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DOĞU EKSPRESİNİN
EN TAZE FOTOĞRAFLARI
YARIŞIYOR

ÇAĞRI MERKEZİ

SEKTÖRÜNÜN SAĞLADIĞI

istihdam 108 bin kişiye ulaştı

EDİTÖRÜ N NOTU

‘NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?’
DİYEN SAYISI ARTIYOR
ÇAĞRI MERKEZLERİ DERNEĞİ’NİN SON
ARAŞTIRMASI, 2018 YILINDA ÇAĞRI
MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLEN KİŞİ
SAYISININ 100 BİN RAKAMINI AŞTIĞINI
GÖSTERİYOR.
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Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet SELİM

‘N

asıl yardımcı olabilirim?’ sorusuna sıklıkla çağrı
merkezleri hizmetlerine başvurduğumuzda rastlıyoruz.
Özellikle telekomünikasyon, bankacılık sektörlerinin büyümesi
ile sık sık aradığımız çağrı merkezleri, dünyada olduğu gibi
ülkemizde de pazar payını yükseltiyor.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Özden ŞEN
Haber Koordinatörü
Ahmet UTKU
Editör
Nagehan AYDIN

Kapak sayfalarımızda detaylarını okuyacağınız
haberimize göre Çağrı Merkezleri Derneği’nin son araştırması,
2018 yılında çağrı merkezlerinde istihdam edilen kişi
sayısının 100 bin rakamını aştığını gösteriyor. Sektörün pazar
büyüklüğü ise geçen yıla oranla %21,5’lik bir büyüme ile 6.2
milyar TL’ye ulaştı. Ülke genelindeki istihdam oranlarında
birincilik %26’lık bir oranla telekomünikasyon firmalarına,
ikincilik ise %13’lük bir oranla finans sektörüne gidiyor. İki
sektörün sıralaması geçen yıldan bu yana sabit kalırken kamu
kurumları ise onunculuktan üçüncülüğe yükseliyor.
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Çağrı merkezlerinde geçtiğimiz yıl 2,5 milyar olan
gelen/giden aramaların sayısı, 2018 yılında 3,2 milyar adete
yükseliyor. Gelen aramaların büyük çoğunluğunu ürün/
hizmet bilgisi almayı amaçlayan aramalar oluştururken, giden
aramaların ise satış/pazarlama amacıyla yapıldığı görülüyor.
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DOĞU EKSPRESİNİN
EN TAZE FOTOĞRAFLARI
YARIŞIYOR

BAKAN TURHAN, GLOBAL SİBER
GÜVENLİK ENDEKSİ VERİLERİNE
GÖRE TÜRKİYE’NİN AVRUPA`DA 11,
DÜNYA GENELİNDE İSE 20’NCİ SIRAYA
YÜKSELDİĞİNİ AÇIKLADI.

DEMİRYOLLARI
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ÇAĞRI MERKEZİ

SEKTÖRÜNÜN SAĞLADIĞI

istihdam 108 bin kişiye ulaştı

ÇAĞRI MERKEZLERİ DERNEĞİ TARAFINDAN AÇIKLANAN 2018
TÜRKİYE ÇAĞRI MERKEZİ PAZAR VERİLERİNE GÖRE SEKTÖR,
ÜLKE GENELİNDE 67 İLDE YAPTIĞI YATIRIM İLE İSTİHDAMA KATKI
SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR.

TÜRKİYE’DEKİ
BANKA
MÜŞTERİLERİ
CHATBOTLARI
SEVDİ
TÜRK BANKALARI,
CHATBOTLARIN
SUNDUĞU POTANSİYELİ
DOĞRU DEĞERLENDİRİP
HIZLI ADAPTE OLMA
KONUSUNDA OLDUKÇA
BAŞARILI OLDU.
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ARAŞTIRMA

24

DOĞU EKSPRESİNİN
EN TAZE FOTOĞRAFLARI
YARIŞIYOR
ULAŞTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIĞI’NIN
HİMAYELERİNDE, TCDD
TAŞIMACILIK AŞ BÜNYESİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLEN
YARIŞMANIN TREN SEVERLER
VE FOTOĞRAFÇILAR ARASINDA
OLUŞTURDUĞU HEYECAN
RÜZGARI BU YIL DA COŞKUYLA
ESİYOR.

