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BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel 
Bir Perspektif                  
Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak

Yönetici Özeti
BYOD'nin (Kendi Cihazını Getir) ABD'ye (hatta yalnızca "ABD Kuruluşlarına") özgü bir olgudan 
ibaret olup olmadığını tespit etmek için Cisco® Internet Business Solutions Group (IBSG) orijinal 
"BYOD ve Sanallaştırma" çalışmasını genişleterek üç bölgedeki sekiz ülkede bulunan kuruluşların 
(1000 veya daha fazla çalışan) ve orta ölçekli şirketlerin (500 - 999 çalışan) BT karar alıcılarını 
da çalışmasına dahil etti. Sonuçlarımız BYOD'nin büyümesinin ABD veya büyük şirketlerle sınırlı 
olmadığını gösteriyor.

Temel Küresel Bulgular ve Sonuçlar:
•	 BYOD küresel bir olgudur: çalışanların her yerde iş için kendi cihazlarını kullandığına yönelik 

güçlü deliller vardır; BT departmanlarının yüzde 89'u BYOD'yi herhangi bir biçimde devreye 
almıştır

•	 BYOD'nin şirketlere sağladığı en önemli faydalar daha fazla verimlilik, çalışan memnuniyeti 
ve düşük maliyetlerdir; BT liderlerinin yüzde 69'u BYOD'ye "olumlu" bakmaktadır

•	 Çalışanlar cihaz ve uygulama seçeneklerinin yanı sıra özel ve iş yaşamlarını birleştirmek 
için BYOD'yi istemektedir

•	 BYOD'nin dönüştürücü faydası çalışanların yön verdiği yeniliktir: şirketler çalışanların nasıl, 
ne zaman ve hangi araçlarla çalışacaklarına karar vermelerine izin vererek yeni bir değer 
dalgasının kilidini açabilir

•	 Ancak BYOD güvenlik ve BT desteği alanlarında yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır

•	 Şirketler gelişmiş mobil politikaları ve maliyet azaltma stratejileriyle BYOD'ye proaktif 
şekilde tepki vermelidir; masaüstü sanallaştırmadan yararlanılabilir

Temel Bölge ve Şirket Bulguları
•	 BYOD'ye yaklaşımda orta ölçekli şirketler ve kuruluşlar arasında yüksek düzeyde tutarlılık 

bulunmaktadır

•	 BYOD'ye yaklaşım bölgeden bölgeye değişmektedir: Asya ve Latin Amerika şirketleri 
BYOD'yi kapsamlı şekilde kullanmakta ve teşvik etmekteyken, Avrupa daha temkinli ve 
sınırlayıcı davranmaktadır

•	 ABD BYOD kullanımı ve politikasının genel lideridir

•	 ABD ve Hindistan masaüstü sanallaştırmada diğer ülkelerden çok daha ileridedir: Diğer BT 
liderleri masaüstü sanallaştırmanın farkında olsa bile, uygulama gecikmektedir
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Giriş: BYOD Küreselleşti
Çoğu aynı zamanda birer çalışan1 olan milyonlarca tüketici, kişisel kullanımları için 
akıllı telefon ve tablet gibi gelişmiş mobil cihazlar satın almakta2 ve hayatlarını daha iyi 
yönetebilmek için bu mobil cihazları uygulamalarla doldurmaktadır. Sezgisel kullanıcı 
arabirimlerine ve görüntülü konferans için iki yönlü kameralara sahip olan bu güçlü 
cihazlar, kişisel kullanım ve eğlencenin yanı sıra işe yönelik yüz binlerce uygulamaya 
erişebilir. Her geçen gün daha fazla sayıda insan bu cihazları işe götürmekte ve 
günlük iş akışlarına entegre etmektedir. Bu eğilim,“Kendi Cihazını Getir” (BYOD) 
olarak bilinmektedir. 

Şirketlerin ağlarını, mobil cihazları ve hattaofiste olmanın"tanımını değiştirmekte olan 
çalışanlarını yönetmesinde BYOD önemli etkiler yaratabilir. Cisco IBSG bu yüzden 
BYOD'nin şirketlerde ne kadar yaygın olduğunu ve BT departmanlarının destek, ağ 
erişimi ve güvenlik açısından bu yeni cihazları nasıl ele aldığını öğrenmek istedi. 
Ayrıca kurumsal BT'nin BYOD'ye destekleyici mi, kayıtsız mı, yoksa muhalif mi 
olduğunu öğrenmek istedik.

Devam etmekte olan "Horizons" adlı araştırma ve analiz programımızın bir parçası 
olarak, 2012 baharında ABD kuruluşlarındaki 600 BT karar alıcısıyla bunları ve diğer 
soruları yanıtlamaları için görüştük.3 Sonuçlar, kuruluşların cihazları desteklemesinde 
ve tedarik etmesinde temel bir değişim olduğunu kanıtladı. BT karar alıcılarının 
yüzde doksan beşi şirketlerinin bir biçimde BYOD'yi desteklediğini söyledi. BYOD'ye 
yaklaşım da eşit derecede önemliydi. Yüzde 76, BYOD'nin ortaya çıkardığı zorlukların 
önemini kabul ederken BYOD'nin BT departmanları için "biraz" veya "son derece" 
olumlu olduğunu söyledi. 

BYOD'nin (Kendi Cihazını Getir) ABD'ye (hatta yalnızca "ABD Kuruluşlarına") özgü bir 
olgudan ibaret olup olmadığını tespit etmek için orijinal çalışmamızı genişleterek üç 
bölgedeki sekiz ülkede bulunan kuruluşların (1000 veya daha fazla çalışan) ve orta ölçekli 
şirketlerin (500 - 999 çalışan) BT karar alıcılarını da çalışmamıza dahil ettik. Ayrıca, 
başlangıçtaki 600 kurumsal katılımcımıza orta ölçekli ABD firmalarından 300'den fazla BT 
karar alıcısı ekledik4  (bkz. Şekil 1). Toplamda, 18 sektörden her biri kendi şirketinin mobil 
politikasını yöneten veya etkileyen yaklaşık 4900 BT karar alıcısı ile görüştük.

Şekil 1. Cisco IBSG Horizons Global BYOD Çalışmasının Ayrıntıları.

Kaynak: Cisco IBSG, 2012               N = 4892
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Sonuçlarımız BYOD'nin büyümesinin ne ABD'ye özgü bir olgu olduğunu ne de 
büyük şirketlerle sınırlı olduğunu göstermektedir. Küresel olarak, hem kuruluşların 
hem de orta ölçekli şirketlerin BT liderlerinin yüzde 89'u BYOD'yi bir biçimde 
desteklemektedir. Yüzde 69’u ise BYOD'yi "biraz" veya "olağanüstü" olumlu 
olarak görmektedir. Bu rakamlar şaşırtıcıdır; sadece ABD'deki değil, dünyanın dört 
bir yanındaki şirketlerin BYOD'yi benimsemekte olduğunu göstermektedir. Bunun, 
şirketlerin cihazları tedarik etmesi ve ağ erişimini yönetmesi üzerinde önemli etkileri 
bulunmaktadır.

