırımlarına hız kazandırmıştır.
Mobil internet abone sayısı ve penetrasyon oranı

Bağlantı teknolojisine göre kullanım oranları*
4G

2021

4,2 milyar

2025

5,0 milyar

Yıllık bileşik
büyüme
oranı: %4,5

%53

5G

2021

2021

%58

%8

%60
2025

%55
2025

%25

Operatör gelirleri ve yatırımlar
Toplam gelirler
2021

1,08 trilyon USD

Operatör yatırımları

620 milyar USD
2022

2025
Kaynak: Ericsson, GSMA
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
*Lisanslı hücresel nesnelerin interneti hariç tutularak hesaplanmıştır.

1,16 trilyon USD

2025

%85’i 5G yatırımı
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5G: 5. Nesil Mobil Ağ
5G teknolojisinin sahip olduğu özellikler, dijital tüketicilere, işletmelere ve endüstri oyuncularına yeni yetkinlikler
kazandırarak yeni cihazların, iş modellerinin ve uygulamalarının önünü açmaktadır.
Geliştirilmiş genişbant
eMBB (Geliştirilmiş Mobil Genişbant) operatörlerin özellikle bant
genişliği açısından fiber ağlara benzer deneyime sahip mobil
hizmetler sunmasını sağlamaktadır.

5G teknolojisi kullanıcılarına
düşük gecikme süresi, birim
zamanda yüksek işlem sayısı ve
kullanım seviyesi
sağlamaktadır.
Yüksek dijitalleşme oranına
sahip endüstrilerin (otomotiv,
akıllı ulaşım, sağlık, enerji vb.)
özel bağlantı ihtiyaçlarını
karşılaması açısından büyük
önem kazanmaktadır.

Kaynak: Deloitte Analizi
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

Düşük gecikmeli iletişim
uRLLC (Ultra Güvenilir ve Düşük Gecikmeli Servisler) ile gecikme
sürelerinin kritik olduğu senaryolarda bağlantı gecikmeleri yüksek
oranda azaltılabilmektedir.

Önemli
Özellikler

Yüksek cihaz kullanım yoğunluğu
mMTC (Büyük Makine Tipi İletişim) maliyetleri düşük tutup enerjiyi
etkin kullanırken daha geniş alanın kapsanmasını ve iç mekandaki
penetrasyonun artırılmasını mümkün kılmaktadır.

Ağ dilimleme
5G, operatörlerin çeşitlilik arz eden hizmet gerekliliklerini karşılamak
için tek bir ağ altyapısı üzerinden bağımsız ağ dilimleme yapmasını
mümkün kılarak ile bugüne kadar yapılmayan bir konseptin hayata
geçirilmesini sağlamaktadır.
7

Ağ Dilimleme
Ağ dilimleme farklı hız, gecikme ve güvenlik gereklilikleri olan hizmetler için mantıksal olarak ayrılmış ağ parçaları sunar
ve hizmet türlerini optimize eder. Sağladığı hizmet hızı ve esnekliği ile iş modeli inovasyonlarını tetikler.

Genel Ağ

Özel Ağ

Ağ Dilimleme

• Geniş bir kapsama
alanına sahiptir.
• Herkese açık olan ağ
farklı kullanıcılar
tarafından paylaşılır.
• Ağ paylaşımı
gecikmelere ve
genişbant sorunlarına
yol açabilir.

• Kullanıcıya özel ağ
kurulur.
• Yüksek yatırım,
operasyon ve bakımonarım harcamalarına
ihtiyaç duyar.
• Tek kullanıcı olması
nedeniyle bağlantı ve
güvenlik sorunları
yaşanmaz.

• Ortak paylaşılan bir
fiziksel altyapının
üzerinde birden fazla
mantıksal ağ
oluşturulur.
• Genel ağın geniş
kapsama alanını ve özel
ağın bağlantı kalitesi ve
güvenliğini sunar.
• Kullanıcılarına hız ve
esneklik sağlar.

Kaynak: Ericsson, Huawei
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

Toplam adreslenebilir ağ dilimleme
pazarın %90’ı 2030 yılına kadar %46
büyümesi beklenen 6 sektörden
oluşmaktadır:
o Üretim
o Kamu
o Enerji ve altyapı
o Sağlık hizmetleri
o Medya ve eğlence
o Taşımacılık ve ulaşım
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5G Sabit Kablosuz Erişim (5G FWA)
Sabit kablosuz erişim, sabit kullanım noktalarına kablosuz ağ üzerinden sunulan bir yüksek hızlı bağlantı hizmetidir. 5G
teknolojisinden önce kullanılmaya başlanmış ancak 5G ile hizmet performansının yükselmesi tercih edilirliğini artırmıştır.
Yıllara göre FWA bağlantı sayıları*, 2020-2026 (milyon adet)
FWA genellikle kablolu
internet hizmetinin
bulunmadığı veya
götürülemediği yerleşim
bölgelerine (dağ, orman, ada)
internet bağlantısı sağlamak
için kullanılmaktadır.

5G ile daha geniş spektruma
ve ağ altyapısına sahip olan
FWA, kablolu fiber internet
ile rekabet eder düzeyde
bağlantı performansına
ulaşmıştır.

%2

%4

Kaynak: Deloitte
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
*Ericsson, Statista, ABI Research kaynaklarına dayanarak Deloitte tarafından oluşturulmuştur.
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Türkiye’de 5G ve Fiber İnternet
Türkiye’deki mobil abone sayısı ve abonelerin ortalama internet kullanımları artarken genişbant internet ve 5G
teknolojilerinin gelişimi için kritik öneme sahip fiber altyapı yaygınlığının artırılmasına yönelik yatırımlar sürmektedir.

•

işletmecilerin toplam sabit genişbant pazarı

Fiber

•

2021 yılında, Türkiye’de fiber internet sunan

yaklaşık 86,2 milyona ulaşırken mobil internet
5G

aboneliklerinden aylık ortalama veri kullanımı

içindeki payı %26,7 olarak gerçekleşirken fiber

11 GB olarak gerçekleşmiştir.

internet abone sayısı ise 4,8 milyonu
geçmiştir.
•

Fiber altyapı açısından ise, bir önceki yılın aynı
döneminde yaklaşık 425 bin km olan fiber
altyapı uzunluğu, 2021 yılı dördüncü çeyrek
döneminde 471 bin km uzunluğunu geçmiş ve
yaklaşık %11 oranında artış gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTK, GSMA
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

2021 yılında, Türkiye’deki mobil abone sayısı

•

2021 yılında mobil abonelerin %80’i 4G
teknolojisinden faydalanırken bu oranın 2025
yılında 4G’den daha eski teknolojilerden pay

alarak %84’e ulaşacağı ve yerli imkanlar ile
geçiş için çalışmalarına devam edilen 5G
teknolojisinin ise %14 oranında bir pay alacağı
öngörülmektedir.
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Bulut bilişim

Bulut Bilişim
Bulut bilişim; veri depolama, işlem gücü, yazılım benzeri bilişim kaynaklarının internet üzerinden ihtiyaç duyulduğu anda
ve ihtiyaç duyulduğu süre boyunca kullanılmasına imkan sağlayan sistemlerdir.
3 farklı şekilde yaygın kullanımı mevcuttur:

GENEL BULUT

ÖZEL BULUT

HİBRİT BULUT

• Tüm donanım, yazılım ve diğer destekleyici
altyapılar 3. parti bulut hizmeti sağlayıcısına
aittir ve onun tarafından yönetilir.
• Genel bulut kullanıcıları internet tarayıcılarından
hızlı bir şekilde ve anlık olarak buluta ulaşabilir.
• Yasal kısıtların görece az olduğu sektörlerde
küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur.

• Kurumlara özel bulut bilişim kaynaklarıdır.
• Tercihe bağlı olarak bulut sağlayıcılarında veya
şirketlerin kendi veri merkezlerinde saklanabilir.
• Kaynaklar üzerinde daha fazla denetim sağlar ve
çok kullanıcılı yapıdan kaçınmayı sağlar.
• Yasal düzenlemelerin görece yoğun olduğu finans
vb. sektörlerin kullanımına uygundur.

• Özel bulut ve genel bulutun birleştirilmesiyle elde
edilen çözümdür.
• Şirketler verilerini ve uygulamalarını hibrit ortamda
paylaşabilir.
• Firmalar hibrit bulutla daha esnek olabilir ve farklı
yayılım seçenekleriyle mevcut altyapılarını,
güvenliklerini ve maliyetlerini optimize edebilirler.

• Örneğin, e-posta benzeri düşük güvenlik
gereksinimine sahip ve yüksek hacimli ihtiyaçlar
için genel bulut kullanılması önerilmektedir.

• Örneğin, finansal raporlama vb. gizli bilgi içeren
ve iş açısından kritik olan ihtiyaçlar için
kullanılması önerilmektedir.

• Örneğin, bankacılık, finans, devlet ve sağlık
hizmetleri vb. son derece hassas verilerle çalışan
sektörler için hibrit bulut tercih edilebilmektedir.

