
Hız kazanıyor
Teknoloji 2021 ve sonrasında çalışma 
ve yaşama şeklimizi dönüştürmeye 
devam edecek

Deloitte Global 2021 Teknoloji, Medya ve 
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Akıllı uç bilişim
Uca yaklaşmak

Teknolojiler olgunlaşıp birleştikçe, yarının 
interneti bugününkini gölgede bırakacak.

2021’de
5G, hiper ölçekli bulut ve akıllı uç 
bilişim teknolojileri pazarı 12 milyar 
dolara ulaşacak. (Birleşik yıllık 
büyüme oranı %35)

2023 yılına kadar
İşletmelerin %70'i akıllı uç bilişim 
teknolojisini kullanıyor olacak.

2025 yılına kadar
Akıllı uç bilişim pazarı 16 milyar 
dolara ulaşacak.

Araçlar, Sanal Gerçeklik ve Nesnelerin 
İnterneti - daha hızlı, daha ucuz, daha 
güvenli ve Dördüncü Sanayi Devrimi'nin 
yolunu açıyor.

5G ve sağlık 
Gerçekler ve korkular

Yeni 5G hücresel ağlar, radyo veya 
televizyondan çok daha az enerji kullanır ve 
kanıtlanmış herhangi bir sağlık riski taşımaz. 
Ancak bazı insanlar hala kansere neden 
olmasından ve COVID-19'u yaymasından 
korkuyor.

Genel algı
Araştırmanın yapıldığı 14 ülkede insanların 
%13- %36 aralığı 5G'nin sağlık riski 
taşıdığına inanıyor.

Çıkan güç:
5G baz istasyonu: 100–200 Watt, 
Televizyon ve FM radyo: 100.000 Watt, AM 
radyo: 500.000 Watt

FM radyo ve televizyon, insanları 
hücreselden aldıkları enerjinin 5 katına 
maruz bırakır.

5G, aslında 4G'den daha az iletim gücü 
kullanıyor. Tehlikesiyle ilgili mitlerin 
üstesinden gelmek için açık ve tutarlı 
mesajların verilmesi önemli olacaktır.

Açık Radyo Erişim Ağı
Artık herkese açık

Gelişmiş mobil hizmetler, açık, 
sanallaştırılmış Radyo Erişim Ağlarının 
(RAN) esnekliğine dayanacak. 

2021'de
70'ten fazla açık RAN denemesi 
aktif olacak ve mevcut aktivite ikiye 
katlanacak.

2023'e kadar
Çekirdek kablosuz ağ dağıtımlarının 
%80'i sanallaştırılacak.

2025 yılına kadar 
RAN pazarındaki Açık RAN payı 10 
kat ve daha fazla büyüyebilir.

Kapalı olan açılır ve somut sanala 
dönüşür, böylece tarih tekerrür eder.

Kadın sporları
Dikkatleri çekmeye hazır

Kadın sporları, pazar değeri açısından 
erkek sporlarının gerisinde olsa da daha 
hızlı büyüyor ve 1 milyar doları hedefliyor.

Sporseverlerin %84'ü en az bir kadın 
sporunu izlemek istiyor.

2019 Kadınlar Dünya Futbol Kupası 
finali, 2018 Erkekler Dünya Kupası 
finalinden %22 daha fazla ABD 
izleyicisine ulaştı.

Büyümenin anahtarları: daha fazla 
yatırım, daha fazla içerik, daha fazla 
hikaye, daha büyük mekanlar.

Dijital atlet
Performans için yeni bir zirve

Dünyanın her yerinde sporcular veri ve 
analitik sayesinde yeni avantajlar elde ediyor. 
Spor dalları bundan etkili ve etik açıdan nasıl 
faydalanabilir? 

2019’da
sadece NFL’de sakatlanmalar nedeniyle 
500 milyon dolarlık kayıp yaşandı.

2014’ten beri 
3000 spor teknolojisi anlaşması yapıldı. 

2024'e kadar 
küresel spor bahisleri 150 milyar dolara 
ulaşacak.

Liglerin açıklık ve güven temeli üzerine inşa 
edilmiş yeni politikalara ihtiyacı olacak.

8K TV
Daha büyük, daha net 
televizyonlar 
Görüntü kalitesi standartları yükseliyor.

Teknik Özellikler
4K TV: 8 milyon piksel
8K TV: 33 milyon piksel

2020'de
8K TV satışları toplam 2,5 milyar dolara 
ulaştı.

2021'de
8K TV satışları 1 milyon adede (toplam 
220 milyon adetlik bir pazardan) / 3,3 
milyar dolara ulaşacak ve artmaya 
devam edecek.

8K televizyonlar ortalama 3.300 dolar               
olacak ancak alt seviye setler 1.500 
dolara kadar düşecek.

Pazarda 8K TV'lerin yeri arttıkça, 8K içerik 
üretecek kameraların ve ekipmanların da 
pazar payı paralel olarak artacak.

Dijital gerçeklik
Sanal gerçek oluyor
Başlıklar öğrenmeyi geliştirir, 
mesafeyi daraltır ve tehlikeyi uzak 
tutar. Hızlı ilerleyen küçük bir pazar.

2021’de
Kurumsal ve eğitim sektörü XR 
başlık gelirleri 2019 seviyesinin 
iki katı olacak.

Kurumsal sanal gerçeklik 
üretkenliği %32 arttırır. 

Arttırılmış gerçeklik eğitimleri 
%75 akılda kalma oranına 
sahip.

Pilot projeler yaygınlaştıkça, başlık 
donanımı proje değerinin daha 
büyük bir yüzdesini talep edecektir.

Sanal doktor ziyaretleri
Uzaktan tıp 
Video doktor görüşmeleri, COVID-19'a 
kadar yıllarca "çok yakında" diye anıldı. 
Artık kalıcı olacak gibi görünüyor. 

2020 Nisan ayında 
TIbbi ziyaretler %43 oranında uzaktan 
gerçekleşti. (Nisan 2019: %1).

ABD’de Gazi İşleri Başkanlığı video 
ziyaretleri haftada 120 bine ulaştı. 
(Önceki yılın 12 katı)

Fransa'da video görüşmeleri %40 
artarak %100'e yükseldi.

2021'de
Doktor ziyaretlerinin %5'i sanal olarak 
gerçekleşecek - 2019 seviyesinin 5 katı.

400 milyon sanal ziyaret 25 milyar 
dolara tekabül edecek.

Teknoloji ve ona adaptasyon hız kazandı - 
şimdi, hizmet ve ödeme sistemlerinin bu 
hıza yetişmesi gerekiyor.

Bulut sistemine geçiş
Bulut sistemleri için hava 
olumlu
Kapanmaların ortasında COVID-19, bulut 
sistemlerini büyümenin odağı haline 
getirdi. Yakında standartlaşacak. 

2020'de
Toplam BT harcamaları %10 azaldı, 
hiper ölçekli bulut geliri %25, bulut 
çip satışları ise %45 arttı.

Bulut internet trafiği, salgın sırasında 
2019 hacmini ikiye katladı.

2021’den 
2025’e bulut pazarındaki gelir 
artışlarının %30’un üzerinde 
seyredeceği öngörülüyor. 

2022'de
Hiper ölçekli bulut sermaye 
harcamaları 150 milyar doları aşacak.

Bulut sistemi ne kadar büyürse, değer 
yaratmak için o kadar fazla alan olur.
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