Ancak Cisco IBSG, BYOD'nin dönüştürücü değerinin çalışanlara çalışma şekillerinde 
yenilik yapma özgürlüğü vermekte yattığına inanıyor. Tercih ettikleri cihazları, 
uygulamaları ve bulut hizmetlerini kullanmalarına ve çalıştıkları zamanı ve yeri 
seçmelerine izin verilirse çalışanlar kurumsal verimliliğin ve üretkenliğin bir sonraki 
dalgasının itici gücü olabilir. Doğru yönetim ile BYOD'ye hazır bir idare modeli ve ağ 
sayesinde BYOD'nin gelişmesine yardımcı olan şirketler, sadece çalışan taleplerine 
yanıt vermek yerine gizli ve güçlü bir değer kaynağından faydalanmaya başlayabilir. 
Şimdiden dünya genelinde birçok şirket bu atılımın eşiğinde bulunuyor.

BYOD Mobil Büyümeye Güç Veriyor
Mobilite, yani geleneksel bir ofis ortamından veya sabit bir yerden uzakta çalışmak, 
günümüz bilgi çalışanı için sıradan bir gereksinim haline geldi. Görüştüğümüz 
şirketlerdeki çalışanların yüzde kırk yedisinin resmen "mobil çalışan" olarak 
nitelendirildiğini öğrendik. Ancak çalışanların yüzde 60'ı iş için bir mobil cihaz 
kullanmaktadır.5 Bu oran, "mobil çalışan" olarak nitelendirilenlerden yüzde 13 fazladır 
(bkz. Şekil 2). Bu ek cihazlar aslında çalışanların girişiminin bir sonucudur: çalışmak 
için mobil cihazlara “resmen” ihtiyaçları olmasa bile, mobiliteyi günlük işlerine entegre 
etmektedirler. Ayrıca, kurumsal BT departmanları da onlara yardımcı olmaktadır. 
Şirketlerinin mobil çalışanları nasıl ayırdığını sorduğumuzda, yüzde 36'sı çalışan talebi 
üzerine mobilite ayrıcalıkları verdiklerini söyledi.

Şekil 2. Mobil Çalışan Olarak Nitelenen Çalışanlarla İş İçin Mobil Cihaz Kullanan 
Çalışanların Yüzdesi.

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892
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ABD ve Hindistan mobil cihaz kullanan bilgi çalışanlarının yüzdesinde diğer ülkelerin 
önünde yer alırken (neredeyse yüzde70), Çin ve Meksika bu iki ülkeyi yakından takip 
etmektedir. Öte yandan, Almanya ve Fransa'da bilgi çalışanlarının yalnızca yüzde 
50'si mobil cihaz kullanmaktadır. Araştırma bulgularını incelerken, Avrupalı uluslarda 
önemli bir mobilite ve BYOD girişi görülse de bu ülkelerin bunu benimseme ve 
kullanmada diğer ülkelerin gerisinde kaldığını göreceğiz.  

Bilgi çalışanları iş için mobil cihaz kullanmakla yetinmeyip, görevlerini yerine getirmek 
amacıyla dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve tablet bilgisayar gibi birden fazla mobil 
cihaz kullanmaktadır. Ortalama olarak BT liderleri çalışan başına cihaz sayısının 
2012'deki 2,3 değerinden 2014'te 2,8'e çıkmasını beklemektedir (bkz. Şekil 3). Bu 
değer, yüzde 10,3'lük bir yıllık bileşik büyüme oranına (CAGR) karşılık gelir. Burada 
da ülke ve bölge düzeyinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. ABD ve Hindistan'daki 
büyüme oranları nispeten düşük olsa da, şimdiden en yüksek cihaz/çalışan 
oranına ulaşan bu ülkelerdeki şirketler mobil teknolojilerin en istekli kullanıcılarıdır. 
Brezilya çalışan başına 2,5 cihazla bu iki ülkeyi yakından takip etmektedir ve BT 
liderleri önümüzdeki iki yılda sağlam bir büyüme beklemektedir. Büyümenin en 
hızlı yaşanacağı yer Çin olacaktır. Günümüzde bilgi çalışanı başına mobil cihaz 
sayısında Rusya ve Almanya ile birlikte en düşük kullanım seviyesine sahip olan Çin, 
önümüzdeki iki yılda neredeyse yüzde 23'lük bir CAGR ile 1,8 cihazdan 2,7 cihaza 
çıkmayı beklemektedir. Avrupa ülkeleri yine en temkinli tavrı takınmaktadır.  

Şekil 3. Bilgi Çalışanı Başına Ortalama Bağlı Cihaz Sayısı, 2012 ve 2014.

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                       N = 4892

Kullanıcı başına cihaz sayısının artması büyük oranda BYOD'nin sonucudur. Örneğin, 
işyerinde kullanılan akıllı telefonların yüzde 42'si ve dizüstü bilgisayarların yüzde 
38'inin sahibi çalışanlardır. Bu durum BYOD'nin yeni ortaya çıkan bir eğilim olmayıp 
dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlarda kemikleşmiş olduğunu göstermektedir. 
Üstelik BT liderleri önümüzdeki iki yılda BYOD'nin güçlü bir büyüme sergileyeceğini 
söylemektedir: Yüzde 63, çalışanların sahip olduğu cihazların yüzdesinin artmasını 
beklemektedir (bkz. Şekil 4).
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Şekil 4. Önümüzdeki İki Yılda Çalışanların Sahip Olduğu Cihazların Payının 
Artmasını Bekleyen Şirketlerin Yüzdesi.

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Avrupa'nın dışında daha yüksek olan mevcut kullanım ve büyüme, bu ülkelerde 
BYOD'yi hızla hakim yaklaşım yapacaktır. BYOD artışının "önemli ölçüde" olacağını 
söyleyen BT karar alıcılarının yüksek yüzdesi dikkat çekicidir: Bu değer akıllı telefon 
ve dizüstü bilgisayarların yüzde 50'sinden fazlasına çalışanların sahip olduğu 
Hindistan'da yüzde 35, mobil cihazların yüzde 40'ından fazlasına çalışanların sahip 
olduğu Brezilya'da ise yüzde 29'dur. Avrupa ülkelerinde BYOD'nin görece düşük 
girişine rağmen, BT karar alıcıları önümüzdeki iki yılda Latin Amerika ve Asya'ya 
kıyasla Avrupa'da daha düşük bir büyüme beklemektedir.

Şekil 5. BYOD Büyümesi Gören BT Liderlerinin Yüzdesi ve Eğilim Hakkında Olumlu 
Düşünenlerin Yüzdesi.

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                     N = 4892
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Bu çalışmaya katılan BT liderlerinin yüzde seksen dördü şirketlerinde BYOD büyümesi 
gördüklerini söylemektedir (bkz. Şekil 5). BYOD büyümesinin derecesine ilişkin 
BT karar alıcılarının farklı beklentileri olsa da, yüzde 84'ü kendi cihazlarını iş amaçlı 
kullanan çalışan sayısının arttığını kabul etmektedir. BYOD eğiliminin daha az yaygın 
olduğu Avrupa'da bile büyüme görenlerin oranı yüzde 62 ile yüzde 80 arasındadır. 
Bununla birlikte, Avrupalı BT liderleri diğer ülkelerdeki meslektaşlarına kıyasla daha az 
BYOD yaygınlığı görmektedir.

Cisco'nun kendi deneyimleri, çalışanların sahip olduğu cihazlara izin verildikten ve 
kurumsal BT tarafından desteklenmeye başlandıktan sonra, ağa bağlanan mobil 
cihaz sayısının iki kattan fazla arttığını göstermektedir.6 Belki de BYOD için BT desteği 
sağlamaya karar veren şirketler, BYOD'yi çalışanlarının kendilerine empoze ettiği bir 
olgu olarak görmek yerine BYOD'yi destekleme yönünde bilinçli bir karar verdikleri 
için daha fazla büyüme görmekte ve büyümeye daha olumlu yaklaşmaktadır.