Kaynak: Deloitte Analizi
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
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Bulut Bilişimin Sunduğu Faydalar
Bulut sistemler sundukları maliyet avantajı, esneklik ve güvenilirlik gibi faydalar neticesinde daha fazla tercih edilmekte
ve pazardaki yıllık gelir artışlarının pazardaki yıllık gelir artışlarının yüzde 30’un üzerinde seyredeceği öngörülmektedir.

MALİYET AVANTAJI

ESNEKLİK

PERFORMANS

Donanım ve yazılım satın alma,
şirket içi veri merkezleri kurma ve
çalıştırma vb. yatırım giderlerini
ortadan kaldırır.

Esnek ölçeklendirme olanağı
sunarak ihtiyaç duyulan anda ve
istenen coğrafi konuma hizmet
sunabilir.

En son sürüm veri merkezlerinin
ağında çalışarak uygulamalarda
daha düşük ağ gecikme süresi ve
yüksek performans sunar.

© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

GÜVENİLİRLİK

GÜVENLİK

Verileri bulut sağlayıcısının
ağındaki birden fazla konumda
güvenle yedekler ve olağanüstü
durum kurtarmasını kolaylaştırır.

Güvenlik konusunda çeşitli ilkeler,
teknolojiler ve denetimler sunarak
verileri, uygulamaları ve altyapıyı
olası tehditlere karşı korur.
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Akıllı Uç Bilişim
Uç bilgi işlem; verilerin daha hızlı, gerçeğe yakın zamanlı toplanması ve analiz edilmesi için verilerin oluşturuldukları yere
yakın bir şekilde işlenmesini ve depolanmasını sağlayan bağlı sistemler ve cihazlar grubudur.
Akıllı uç bilişimden en çok faydalanan sektörler

•
•
•
•
•
•

Enerji ve altyapı
Endüstriyel üretim
Ulaşım ve lojistik
Akıllı şehirler, evler, binalar
Sağlık
Tarım

Akıllı uç bilişim global ve Türkiye pazar büyüklüğü, 2020-2028

YBBO
%38

2020

2028

4,7 milyar USD

61,1 milyar USD

Global

Hızla gelişen kullanım alanları
•

•

2028 yılına kadar telekomünikasyon ve
sağlık alanlarında akıllı uç bilişime yapılan
yatırımların hızla artması beklenmektedir.
Endüstriyel nesnelerin interneti ve akıllı uç
bilişim altyapısının kullanımıyla üretimin
dijital dönüşümü devam etmektedir.

Kaynak: Barnes Reports, Grand View Research
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

2020

2027

17,6 milyon USD

67 milyon USD

Türkiye

YBBO
%21
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Çoklu Bulut
Çoklu bulut, bulut altyapısı özelliklerini ve harcamalarını optimize etmek isteyen kurumlar için iki veya daha fazla işbirliği
içerisinde olan bulut sağlayıcılarından alınan çeşitli bulut hizmetleri ve yazılımlarını birleştirme ve tüm bulutlara kolayca
erişebilme yaklaşımıdır.
Sektör oyuncularına etkileri nelerdir?
o Farklı özellikler ve hizmetler sayesinde verilerin en uygun
ortama esneklikle yerleştirilmesi
o Farklı bulut sağlayıcılarından hizmet alınması nedeniyle
riskin dağıtılması ve gelişmiş güvenlik sağlanması
o İşletmelerin kullanım maliyetlerini kolayca takip edebilmesi
ve rekabetçi fiyatlandırmadan yararlanabilmesi
o Belirli hizmetler için tek bir satıcıya bağlı olunmaması
o Farklı bulutların esneklik özelliği sebebiyle, daha inovatif ve
çevik ortama sahip olunması
Kullanım alanları nelerdir?
o Veri yedeklemesi ve arşivlemesi
o Uyum sağlama
o Yapay zeka ve makine öğrenmesi
o Yazılım geliştirmeleri
o Verilerin depolandığı buluta erişim ekleme için kümeleme
Kaynak: Forbes, IDG, Oracle
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

İşletmelerin %71’i hız iyileştirmeleri, %63’ü
daha fazla esneklik, %57’si ise 1 numaralı
neden olarak iyileştirilmiş müşteri desteği için
bulut bilişim teknolojilerini tercih etmektedir.
Bir bulut hizmeti sağlayıcısının araştırmasına
göre müşterilerinin %73’ü iki veya daha fazla
bulut kullanmaktadır. 2024 yılına kadar
kurumların %81’inin çoklu bulut kullanması
beklenmektedir.
Yönetim, altyapı, güvenlik ve ağ oluşturma
konularını kapsayan birden fazla bulutun tek bir
işlevsellik altında birleştirilmesi yaklaşımının ise
karmaşıklığın ve riskin azaltılması için gelecek
dönemde yaygınlaşması beklenmektedir.
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Türkiye’de Bulut Bilişim
Global trendlere paralel olarak Türkiye’de de bulut bilişime talep artmaktadır. Artan bulut kullanımı veri güvenliği
endişeleri ve veri lokalizasyonu konusunu beraberinde getirmektedir.

Şirketler, sektörlerine bağlı olarak KVKK
(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
haricinde BTK, SPK, BDDK ve diğer
kurumların veri konusunda belirlediği
sınırlamalara tabidir.
Son mevzuat ve yönetmeliklere göre
veri güvenliği endişeleri nedeniyle
kişisel verilerin Türkiye’de bulunan veri
merkezlerinde saklanması zorunlu
tutulmaktadır.

Kaynak: Deloitte Analizi, IDC
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

Özellikle yurt dışında ve Türkiye’de
faaliyet gösteren şirketler, ortak sistem
kullanımı, süreçlerin merkezi ekipler
tarafından yönetilmesi benzeri
nedenlerle yurt dışına veri aktarımına
ihtiyaç duymaktadır.
Bu nedenlerin yanı sıra birçok şirket
yurt dışı merkezli bulut bilişim hizmet
sağlayıcılarından hizmet aldığı için
operasyon ve regülasyonlara uyum
konularında sorunlar yaşayabilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
hazırlanan “Kişisel Veri Güvenliği
Rehberi”nde bulut sistemlerinde kişisel
verilerin depolanması ve kullanımı sırasında,
• Kriptografik yöntemlerle verilerin
şifrelenmesi
• Bulut ortamlarına şifrelenerek atılması
• Mümkün olduğu durumlarda özellikle
hizmet alınan her bir bulut çözümü için
ayrı ayrı şifreleme anahtarları
kullanılması
gerektiği vurgulanmaktadır.
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Yapay zeka

Global Yapay Zeka (AI) Pazarı
Yapay zeka teknolojileri, doğası gereği insan yönlendirmesine ihtiyaç duyulan karar alma, ses tanıma, görsel algılama ve
dil çevirisi benzeri görevlerde programlama sistemlerinin gelişmesiyle insana gerekliliğin azaltılmasını sağlamaktadır.
Global yapay zeka pazar büyüklüğü, 2017-2028 (milyar USD)

998
YBBO
%40
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25

40
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197
94 137

279

Global yapay zeka pazar büyüklüğünün sektörel payları ve
dağılımı, 2021 (milyar USD)
Diğer

734
539

391

Reklamcılık ve medya

12,4
(13,3%)

Hukuk

16
(17,1%)

3,2
(3,4%)
Tarım

6
(6,4%)

201720182019202020212022202320242025202620272028
Global yapay zeka pazar büyüklüğü tahmini yıllık bileşik büyüme oranları,
2021-2028

%40

%49

Tüm çözümler
(donanım, yazılım, hizmetler)

Yapay zeka hizmetleri

Kaynak: Grand View Research
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

15,9 Finansal
(17,0%) hizmetler

8,5
Üretim (9,1%)

9,5
(10,2%)
Büyüme oranı en yüksek
yapay zeka çözümünün
hizmetler kategorisi
olacağı beklenmektedir.

Otomotiv
ve taşımacılık

9,9
(10,6%)

12,1
(12,9%)
Sağlık hizmetleri

Perakende
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Karar Zekası (DI)
Karar zekası uygulamaları; kurumların ivmelenerek değişen ve karmaşıklaşan iş süreçlerinde hızlı ve hedef odaklı kararlar
alma ihtiyacını, sayısı hızla artan veri kaynaklarından yapay zeka yardımıyla aksiyon alınabilir içgörüler üreterek
karşılamaktadır.
Teknolojik gelişmeler, şirketlerin müşterilerine ve birbirlerine değer üretmesi için yeni fırsatlar yaratırken hızla değişen sektör dinamikleri,
beklentileri yükselen müşteriler, çevik hareket eden rakipler, artan pazar değişkenliği ve büyüyen veri siloları benzeri yeni zorlukları
beraberinde getirmiştir.
Çok kanallı
müşteri
yolculukları

MÜŞTERİLER
EKOSİSTEM
OPERASYONLARI

Abonelikler
Tüketiciye
direkt satış

Aynı gün
teslimat

Elastik
lojistik

Tersine
lojistik
Dinamik
fiyatlama

TEKNOLOJİ

EDI

e-ticaret
patlaması

1990

Kaynak: IDC
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

2000

Mobil
ticaret

Sosyal
ticaret

2010

2020
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Karar Zekası (DI)
Kurumlar karar alma süreçlerinde insanların ve yapay zekanın bir arada çalışmasıyla hedeflenen çıktıları üretme
potansiyellerini bir üst seviyeye taşımaktadır.
Karar modeli çeşitleri nelerdir?