İÇİNDEKİLER

ALIŞVERİŞ

28

ERKEKLER ONLINE ALIŞVERİŞ TUTKUNU OLDU
YENİ ARAŞTIRMAYA GÖRE EVDE KADINLARIN 4 KATI ZAMANI DİJİTAL
MAĞAZALARDA GEÇİREN ERKEKLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞ TUTKUSUNUN,
MAÇ TUTKUSUNU ZORLAMAYA BAŞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI.

GÜNCEL

SAĞLIK

31

32

GÜVENLİK

34

TABLET KULLANIMI
BİR YAŞIN
ALTINA İNDİ

KULLANICILAR “DİJİTAL
GİZLİLİK TÜKENİŞİ”
YAŞIYOR

SİBER SUÇLULAR ŞİMDİ DE
POPÜLER TV DİZİLERİNİ
KULLANIYOR

GELİŞEN TEKNOLOJİNİN GETİRİSİ
OLARAK HAYATLARIMIZIN
VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI
OLAN EKRANLAR, ÖZELLİKLE
ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI AÇISINDAN
POTANSİYEL TEHDİT KONUMUNDA.

TÜRKİYE’DE HER ÜÇ KULLANICIDAN
BİRİ İNTERNETTE GİZLİLİĞİNİ
NASIL KORUYACAĞINI BİLMİYOR.
KULLANICILAR “DİJİTAL GİZLİLİK
TÜKENİŞİ” YAŞIYOR.

TAHT OYUNLARI, THE WALKING DEAD
VE ARROW GİBİ DÜNYACA ÜNLÜ
DİZİLER SİBER SUÇLULARIN YENİ
ARACI HALİNE GELDİ.
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Tren ve trene
dair çektiğiniz
her kareyi
bizimle paylaşın
www.tamoan.com.tr
/tamoancom

HABER TURU

TÜRKİYE’NİN İLK
ELEKTRİKLİ ZIRHLI ARACI AKREP II
Elektriğin gücü gelecek askeri araçları da değiştirecek gibi görünüyor. Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar,
Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II’yi
görücüye çıkarttı. Otokar Genel Müdürü Serdar
Görgüç, araç hakkında yaptığı açıklamada “İlk
versiyonu Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı
olan Akrep II, bize elektrikli araç teknolojisinin
askeri araçlara uygulanmasına yönelik bilgi ve
tecrübe kazandırırken Türkiye’nin askeri tip
elektrikli, hibrit ve otonom araçlar konusunda ilk
adımları olacak.” dedi.

DÜŞÜNCELERİ KONUŞMAYA ÇEVİREN CİHAZ GELİŞTİRİLDİ
Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, kısa süre önce düşünceleri konuşmaya çeviren bir
cihaz geliştirmeyi başardı. Bu sistem temel olarak yerleştirilen elektrotlar (Beynin dudakları,
dili, gırtlak ve çeneyi hareket ettiren bölümüne) aracılığıyla beyin sinyallerini algılıyor ve onları
ses haline getiriyor. Burada beş farklı gönüllü kişi üzerinden oluşturulan modeli kullanan bilim
insanları, süreci “heyecan verici” olarak nitelendiriyor.