Çalışanların sahip olduğu cihazların artmasıyla birlikte, BT çalışanlarının yüzde 52'si 
onaylanmamış yazılım uygulamalarının ve bulut hizmetlerinin iki yıl öncesine kıyasla 
"biraz" veya "çok daha fazla" yaygın olduğunu söylemektedir (bkz. Şekil 6). 
Çalışanlar yalnızca kendi seçtikleri cihazları değil kendi tercihleri olan yazılımları ve 
bulut hizmetlerini de kullanmak istedikleri için onaylanmamış uygulamaların artması 
mantıklıdır. Ancak şirketlerin sağlayacağı bir araç seti vasıtasıyla erişilebilecek 
binlerce mobil uygulama ve online hizmet, çalışanların işbirliği yapmasına, verileri 
analiz etmesine ve fikirlerini sunmasına yardımcı olabilir. Çalışanlar Apple ve 
Google'ın uygulama mağazalarındaki uygulamaları inceleyebilir ve bunları genellikle 
ücretsiz indirebilir. Ek olarak, çalışanlar kişisel uygulamalar ve içeriklerin ellerinin 
altında olması için kendi cihazlarını kullanmak istemektedir. Göreceğimiz gibi, 
çalışanların kişisel yaşamları ile iş yaşamlarını sorunsuz bir şekilde birleştirmesi 
BYOD'nin önemli faydalarından biridir. 

Şekil 6. Onaylanmamış Uygulama Sayısının "Biraz" veya "Çok Daha Fazla" 
Yaygın Olduğunu Söyleyen Şirketlerin Yüzdesi.

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                    N = 4892
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Araştırmamız onaylanmamış uygulamaların yaygınlığında Avrupa ülkeleri ile 
çalışmamızdaki diğer ülkeler arasında kesin bir farklılık olduğunu ortaya çıkardı. 
Örneğin, Rusya'da daha fazla onaylanmamış uygulama gördüğünü söyleyen BT 
liderlerinin oranı yüzde 16 iken, bu oran Çin'de yüzde 71'dir.

Ancak çalışanların kendi uygulamalarını kullanmasının şirketler açısından olası 
maliyetleri vardır. Bunlardan biri, bu uygulamaların çoğunun gerektirdiği daha yüksek 
bant genişliğidir. Sosyal ağlar ve medya akış hizmetleri dahil çalışanların kullandığı en 
popüler uygulamalardan bazıları zengin medya içeriğine sahiptir. Ağa bağlanan cihaz 
sayısının artması ve zengin medya içerikli, onaylanmamış uygulamaların kullanılması, 
BT departmanları ağ yönetiminde ve kaynak planlamada dikkatli olmazsa ağda 
tıkanma yaratabilir. 

Etkin yönetim gerektiren bir başka alan da onaylanmamış işbirliği araçlarının 
kullanımındaki artıştır. Çalışanlar kurumsal işbirliği uygulamalarına ek olarak, hatta 
bunların yerine daha fazla anlık mesajlaşma, dosya yönetimi, mobil görüntülü 
konferans ve bulut tabanlı işbirliği hizmetleri kullanmaktadır. Çalışanların kendilerine 
en uygun işbirliği araçlarını kullanması, özellikle kendilerine sunulan araçların sınırlı 
veya yetersiz olması durumunda kendileri için faydalı olsa da, çalışanların kendi 
kendine oluşturduğu ve başkalarını dışarıda bırakan çoklu işbirliği "adalarının" oluşma 
potansiyeli mevcuttur. Şirketler bu "adaların" oluşmasını önlemek için mutlaka 
onaylanmamış işbirliği araçlarını kurumsal anlık mesajlaşma, kurumsal dizinler, 
kurumsal sosyal yazılım ve görüntülü işbirliği araçlarına entegre etmelidir.

Belki de Çin, Hindistan ve Meksika gibi ülkelerdeki BT liderlerinin Avrupalı 
meslektaşlarına kıyasla işyerinde daha fazla kullanıcı tarafından sahip olunan cihaz 
ve uygulama artışı görmesinin sebebi, bunlara daha destekleyici yaklaşmalarıdır. 
Almanya ve Birleşik Krallık'ta BT liderlerinin yalnızca yüzde 52'si ve Fransa'da yüzde 
40'ı BYOD'nin departmanları için olumlu bir gelişme olduğuna inanmaktadır. Buna 
karşın, Avrupa dışındaki BT liderlerinin yüzde 80'i BYOD'nin olumlu bir etkiye sahip 
olduğuna inanmaktadır. Brezilya, Çin, Hindistan ve Meksika'da yüzde 32 BYOD 
hakkında "son derece olumlu" düşünürken, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve 
Rusya'da bu oran yalnızca yüzde 10'dur.

BYOD'nin BT departmanlarına sağladığı faydalar hakkındaki görüş farklılıkları, 
çalışanların sahip olduğu cihazların desteklenip desteklenmediği ve nasıl 
desteklendiğinde ortaya çıkmaktadır. Genel olarak, BYOD kurumsal BT liderleri 
arasında kuvvetli bir kabule sahiptir. Yaklaşık yüzde 90, BYOD'yi bir biçimde 
benimsemiştir. Benimseme biçimi çalışanların sahip olduğu cihazların kurumsal ağa 
bağlanmasına izin vermekten çalışanların sahip olduğu tüm cihazlara tam BT desteği 
vermeye kadar gitmektedir. Şirketlerin yüzde 30'unun tüm cihazlar için BT desteği 
verdiği ABD ve Hindistan, çalışanların sahip olduğu cihazlara en kapsamlı desteği 
sunmaktadır. En liberal politikalara sahip olan Brezilya'da şirketlerin yüzde 82'si, 
çalışanların sahip olduğu cihazların belirli olanlarına ya da tümüne destek vermektedir 
(bkz. Şekil 7). 

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Çalışanların kendilerine en 
uygun işbirliği araçlarını 
kullanması, özellikle 
kendilerine sunulan 
araçların sınırlı veya 
yetersiz olması durumunda 
kendileri için faydalı olsa da, 
çalışanların kendi kendine 
oluşturduğu ve başkalarını 
dışarıda bırakan çoklu 
işbirliği "adalarının" oluşma 
potansiyeli mevcuttur.  
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Şekil 7. Çalışanların Sahip Olduğu Cihazlar İçin Şirket BT Desteği Seviyeleri.

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

BT liderlerinin BYOD'nin etkisi hakkında en az olumlu düşündükleri ülkeler olan 
Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık, en kısıtlayıcı politikalara sahip ülkelerdir. Örneğin, 
Fransa'daki şirketlerin yüksek bir yüzdesi ya çalışanların sahip olduğu cihazların 
işyerine getirilmesini yasaklamakta ya da başka bir destek biçimi olmadan yalnızca 
ağ erişimi sunmaktadır. Kurumsal ağa erişime izin verilmesi çalışanların cihazlarını 
işte kullanmalarına yardımcı olsa da, kurumsal uygulamaları ve bulut hizmetlerini 
indiremedikleri veya bir sorun oluştuğunda teknik desteğe erişemedikleri için 
verimliliklerini azalmaktadır. Öyle görünüyor ki bu yüzden, uygulamada hem verimli 
döngüler (BYOD'ye ilişkin olumlu düşünceler daha uygun ağ politikalarına yol açarak 
daha fazla fayda sağlıyor ve ilgiyi artırıyor) hem de kısır döngülerle (BYOD'ye duyulan 
şüphe, kısıtlayıcı politikalara yol açarak etkiyi bastırıyor ve ilk baştaki şüpheciliği 
güçlendiriyor) karşılaşacağız.

