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Dünya genelinde kurumsal uygulama yazılım pazarı, 2018’de sabit 

dolar fiyatı üzerinden %10,3 büyüyerek 211,9 milyar dolara ulaşacaktır. 

Teknoloji ürün yöneticileri, CERM (önceki adıyla CRM)’nin 305,8 milyar 

dolara ulaşınca 2022’de %28’lik bir pazar büyüklüğüne katkıda 

bulunacağını dikkate alarak portföylerini planlamalıdırlar. 
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Genel bakış 

Dünya genelinde kurumsal uygulama yazılım pazarının, 2017'den 2022'ye kadar, sabit dolar fiyatı 

üzerinden  %9,8'lik ve cari A.B.D doları fiyatı üzerinden %10'luk bir bileşik yıllık büyüme oranıyla 

(BYBO) büyümesi öngörülmektedir. Müşteri deneyimi ve ilişkileri yönetimi (CERM) sabit dolar 

üzerinden 2017’de 46,3 milyar dolardan 2022’de 87,1 milyar dolara yükselerek BYBO’da %13,5’luk 

bir büyümeye öncülük etmektedir. 

Bu güncellemede, 2Ç18’de yayınladığımız pazar payı tahminlerine dayanarak, Pazar büyüklüğünü 

geçmiş yıllar (2016 ve 2017) için güncelledik. (bkz.“Pazar Payı: Kurumsal Uygulama Yazılımı, Dünya 

geneli, 2017”). 

2016 ve 2017’de tüm segmentler için pazar büyüklüğü tahminleri dünya ölçeğinde biraz 

değişmiştir. En büyük değişimler: 

■ İşbirliği hizmetleri 

■ Diğer uygulama yazılımı 

■ İçerik hizmetleri 

■ CERM 

Pazar segmentlerinin her biri için yaptığımız analizlerin sonucu olarak ve Pazar büyüklüğü 

değişimlerini uyumlu hale getirmek için, birçok pazarda tahmin varsayımlarımızı da değiştirdik. Bu 

değişimlerin sonucu olarak, tüm Pazar segmentlerinde büyüme oranları da bir miktar değişti. 2017 

ila 2022 arasında dünya çapında BYBO’da görülen en büyük değişimler: 

■ ABI 

■ Diğer uygulama yazılımı 
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■ SCM 

Ayrıca CRM’in adını CERM olarak değiştirdik ve CERM içindeki segmentasyonu da değiştirmiş olduk. 

ABI içerisinde, modern BI platformları için tahminimizi düşürdük. Bu platformları benimseme güçlü 

kalmaya devam etse de, ortalama anlaşma büyüklüğü azalmaktadır. Fiyat baskısı, birçok kurumun 

satın alma seçenekli ücretsiz ürünle başladığı yerde Microsoft’s Power BI hizmetinden gelmektedir. 

İşlevsel genişleme çok sayıda var ama kurumlar sürüm yükseltmeler içerisinde daha gelişmiş bir 

işlevsellik bekledikleri için bunun da pazar büyümesinde sınırlı bir etkisi vardır.  

Kurumsal uygulamalar için kapsama alanımız dünya genelidir ve 43 ülke için coğrafi segmentasyon 

sağlıyoruz. 

.zipli dosyadaki veri; bir dizi başka uygulama içerisine aktarılabilen;  virgülle sınırlandırılmış düz 

bir dosyadaki (.csv) formatlanmış verinin yanı sıra, bir veya daha çok Excel raporunu 

kapsamaktadır. 

 

 

Gartner’ın tavsiye ettiği kaynaklar 
 
Bazı belgeler, hali hazırdaki Gartner aboneliğinizin bir parçası olarak mevcut olmayabilir.  
 

"Pazar payı: Kurumsal Uygulama Yazılımı, Dünya geneli, 2017" 

" 2017 yılı için kurumsal yazılım pazarı dinamikleri okuma kitabından yararlanın "                                                    

"Pazar Tanımları ve Metodolojisi: Yazılım" 

Bu belge, aşağıdaki pazar içgörüleriyle beraber yayınlanmaktadır: 
 
Dünya genelinde yazılım uygulamaları  

Dünya genelinde yazılım altyapısı
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