Yapay zeka ürettiği içgörüler ve
yaptığı veri görselleştirmeleri ile
insanların karar vermesini
sağlar.
Yapay zeka insanlardan bağımsız
olarak karar verir. Otonom sistemlerin
yeni davranış geliştirerek öngörülenin
dışına çıkma riski vardır.

Kurumlara hangi faydaları sunuyor?

İnsana
dayalı
kararlar

Hızlı kararlar alması/aldırması

Makineye
dayalı
kararlar

Yapay zeka ve insanlar sonuca ulaşmak için iş
birliği içinde çalışır. Hibrit model öneriler yapabilir
veya insanlar için aksiyon alabilir. Karar verme
süreçlerindeki sorumluluk oranı değişebilir.

Kaynak: AI Multiple
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

Daha iyi sonuçlar sağlayan daha
doğru kararlar alması/aldırması

Hibrit
kararlar

Önyargı benzeri hataların
ortadan kaldırılması
Sezgi vb. insan yargılarının
faydalarını barındırması
Karar destek ve karar yönetimi
sistemleri arasında bağlantı kurması
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Derin Öğrenme (DL)
Derin öğrenme, insan beyninin “sinir ağları” adı verilen kavramsal modeline dayanır ve makine öğreniminin alt dalıdır.
Derin sinir ağları, girdi veriler ile hedeflenen çıktılar arasındaki kompleks ilişkileri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
Sinir ağları, birbirine bağlanan katmanlardan oluşur. Gizli
katman sayısının artışı sistemin derinliğini artırır ve daha
karmaşık bilgilerin işleme alınması sağlar:

Derin Öğrenme

Analizi
iletir

Çıktı
katmanı

Veriyi
işler

Gizli
katmanla
r

Veriyi
toplar

Kullanım alanları nelerdir?
o Görsele dayalı ürün arama
o Müşteri iç görüleri sunan ekranlar oluşturulması
o Dolandırıcılık faaliyetlerinin tespit edilmesi
o Ticari ve yatırım amaçlı stratejiler geliştirilmesi

Girdi
katmanı

Derin öğrenme, ses, görsel, video benzeri kompleks, zengin
içerikli ve çoklu boyuta sahip büyük veri kümelerinin
işlenmesinde kullanılmaktadır.

Kaynak: Deloitte, World Economic Forum
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

Sektör oyuncularına etkileri nelerdir?
o Farklılaşmayı mümkün kılar, rekabet gücünü geliştirir.
o Operasyonel verimliliği artırır.
o Müşterileri ve çalışanları tutundurmayı sağlar.
o Yeni iş modellerinin ve operasyon modellerinin önünü açar.

Dönüşümsel etki yaratma potansiyeline sahip kararlar
için kullanılabilecek büyük miktarda veri olmasına
rağmen, çoğu kurumun verilerinin yalnızca % 1'inden
daha azının kullanıldığı tahmin edilmektedir.
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Blokzincir

Blokzincir Teknolojisi
Blokzincir teknolojisi ile sistemde gerçekleşen her işlem, ekosistem içerisinde yetkisi olan paydaşların onayına tabidir ve
işlem bilgisi merkezi olmayan bir yapıda tüm paydaşlarda kaydedilerek bir önceki işleme bağlı tutulmaktadır.
Blokzincir nasıl çalışır?

Blokzincir teknolojisi, kriptografi kullanımı ile…
Çoğunlukla merkezi bir yapıya ihtiyaç
duymaz.

İşlemlerin
Kaydedilmesi

Veri Bloklarının
Bağlanması

Blokzincirin
Güçlenmesi

Somut (ürün vb.) veya soyut
(fikir vb.) varlıkların hareketi
işlem olarak ifade edilir. Her
işlem için kaydı tutulması
istenen bilgiler (işlem tarihi,
gerçekleştiren kişi vb.) veri
blokları halinde saklanır.

Varlıkların yerinin veya
sahibinin değişmesi için
gerçekleştirilen işlemler, bir
önceki veri bloğuna
bağlanarak veri zincirleri
oluşturulur. Bloklar, işlem
bilgilerinin ve sırasının
değiştirilmesini ve araya yeni
blok eklenmesini önleyecek
şekilde birbirlerine bağlanır.

Yeni eklenen her bir blok,
önceki bloğu doğrular ve
zinciri güçlendirir. Kötü
amaçlı bir müdahale
yapılmaya çalışıldığında
kolayca fark edileceği için
riski düşürerek ağ üyeleri
arasında güvenli işlemler
yapılmasını ve kayıtlarının
tutulmasını sağlar.

Kaynak: Deloitte, IBM
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

Aynı anda birden fazla noktadan kontrol
edilebilir.

Kurallar dizisi otomatik yürütülür,
operasyonel verimliliği artırır.

Olguların varlığı/statüsü hakkında güvenilir
fikir birlikleri sağlamayı garanti eder.
Veriler, yetkilendirmeler ölçüsünde paydaşlar
ile paylaşılarak işlemlerin tutarlılığı ve
doğruluğu sağlanır.
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Blokzincir Uygulama Alanları
Blokzincir, saklanan verilerin değiştirilememesini garanti altına alması ve paydaşlarına anlık kontrol imkanı vermesi
nedeniyle finansal hizmetler, perakende, lojistik, eğitim, medya ve enerji benzeri birçok sektörde kullanılmaktadır.
Blokzincir teknolojisinin küresel çapta kullanım alanları, 2021

Kurumsal blokzincirler

Güvenli bilgi takası

%45

Dijital para

%44

Varlık takibi ve yönetimi

%40

Dijital kimlik

%40

Regülatif uyum

%36

Finansal akış takibi

%34

Dijital dokümantasyon ve kayıt

%33

Lisanslar ve referanslar

%32

Varlık tokenizasyonu

%32

Ürün tedarik zinciri takibi

%31

Ödeme/ticaret işlemleri

%31

Sözleşme yönetimi

%31

Kurumsal blokzincirler, çoklu kurum etkileşimleriyle ilişkili sorunları
çözmeyi ve dağıtık hesap defteri teknolojileri ile yeni iş modelleri
yaratılmasını kolaylaştırmayı hedefler.
•
Kayıt takibi: Güvenli, eş zamanlıya yakın ve düşük maliyetli bilgi ve
varlık transferlerinin aracısız olarak gerçekleşmesi sağlanır.
•
Dijital varlıklar: Programlanabilir özellikler ile güvenilir ve merkezi
bir yapıya ihtiyaç duymayan ortamda varlıklar saklanılır.
•
Değer aktarımı: Kullanıcı özelinde şifreleme yapılarak bilgilerin
yüksek güvenilirlikle ve düşük maliyetle aktarılmasına olanak
tanınır.
•
Akıllı sözleşmeler: İşlemler parça parça anında doğrulanır ve
sıradaki hareket işlem tamamlanana kadar tetiklenir.

Blokzincirin dönüştürücü etkisi
Deloitte 2021 Küresel Blokzincir Araştırması’na göre
katılımcıların %73’ü kurumların gelecekte rekabetçi olmak
istiyorlarsa blokzincir adaptasyonunun hayati önem
taşıdığına inanırken, %76’sı ise gelecek 5 ila 10 yıl içinde
dijital varlıkların para birimlerinin yerini alacağını ve
fiziksel paranın sonunun geleceğini savunuyor.

N: 1280
Kaynak: Deloitte
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
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Blokzincir Pazar Büyüklüğü
Blokzincir kullanım alanlarının çeşitlenmesi ve farklı sektörlerden oyuncuların teknolojiye ilişkin harcamalarındaki artışlar,
global pazar büyüklüğünde ciddi oranda bir büyüme beklentisi yaratmıştır.
Global blokzincir pazar büyüklüğü, 2021-2026

Sektörlere göre global blokzincir harcamaları, 2020

57 milyar USD
2026
Bankacılık

Diğer

%30

%35

YBBO
%57

%6
6 milyar USD
2021

Kaynak: BCC Research, IDC
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

Perakende

%7

%22
Üretim

Profesyonel
Hizmetler
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Tokenizasyon
Fiziksel varlıkların, finansal araçların veya değerli verilerin önemsiz bir veri ile temsil edilmesi blokzincir üzerinde
tokenizasyon işlemi ile mümkündür. Tokenler, blokzincir üzerinde aktarılarak ilişkili varlığın sahibi değiştirilebilmektedir.
Tokenizasyon, iş süreçleri ve fiziksel varlıklar ile blokzincir
arasında köprü görevini üstlenmektedir.

Çalışma prensibi

• Varlıkların yasalara uygun şekilde
tokenizasyonu sırasında, verilerin
biçimi korunarak veya temsil edecek
şekilde yeni veriler oluşturularak
tokenler ile bağlantısı kurulmaktadır.

• Tokenleştirilen varlığın sahipliği
blokzincir üzerinden takip
edilebilmektedir.