BYOD'nin olası faydalarını kısıtlayabilecek bir diğer alan ise hem BYOD hem de 
genel ile ilgili olan mobilite politikasındaki belirsizliklerdir. Kurumsal mobil politikanın 
gelişmişliğine bağlı olarak, kuruluşlar çoğu alanda orta ölçekli firmalardan daha 
kapsamlı politikaları uygulamaya koydular (bkz. Şekil 8). Bu bulgu şaşırtıcı olmamakla 
birlikte, çoğu alanda kuruluşlarla aralarında fazla fark bulunmayan orta ölçekli firmalar 
için olumlu bir tablo çizmektedir. 

BYOD'nin olası faydalarını 
kısıtlayabilecek 
bir diğer alan ise 
mobilite politikasındaki 
belirsizliklerdir. . . . 
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Şekil 8. Şirketlerin Mobil Cihaz / Mobilite Politikalarının Kapsadığı Alanlar.

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                            N = 4892

Mobilite politikasının sağlam olarak nitelendirilebilmesi için hem kuruluşlar hem 
de orta ölçekli firmaların önünde çok yol bulunması da tablonun olumsuz yönünü 
oluşturmaktadır. Sadece BYOD değil tüm mobilite girişimleri için önemli olan bazı 
alanlarda çoğu şirket hazırlıklı değildir. Örneğin, kuruluşların sadece yarısının ve orta 
ölçekli firmaların yüzde 41'inin mobil cihazlar için çalışanların ağ erişimine ilişkin 
yürürlükte olan bir politikası bulunmaktadır. Yalnızca yüzde 31'inin onaylanmamış 
cihazlar için bir politikası vardır. 

Politikaların belirsizliği ve çoğu durumda politikanın olmaması, BYOD'nin güvenlik 
sorunlarına yol açtığı inancını güçlendirebilir. Şirket verilerinin güvenliğine yöneltilen 
yeni virüs, zararlı yazılım ve ağa izinsiz giriş tehditleri, BT liderleri için BYOD'nin 
açık ara en büyük dezavantajı oldu (bkz. Şekil 9). BYOD'nin kurumsal ağ güvenliği 
için teşkil ettiği düşünülen tehlike, Avrupa'daki şirketlerin bu eğilimi diğerleri kadar 
benimsememiş olmamasının ana nedenlerinden biri olabilir. Çin hariç, BYOD'nin 
kurumsal ağ güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerinden en çok kaygı duyan ülkelerin 
Avrupalı ülkeler olduğu görülmektedir. İşin ilginç yanı, ağ güvenliğine yönelik endişe 
Çinli şirketlerin BYOD'yi benimsemelerini olumsuz etkilememiştir, zira faydaların olası 
bedellerden çok daha ağır bastığına inanmaktadırlar. 

Sadece BYOD değil tüm 
mobilite girişimleri için 
önemli olan bazı alanlarda 
çoğu şirket hazırlıklı değildir. 
Örneğin, kuruluşların 
sadece yarısının ve orta 
ölçekli firmaların yüzde 
41'inin mobil cihazlar için 
çalışanların ağ erişimine 
ilişkin yürürlükte olan bir 
politikası bulunmaktadır. 
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Şekil 9. Güvenliği En Önemli BYOD Sorunu Olarak Gören Şirketlerin Yüzdesi.

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Şirketlerin BYOD'den sağladıkları faydalar söz konusu olduğunda, BT liderleri 
açısından üç fayda öne çıkmaktadır7 (bkz. Şekil 10):

•	 Verimlilik: Genel olarak BT liderlerine göre BYOD'nin sağladığı ana fayda, hem 
daha fazla randıman hem de başkalarıyla daha iyi işbirliği açısından artan çalışan 
verimliliğidir. Bu bulgu önem taşımaktadır, çünkü kişisel uygulamalar ve içeriklerin 
çalışanların dikkatini dağıtacağı (ör. sosyal ağları kullanmak, oyun oynamak, 
yasaklanmış siteleri kişisel iş veya eğlence amaçlı kullanmak) BYOD'ye karşı 
kullanılan bir argümandır.  

•	 İş memnuniyeti: Çalışanlar özel hayatlarında kullandıkları cihazları işlerinde de 
kullanmak istemektedir. Kendi cihazlarını seçmelerine izin verildiğinde çalışanlar 
işlerinde daha mutlu ve memnun olmaktadır.  

•	 Daha düşük maliyetler: Çalışanların mobil cihazlarının maliyetini kısmen (veya 
tamamen) karşılaması ve gelişmiş BT kaynak kullanımı sonucunda mobilite 
maliyetlerinin azalması, iş memnuniyetinin hemen arkasından üçüncü fayda 
oldu. Ancak bazı ülkelerde, özellikle Fransa ve Birleşik Krallık gibi BYOD'nin daha 
soğuk karşılandığı ülkelerde birinciliğe yükseldi.

Genel olarak BT liderlerine 
göre BYOD'nin sağladığı 
ana fayda, hem daha 
fazla randıman hem de 
başkalarıyla daha iyi işbirliği 
açısından artan çalışan 
verimliliğidir.
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Şekil 10. BYOD'nin Şirkete Sunduğu Ana Faydalar.

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

BT liderlerine göre çalışanların BYOD'yi benimsemelerinin ardındaki ana motivasyon 
kaynağı nedir? Genel olarak ana sebep, çalışanların işlerini nasıl, nerede, ne zaman 
ve hangi cihazla gerçekleştirecekleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak 
istemeleridir (bkz. Şekil 11).

Şekil 11. Çalışanların İş İçin Kendi Cihazlarını Kullanmalarının Ana Sebepleri.

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Ayrıca gün (veya gece) boyunca kişisel aktiviteleri ile iş aktiviteleri arasında geçiş 
yapabilmek istemektedirler. İşyerinde özel işleri yürütmek ve iş dışı saatlerde çalışmak, 
bilgi işlerini farklı kılan bir özellik haline gelmiştir. Bu eğilime güç veren şey ise mobilite 
ve özellikle de BYOD’dir çünkü çalışanlar özel cihazlarını her zaman yanlarında taşıyarak 
arkadaşlar, aile üyeleri ve meslektaşlarının her an kendilerine ulaşabilmelerini mümkün 
kılmaktadır. Ayrıca anlık mesajlaşma gibi mobil uygulamalar çalışanlara anında ulaşmayı 
ve iletişim kurabilmeyi sağlamaktadır. Kısacası, günümüzün bilgi çalışanı fiziksel ofise 
nadiren girse bile asla gerçekten "ofis dışında" olmaz.

Ana sebep, çalışanların 
işlerini nasıl, nerede, ne 
zaman ve hangi cihazla 
gerçekleştirecekleri 
üzerinde daha fazla kontrole 
sahip olmak istemeleridir.
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Son olarak, çalışanlar kişisel görevler ve iş görevleri için kendi uygulamalarını ve 
bulut hizmetlerini herhangi bir kısıtlama olmadan kullanmak istemektedir. BYOD'nin 
çekiciliği, tasarım itibariyle hem kişisel içerik hem de iş içeriği barındıran ve çalışanın 
sahip olduğu bir cihaz söz konusu olunca, şirketin sahip olduğu bir cihazda nelere 
erişilebileceği, nelerin indirilebileceği ve kullanılabileceğine ilişkin sınır çizgilerinin 
bulanıklaşmasından kaynaklanmaktadır.

