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Veri Koruma Eğilimleri
2022 yılının son aylarında bağımsız bir araştırma şirketi, 1800'ü EMEA'da olmak üzere 4200 tarafsız BT lideri ve uygulayıcısıyla 
veri koruma kararlarını etkileyen faktörler ile veri koruma zorlukları ve stratejileri gibi çeşitli konular üzerine bir anket 
çalışması gerçekleştirdi. Aşağıda, katılımcıların EMEA'da veri korumayı etkileyen unsurlarla ilgili yanıtlarına göre oluşturulan 
bazı önemli istatistikler paylaştık.

Fidye yazılımlar ve diğer iş sürekliliği/FK olayları, kuruluşların 2023 
hazırlıklarında en önemli öncelikleri olmaya devam ediyor

Çözüm değiştirme kararlarının arkasında yatan en önemli nedenin daha yüksek 
güvenilirlik ve iyileştirilmiş kurtarılabilirlik arayışı olduğu görülüyor. Bu durum kısmen, 
mevcut veri koruma stratejileri konusundaki memnuniyetsizlikten kaynaklanıyor.

2023 yılında veri koruma 
alanındaki artımlı yatırımlar 
konusunda önemli bir 
değişme olması bekleniyor

 2023 yılında veri koruma bütçelerini 
artırmak isteyen kuruluşların 
gerçekleştirmek istediği bütçe artışı oranı

oranında kuruluş 2023 
yılında yedekleme çözümünü 
değiştirmeyi umuyor

%56

%7,3

oranında kuruluş 2025 yılı itibariyle 
kullandığı veri koruma çözümünün bir 
parçası olarak bulut hizmetlerinden 
yararlanmayı düşünüyor

%71
oranında kuruluş, bir sonraki 
kurumsal yedekleme çözümünün 
"IaaS ve SaaS iş yüklerini 
korumasını bekliyor"

%13

oranında üretim platformu fiziksel 
sunucularda barındırılıyor

oranında üretim platformu 
sanal makinelerde tutuluyor

oranında üretim platformu 
bulutta barındırılıyor

%28 %26 %46

oranında kuruluş, yedekleme çözümlerini 
değiştirme kararlarının ardında yatan nedenin 
"Yedeklerin Güvenilirliğini/Başarısını Artırmak" 
olduğunu belirtiyor

%30

%84
oranında kuruluş 2022 yılında en az bir 
kez fidye yazılım saldırısına uğradı

oranında kuruluş, gereken çalışma 
süreleri ve BT'nin sunabildikleri 
arasında bir "Kesintisiz Çalışırlık 
Açığı" ile karşı karşıya kalıyor.

%76

oranında kuruluş, siber stratejileriyle iş 
sürekliliği/FK stratejilerinin çoğunlukla veya 
tamamen entegre olduğunu düşünüyor

%85
oranında kuruluş, bulut destekli ve/veya organize 
edilen FK'nın modern bir veri koruma çözümünün 
en önemli yönü olduğunu düşünüyor

%23

oranında kuruluş, tolere edebilecekleri 
veri kaybı miktarı ile BT ekiplerinin veri 
koruma sıklığı arasında bir "Koruma 
Açığı" yaşıyor.

%74

Tüm ölçeklerden kuruluşlar için veri koruma stratejilerini etkileyen 
en zorlayıcı 2023 eğilimi Hibrit BT'nin kapsamı olabilir

Hem üretim hem de koruma alanında bulut kullanımını 
artırmak 2023'te de en önemli nedenler arasında yer alıyor
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2023 Veri Koruma Eğilimleri Raporu'nun 
tamamına https://vee.am/DPR23 adresinden 
erişebilirsiniz

Bu araştırma ve araştırmayla ilgili olarak yayınlanan 
analizler/varlıklar hakkındaki sorularınızı 
StrategicResearch@veeam.com adresine gönderebilirsiniz
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