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EKONOMİK FORUM

2019’A 
DAMGASINI 
VURACAK 
10 TREND

TEKNOLOJİYE ERKEN UYUM SAĞLAYAN 

34 MİLYON KİŞİNİN ÖNGÖRÜLERİ 

DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN 

“2019 TÜKETİCİ TRENDLERİ 

RAPORU”NA GÖRE KULLANICILARIN 

RUH HALİNİ ALGILAYAN SANAL 

ASİSTAN CİHAZLARI VE AKILLI 

HOPARLÖRLER YAYGINLAŞACAK. 

DELOİTTE’UN “TEKNOLOJİ MEDYA VE 

TELEKOMÜNİKASYON ÖNGÖRÜLERİ 

RAPORU”NA GÖRE DE 2019’DA 5G 

SAHNEDE OLACAK.

50
OPERATÖR

2020 yılında dünya 
çapında 50 operatör 5G 
h�zmet� sunacak
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2019’da yapay zekâ 
kullanan f�rmaların 

%70’� bu h�zmete ‘bulut’ 
aracılığıyla sah�p olacak

MİLYON KİŞİ

Yıl sonuna kadar akıllı 
hoparlör kullananların 

ulaşacağı sayı
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B
ilişim teknolojileri şirketi Erics-

son ConsumerLab, teknolojiye 

erken uyum sağlayan 34 mil-

yon kişinin öngörüleri doğrul-

tusunda hazırladığı 2019 Tüketici Trend-

leri Raporu’nu yayınladı. Yapay zeka, sanal 

gerçeklik, 5G ve otomasyon gibi yakın 

geleceğin önemli teknolojilerine dair son 

kullanıcı görüşlerinin yer verildiği rapora 

göre; otonom ve kişilerin ruh halini öngö-

ren teknolojiler kısa süre içinde insanların 

gündelik yaşamlarında daha büyük bir rol 

oynamaya başlayacak.

Raporla ilgili yorumlarını paylaşan Eri-

csson Tüketici ve Endüstri Laboratuarı'nda 

Araştırma Programı Başkanı ve raporun 

yazarı Dr. Michael Björn, “Bir akıllı telefon 

hayal edin. Sadece neler yaptığınızı değil, 

kim olduğunuzu da biliyor. Bugün yapay 

zeka, sırf gözlerinize bakarak sizin kişiliği-

nizi kavrama noktasına geldi. Teknolojiye 

hızlı adapte olan kullanıcılar, cihazlarımızın 

bizleri bizim onları kavradığımızdan daha 

iyi kavradıkları bir gelecek öngörüyor” dedi.

Öne çıkan trendler

Raporda yer alan 2019 yılı ve sonrası 

için öne çıkan 10 tüketici trendi şunlar oldu:

1- Farkındalığı olan cihazlar: Sanal 

asistan kullanan kişilerin yüzde 60'tan fazla-

sı, ruh halimizi anlayan cihazların üç yıl için-

de yaygın olarak kullanılacağını düşünüyor.

2- Akıllı tartışmalar: Sanal asistan 

kullanıcılarının yüzde 65'ten fazlası, sanal 

asistanların üç yıl içinde bir aile ferdi gibi 

tartışmalara dahil olacağını düşünüyor.

3- Casus uygulamalar: Tüketicilerin 

yüzde 45'i uygulamaları kullanmadıklarında 

dahi bu uygulamaların kendileri hakkında 

veri topladığını düşünüyor.

4- Mecburi anlaşmalar: Veri toplama 

çerezlerini her zaman kabul etmek zorunda 

kalmak, tüketicilerin yüzde 51'ini rahatsız 

ediyor.

5- Beceri interneti: Artırılmış gerçeklik 

veya sanal gerçeklik kullananların yüzde 

50'den fazlası, yemek pişirme veya tamirat 

gibi gündelik işlerde sanal rehberlik yapa-

cak uygulama, gözlük ve eldivenler istiyor.