Hem şirketler hem de çalışanların BYOD'nin önemli faydalara sahip olduğunu 
düşündükleri açıktır. Bu faydalar, görmüş olduğumuz gibi cihazlarda artış sağlamanın 
yanı sıra daha yüksek ağ bant genişliği gerektirecektir. Mobil cihazlar ve ağ 
trafiğindeki bu artış, bazı ülkelerin BT bütçelerinde büyük bir etki yaratacaktır 
(bkz. Şekil 12). Bu çalışmadaki BT liderleri, mobil cihazlara yapılan BT harcaması 
payının 2014 yılına kadar 2012'deki yüzde 18 değerinden yüzde 23'e çıkmasını 
beklemektedir. Mobil bütçesinin şimdiden BT harcamalarının daha yüksek bir oranını 
oluşturduğu Çin ve Hindistan'da, 2012 yılında her iki ülke için de yüzde 22 olan 
harcama oranı 2014'e kadar sırasıyla yüzde 31 ve yüzde 29'a yükselecektir. Bu 
ülkeler mobilitenin ve özellikle de BYOD'nin olası faydalarından çok umutlu olsa da, 
bu oranda büyümeye devam ederlerse artan bütçeler bir sorun olabilir.

Şekil 12. Mobil Girişimlerine Harcanan Mobil Bütçesinin Yüzdesi.

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Bu durum özellikle de yalnızca 1,8 cihaz/çalışan oranına sahip olmasına rağmen Çin 
için geçerlidir. Buna karşın, Brezilyalı şirketler sağlam büyüme tahminlerine rağmen 
maliyetlerini kontrol altında tutmayı planlamaktadır. Avrupa'da mobilitenin toplam 
BT harcamalarındaki yüzdesi çok daha düşüktür; bu durum bu ülkelerin mobilite 
girişimlerine verdikleri önemin daha az olmasıyla paraleldir. 

Mobil cihazlar ve ağ 
trafiğindeki bu artış, bazı 
ülkelerin BT bütçelerinde 
büyük bir etki yaratacaktır.
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Masaüstü Sanallaştırma. Bu çalışma ayrıca masaüstü ortamını cihazdan ayırarak 
çalışanların bulundukları yer veya kullandıkları cihazdan bağımsız olarak aynı veya 
benzer bir deneyimi yaşamalarını sağlayan masaüstü sanallaştırmayı8 da araştırdı. 
Masaüstü sanallaştırma, ABD'de gerçekleştirilen orijinal ankette elde edilen bulguların 
ankete katılan diğer ülkelerden önemli ölçüde farklılaştığı bir alan oldu. Çoğu BT 
liderinde masaüstü sanallaştırmaya yönelik güçlü bir farkındalık olsa da, çoğu ülke 
masaüstü sanallaştırma stratejilerini gerçekleştirmekte çok da gelişmiş bir durumda 
değildir. 

ABD'deki şirketlerin yüzde 51'i masaüstü sanallaştırma stratejilerini tamamlamış 
durumda veya uygulama süreci içindedir. Bu oran Hindistan ve Çin'de sırasıyla yüzde 
40 ve 36'dır. Diğer tüm ülkeler yüzde 30'un altındadır.

Bu ülkelerin masaüstü sanallaştırmayı uygulamada "geride" olmalarının sebebi, 
ABD'li BT liderlerine kıyasla bilgi çalışanları için daha az uygulanabilir olduğunu 
düşünmeleridir (bkz. Şekil 13). 

Şekil 13. Bilgi Çalışanlarının Çoğunluğunun Masaüstü Sanallaştırmaya Uygun 
Olduğuna İnanan Katılımcıların Yüzdesi.

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Bu sonuç, BT liderleri bir mobil ortamda masaüstü sanallaştırmanın faydalarını 
anlayacağı için BYOD yerini sağlamlaştırdıkça değişebilir. Masaüstü sanallaştırma 
çoğu yönden BYOD ile doğal bir uyum sergilemektedir, çünkü şirketlerin kurumsal 
sunucularda bulunan tek bir yazılım ortamı sunmalarını ve yönetmelerini sağlar. 
Kurumsal veriler ve iş dosyaları da sunucuda bulunur. Çalışan hangi cihazı kullanırsa 
kullansın, ihtiyaç duyduğu dosyalara ulaşabilir. Bu, cihazda hiçbir veri kalmadığı için 
güvenliği de artırır. Ancak bazı şirketler için yerel mobil uygulamalar daha uygun bir 
kullanım stratejisi olabilir.

Masaüstü sanallaştırma 
çoğu yönden BYOD 
ile doğal bir uyum 
sergilemektedir, çünkü 
şirketlerin kurumsal 
sunucularda bulunan tek bir 
yazılım ortamı sunmalarını 
ve yönetmelerini sağlar.
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BT Liderleri İçin Çıkarımlar
Gördüğümüz gibi, kuruluşların yalnızca yüzde 50'si ve orta ölçekli şirketlerin yüzde 
41'i kurumsal ağda kimin hangi cihazla bulunduğunu yöneten mobilite politikalarına 
sahiptir. Bu, mobil cihazların büyük çoğunluğuna şirket sahip olsa bile sorun 
oluşturmaktadır; çalışanlar ağa kendi cihazlarıyla daha fazla bağlandıkça ağ güvenliği, 
fikri mülkiyet ve kurumsal veriler için risk artar. Bunun sebebi çalışanların kötü amaçlı 
olması değil, BT liderleri için hangi cihazların onaylı olup hangilerinin onaylı olmadığını 
bilmenin zorlaşmasıdır. Bu açıdan, güvenlik politikaları ve araçları ağı daha akıllı ve 
güvenli kılarak BYOD'ye olanak sağlayan yöntemler olarak görülmelidir. Aşağıda, 
BYOD için gereken en önemli güvenlik özellikleri bulunmaktadır:

•	 Tümleşik politika yönetimi: Tek bir politika; verileri, uygulamaları ve sistemleri 
güvence altına alırken, kullanıcı tipini de tanır (ör. konuk, çoklu çalışan profilleri). 
Farklı BT sistemleri tarafından sunulan birden fazla politika yerine tek bir 
politika platformunun uygulanması şirketlerin "mobil politika boşluğunu" hızla 
kapatmalarına ve BYOD'yi daha güvenli kılmalarına yardımcı olabilir. Tümleşik 
politika yönetimi ayrıca ağa erişen tüm mobil cihazları tanır ve yönetir. 

•	 Kurumsal ağ erişimini ve hizmetlerini güven altına alma ve sunma: BYOD, BT 
departmanlarının kullanıcı profilini ve cihazını temel alarak kurumsal ağa doğru 
erişim seviyesi sunmasını gerektirir. Kullanıcı aynı zamanda uygun uygulamalara, 
verilere ve hizmetlere erişebilmek zorundadır. 

•	 Cihaz koruması: Hassas şirket verilerinin korunması açısından hem kuruluşun 
sahip olduğu cihazlar hem de çalışanların sahip olduğu cihazlar için ek bir 
güvenlik katmanı gerekmektedir. Mobil cihaz yönetimi, ağ yöneticilerinin kayıp 
veya çalıntı cihazların erişimini engellemelerini ve bunlardaki verileri uzaktan 
silmelerini sağlar. 