Kaynak: Deloitte, Gartner
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

Faydaları

• Taklit edilemediği veya kopyalanamadığı
için varlık sahipliğini güvenilir şekilde
doğrulamaktadır.

• Blokzincir teknikleri ile karmaşık yasal
süreçlere ihtiyaç duymadan varlıkların kısmi
olarak paylaşılmasına imkan tanımaktadır.
• Gizliliği korunan kişisel verilerin ekosistem
paydaşları ile paylaşılması sektörler içinde
ve sektörler arası değer üretecek
çalışmaların önünü açmaktadır.

Kullanım alanları

• Akıllı sözleşmeler
• Emlak
• E-ticaret
• Finans (kripto-para piyasaları vb.)
• Oyun

• Perakende
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Değiştirilemez Varlıklar (NFT)
Değiştirilemez Varlıklar (NFT), bir benzeri bulunmayan ve oluşturulması mümkün olmayan varlıkların blokzincir teknolojisi
üzerinde varlığa özgün şekilde tanımlanmış bir token çeşididir.
Değiştirilebilir Varlıklar

Değiştirilemez Varlıklar

o

Nitelik ve nicelik (ör: para
miktarı) açısından birbirine
denk varlıklardır.

o

Varlığın özelliklerinin kendine
özgü olması nedeniyle eşsizdir,
denk varlığı oluşturulamaz.

o

Token türü korunarak
bölünebilir, miktarında
değişiklik yapılabilir.

o

Yapısına müdahale edilemez,
bölünemez veya kopyalanıp
çoğaltılamaz.

o

o

Denk varlıklarla kısmi veya
bütünsel olarak ticareti
yapılabilir veya ikame edilebilir.

Kripto paralar, şirket hisseleri
örnek olarak gösterilebilir.

Kaynak: EU Blockchain Observatory & Forum
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

o

o

Hiçbir denk varlıkla ikame
edilmesi mümkün değildir
ancak varlık sahipliği
değiştirilebilir.
Sanat eserleri, fikri mülkiyet
haklar örnek olarak
gösterilebilir.

Değiştirilemez Varlıklar (NFT) çeşitli sektörlerde ve
faaliyetlerde kolaylıkla uygulanabilen doğrulanabilir
dijital sahiplik, özgünlük, izlenebilirlik ve güvenlik
kayıtları oluşturmak için kullanılmaktadır.
•
•
•
•
•

Kripto sanat
eserleri
Dijital
koleksiyonlar
Çevrimiçi oyunlar
Müzikler
Değerli eşyalar ve
araçlar

•

•
•
•

Patentler veya
diğer fikri
mülkiyet hakları
Gayrimenkuller
Lisanslar veya
kullanım hakları
Finansal belgeler
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Türkiye’de Blokzincir Uygulamaları
Türkiye’de blokzincir teknolojileri, kripto para piyasalarında yatırım amacıyla yaygınlaşan kullanımının yanı sıra çeşitli
sektörlerde operasyonel yükün hafifletilmesi, ticari işlemlerin güvenle gerçekleştirilmesi ve marka bilinirliğinin artırılması
hedefleriyle kullanılmaktadır.

Dış Ticaret Finansmanında Blokzincir
• Türkiye’nin lider bankalarından biri, blokzincir
teknolojisi ve akıllı sözleşmeler ile dış ticaret
finansman işlemlerini gerçekleştirmekte ve
ödeme garantisi vermektedir.
• Uygulama ile birlikte uluslararası ticarette
evrak gönderme ve kontrol süreçlerinde
ortaya çıkan operasyonel yükün ortadan
kaldırılarak işlemlerin hızlanması, şeffaflaşması
ve finansal gizlilik sağlanarak süreçlerin
güvenle yürütülmesi sağlanmaktadır.

Kaynak: Deloitte Analizi
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

Tekstil Sektöründe Değiştirilemez Varlıklar
• Türkiye'nin önde gelen bir tekstil firması,
Değiştirilemez Varlıklar (NFT) temalı ürünler
çıkarmaya hazırlanmaktadır.
• Ünlü bir sanatçının dijital koleksiyonunda
bulunan eserlerin, tekstil ürünlerine basılarak
satışa sunulması planlanmaktadır.
• Temalı ürünler ile birlikte yürütülen pazarlama
faaliyetleri sayesinde marka bilirliğinin
artırılması hedeflenmektedir.
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Dijital gerçeklik

Dijital Gerçeklik
Dijital gerçeklik; insanı tasarım odağına alan, sezgilerden ve verilerden yararlanarak oluşan artırılmış, karma ve sanal
gerçeklik teknolojileri aracılığıyla kullanıcılara bütünsel deneyimler sunarak teknoloji ile etkileşimini dönüştürmektedir.
Genişletilmiş Gerçeklik

Fiziksel Gerçeklik

Artırılmış Gerçeklik

Karma Gerçeklik

Sanal Gerçeklik

Fiziksel gerçeklik, hiçbir
dijital unsurun müdahalesi
olmadan kişilerin kendi
duyuları aracılığıyla
çevresiyle etkileşimde
bulunmasıdır.

Artırılmış gerçeklik,
kullanıcının gerçek
dünyadaki ortamı üzerine
dijitalde oluşturulmuş
içerikleri yansıtır.

Dijital içeriklerin ve gerçek
dünyayı kesintisiz şekilde
karıştırarak her iki ortamın
birlikte var olduğu ve
etkileşimde bulunduğu bir
deneyim sunar.

Sanal gerçeklik gerçek
dünyanın yerini alan kapalı
dijital ortamlar yaratır.

Kullanıcı kendisinin ve
gerçek dış çevresinin
farkındadır.

Kaynak: Deloitte
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

Boyutsal farkındalık ve
mimik tanıma için gelişmiş
sensörler kullanır.

Kullanıcıların vücudunu ve
hareketlerini takip ederek
dijital ortamdaki
etkileşimini sağlar.
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Dijital Gerçeklik Kullanım Alanları
Dijital gerçeklik, gerçek dünyanın dijital dünya ile buluşması sonucunda yenilikçi kullanım alanlarını ortaya çıkararak ürün
ve hizmet sağlayıcılara kullanıcıların iş yapış şekillerinden eğlenmelerine kadar birçok deneyimini dönüştürme fırsatı
sunmuştur.

Bağlantı

Bilgi

Öğrenim

Keşif

Eğlence

Kullanıcıların aynı
konumda bulunmadan
uzaktan iletişim
kurmasını, etkileşimde
bulunmasını ve iş birliği
yapmasını sağlar.

Profesyonellerin verileri
ve kaynakları daha çeşitli
ve etkin kullanmasını
sağlayarak mevcut iş
yapış şekillerini
dönüştürür.

Eğitim, analitik işlemler
ve araştırma deneyimini
daha ilgi çekici hale
getirir, gereken süreyi
kısaltır, riski ve maliyeti
düşürür.

Zamandan ve konumdan
bağımsız olarak
tüketicilere ürün ve
hizmetlerin keşif
yolculuğuna çıkma
imkanını sunar.

Dijital ve gerçek dünyayı
bir araya getirerek yeni
içeriklerin oluşturulup
kullanıcılarla
buluşturulmasını
mümkün kılar.

Saha hizmetleri

Mimarlık

İmersif eğitim

Turizm ve konaklama

Canlı etkinlikler

Onarım ve teşhis

Bakım ve onarım

Güvenlik ve uyum

Mağaza içi deneyim

Hikaye anlatımı

Ekipman kurulumu

Tasarım

Oyunlaştırma

Oyun

Holo-varlık

Tıbbi bilimler

Davranışsal analitik

Artırılmış gerçeklikle
alışveriş

Kaynak: Deloitte
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

360 deneyim
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Dijital Gerçeklik Pazar Büyüklüğü
Pandeminin etkisiyle hızla dijitalleşen kurumların ve sektörlerin, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve sanal gerçeklik
uygulamalarına daha fazla ihtiyaç duyması pazar büyüklüğünde artış beklentisi yaratmaktadır.
Global sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik pazar büyüklüğü,
2020-2024

Global sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik pazar paylarının
sektörel dağılımı, 2021
Altyapı Diğer

73 milyar USD
2024

YBBO
%57

Kamu Sektörü

%13

Üretim ve
Kaynaklar

%14

%3
%2

%53 Tüketici Ürünleri
ve Hizmetleri

12 milyar USD
2020

Kaynak: IDC
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

%16
Dağıtım ve Hizmetler
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Metaverse
Metaverse (sanal evren), internetin fiziksel dünyanın dijital ikizinin oluşturulmasıyla ortaya çıkan kavramsal geleceğini
ifade eder. Metaverse, bağlantılı, sanal deneyimlerin fiziksel dünyanınkileri simüle ettiği bir dijital etkileşim biçimidir.
Kullanıcı Davranışları

Pazar fırsatına sahip olan
başlıca sektörler

Sanal platformlar
Araçlar ve
standartlar

Ağ

Ödeme
hizmetleri

İşlemci

İçerik, hizmetler
ve varlıklar

Donanım

METAVERSE

•

Oyun

•

Turizm

•

Eğitim

•

E-ticaret

•

Emlak Piyasası

•

Eğlence, Sanat ve Spor

•

Medya ve Reklamcılık

•

Yazılım ve Uygulama
Geliştirme

Metaverse’ten elde edilebilecek global gelir fırsatlarının

2024 yılına kadar 800 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Kaynak: Deloitte Analizi, Bloomberg
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
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Metaverse Gelişim Evreleri

Gelişim seviyesi

Metaverse, gelişiminin ilk evrelerinde bulunmakta ve yeni teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte gelişmektedir.
5G, yapay zeka, blokzincir ve Değiştirilemez Varlıklar (NFT) günümüzde kullanılan önemli teknoloji bileşenleri arasındadır.