6- Sıfır dokunuşlu tüketim: Sanal asis-

tan kullananların yaklaşık yarısı, fatura ve 

aboneliklerin otomatik hale gelmesini ve 

azalan ev malzemelerinin otomatik olarak 

satın alınmasını istiyor.

7- Zihinsel obezite: Gündelik karar 

alma süreçlerinin giderek otomatikleşmesi 

nedeniyle, tüketicilerin yüzde 31'i yakında 

'zihinsel spor salonları'na gidip düşünme 

egzersizleri yapacaklarını öngörüyor.

8- Ekolojikben: Tüketicilerin yüzde 

39'u kendi karbon ayak izini ölçecek bir 

ekolojik saat istiyor.

9- Dijital ikizim: Artırılmış gerçeklik 

veya sanal gerçeklik kullananların yüzde 

48'i kendilerini bire bir taklit eden sanal 

avatarlar istiyor; böylece aynı anda iki yerde 

birden olabilmeyi hayal ediyor.

10- 5G toplumu otomatikleştirecek: 

Akıllı telefon kullananların yüzde 20 civarı, 

‘Nesnelerin İnterneti’ dünyasında 5G’nin ev 

aletleri ve sayaçlar gibi cihazları birbirine 

daha iyi bağlayacağını düşünüyor.

Yakın geleceğin bu teknolojilerini birer 

tehdit olarak mı yoksa fırsat olarak mı gör-

memiz gerektiği konusuyla ilgili yorumla-

rını paylaşan Ericsson Tüketici ve Endüstri 

Laboratuvarı Başkanı Dr. Pernilla Jonsson 

“İnsanların ve akıllı makinelerın birbiriyle 

etkileşime girdiği ve beraber çalıştığı çağa 

çoktan girmiş bulunuyoruz. Şimdiye kadar 

geleceğe doğru yalnızca küçük adımlar 

attık. Sıfır dokunuşlu gelecek hala gelişti-

rilmeyi bekliyor ve bu geleceği nasıl şekil-

lendireceğimiz halen bizim elimizde” dedi.

Bu yıl 5G ağlar 

sahneye çıkacak

Diğer yandan Deloitte’un ‘Teknoloji, 

Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri 

Raporu’na göre 2019; 5G’nin, akıllı hoparlör-

lerin ve yapay zekânın yılı olacak… 
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milyondan fazla sayıda puck/modem satışı 

da öngörülüyor.

Önemli fırsatlar ve yeni 

yatırımlar gündeme gelecek

Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve 

Telekomünikasyon (TMT) Endüstrisi Lideri 

Metin Aslantaş araştırmaya ilişkin şu değer-

lendirmeyi yaptı: “Bu yılki araştırma 2019’un, 

hızla gelişen kablosuz iletişim endüstrisi ve 

yapay zekâ teknolojileri sayesinde önemli 

fırsatların ve yeni yatırımların gündeme 

geleceği bir yıl olacağına işaret ediyor. Ya-

pay zekâ giderek günlük yaşamımızın daha 

fazla alanında kendine yer açarken; ses 

algılama teknolojilerinin hızlı gelişimi ve 

çeşitlenen dil desteği ile akıllı hoparlörler 

de önemli bir pazar haline gelecek gibi gö-

rünüyor. 5G ise daha hızlı bağlantı sağlayan 

yeni bir gelir alanı olarak, 2019 ve 2020’de 

Telekom operatörlerinin öncelikli gündem-

lerinden biri olmayı sürdürecek.”

Raporda öne çıkan önemli başlıklar 

şöyle:

3 Boyutlu yazıcı atılım yapıyor: 

Kurumsal 3 boyutlu yazıcıların, malzeme-

lerin ve büyük kamu firmaları tarafından 

sunulan hizmetlerin satışının 2019 yılında 

2.7 milyar doları geçmesi ve 2020 yılına 

kadar yıllık yüzde 12.5’lik büyüme payıyla 3 

milyar dolara ulaşması bekleniyor.

 e-Spor gelişimini sürdürüyor: Ku-

zey Amerika e- spor pazarının; reklam, yayın 

lisansı ve franchise satışlarıyla yüzde 35 

oranında büyüyeceği öngörülüyor. Küresel 

e-Spor pazarı ise yaklaşık yüzde 32’lik bü-

yümeyle 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.