•	 Güvenli veri iletimi: Doğrudan cihazdan kablolu veya kablosuz ağ altyapısına 
sağlanan güvenlik ve şifreleme, şirketlerin cihaz veya yerden bağımsız olarak 
mobil kullanıcılara en hassas verilerini bile sunabilmelerini sağlar. 

Ancak BYOD'ye olanak sağlanması, riskleri azaltmaktan çok daha fazlasını 
gerektirmektedir. Politikaların ve ağ kapasitesinin, çalışanların getirdikleri 
cihazların yanı sıra eriştikleri uygulamalardan ve bulut hizmetlerinden en iyi şekilde 
faydalanmalarına yardımcı olması gerekir. Burada hedef, çalışanların aşağıdaki 
özellikleri kullanarak yaptıkları çalışmalarda yenilikler sunmaktır:

•	 Mobil, cihazdan bağımsız işbirliği: Çalışanlar meslektaşlarıyla işbirliği yapmak 
için farklı cihazlar ve araçlar kullanmaktadır. BYOD'nin özünde BT tarafından 
resmen desteklenmesinden bağımsız olarak çalışanlara istedikleri araçla çalışma 
özgürlüğünü vermek olsa bile, çalışanların kendi oluşturdukları depolarda 
karşılaşabilecekleri riskler bulunmaktadır. Çalışanların birden fazla Anlık 
Mesajlaşma hesabı için tek bir arabirim kullanmasını, sesli mesajlara erişmesini 
ve online olduklarını başkalarına haber vermesini sağlayan işbirliği araçları bu 
riskleri ortadan kaldırarak geriye sadece faydaları bırakır.

Güvenlik politikaları ve 
araçları ağı daha akıllı ve 
güvenli kılarak BYOD'ye 
olanak sağlayan yöntemler 
olarak görülmelidir. 
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•	 Mobil video ve masaüstü paylaşımı: Yüzde 60'ı iş için mobil cihaz kullanan bilgi 
çalışanları açısından her yerden ve her cihazdan toplantılara katılmak, uygulama 
paylaşıp görüntülemek ve görüntülü çağrı yapmak artık olmazsa olmazlar 
arasındadır. Bu durum özellikle de yoğun takvimleri ve seyahat programları 
geleneksel, "konferans odası" toplantılarına katılmalarını gitgide zorlaştıran 
yöneticiler için geçerlidir. Ancak, karar almayı iyileştirmek için işbirliği son 
derece önemlidir. Hem iş başında hem de yolda hızlı, zengin işbirliği oturumları 
gerçekleştiremedikleri takdirde kararlar gecikebilir ve uygulama sekteye 
uğrayabilir. Kurumsal ağ sınırları içinde ve dışında işbirliği sağlayan bulut tabanlı 
araçlar, günümüzün mobil kültürü ve özellikle BYOD için çok önemlidir. 

•	 Sağlam ağ altyapısı: Görmüş olduğumuz gibi, kurumsal ağa bağlanan cihaz 
sayısı bilgi çalışanı başına 2,3'ten 2,8'e çıkmaktadır. İş için en iyi cihazı (dizüstü 
bilgisayar, akıllı telefon veya tablet) kullanma esnekliği cihazların yaygınlaşmasını 
sağlarken ağ trafiğini de artırır. Çalışmamız bu doğrultuda bilgi çalışanlarının 
görüntülü işbirliği ve zengin medya içerikli bulut hizmetleri dahil bant genişliğini 
yoğun olarak kullanan çeşitli uygulamalar kullandığı sonucuna ulaştı. Dahası, 
bu cihazlar artık hem tesis içinde hem de tesis dışında kurumsal ağa farklı 
yollarla (kablolu, Wi-Fi ve 3G/4G) bağlanmaktadır. Şirketler bir yandan artan 
bant genişliğini ve cihaz sayısını kaldırabilecek, bir yandan da cihazların ağa en 
uygun maliyetle bağlanmasını sağlayacak ağlar geliştirmek zorundadır. Şirketlerin 
gittikçe artan mobilite bütçelerini azaltmak için sabit mobil yakınlaştırma gibi 
çeşitli maliyet tasarrufu önlemleri aldıklarını gördük. Bir şirketin BYOD ihtiyaçları 
ilerledikçe yakınlaştırılmış ağ, özellikle de cep telefonu ve Wi-Fi trafiğini 
tümleştiren ve mobil cihaz politikasını yöneten bir ağ, lüks olmaktan çıkıp 
gereksinim haline dönüşür. 

•	 Uyumluluk ve cihazlar arası destek için masaüstü sanallaştırma: İşe kendi 
cihazını getiren çalışanların sayısı artıkça, işletim sistemi ve yapılandırma 
çeşitliliği BT departmanları için önemli uyumluluk sorunları ortaya çıkarmaktadır. 
Masaüstü sanallaştırma, BT'nin çalışanların kullandıkları cihazdan bağımsız 
olarak erişebildikleri uygulamalar ve verilerden oluşan bir "sanal masaüstü" 
sunmasını sağlayarak uyumluluk sorunlarını çözer. Eriştikleri uygulamalar ve 
veriler doğrudan veri merkezinden cihaza iletilir. Bu çözüm her cihazı kurumsal 
yazılımla uyumlu hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda veriler küçük istemci 
işlevi gören cihaz yerine veri merkezinde depolandığı için cihazları daha güvenli 
kılar. Çalışanlar, ister çalışan ister şirket sahip olsun, iş için kullandıkları cihazların 
BT tarafından desteklenmesini istemekte ve beklemektedir. Çalışma, şu an 
şirketlerin yalnızca yüzde 22'sinin çalışanların sahip olduğu tüm cihazlar için 
BT desteği sağladığını göstermiştir. Sanal masaüstleri sayesinde uygulamalar 
merkezden yönetilebilir ve kullanıcı cihazından bağımsız çalıştırılabilir. Bu, BT'nin 
masaüstünü korumaya odaklanmasını, böylece kurumsal yazılımı desteklemesini 
ve cihaz desteğini kullanıcıya bırakmasını sağlar. 

Kurumsal ağ sınırları içinde 
ve dışında işbirliği sağlayan 
bulut tabanlı araçlar, 
günümüzün mobil kültürü 
ve özellikle BYOD için çok 
önemlidir. 
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Kurumsal Yöneticiler İçin Çıkarımlar
Çalışanlar sonuçta nerede, nasıl çalıştıklarını ve çalışmak için hangi araçları 
kullandıklarını kontrol etmek istemektedir. İş rollerinde başarılı olmalarında 
ikincil öneme sahip olan ofiste“görünme”veya dar bir cihaz ve uygulama 
yelpazesi arasından seçim yapma gibi faktörlere daha az odaklanılmasını 
istemektedirler. Günümüzde mobil cihazların son derece gelişmiş ve kullanımı 
kolay bir hale gelmesinin yanı sıra mobil uygulama ve bulut hizmeti seçeneklerinin 
zenginleşmesi, şirketçe belirlenen bir aracı kullanmaya zorlanmanın çalışanlar 
tarafından anlaşılamamasına yol açmaktadır. İşi kendi uygun gördükleri şekilde, 
günün kendilerine uygun olan saatlerinde yapacaklarına şirketlerin güvenmesini 
istemektedirler. 

