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Yönetici özeti
BT alt yapılarına (tesis içi ve bulut modeller dahil olmak üzere) bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşan
modern BT organizasyonları, güvenlik açıklarıyla mücadelede en iyi konuma sahip olacaklardır.
Bugün, kuruluşlar her zamankinden daha fazla belirsizlikle karşı karşıya kalmaktadır. Siber
tehditlerin sayısının ve karmaşıklığının artmasıyla birlikte güvenli dijital kullanılabilirlik öncelikli hale
gelmiştir. Buna karşılık kuruluşlar, güvenlikten ödün vermeden, müşterilerini ve giderek
karmaşıklaşan iş yüklerini en iyi biçimde destekleyecek şekilde altyapı stratejilerini uyarlama
konusunda zorluk çekmektedir.
IBM Eylül 2019'da Forrester Consulting’i görevlendirdiği ve işletmelerin kendi BT altyapısı
stratejilerini nasıl geliştirdiklerinin ve uyguladıklarının değerlendirilmesini içeren bir araştırmayı
Ocak 2020'de yayınlamıştır. Forrester, bu konuyu araştırmak için değişik sektörlerden 350 küresel
işletmenin BT karar alıcıları ile bir çevrimiçi anket düzenlemiştir. İşletmelerin çeşitli genel bulut,
barındırılan özel bulut ve tesis içi altyapılar ile hibrit bulut ortamları oluşturduğunu tespit ettik.

BT şirketleri
günümüzün ve
geleceğin güvenlik
sorunlarıyla başa
çıkmak için geniş
çaplı altyapı
yatırımlarına
yönelmektedir.
Kuruluşlar yalnızca mevcut BT
altyapısının artan taleplerini yerine
getirmeye değil, aynı zamanda yeni
teknolojilere doğru genişlerken
güvenliği garanti etmeye de
odaklanmaktadır.

%58
mevcut BT altyapısına
yönelik artan taleplerin
karşılanmasının
bu yıl öncelik sırasında
ilk beşte yer aldığını
belirtiyor.

%56
bu yıl yeni altyapı
teknolojilerini
genişletmekte veya
uygulamakta.

%77
altyapı satın alımı
yaparken güvenliğin
önemli bir değerlendirme
konusu olduğunu
düşünüyor.

Giderek artan ve değişim gösteren iş yüklerinin
olduğu belirsizlik dönemlerinde, BT organizasyonları
altyapılarını uyarlarken güvenlik konusunu bütüncül
bir şekilde değerlendirmelidir.
Şirketinizin altyapı stratejisini modernize ederek belirsizlik karşısında güvenliği artırın:
• Güvenlik açıklarına karşı koruma sağlamak için stratejinizi sürekli yenileyin

• Tesis içi altyapıyı bütünsel güvenlik stratejinizin parçası haline getirin
• Kritik iş yükleri ve uygulamalarda gelişmiş güvenlik için tesis içi altyapıdan yararlanın

Altyapı yenilemelerini geciktirmenin
getirdiği riskler
(1'den 5'e sıralanmış, ilk 10 risk gösterilmiştir)

Güvenlik açıkları

%44

Uyumlu uygulamalara, yazılımlara, hizmetlere
ve entegrasyona yönelik kısıtlamalar

%43

Müşterilerin ve çalışanların giderek artan
beklentilerinin karşılanamaması

%43

Bir BT organizasyonu olarak rekabet
avantajının kaybedilmesi

%39

Performansta düşüş

%38

Afet kurtarma testlerinin başarıyla
gerçekleştirilememesi

%38

Sistemin çalışma süresinde düşüş

%37

Boşlukları gidermek için iş kolu tarafından
gölge BT ekipleri oluşturulması

%36

Maliyetlerin artması

%36

Markanın zarar görmesi
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%32

Altyapı yenilemelerinin takip
edilmemesi çeşitli tehditler
ortaya koymaktadır
Karar alıcıların %38'i
yenilemede gecikme
gerçekleşmesi
durumunda afet
kurtarma testlerinin
başarısız olduğunu
belirtmektedir.