2016-2020
Başlangıç

2021-2030
Erken
Dönem

2030-?
Olgun Dönem

Temel
teknolojilerde
devrim

Altyapı ve
bağlantılı cihazlar

Uygulama ürün
ve ekipmanlarının
geliştirilmesi

Tek-sektör
uygulamalarında
derinleşme

Çapraz sektör
uygulamalarında derinleşme

Teknolojilerin
çevrimiçi, dijital
ve sanal
denemeleri

Tek-sektör bazlı
bağımsız sanal
evrenlerden
oluşan dağınık,
çok merkezli
ekosistemler

Sektör ve birey merkezli
sanal evren
ekosistemlerinin oluşması
için bağımsız sanal
evrenlerin entegrasyonun
yapılması

Veri ve standartların
bağlantısı, çapraz platform
entegrasyonu

?
Final Dönem

Sanal evrenlerin
son halinin
oluşması için
daha ileri sektör
ve birey sanal
evrenlerin
entegrasyonu

• Mevcut durumda kullanıcıların
temsili karakterleriyle oyunlar
oynadıkları, etkinliklere katıldıkları ve
alışveriş yaptıkları sanal birçok evren
aktif olarak kullanılmaktadır.
• Birbirinden bağımsız sanal evrenler,
metaverse kavramının başlangıç
adımları olarak anılmaktadır.
• Sanal dünyanın fiziki dünyaya direkt
etki edebildiği ve sınırların
belirsizleştiği deneyimler sunabilmek
için teknolojik bileşenlerin
gelişmesine ve yaygınlaşmasına
ihtiyaç duyulmaktadır.

Zaman
Mevcut
durum
Kaynak: Deloitte Analizi
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
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Nesnelerin
interneti

Nesnelerin İnternetinin Dönüştürücü Etkisi
Nesnelerin interneti, fiziksel —insan, varlık, tesis, tedarik ağları— ve dijital dünyaların arasında bağlantı kurarak
işletmeler üzerinde dönüşümsel etkilere sahip olabilecek içgörülerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Bağlantılı nesnelerin sayısının 2025 yılına kadar 16,4 milyara
ulaşması beklenmektedir.

Çeşitlerine göre global nesnelerin interneti bağlantı sayıları,
2020-2026 (milyar)

20,6

Nesnelerin interneti bağlantıları üzerinden aktarılan veri
miktarının 2025 yılında 79,4 zettabayt olacağı
öngörülmektedir.

Geniş alan
Hücresel

10,7

Kısa menzil

6,3 5,9
1,9 1,7

Küresel çapta nesnelerin interneti teknolojisi harcamalarının
2023 yılında 1,1 trilyon dolar olacağı tahmin edilmektedir.

Kaynak: Deloitte, Forrester, Statista
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

2020

2026
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Nesnelerin İnterneti Özellikli Uygulamalar ve Yazılımlar
Nesnelerin internet özellikli uygulamalar ve yazılımlar, nesnelerin interneti teknolojisi bağlantılı ürün, varlık, insan ve
süreçleri doğrudan kurum yazılım ve uygulamalarına entegre ederek veri bazlı karar vermeyi ve otomasyonu sağlamak
üzere tasarlanmış veya geliştirilmiştir.
Kurumlara sunulan avantajlar
Nesnelerin interneti özellikli
uygulamalar ve yazılımlar…
•

Nesnelerin interneti uç cihazları ve teknolojileri ile
entegre çalışır ve nesnelerin interneti platformları ile
entegre olabilir.

•

Verileri toplayıp analiz ederek anlık durum
farkındalığını artırır ve duruma yönelik yanıt veya
cihaz aksiyonu oluşturabilir.

•

Belirtilen işlemleri gerçekleştirmek adına “dijital
ikiz”ler ile çift yönlü etkileşimde bulunabilir.

•

Yeni uygulama ve güncellemelerle nesnelerin interneti
teknolojisine adaptasyonu kolaylaştırır.

•

Varlık Performans Yönetimi (APM), Kurum Varlık
Yönetimi (EAM), Saha Hizmeti Yönetimi (FSM), Ürün
Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM), analitik, modelleme,
simülasyon vb. yazılımlar örnek olarak gösterilebilir.

Kaynak: Gartner
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

Geleneksel uygulamaları (APM, CRM, EAM, vb.) ve yazılımları
(modelleme, görselleştirme, simülasyon) iyileştirmek için kullanıldığında
varlık ve süreç optimizasyonu, gelişmiş müşteri hizmetleri, tasarım
geliştirmeleri benzeri faydalar sunar.
Var olan uygulama ve yazılımları nesnelerin interneti teknolojisi ile
entegre etmek için gereken güçlü cihaz entegrasyon becerilerinden ve
yeni teknolojiye uyumlu iş akışları geliştirme süreci için ayrılan
kaynaklardan tasarruf sağlar.

Kurumların artan ihtiyaçları arasında yer alan makine ve uygulamayazılım çift yönlü etkileşimini ve bağlantısını sağlayarak, anlık durumlara
karşı farkındalık boşluklarının kapanmasını ve varlık, süreç takibi,
optimizasyon, bakım süreçlerinde kontrolün artmasını mümkün kılar.
Süreç iyileştirmeleri, çıktı kalitesindeki gelişimler ve etkin kaynak
yönetimiyle birlikte maliyetlerin düşürülmesini ve kurumlarda düzenli
olarak gerçekleştirilen planlama döngülerinin veriler ışığında daha hızlı
yapılmasını sağlar.
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BT, OT ve MT Orkestrasyonu
BT, OT ve MT Orkestrasyonu, bilgi teknolojileri (BT), operasyonel teknolojiler (OT) ve mühendislik teknolojilerinin (MT)
ortak standartlar ve yönetişimi doğrultusunda uyumla çalışmasını ifade etmektedir. Her bir teknoloji diğer ikisinin hem
tamamlayıcısı hem de güçlendiricisi konumundadır.

BT, OT ve MT Orkestrasyonunun Avantajları
Operasyonel
Teknolojiler

Bilgi Teknolojileri
İşlemleri ve ve iş
süreçlerini kayıt
altına alır.

BT, OT ve MT
Orkestrasyonu

Endüstriyel varlıkları
(ör: SCADA) çalıştırır
ve izler.

✓ Ortak yazılım bileşenleri için lisans, bakım
ve destek maliyetlerinin tekilleşmesi
✓ Sağlayıcı ve arka-yüz donanımlarının ortak
veri merkezlerinde konsolide edilmesi
✓ Güvenlik, onarım, güncelleme süreçlerinde
riskin azalması
✓ BT destekli veri analizleri için MT ve OT
verilerine daha kolay erişim sağlanması

Mühendislik Teknolojileri
Endüstriyel varlıkları tanımlar,
tasarlar, simüle eder, analiz
eder, görselleştirir ve
doğrular. (ör: GIS, CAD/CAM)
Kaynak: Gartner
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

✓ MT sistemleri kullanarak ürün geliştirme
sürecinde OT performans verilerinden
yararlanılması
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Siber güvenlik ve
veri gizliliği

Siber Güvenlik ve Veri Gizliliğinde Global Durum
Siber saldırganların artan ve şekil değiştiren taktikleri nedeniyle siber güvenlik ve veri gizliliği her ölçekte şirketin büyüyen
endişesi haline gelmiştir. Kurumların düşük seviyeli farkındalıkları ve yetersiz koruma uygulamaları nedeniyle sistemler ve
saklanan bilgiler savunmasız kalabilmektedir.

~ %28,3
Siber güvenlik açıkları, 2016-2021 yılları arasında
%28,3 seviyesinde yıllık ortalama büyüme oranında
artış göstermiştir.

Global bilgi güvenliği ve risk yönetimi harcamaları, 2021-2026 (milyar USD)

2021

133

YBBO
%11

2026

223

>40 milyar
2021 yılında dünya çapında gerçekleşen veri ihlali
vakalarının 40 milyarı geçtiği tahmin edilmektedir.

Global tüketici gizlilik hakları erişimi, 2021-2023 (milyar kişi)

4,24 milyon $
Veri ihlallerinin maliyeti 3,86 milyon dolardan
4,24 milyon dolara yükselerek raporlanan 17 yılın
tarihi zirvesine ulaşmıştır.
Kaynak: Gartner, IBM, Mordor Intelligence, Tenable
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

2021 itibariyle
50 farklı ülkede
~3 milyar kişinin
erişimi mevcuttur.