Çalışanların daha fazla özgürlük, kontrol ve esneklik istemesi bazı şirketlerde soru 
işaretlerine neden olabilir, zira bu değişiklik BT tedarikini ve yönetimini potansiyel 
olarak karmaşıklaştırmaktadır. Ancak şirketin ve çalışanın çıkarlarını karşılıklı olarak 
güçlendirmek son derece önemlidir. BYOD çalışanların işlerini sosyal ve aile 
yükümlülükleriyle dengelemelerine yardımcı olabilir. Uzaktan çalışma ve esnek 
çalışma saatleri gibi"aile dostu"politikalara doğal şekilde uyum sağlar. Şirketler 
BYOD'nin sunduğu bu gibi faydaları yetenekli çalışanları kendilerine çekmek, şirkette 
tutmak ve nerede olurlarsa olsunlar üretkenliklerini korumalarını sağlamak için 
kullanabilir.

Cisco IBSG, bu faydaların ötesinde, çalışanlara kullandıkları cihazları, uygulamaları 
ve bulut hizmetlerini seçme özgürlüğü vererek iş süreçlerinin yeniden 
tanımlanabileceğine inanıyor. Çalışanların yön verdiği bu yenilik, ne zaman ve nerede 
çalışılacağının ötesine uzanmaktadır. Çalışanlar BYOD vasıtasıyla farklı şekillerde 
sürekli olarak yeniliklerde bulunabilir. Örneğin bulut tabanlı hizmetleri kullanarak 
bir mobil cihazda verileri analiz edebilir ve görselleştirebilir, karmaşık iş akışları için 
mükemmel aracı keşfedebilir veya kararlar alınırken uygulamayı geliştirmek için 
görüntülü toplantıları kaydedebilirler. Aşağıdan yukarıya sürekli yeniliğin potansiyeli 
muazzam boyutlardadır ve bunun için gereken araçlar da hazırdır: maliyetleri günden 
güne azalan güçlü cihazlar; maliyeti yalnızca birkaç dolar olan, kurumsal seviyede 
güce ve gelişmişliğe sahip binlerce mobil uygulama ve uzman olmayanların kendi 
özel uygulamalarını hızla tasarlamak için kullanabilecekleri uygulama geliştirme 
araçları.

Cisco IBSG, Cisco IBSG Horizons BYOD programının 2012 sonbaharında 
gerçekleşecek olan bir sonraki bölümünde BYOD'nin bir kuruluş üzerindeki mali 
etkilerini ayrıntılı olarak analiz edecek ve çalışanların yön verdiği yeniliği ve verimliliği 
geliştirmenin faydalarını değerlendirecek. Bu analiz BT ve iş liderlerinin mevcut BYOD 
girişimlerinin değerini anlamalarını sağlarken, BYOD'den en fazla değeri elde etmek 
için BYOD politikalarının ve ağ özelliklerinin geliştirilmesine yönelik bir yol haritası 
çizecek. Bu, BYOD'yi şirketlerin tepki verdiği bir olgudan ziyade stratejik bir avantaja 
dönüştürmek açısından çok önemlidir.

Şirketler BYOD'nin sunduğu 
bu gibi faydaları yetenekli 
çalışanları kendilerine 
çekmek, şirkette tutmak ve 
nerede olurlarsa olsunlar 
üretkenliklerini korumalarını 
sağlamak için kullanabilir.
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Ek 1: Bölgesel Özet — Asya
Ankete Asya'nın en büyük ve en etkili iki ekonomisi olan Çin ve Hindistan'dan 
şirketler katıldı. Genel olarak Çinli ve Hint BT liderleri BYOD'yi şiddetle desteklemekte, 
BYOD'nin şirketlerine ve departmanlarına sağladıkları faydalardan heyecan 
duymaktadır. Aşağıda her bir ülkenin öne çıktığı çeşitli alanlar bulunmaktadır.

Çin
•	 Mobil cihaz sayısında en yüksek artış: bilgi çalışanı başına 2012'de 1,8'den 

2014'te 2,7'ye

•	 BYOD'nin şirkete sağladığı faydalar konusunda en umutlu ülke: çalışan verimliliği 
(yüzde 24), çalışan memnuniyeti (yüzde 21) ve daha düşük maliyetlerin (yüzde 
20) faydalarını gören en yüksek şirket yüzdesi

•	 Toplam BT harcamasının bir parçası olarak mobilite bütçelerinde en yüksek 
büyüme yüzdesi: 2012'de yüzde 22'den 2014'te yüzde 31'e

•	 BYOD'nin önümüzdeki iki yılda artmasını bekleyen en yüksek şirket yüzdesi: 
yüzde 76

Hindistan
•	 Çalışanların sahip olduğu tüm cihazları destekleyen Hint şirketlerinin oranı, yüzde 

otuz ile ABD'nin arkasından ikinci sıradadır

•	 İş için bir mobil cihaz kullanan en yüksek çalışan yüzdesi: yüzde 69

•	 ABD ile birlikte bilgi çalışanı başına en yüksek bağlı cihaz sayısı: 2012'de 2,8 ve 
2014'te 3,2 

•	 En yüksek masaüstü sanallaştırması uygulama oranı: yüzde 13 sanallaştırma 
stratejilerini tamamen uygulamış durumdadır ve uygulama sürecindeki şirketlerin 
yüzdesi açısından Hindistan ABD'ye yakın durumdadır (bkz. şekil 14)

Şekil 14. Şirketlerin bir Masaüstü Sanallaştırma Stratejisi Uygulama Derecesi.

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Çin: bilgi çalışanı 
başına 2012’de 1,8’den 
2014’te 2,7’ye, mobil cihaz 
sayısında 
en yüksek artış.

Hindistan: yüzde 69 ile iş 
için bir mobil 
cihaz kullanan en yüksek 
çalışan yüzdesi
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Ek 2: Bölgesel Özet — Latin Amerika
Anket iki büyük Latin Amerika ülkesi olan Meksika ve Brezilya'da yapıldı. Asya 
ülkelerinde olduğu gibi Meksika ve Brezilya'daki BT liderleri arasında da BYOD 
desteği son derece yüksektir. Aslında, şirketleri şirket başına en yüksek mevcut 
BYOD kullanım oranlarına sahiptir. BT liderlerine cihazlara çalışanların mı yoksa 
şirketlerin mi sahip olduğunu sorduğumuzda, Meksika ve Brezilya'nın çalışanların 
sahip olduğu cihazlarda en yüksek yüzdeye sahip olduklarını gördük (bkz. şekil 15).

Şekil 15. Cihazlara Ana Olarak Şirketin Sahip Olduğu Şirketlerle Çalışanların Sahip 
Olduğu Şirketlerin Yüzdesi.

Kaynak: Cisco IBSG, 2012                                      N = 4892

Brezilya
•	 2014'e kadar bilgi çalışanı başına 3,1 bağlı cihaza sahip olacak; bu değer 

neredeyse ABD kadar yüksek

•	 Çalışanların sahip olduğu tüm cihazları destekleyen üçüncü en yüksek şirket 
yüzdesi (yüzde 25)

•	 BYOD BT liderlerince büyük bir güvenlik tehdidi olarak görülmüyor, yalnızca 
yüzde 17 güvenliğin en önemli sorun olduğunu söylüyor

Meksika
•	 BYOD'nin en büyük faydası maliyet tasarrufları; Meksika şirketlerinde çalışanların 

sahip olduğu cihazların yüksek yüzdesi düşünüldüğünde bu durum şaşırtıcı değil

•	 BT liderlerinin yüzde 88’i BYOD'nin kendi departmanları üzerindeki etkileri 
hakkında "olumlu" düşüncelere sahip; bu, Çin'le beraber çalışmaya katılan 
ülkeler arasındaki en yüksek oran

•	 Bilgi çalışanı başına cihaz sayısında yüksek artış: 2012'de 2,3 cihazdan 2014'te 
3 cihaza

•	 Orta ölçekli firmalar kuruluşlara kıyasla genel olarak daha olgun ve kapsamlı 
mobil politikalara sahip, diğer tüm ülkelerde bu durumun tersi geçerli

Brezilya: 2014'e kadar bilgi 
çalışanı başına 3,1 bağlı 
cihaza sahip olacak; bu 
değer neredeyse ABD kadar 
yüksek.