XIAOMI, MI HIMO ELECTRIC
BICYCLE T1’İ TANITTI
Xiaomi, Mi HIMO Electric Bicycle T1 adını verdiği
yeni elektrikli bisiklet modelini tanıttı. Elekltrikli
bisiklet 447 dolarlık fiyat etiketiyle dikkatleri
üzerine çekiyor. Bu açıdan birçok akıllı telefondan daha uygun fiyatlı olan bisiklet, 14.000
mAh piliyle söylendiği kadarıyla 120 km yol
yapabiliyor. Ön kısmında 18 bin parlaklık seviyesinde bir far sistemi yer alan elektrikli bisiklet, bu sayede gece kullanımlarını oldukça
rahatlatıyor. Yangına dayanıklı materyaller ve
boya ile hazırlanan ürün, önünde disk arkasında ise kampana fren taşıyor.
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PUBG’DEN REKOR KAR
Battle Royale türünün tekrar
canlanmasını sağlayan Player
Unknown’s Battlegrounds’ın
(PUBG) geliştirici şirketi
2018’deki mali durumlarını açıkladı ve 920 milyon dolarlık (5 milyar 408 milyon TL) bir gelir elde
ettiklerini duyurdu. Şirket; PUGB
sayesinde 310 milyon dolar (1
milyar 822 milyon TL) kâr elde
etti. Oyundan en çok gelir elde
edilen platform ise PC oldu. Şirket, gelirinin 790 milyon dolarını
(4 milyar 600 milyon TL) bilgisayar oyuncularından elde etti.

HABER TURU

GOOGLE HARİTALAR,
ELEKTRİKLİ ŞARJ
İSTASYONLARINI
GÖSTERECEK
Google, Haritalar uygulamasında yaptığı güncellemeyle birlikte
kullanıcılarına elektrikli şarj istasyonlarını göstermeye başlayacak. Uygulamada şarj istasyonlarının puanı,
incelemeleri, fotoğrafları, konumu, adres bilgileri ve diğer sürücüler tarafından sorulan soruların cevabı da bulunacak. Google ayrıca şarj
girişi sayıları, giriş türleri, şarj hızı ve şarj girişi
puanları gibi bilgileri de kullanıcılarına sunacak.

GOOGLE PAY, 10 ÜLKEDE DAHA KULLANIMA SUNULDU
Her geçen gün kullanımı yaygınlaşan Google’ın ödeme sistemi Google Pay’i destekleyen
banka sayısı giderek artıyor. Uygulama 10 ülkede daha hizmete girdi. Google Pay, şu anda
ABD’de 2.000 banka tarafından destekleniyor ve bu sayı giderek artıyor. Google Pay, dünya
genelindeki bazı ülkelerde de erişime açıldı. 10 farklı ülkeden toplamda 9 banka daha Google
Pay’i destekleyen bankalar listesine eklendi.

MİCROSOFT ARTIK
TRİLYON DOLAR DEĞERİNDE!
Microsoft 1 trilyon dolarlık değere ulaşan üçüncü şirket oldu. Yazılım devinin mali çeyrek raporlarını açıklamasının ardından hisse senetleri
yükselişe geçti ve şirket bu hamleyle birlikte 1
trilyon dolar değerini aşmayı başardı. Rapora
göre şirket ilk çeyrekte; Ofis ve LinkedIn’den
10,2 milyar dolar, Azure ve kurumsal hizmetlerden 9,7 milyar dolar, Windows, Xbox ve
Surface’den 10,7 milyar dolar gelir elde etti.
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SAMSUNG
KRİPTO TABANLI
PARA BİRİMİ
GELİŞTİRİYOR
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kendi blockchain ağını oluşturmaya başladı. İlk olarak kapalı
devre şeklide hayatın başlayacak
olan blok zinciri sonrasında halka
açılacak. Güney Koreli teknoloji
devinin kripto tabanlı para birimi
Samsung Coin olarak isimlendiriliyor. Ethereum tabanlı bu yeni Samsung Coin, aynı zamanda borsalarda
da alınıp satılacak.