2023 itibariyle, küresel GSYİH’nin
%70’inden fazlasını oluşturan
~5 milyar kişinin ücretsiz olarak
erişeceği öngörülmektedir.
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Kurumların Siber Güvenlik ve Veri Gizliliğine Bakışı
26 ülkeden 577 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşen siber güvenlik anketinin sonuçlarına göre, siber saldırı
amaçlı yazılımlar en büyük endişeyi yaratırken en büyük etkinin operasyonlarda yaşanan aksaklık olduğu belirtilmiştir.
“Kurumunuzun iş modeline bağlı olarak en çok
endişelendiğiniz siber tehdit nedir?”
Yemleme / Kötü amaçlı yazılım
/ Fidye yazılımı

6%
10%

31%

3. parti / İş ortağı / Tedarik
zinciri kontrol eksiklikleri
Çalışanların iyi niyetli
hareketlerinin olumsuz
sonuçlanması
Ulusal tehditler

11%

19%
22%

“Siber saldırıların veya ihlallerin kurumunuz
üzerindeki en büyük etkisi nedir?”
Operasyonel aksama

32%

Fikri mülkiyet ihlali

22%

Hisse değeri düşüşü

19%

Müşteri güveni kaybı / marka imajının
zedelenmesi

17%

İtibar kaybı

17%

Lider değişimi

17%

Hukuksal ceza

17%

Hizmet reddi saldırıları

Azalan önem sırası

“Yeni teknolojileri benimsemenin gelecek 3 yıl içinde
kurumunuzda neleri değiştirmesini beklersiniz?”
İyileştirilmiş kurumsal güvenlik
İyileştirilmiş veri gizliliği

İnsan kaynağı/Tutundurma üzerine
olumsuz etki

16%

Gelir kaybı

14%

Gelişmiş verimlilik ve iş zekası
İler seviyede teknik beceriye sahip iş gücü

Diğer

3%

Kuantum bilişimi, 5G vb. yeni teknolojilerden faydalanma fırsatı
Kaynak: Deloitte (2021 Siber Güvenliğin Geleceği Anketi, N=577)
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
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Siber Fiziksel Sistemler (SFS)
Artan dijitalleşme, yalnızca kurum verilerinin risk altına girmesinin ötesinde fiziksel ve fikri mülkiyeti, iş süreçlerini ve
insan kaynağını tehlikeye atmakta ve kurumların yeni nesil siber fiziksel tehlikeler ile karşılaşmasına neden olmaktadır.
Siber Fiziksel Sistemler (SFS), fiziksel dünya ile sanal dünya arasında algılama, hesaplama, kontrol etme, ağ yönetimi ve
analitik konularında bağlantı kurar.
Güvenli bağlantılar; eş zamanlı, güvenilir bilgiler ve dayanıklı sistem performansı elde edilmesini sağlar.

Fiziksel Alan
Siber/Dijital Alan
Dronlar

Fiziki
altyapı

Operasyonel
teknoloji (OT)

Veri toplama
Veri analitiği

Sıcaklık, nem, ışık
seviyesi vb.

Lokasyon

Zaman

Kaynak: Deloitte, Gartner, CISA
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

Eş zamanlı operasyon
sistemi

Dijital
ikizler

İlkeler ve
orkestrasyon

Araç ve platform
yönetimi
Sensörler ve
aktüatörler

Bitiş noktaları ve
geçitler

• Sınır koruması: Kritik sistemlerde
izin dışı gerçekleşen hareketlerin
tespit edilememesi

• En az fonksiyonalite prensibi: Kritik
sistemlere kötü amaçlı yazılımlarla
ulaşılması ve kurum içi
dolandırıcılık

İletişim
teknolojileri

İnsanlar

Siber Fiziksel Sistemler Risk Alanları

Entegrasyonlar

İşletme
uygulamaları
İş süreçleri

Veri kaynakları

• Kimlik tanıma ve doğrulama:
Gizlilik ihlallerinde kullanıcı
hareketlerinin yetersiz sorumluluğu
ve takip edilebilirliği ve çalışanların
kurumdan ayrılışı nedeniyle hesap
güvenliğinin azalması
• Fiziksel erişim kontrolü: Saha
ekipmanlarına izinsiz fiziki erişim

• Hesap yönetimi: Paylaşımlı
hesaplar veya sistem hesaplarından
onaylanmayan erişim
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Uygulama Güvenlik Gereksinimleri ve Tehdit Yönetimi (ASRTM) Araçları
ASRTM araçları, güvenlik gereksinimlerinin ve tehdit modellerinin otomatik olarak oluşturulmasını sağlamaktadır.
Gereksinimleri yönetmek ve doğrulama yapmak için SDLC (yazılım geliştirme yaşam döngüsü) araçlarıyla entegre olabilir.
Pek çok kurum, uygulama güvenliğine öncelik vermediği
takdirde faaliyet gösterdiği ortamlarını risk altında
bırakmaktadır.
İnternete bağlı çalışan uygulamalara siber saldırı
yapılması diğer uygulamalara kıyasla daha kolaydır.

Günümüz kurumları kompleksite ve sayı açısından
daha çok uygulamayı yönetmeye çalışmaktadır.
Kodlama standartlarında bulunan ve süregelen
boşluklar, uygulama sayılarının artışıyla büyük
zorluklara neden olabilmektedir.
Risk tespiti ve önceliklendirme konularındaki başarı,
kullanılan araçlara, kaynak becerilerine ve uygulama
güvenlik açıklarını yönetme olgunluğuna bağlıdır.
Her bir kurum tabi olduğu kanun ve yönetmeliklere
uyumlu uygulamalar geliştirmek için düzenli olarak
yenilikleri ve güncellemeleri takip etmelidir.

Kaynak: Deloitte, Gartner
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

Uygulama Güvenlik Gereksinimleri ve Tehdit Yönetimi
(ASRTM) Araçları
Neden önemlidir?
o Tehdit modelleme ve güvenlik gereksinimleri, güvenli
uygulamalar geliştirmek için vazgeçilmezdir.
o ASRTM araçları yalnızca güvenliği sağlamakla kalmaz, belirtilen
süreçler ile birlikte güvenli kod ve uygulama mimarisi oluşumunu
kolaylaştırır.
o Düşük riskli projelere aşırı yük getirirken yüksek riskli
uygulamaları yeteri kadar güvence altına almayan geniş
standartların aksine, uygun güvenlik gereksinimlerinin
sağlanmasına yardımcı olur.
o Güvenlik gereksinimlerinin sağlanması için projede harcanması
gereken eforu ve alınan riski düşürerek maliyeti azaltır.
Nasıl çalışır?
o Araçların güncellemeleri regülasyonların, platformların ve
evrilen tehditlerin geçirdiği değişimlerden sağlanmaktadır.
o ASRTM araçları, işlevsel gereksinimlerin olası güvenlik
sonuçlarını dinamik olarak vurgular ve uygun güvenli kodlama
uygulamalarını veya mimari karşı önlemleri önerir.
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2. Global sektör büyüklüğü
Global Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü’nün toplam büyüklüğü

2021 Yılı Global BİT Pazar Büyüklüğü
Global BİT Pazar büyüklüğü 2021 yılında %13’lük büyüme ile 4,3 trilyon dolar seviyesine yükselirken bilgi teknolojileri
pazar büyüklüğü %25,7; iletişim teknolojileri pazar büyüklüğü ise %1,4 büyümüştür.
2017-2020
Yıllık Bileşik
Büyüme Oranı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü
(milyar USD)

4.260

Toplam BİT Pazarı

%1,4

%13

2.324

Bilgi Teknolojileri

%4,6

%25,7

İletişim Teknolojileri

%-1,3

%1,4

3.718

3.840

1.614

1.744

1.852

1.848

1.988

1.974

1.988

1.909

1.936

2017

2018

2019

2020

2021

3.603

Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
Kaynak: Gartner, Deloitte analizi
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

2020-2021 yıllık
Büyüme Oranı

3.757
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Gelecek Beklentileri ve Global BİT Pazar Büyüme Tahmini
Global BİT pazar büyüklüğünün 2022 yılında %4 büyüme ile 4,4 trilyon dolar seviyesine ulaştıktan sonra yıllık %6,1
büyüme ile 2026 yılında 5,6 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü

Gelecek Beklentileri

(milyar USD)
Jeopolitik, ekonomik belirsizliklerin ve
tedarik zincirindeki aksamaların
esnek ve çevik çözümlere olan
harcamaları artırması

YBBO
% 6,1

4.432

Dijitalleşme odağının yükselmesiyle
şirketlerin dijital dönüşümü stratejik
öncelik olarak konumlandırması
Analitik, bulut bilişim, dijital müşteri
deneyimi ve güvenlik çözümleri vb. yükselen
teknolojilere olan ilginin yükselmesi
Uzaktan çalışmanın kalıcılaşması ve
toplam çalışanların %50’den fazlasının
2024 yılında uzaktan çalışmaya
geçmesinin beklenmesi

Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
Kaynak: Gartner, Deloitte analizi
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

4.674

4.973

5.292

5.613

Toplam BİT Pazarı

3.167

3.440 Bilgi Teknolojileri

2.469

2.661

2.905

1.963

2.012

2.068

2.125

2.173 İletişim Teknolojileri

2022

2023

2024

2025

2026
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3. Çalışmanın Paydaşları
Türkiye sektör büyüklüğü hesaplanırken alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve
işbirliği yapılan paydaşlar

Çalışmanın Paydaşları

Proje Danışmanı

Proje Veri Ortakları

© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
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4. Çalışmanın Kapsamı
Sektör büyüklüğü hesaplanırken çalışma dahilinde değerlendirilen alt sektörler ve bu alt sektörlerce
üretilen ürün ve hizmet türleri

Çalışmanın Kapsamı
TÜBİSAD’ın 2012 yılından bu yana yürüttüğü Pazar Verileri çalışması, son 10 yıldır Deloitte ile birlikte standart bir kapsam
ve metodoloji doğrultusunda sürdürülmektedir.