 Radyoya ilgi sürecek: Deloitte, ge-

lişmekte olan ülkelerde farklılıklar görülse 

de gelişmiş ülkelerde yetişkin nüfusun yüz-

de 85’inin (2018 yılındaki oranla aynı) radyo 

dinlemeye devam edeceğini öngörüyor.

 Kuantum bilgisayar fırsatı: Ku-

antum bilgisayarların önümüzdeki on yıl 

içinde yeni teknolojilerdeki en büyük gelir 

fırsatlarından birini oluşturacağı öngörü-

lürken; klasik bilgisayarların yerini alma ola-

sılığı ise düşük görülüyor. Bununla birlikte, 

gelecekteki kuantum bilgisayar pazarının, 

süper bilgisayar piyasasıyla karşılaştırılabilir 

olması bekleniyor (2030’larda yılda yaklaşık 

50 milyar dolar).

hızlanacak. Yapay zekâ kullanan firmaların 

yüzde 70’i bulut tabanlı kurumsal yazılımla-

rıyla yapay zekâ olanaklarına sahip olurken; 

yüzde 65’i de bulut destekli geliştirme hiz-

metleri sayesinde yapay zekâ uygulamaları 

yapılabilecek. Diğer yandan 2020 yılı itiba-

rıyla, yapay zekâ ile hazırlanan kurumsal 

yazılımların ve bulut tabanlı yapay zekâ 

geliştirme hizmetlerinin payı sırasıyla yüzde 

87 ve yüzde 83 seviyelerine yükselecek.

Beşinci nesil (5G) kablosuz ağların kade-

meli olarak gelmesi, kullanıcılar ve işletme-

ler için daha hızlı bağlantılar sağlaması ve 

telekomünikasyon şirketleri için yeni gelir 

fırsatları yaratması bekleniyor. Raporda, 

halihazırda 72 operatörün test aşamasında 

olduğu belirtilirken; 2019 yılında 25 opera-

törün 5G hizmeti sunmaya başlayacağının 

ve 2020 yılında da bu sayının 2 katına ula-

şacağının altı çiziliyor. Ayrıca, 2019 yılında 

toplamda 1 milyonun üzerinde 5G’li telefon 

satılması ve bu sayının 2020 yılında 15-20 

milyona kadar yükselmesi beklenirken; 1 

Rapora göre “Yıl sonuna kadar akıllı 

hoparlör kullananların sayısının 250 mil-

yonu geçmesi öngörülüyor. Bu yıl 5G ağlar 

sahneye çıkacak ve 2020 yılında dünya 

çapında 50 operatör bu hizmeti sunacak. 

2019’da yapay zekâ kullanan firmaların yüz-

de 70’i bu hizmete ‘bulut’ aracılığıyla sahip 

olacak.”  Rapora göre ortalama 43 dolarlık 

birim satış fiyatıyla 164 milyon adet satılan 

akıllı hoparlörün toplam pazar gelirinin, 

2018 yılına kıyasla yüzde 63’luk artışla 4.3 

milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ses al-

gılama teknolojisi gelişimine devam eder-

ken sektörün tam büyüme potansiyeline 

ulaşabilmesi için bazı engelleri de aşması 

gerekecek. Bu doğrultuda kapsayıcılık ve 

küresel anlamda kabul görmek için daha 

geniş bir dil desteğine ihtiyaç duyulacak.

Bulut tabanlı yapay 

zekâ yazılımları hızlanacak

Deloitte’a göre bulut tabanlı yapay 

zekâ yazılımları ve hizmetlerinin kullanımı 