Meksika: BT liderlerinin 
yüzde 88’i BYOD'nin kendi 
departmanları üzerindeki 
etkileri hakkında "olumlu" 
düşüncelere sahip; bu, 
Çin'le beraber çalışmaya 
katılan ülkeler arasındaki en 
yüksek oran.
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Ek 3: Bölgesel Özet — Avrupa
Avrupa, çalışmamızda en tutarlı bölgesel eğilimlere sahip kıta oldu. Farklı derecelerde 
de olsa, Avrupalı BT liderleri çalışanları için BYOD'yi desteklemede en isteksiz olan 
ve BYOD'ye en az olumlu bakan taraf oldu. Bunun sonucu olarak, çalışanların sahip 
olduğu cihaz ve onaylanmamış uygulama sayısının azaldığı görülmektedir. Kısacası, 
BYOD'yi çalışanlarının tercih ettikleri şekilde çalışma özgürlüğünü artırmak amacıyla 
benimsemek yerine, BYOD'nin işlerin mevcut yürütülme şekli üzerindeki etkilerini 
en aza indirmek için hareket ediyor gibi görünmekteydiler. Cisco IBSG, BYOD'nin 
güvenlik riskleri ve çoklu cihaz platformlarını yönetme zorluğunun artması gibi olası 
dezavantajları olsa bile, bu dezavantajların iyi tasarlanmış bir BYOD stratejisinin 
sunacağı faydaların gölgesinde kalacağına inanıyor. Avrupalı şirketler; verimlilik, 
işbirliği ve uygulama alanlarında çalışanların yön verdiği gelişmelerden faydalanmak 
için BYOD'yi kullanan rakip ülke şirketlerine karşı zor durumda kalabilir. 

Birleşik Krallık
•	 Avrupa'da ağa bağlanan toplam cihaz miktarında çalışanların sahip olduğu cihaz 

oranının artmakta olduğuna inanan en yüksek BT liderleri yüzdesi (yüzde 51)

•	 BYOD'nin en büyük faydası daha düşük maliyetler

•	 Masaüstü sanallaştırmayı tamamlayan veya uygulama aşamasında olan 
kuruluşların yüzdesi (yüzde 29) orta ölçekli firmaların yüzdesinden (yüzde 7) çok 
daha fazla

Fransa
•	 Almanya ile birlikte (yüzde 50) iş için mobil cihaz kullanan en düşük çalışan 

yüzdesi (yüzde 52)

•	 BYOD'nin kuruluşları için olumlu olduğuna inanan en düşük BT liderleri yüzdesi 
(yüzde 40)

•	 Çalışanların sahip olduğu cihazları yasaklayan veya ilave destek olmadan sadece 
ağ erişimi sunan en yüksek toplam şirket yüzdesi (yüzde 51)

Almanya
•	 Çalışmada en düşük çalışanların sahip olduğu akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve 

tablet yüzdesi

•	 Çalışanların sahip olduğu cihazlara hiçbir destek sağlamayan en yüksek şirket 
yüzdesi (yüzde 22)

•	 BYOD'nin "faydası olmadığını" düşünen IT liderleri yüzdesinin, ortalamada birinci 
seçenek çıkan daha yüksek çalışan verimliliği dahil diğer tüm faydalardan yüksek 
olduğu tek ülke

Rusya
•	 Güvenliğin en önemli BYOD sorunu olduğunu söyleyen en yüksek BT liderleri 

yüzdesi (yüzde 38)

•	 En düşük masaüstü sanallaştırma uygulaması seviyesi (yüzde 48 hiçbir masaüstü 
sanallaştırma stratejisine sahip değil); sanallaştırma en az çalışanlara uygun 
olarak görülüyor

Avrupalı şirketler; verimlilik, 
işbirliği ve uygulama 
alanlarında çalışanların 
yön verdiği gelişmelerden 
faydalanmak için BYOD'yi 
kullanan rakip ülke 
şirketlerine karşı zor 
durumda kalabilir.
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Son Notlar
1. Bu dokümanda "çalışanlar" ve "bilgi çalışanları" terimlerini aynı anlamda 

kullandık. "Bilgi çalışanı" terimini geniş kapsamlı tanımlıyoruz: beyaz yakalı 
çalışanlar, yöneticiler ve kurumsal bir ortamda çalışan profesyoneller.

2. Dünya genelinde mobil cihaz satın alan tüketicilerin sayısı gittikçe artmaktadır. 
Aşağıda, çalıştığımız ülkelerdeki akıllı telefon ve tablet girişine ilişkin en son 
rakamlar bulunmaktadır. Akıllı telefon girişi: ABD %44, Kanada %33, BK %51, 
Fransa %38, Almanya %29, Rusya %25 (2011), Çin %33, Hindistan %23 
(2011), Meksika %20, Brezilya %14. Aksi belirtilmedikçe rakamlar 2012 
yılındandır (kaynak: Google/IPSOS). 2012'deki tablet girişi şu şekildedir: ABD 
%42, Kanada %22, BK %28, Almanya %12, Fransa %19, Rusya %3, Çin %3, 
Hindistan %2, Meksika %3, Brezilya %4 (kaynak: Strategy Analytics).

3. “BYOD and Virtualization: Top 10 Insights from Cisco IBSG Horizons Study,” 
Cisco IBSG, 2012, http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/BYOD.pdf 

4. Bu çalışmadaki ABD sonuçları, orta ölçekli şirketlerden 312 katılımcının 
eklenmesi nedeniyle orijinal ABD çalışmasının sonuçlarından kısmen farklıdır.

5. Mobil cihazlar dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletleri içerir ancak 
bunlarla sınırlı değildir.

6. Kaynak: Cisco IT

7. Cisco IBSG, 2012 sonbaharında BYOD Horizons programının BYOD'nin şirketler 
için nicel faydalarını içeren bir sonraki bölümünü yayınlayacak.

8. Masaüstü sanallaştırma sanal masaüstü altyapısı (VDI), barındırılan sanal 
masaüstü (HVD), bir hizmet olarak masaüstü (DaaS) ve sunucu tabanlı bilgi 
işlem olarak da adlandırılır.
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Cisco IBSG Horizons Hakkında                                                    
Horizons, teknolojik yeniliklerden güç alan iş dönüştürme fırsatlarını tanımlamak 
için tasarlanan bir çok modlu araştırma ve analiz programıdır. Horizons'ın çok 
modlu yaklaşımı üç ana alana odaklanır: (1) müşteri anketleri, odak grupları ve 
konunun uzmanlarıyla yapılan görüşmeler gibi birincil araştırmalar; (2) pazar liderleri 
ve etkileyicilerden gelen derinlikli ikincil araştırmalar ve (3) teknolojik yenilikler 
konusunda öngörüler kazanmak ve bunların etkilerini nicelemek için kestirimsel 
analitik uygulaması. 
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