Donanım

Bilgi Teknolojileri (BT)
Yazılım

Hizmet

Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Pazarı

Bilgisayarlar (Desktop, Laptop, Tablet, e-okuyucu vb)
Sunucular ve depolama birimleri
Yazıcı, tarayıcı ve çevre birimleri
Yerel ağ cihazları

• İşletim sistemleri ve veri tabanları
• Sistem yönetim yazılımları
• Masaüstü uygulamaları
•
•
•
•

• Güvenlik yazılımları
• İş uygulamaları
• Mobil uygulama ve oyun yazılımları

Dış kaynak kullanım hizmetleri
Danışmanlık hizmetleri
Geliştirme, entegrasyon, kurulum ve işletim hizmetleri
Destek, bakım ve eğitim hizmetleri

• Sabit ve mobil telefonlar
• Şebeke teknolojileri, telekom donanımı ve ilişkili hizmetler

İletişim Teknolojileri
(İT)

Donanım

Elektronik
Haberleşme
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

•
•
•
•

•
•
•
•

Sabit ve mobil iletişim hizmetleri
Altyapı işletmeciliği hizmetleri
Kablolu yayın hizmetleri
Uydu haberleşme ve platform hizmetleri
61

Ölçümleme Metodolojisi

Yurtdışında Yerleşik Tedarikçi/Yazılımcılar

Türkiye’de Yerleşik
Üretici / Yazılımcı / İthalatçı

Distribütör / Sistem Entegratörü

Sektör büyüklüğü ‘bottom-up’ bir ölçümleme metodu ile
hesaplanmakta ve kontrolleri yapılmaktadır.
Sektör şirketlerimizin yürütülen anket çalışması aracılığıyla sağladığı
verilere ek olarak, BTK, Context, SASAD, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
gibi kurumların verilerinden de faydalanılmaktadır.
•

Veriler toplanırken sektör büyüklüğü mükerrer hesaplamaya engel
olacak şekilde ayrıştırılmaktadır.

•

Firma büyüklükleri farklı kırılımlarıyla birlikte toplanmaktadır:
• Son kullanıcı vs aracı satış
• İthalat vs ihracat
• Ürün ve hizmetlerin menşei

Perakendeci / Bayi

Türkiye’de Yerleşik Son Kullanıcı

© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

• Teknokent payı

Yurtdışında Yerleşik Distribütör /
SI / Perakendeci/Son Kullanıcı

= İthalat
= İhracat
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Çalışma Kapsamında Yer Alan Sektör Oyuncuları
Pazar verileri çalışması kapsamında toplanan tüm veriler sektör şirketlerimiz tarafından sağlanmaktadır. Çalışmamız
kapsamında yer alan şirket sayısı son on yıl boyunca sekiz kattan fazla artarak 2021 yılında 7.812’ye ulaşmıştır.

7.812
6.315
5.405

5.729

4.701

2.979

2.555

2.369

2013

2014

3.421

952

2012
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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5. Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü
Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü’nün büyüklüğü

Toplam Sektör Büyüklüğü (milyar TL)
2021 yılında pazar büyüklüğü 265,9 milyar TL’ye (29,9 milyar USD’ye) ulaşmıştır.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü
(milyar TL)

(milyar USD)

29,9

265,9
>%10
%36

9,1

1,0

2022 yılı büyüme
beklentisi

%7

Gerçekleşen
büyüme oranı

Karşılaştırılabilir
büyüme oranı

26,9

256,8
189,0

28,9

>%10
2021 yılı büyüme
beklentisi

2020

2021

Ölçümlemeye yeni eklenen şirketlerin büyüklüğü
Yıllık değişimler, karşılaştırılabilir büyüme oranlarını ifade etmektedir.
Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

2022 Tahmini

2020
USDTRY = 7,02

2021
USDTRY = 8,89

Ölçümlemeye yeni eklenen şirketlerin büyüklüğü

65

Sektör Büyüme Bileşenleri
Bilgi Teknolojileri Yazılım ve kur etkisi, sektör büyümesine sırasıyla 18,5 ve 19,0 milyar TL katkıda bulunmuştur.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar 2020-21 Büyüme Bileşenleri
(milyar TL)

$

5,3

18,5

0,1

6,2

15,3

19,0

9,1

265,9
189,0

2020

BT Donanım

BT Yazılım

BT Hizmet

IT Donanım

Elektronik
Haberleşme

Kur Etkisi

Yeni Şirketler

2021

TL Değişim
Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
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Toplam Sektör Büyüklüğü (milyar TL ve USD)
2017-2021 yılları arasında sektörün TL bazındaki yıllık ortalama büyümesi %23 olmuştur.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü Gelişimi
(milyar TL)

(milyar USD)

Yıllık Ort. Büyüme: %23

Yıllık Ort. Büyüme: -%2

265,9

9,1
29,9
%36

%24

256,8

1,0

-%12

%15
%17

113,8

132,8

2017

2018

152,9

2019

Ölçümlemeye yeni eklenen şirketlerin büyüklüğü

Yıllık değişimler, karşılaştırılabilir büyüme oranlarını ifade etmektedir.
Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
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2020

2021

%7

%0

-%3

189,0
31,3

27,6

26,9

26,9

28,9

2017

2018

2019

2020

2021

Ölçümlemeye yeni eklenen şirketlerin büyüklüğü
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Kırılımı – milyar TL
Bilgi Teknolojileri, İletişim Teknolojileri’ne göre 2017-2021 yılları arasında daha hızlı büyümüştür.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü
(milyar TL)

2017-21
Yıllık Ortalama
Karşılaştırılabilir Büyüme

265,9

189,0

114,5

Bilgi Teknolojileri

%29

151,4

İletişim Teknolojileri

%19

152,9
113,8
38,2

68,9

131,7
44,7

56,3

75,6

86,9

96,7

2017

2018

2019

Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
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120,1

2020

2021
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Kırılımı – milyar USD
Bilgi Teknolojileri artan kura rağmen büyürken, İletişim Teknolojileri kurdan etkilenerek küçülmüştür.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü
(milyar USD)

31,3

2017-21
Yıllık Ortalama
Karşılaştırılabilir Büyüme

29,9
27,4

26,9

26,9

10,5

20,8

USDTRY = 3,64

2017

9,3

9,9

9,8

18,1

17,0

17,1

USDTRY = 4,81

USDTRY = 5,68

2018

2019

Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
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USDTRY = 7,02

2020

12,9

Bilgi Teknolojileri

%3

17,0

İletişim Teknolojileri

-%5

USDTRY = 8,89

2021
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Alt Kategorileri

Bilgi Teknolojileri

İletişim Teknolojileri

(milyar TL)

(milyar TL)

%41

-43,5
%92

-51,0
%41

%20

Donanım
Yazılım

-20,0

Elektronik
Haberleşme

114,5
43%

151,4
57%

© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

%37

Donanım

59,1

Hizmet

%59

2020-21
Karşılaştırılabilir Büyüme Oranı

92,4

%26

2021

2020-21
Karşılaştırılabilir Büyüme Oranı
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2021 Ürün ve Hizmetlerin Menşei
Yerli ürünlerin ağırlığı Bilgi Teknolojileri içerisinde en yüksek yazılım kategorisindedir.

Bilgi Teknolojileri-Hizmet

69%

Bilgi Teknolojileri -Yazılım

82%

Bilgi Teknolojileri Donanım

İletişim TeknolojileriDonanım

31%

18%

26%

74%

16%

84%

Yerli

İthal

Kaynak: Deloitte analizi
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Türkiye’de Teknokentler

2021

2022

Değişim

Teknokent Sayısı

87

92*

%6

Şirket Sayısı

6.267

7.707

%23

Çalışan Sayısı

64.866

79.641

%23

Toplam Ciro (TL milyar)

20,8

51,8

%149

Toplam İhracat (TL milyar)

7,7

13,3

%73

Ciro / Şirket (TL milyon)

3,3

6,7

%103

Ciro / Çalışan (TL bin)

321

650

%103

İhracat / Teknokent (TL milyon)

88,6

144,9

%63

İhracat / Ciro

%37

%26

-1100 bps

Kaynak: T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Mart 2022’de paylaşılan veriler kullanılmıştır.
*92 Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nden 77’si faaliyetine devam etmekte, 15’inin ise altyapı çalışmalarının devam etmesi sebebiyle hali hazırda faaliyete geçmemişlerdir.
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü İhracatı
Toplam ihracat içerisindeki en büyük pay Bilgi Teknolojileri Yazılım kategorisindedir.

