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Çalkantılı yıllar
Dell, 2005 yılına kadar sürekli pozitif ciro 
rakamları açıklamıştı. 2005 yılında ise ilk kez 
satışlarda bir durgunluk gözlemlenmişti. 
Satış rakamlarındaki azalma firmayı PC’den 
farklı pazarlara doğru yönelmeye zorlamıştı. 
O yıllarda Dell’in gelirlerinin yüzde 66’sını PC 
satışları oluşturuyordu. PC satışları, pazardaki 
satürasyon yüzünden düşmüştü. O zamana 
kadar sadece dizüstü ve masaüstü üreticisi 
olarak bilinen firma depolama, BT hizmetleri 
ve sunucu pazarına giriş yaptı. Bu alanda HP, 
IBM gibi büyük devlerle yarışan Dell istediği 
pazar paylarına erişemedi. Bunun sonucunda 
ise firma 2008 yılında küçülmeye gitti. Ontario 
Kanada’daki çağrı merkezini kapatan firma 
1100 çalışanının işine son verdi.

Dell’in en büyük hatalarından birisi tablet ve 
mobil pazarı iyi okuyamamasıydı. Firma mobil 
alanda başarılı olamadı. Firma ne Windows 
ne de Android tabanlı tabletlerde rakiplerini 
geçmeyi başaramadı. Tabletlerde istediği 
başarıya ulaşamayan firma bu sefer şansını 
üst sınıf PC’lerde denemek istedi. XPS serisi 
dizüstü bilgisayarlar başarılı satış rakamlarına 
ulaşsa da 2011 yılında Dell satışlarda 
Lenovo’nun gerisindeydi.

Dahi çocuğun hamlesi
Firmanın bu istikrarsız gidişine bir son vermek 
isteyen Michael Dell geçtiğimiz şubat ayında 
firmanın NASDAQ’dan çıkacağını ve tüm 
hisselerini alacağını açıkladı. Bilişim dünyası 
bir anda bu haberle sarsıldı. Bir bilişim 
şirketinin borsaya açılması büyük bir haber 
değildir. Belli bir büyüklüğe ulaşan şirketler 
sermayelerini artırmak, daha fazla rekabet 
gücüne sahip olmak için borsaya açılırlar. 
Bir bilişim şirketinin NASDAQ’dan çıkıyor 
olması ise büyük haberdir. Dell’in borsadan 

çıkma kararı da böyle oldu ve Wall Street 
Journal’dan, New York Times’a bütün basın 
aylarca bu haberi konuştu.
Geçtiğimiz ekim ayının sonunda ise bu satın 
alma resmi olarak gerçekleşti. Firmanın 
yüzde 16 hissesine sahip olan Michael Dell 
elini cebine attı ve yaklaşık 25 milyar dolar 
harcayarak Dell’i tekrar bir aile şirketi haline 
getirdi.

Dell’in yeni yüzü
Peki bu satın alma bilişim dünyası için ne 
anlama geliyor? Öncelikle şunu belirtmek 
gerekir ki; Dell PC pazarından çıkmayı 
planlamıyor. PC pazarı her ne kadar küçülmüş 
olsa da hala Dell için büyük öneme sahip. 
Servis pazarındaki 4 senedir uğraşıya ve 13 
milyarlık yazılım ve servis alanındaki satın 
almalara rağmen hala PC satışları Dell’in 
toplam gelirlerinin yüzde 60’ını oluşturuyor. 
Dell’in servis ve yazılım gelirleri ise firmanın 
gelirlerinin sadece yüzde 1’ine sahip. Bu 
rakam küçük gözükse de firmanın en büyük 
büyümesi bu alanda gerçekleşmekte. 
Geçtiğimiz çeyrekte firmanın kurumsal 
çözümler, yazılım ve servis gelirleri yüzde 9 
oranında arttı.  Firma bu alanda IBM, HP gibi 
büyük devlerin yanında Amazon ve Rackspace 
gibi yeni oyuncularla savaşıyor.

Mark Zuckerberg daha küçük bir çocukken, 
Instagam’ın kurucusu Kevin Systrom 
Playstation ile oynarken Michael Dell, 
Amerika’nın teknoloji gurusu olarak tarihe 
geçmişti. Zaman değişti, PC’ler geride kaldı, 
dünya hızlı bir değişime girdi. Geçmişin 
dahi çocuğu Michael Dell, tekrar firmanın 
iplerini eline almasıyla neler yapacak, başarılı 
olabilecek mi? Bu soruların cevabını zaman 
gösterecek...

Cisco’dan “yeni internet” hamlesi
Internet of Things Group, ev eşyalarından, 
otomobillere tüm cihazları internete 
bağlamak için çalışacak

Dünyanın en büyük ağ üreticilerinden 
birisi olan Cisco, internete bağlı 
elektronik cihazlar için yeni bir birim 

açacağını duyurdu. Barselona’da düzenlenen 
Internet of Things Forum’unda bir konuşma 
yapan Cisco CEO’su John Chambers, 
internete bağlı elektronik cihazların 
önümüzdeki on yıl içinde ekonomiye 14 
trilyonluk bir katkı sağlayacağını söyledi. 
Bu yüzden bu alana özel yeni bir iş birimi 
kurduklarını anlatan Chambers, Cisco’nun 
bu alanda lider olmayı planladığını belirtti. 
Cisco’nun bünyesinde yeni kurulan bölümün 
adı “Internet of Things Group” olarak 
duyuruldu. Bu bölümün elektronik cihazları 
internete bağlamak için, yeni çözümler 

geliştirmesi bekleniyor.Günümüzde internete 
ağırlıklı olarak bilgisayarlar bağlı. Elektronik 
cihazların büyük bir çoğunluğunun ise 
internet bağlantısı bulunmuyor. Önümüzdeki 
yıllarda ev eşyalarından, otomobillere, sağlık 
cihazlarından, elektrik lambalarına kadar bir 
çok cihaz internete bağlanacak.  

Cisco Başkan Yardımcısı Guido Jouret şu an 
dünyadaki elektronik cihazların sadece yüzde 
birinin internete bağlı olduğunu bu alanda 
büyük bir potansiyel bulunduğunu söylüyor. 
Geleneksel internetin dünyada gelişmesinde 
büyük rol oynayan Cisco’nun cihazları içeren 
“yeni internet” konusunda da söz sahibi 
olacağı tahmin ediliyor.

Cisco CEO’su John Chambers
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