%61'i son beş
yılda altyapı
yenilemelerini
birkaç kez veya
daha fazla
ertelemiştir.

Tesis içi altyapıyı bütünsel güvenlik stratejinizin
parçası haline getirin
Şirketler, tesis içi dahil olmak üzere, kamuya açık olmayan (özel) bulut platformlarıyla altyapılarını
çeşitlendirmeye devam etmektedir. Tesis içi altyapı hala temel yaklaşım durumundadır, güvenli ve dayanıklı
bir hibrit bulut stratejisinin kritik bir parçası olarak kalmaya devam etmektedir.

9/10
tesis içi altyapının, şirketlerinin hibrit bulut
stratejilerinin önemli bir parçası olduğu
konusunda hemfikir.
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%40
genel bulutun güvenlik
ihtiyaçlarını karşılamadaki
başarısızlığının, altyapıyı
genel bulut platformu dışında
tutmalarının bir nedeni
olduğunu ifade ediyor.

Kritik iş yükleri ve uygulamalarda gelişmiş güvenlik için tesis
içi altyapıdan yararlanın
Belirli iş yükleri ve uygulamalar için en önemli tesis içi kaynakları kullanma nedenleri:
1

2

3

4

Daha yüksek
uyumluluk
garantisi

Maliyetin azaltılması, aktarım
halindeki verilerin güvenlik
açığı

Daha iyi
uygulama/altyapı
performansı

Maliyetlerin
azaltılması

%45

%44

%43

%42

Temel öneriler
Altyapı yenilemelerini öncelikli hale getirin. Tesis içi iş yüklerini destekleme taahhüdünü sürdüren
ve yenileme kararlarının birincil itici gücü olarak güvenlik sorunlarına odaklanan açık, bütünsel bir
altyapı stratejisi oluşturun. Pandemi sürecinde hayatta kalmak için mücadele eden şirketler dahi
güvenlikle ilgili altyapı yenilemelerini birinci öncelik haline getirmelidir.
Güvenliği ve performansı artırmak için iş yükü kararlarına dair bilgilendirme sağlayacak bir
veri stratejisi oluşturun. İş yükü kararlarını alırken yalnızca maliyetleri değerlendirme tuzağına
düşmeyin. Aynı platformdaki veriler ve ilişkili büyük iş yükleri üzerinden, hem güvenlik hem de
gecikme sorunlarını yönetmeye dayalı olarak genel performansı ayarlayarak, veri konumunun etkisini
listenin en üstünde tutun.
Reddedilemez bir iş olurluk incelemesi oluşturun. Performans, müşteri deneyimi (CX) ve marka
algısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu için özellikle önemlidir. Tümden yenilemeler
gerçekleştiremeyen yöneticiler, stratejilerinin değişmesi durumunda gelecekte daha esnek imkanlar
sunabilmek adına, abonelik tabanlı altyapı yenileme seçeneklerinden yararlanabilir.
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Çalışmanın
tamamını
indirin

Metodoloji
Forrester bu çalışmada, kuruluşların kendi altyapı stratejilerini nasıl geliştirdiğini ve uyguladığını
değerlendirmek amacıyla BT altyapı ortamlarına yönelik olarak 350 küresel karar alıcı ile bir çevrimiçi
anket düzenlemiştir. Ankete katılanlar arasında altyapı ve operasyonlar, uygulama yönetimi veya bakımı
ve/veya yazılım geliştirme alanlarındaki BT karar alıcıları yer almaktadır. Katılımcılara farklı iş yükleri için
kullanılan ortamlar ve altyapı yatırımları hakkında sorular sorulmuştur. Yanıtlayanlara, anket için
harcadıkları süreye yönelik teşekkür amacıyla küçük bir teşvik sunulmuştur. Bu çalışma Ağustos 2019’da
başlamış ve Eylül 2019’da tamamlanmıştır.
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