HABER

HABER

TÜRKİYE “SİBER”
YÜKSELİŞE GEÇTİ
BAKAN TURHAN, GLOBAL SİBER GÜVENLİK ENDEKSİ
VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’NİN AVRUPA`DA 11, DÜNYA
GENELİNDE İSE 20’NCİ SIRAYA YÜKSELDİĞİNİ AÇIKLADI.
HABER: MELİKE BETÜL KUVEL

U

laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen
“Siber Yıldız 2019 Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı. Törende yaptığı
konuşmada, Türkiye olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırıma
özel önem verdiklerini belirterek, “Hedefimiz, kıtaların buluşma
noktasında, büyük medeniyetler havzasında bilgiyle kuşanmış
toplum olmak. Zira ancak bu şekilde geleceğin Türkiye’sini bugünden inşa eder ve dünyaya yön veririz.” diye konuştu.
“TÜRKİYE, SİBER GÜVENLİKTE ÖNEMLİ GELİŞİM GÖSTERDİ”

Turhan, son yıllarda Türkiye’nin siber güvenlik alanında çok
önemli gelişim gösterdiğine dikkati çekerek, “Uluslararası
Telekomünikasyon Birliği tarafından ülkelerin siber güvenlik
konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan Global Siber
Güvenlik Endeksi verilerine göre Türkiye, Avrupa’da 22’nci
sıradan 11’inci sıraya, dünya genelinde ise 175 ülke arasında
43’üncü sıradan 20’nci sıraya yükseldi.” dedi. Türkiye’nin bu
alanda yaptığı sıçramayla Almanya, Danimarka ve İtalya gibi
önemli ülkeleri geride bırakmasının çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Turhan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin “Global Siber Güvenlik Endeksi” raporunda “Siber Yıldız
Yarışması”na da özel bölüm ayrıldığını ve yarışmanın dünyadaki örnek uygulamalar arasında gösterildiğini söyledi.
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İLK 100’E GİRENLERE ÖZEL EĞİTİM

Turhan, Siber Yıldız Yarışması’nın, Türkiye’nin siber
güvenlik kapasite inşası ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik, tatbikat, yarışma ve eğitim gibi
faaliyetlerin önemli bir bileşenini oluşturduğunu bildirdi. İlk olarak 2017’de 27 bini aşan başvuru ve 10
binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen Siber Yıldız
Yarışması’nın ikincisinin bu yıl şubat ayında düzenlendiğini anımsatan Turhan, düzenlenen ödül töreniyle de ilk 15’e giren gruptakilere ödüllerinin verildiğini ifade etti. Turhan, bu yarışmada ilk 100 grup
içinde yer alan yarışmacılara, tamamıyla BTK’nın
öz kaynaklarıyla geliştirilen FETİH Siber Talimhane
Laboratuvarı’nda, uygulamalı ortamda siber güvenlik
eğitimleri verileceğini dile getirdi. Yarışmalar sonunda başarılı olan siber güvenlik uzmanlarını önceki
dönem olduğu gibi BTK’da istihdam etmeye devam
edeceklerini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki ihtiyaca yönelik olarak da uzmanların değerlendirileceğini
belirten Turhan, siber güvenlik alanındaki yetenekleri
en iyi şekilde tespit edip, yetiştirmek, desteklemek
ve ulusal siber savunmanın bir parçası haline getirmek için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit TURHAN

MAYIS 2019 bağlantı noktası 15

DEMİRYOLLARI

DOĞU EKSPRESİNİN
EN TAZE FOTOĞRAFLARI
YARIŞIYOR
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NIN HİMAYELERİNDE, TCDD
TAŞIMACILIK AŞ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YARIŞMANIN TREN
SEVERLER VE FOTOĞRAFÇILAR ARASINDA OLUŞTURDUĞU HEYECAN
RÜZGARI BU YIL DA COŞKUYLA ESİYOR.