İhracat

Bilgi Teknolojileri
Donanım

1.007
Milyon TL

Alt Kategori içi %
Pay

% Değişim

%2

%27

%29

%62

%3

%59

%11*

%47

Toplam İhracat
2021

Bilgi Teknolojileri
Yazılım

14.819

Bilgi Teknolojileri
Hizmet

619
Milyon TL

İletişim Teknolojileri
Donanım

Milyon TL

Milyon TL

17.461
Milyon TL

Karşılaştırılabilir Büyüme: %58

1.016

Mobil telefon hariç oran.
Yıllık değişimler, karşılaştırılabilir büyüme oranlarını ifade etmektedir.
Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü İhracatı
Sektörün toplam ihracatı 2017-2021 yılları arasında dolar bazında yıllık ortalama %14 büyümüştür.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri İhracatı

(milyon USD)
Yıllık Ort. Büyüme:
%14

1.964
1.498

1.171

1.146

1.059

• 2021 yılındaki büyüme hem Bilgi Teknolojileri
hem de İletişim Teknolojilerindeki ihracatın
büyümesiyle gerçekleşmiştir.

%31

%31
%8

-%10

2017
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

2018

• 2021 yılında toplam sektör büyüklüğü dolar
bazında %7 oranında büyümüş ve sektörün
toplam ihracatı dolar bazında %30’un üzerinde
bir artışla geçen seneyle paralellik göstermiştir.

• Artışı destekleyen en önemli kategori, ihracat
içerisinde de en büyük paya sahip olan Bilgi
Teknolojileri – Yazılım kategorisindeki
büyümedir.

2019

2020

2021
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü İhracatı
Alt kategoriler bazında gelişim - milyon USD
Bilgi ve İletişim Teknolojileri İhracatı
2017-21 Ortalama Değişim
Oranı

(milyon USD)

1.964
70

1.498
53
1.170
90

1.059
91

1.146
101

-%6

Bilgi Teknolojileri – Yazılım

%19

Bilgi Teknolojileri – Donanım

%1

1.667

1.241
833

Bilgi Teknolojileri – Hizmet

786

845

110
137

73
110

87
112

108
97

113
114

2017

2018

2019

2020

2021

İletişim Teknolojileri – Donanım

-%4

Toplam

%14

Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
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İstihdam (bin kişi)
Sektörün toplam istihdamı %14’lük büyüme ile 2021 yılında 185 bin’e ulaşmıştır.

Toplam İstihdam
2021

İstihdam

Sektör içi % Pay

% Değişim*

Bilgi Teknolojileri

146 bin

%79

%16

İletişim Teknolojileri

39 bin

%21

%8

185
Bin Kişi
Büyüme*: %14

%27

%55

Kadın çalışan
yüzdesi**

Üniversite
mezunu çalışan
yüzdesi**

%40

ARGE çalışanı
yüzdesi***

*Büyüme oranları, karşılaştırılabilir oranları ifade etmektedir (anket çalışmasına ilk kez bu sene katılan firmalar hariç tutularak hesaplanmaktadır).
**: Anket Katılımcısı Firma ve BTK verileri
***: Anket Katılımcısı Firma, BTK ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verileri
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

%3

Taşeron çalışan
yüzdesi**
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İstihdam
2022 yılında sektör istihdamının artmasını bekleyen sektör oyuncularının oranı 2021’e göre azalmıştır.
Size göre bu yıl şirketinizdeki istihdam değişimi ne şekilde olacaktır?
33%
31%

29%

%79

%75

2021

2022

%4

1%

%7

2%

%10'dan fazla azalacak

1%

artacak

22%
18%

azalacak

3%

%5 - %10 arası azalacak

1%

19%

18%

19%

3%

%0 - %5 arası azalacak

Değişmeyecek

2021 anketi

0% - 5% arası artacak

%5 - %10 arası artacak

%10'un üzerinde artacak

2022 anketi

Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
2021 anketi N = 156; 2020 anketi N = 85
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Sektörde Yazılım Geliştirilen Alanlar
Çalışmaya katılan şirketlerden yazılım alanında faaliyet gösterenler arasında karar destek sistemleri ve bankacılık/finans
uygulamaları alanları öne çıkmaktadır.
Şirketinizin hangi yazılım tipi alanında faaliyeti vardır?
Karar Destek Sistemleri*

42%

Bankacılık/Finans Uygulamaları

27%

Web Teknolojileri

26%

Telekom ve Network Uygulamaları

26%

Kurumsal Kaynak Planlama Modülleri

24%

Siber Güvenlik

20%

Gömülü Sistemler

Oyun

14%

2%

*Yapay zeka, iş zekası ve veri entegrasyonu, analitik modeller, optimizasyon ve simülasyon modellerini içermektedir.
Anket katılımcısı ve yazılım cirosu olan firmalar arasında, N = 125
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
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Sektörün Etki Alanları
Katılımcılar tarafından, gelecek 1-3 yıl içinde yapay zekanın sektörde ön plana çıkan teknolojik alan olması
beklenmektedir.
Önümüzdeki 1-3 yıl için, aşağıdaki teknolojik alanlar içerisinde hangilerinin sektörünüz üzerinde en fazla etkiye sahip olacağını öngörüyorsunuz
(En fazla üç şık işaretleyiniz)

Yapay Zeka

59%

Bulut Teknolojisi

54%

Analitik / Büyük Veri

49%

Siber Güvenlik

29%

Eski Sistemlerin Modernizasyonu

28%

Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Karma Gerçeklik (MR), Metaverse

23%

Blokzincir, Merkeziyetsiz Finans, NFT, Web 3.0
Diğer

2021 anketi N = 156
© 2022 Deloitte Danışmanlık A.Ş.

22%
8%
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Alt Kategori Paylarının Yıllara Göre Değişimi
2021 yılında yaşanan değişimler, bilgi teknolojileri pazar bileşenleri dağılımının 2019 ve öncesi döneme yakınsamasına
neden olmuştur.
Bilgi Teknolojileri Pazar Bileşenleri

22%

21%

21%

20%

17%

Hizmet

• 2021 yılında toplam pazar içindeki Bilgi
Teknolojilerinin payında kayda değer bir artış
gözlenmiştir.

• Bilgi Teknolojilerinin alt kategorilerinde de geçen
yıla göre yaşanan değişim dikkat çekmektedir.
39%

41%

42%

39%

38%

37%

2017

2018

2019

37%

44%

2020

45%

38%

Yazılım

Donanım

• 2017 yılından 2019 yılına kadar payı azalan
donanımın 2020 yılında kurdaki yükselişin de
etkisi ile payı artmış, 2021 yılında ise alışılagelen
seviyesine gerilemiştir.

• Yazılım tarafında 2020 yılında yaşanan düşüş
tersine çevrilerek 2021 yılında 2019 ve öncesi
dönem paylarından daha yüksek bir orana
yükselmiş ve Bilgi Teknolojileri pazarının yarısına
yakınını yazılım oluşturmuştur.

2021

Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
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Alt Kategori Paylarının Ülkelere Göre Değişimi
Değerlendirmeye alınan ülkeler arasında toplam sektör büyüklüğü içerisinde Bilgi Teknolojileri’nin payına göre sıralama
yapıldığında Türkiye gelişmekte olan ülkelere benzer bir profil göstermektedir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Bileşenleri
100%

90%
80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%

BT-Yazılım

BT-Hizmet

BT-Donanım

IT-Donanım

IT-Hizmet

Kaynak: TÜBİSAD, Gartner, Deloitte analizi
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2021 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazarı
milyar TL
2021 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü
(milyar TL)
Toplam İhracat

17,5

Donanım

43,5

Toplam
İstihdam

Sektör Büyüklüğü

185 bin

265,9
Bilgi Teknolojileri

İletişim Teknolojileri

114,5

151,4

Yazılım

Hizmet

Donanım

51,0

20,0

59,1

Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
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Elektronik Haberleşme

92,4
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2021 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazarı
milyar USD
2021 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü
(milyar USD)
Toplam İhracat

2,0

Donanım

4,9

Toplam
İstihdam

Sektör Büyüklüğü

185 bin

29,9
Bilgi Teknolojileri

İletişim Teknolojileri

12,9

17,0

Yazılım

5,7

Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
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Hizmet

2,2

Donanım

6,6

Elektronik Haberleşme

10,4
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TEŞEKKÜRLER
Çalışmamıza değerli katkıları için
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,
Context ve TÜBİSAD üyelerine ve sektör firmalarına
teşekkürlerimizi sunarız.

Bu rapor Deloitte Danışmanlık tarafından TÜBİSAD için hazırlanmıştır. Bu rapordaki bilgiler TÜBİSAD ve Deloitte Danışmanlık’ın yazılı onayı alınmadan, kısmen ya
da yorum şeklinde, çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere verilemez.
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