D

oğu Ekspresi ile seyahat etmek; bir masalın parçası
olmaktır, Anadolu topraklarını trenin hüzünlü penceresinden, coşkuyla, gururla seyretmektir... Anadolu’yu
anlamak, Anadolu’yu tanımaktır Doğu Ekspresi...
Doğu Ekspresi, 25 saatlik yolculuk sırasında misafirlerine gerçek anlamda seyir keyfi yaşatır. Bu yönü ile Doğu
Ekspresi; dünyanın seyir keyfi en yüksek tren yolculukları arasında sayılıyor. Bu yolculuğa dahil olanlar, belleklerini, kalplerini güzel duygularla; fotoğraf makinalarını
ise birbirinden güzel karelerle doldurur.
İşte Doğu Ekspresi Tam O ‘An’ Ulusal Fotoğraf Yarışması,
bu güzel karelerin gün yüzüne çıkarılması hedefi ile yola
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çıkıyor. 2018 yılında ilki gerçekleştirilen yarışmaya olan
büyük ilgi, bu yıl görülecek yeni karelerin heyecanla beklenmesine sebep oluyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, TCDD
Taşımacılık AŞ bünyesinde gerçekleştirilen yarışmaya
geçtiğimiz yıl, 441 fotoğrafçı, 1.529 eserle katıldı. Yarışma
sonucunda, 1., 2. ve 3.’lük ödülleri ile 3 adet mansiyon
ödülü takdim edilirken, sergilenmeye hak kazanan 32
fotoğraf da Ankara ve Kars’ta sergilendi.
Yarışma bu yıl da Amatör Fotoğraf Sanatçıları Derneği’nin
(AFSAD) birikimi ile düzenlenecek.
INFO: www.tamoan.com.tr

KAPAK

KAPAK

ÇAĞRI MERKEZİ
SEKTÖRÜNÜN
SAĞLADIĞI İSTİHDAM
108 BİN KİŞİYE
ULAŞTI
ÇAĞRI MERKEZLERİ DERNEĞİ
TARAFINDAN AÇIKLANAN 2018 TÜRKİYE
ÇAĞRI MERKEZİ PAZAR VERİLERİNE
GÖRE SEKTÖR, ÜLKE GENELİNDE 67 İLDE
YAPTIĞI YATIRIM İLE İSTİHDAMA KATKI
SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR.
MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

G

ünümüzde bankacılık, teknoloji,
gıda, sağlık, ulaşım ve akla gelebilecek tüm sektörlerin, müşterilerine
erişebildikleri ve müşterilerin taleplerini karşıladıkları devasa bir sektör
haline geldi çağrı merkezleri... Çağrı
merkezi, kurumların temasta oldukları
kişi ve/ veya kurumlarla olan ve tüm
iletişim kanalları ile gerçekleşen “Etkileşimlerini” yönettikleri, “İnsan, Teknoloji, İş Süreçleri ve Stratejinin” koordineli şekilde bütünleştirildiği “İletişim
Yönetim Sistemlerini” ifade ediyor.
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Ankete katılan tüketicilerin %86’sı
müşteri temsilcisi ile yapılan görüşme
negatif ise o firmayı kullanmaktan
vazgeçtiğini söylüyor.
ÇAĞRI MERKEZLERİ PAZAR ARAŞTIRMASI

Bu araştırmaların da gösterdiği gibi
tüm dünyada giderek devasa bir
sektör haline gelen çağrı merkezleri,
ülkemizde de önemli bir pazar payı
oluşturuyor. Sektörün giderek büyümesi sonucu 2008 yılında kurulan
Çağrı Merkezleri Derneği de ülkemizde sağlanan istihdamı düzenli olarak
ölçüyor. Sektörünün bilgi merkezi
ve referans noktası olan Çağrı Merkezleri Derneği, her yıl güncelleyerek
yayınladığı, Türkiye’de çağrı merkezi
sektörüne ışık tutan kaynak niteliğindeki 2018 Türkiye Çağrı Merkezi
Pazar Araştırmasının sonuçlarını,
geçtiğimiz günlerde İstanbul’da
düzenlenen toplantıda kamuoyu ile
paylaştı. Müşteri hizmetleri alanında

2018 yılı verilerine göre sektörün pazar
büyüklüğünün geçen yıla oranla %21,5’lik
bir büyüme ile 6.2 milyar TL’ye ulaştığı
görülüyor. Türkiye genelindeki müşteri
temsilcisi sayısının %5,5 oranında artarak
96 bin kişiye ulaştığı, yönetici ve destek
kadrolarla birlikte ise toplamda sağlanan
istihdamın 108 bin kişi olduğu raporda
açıklanan önemli verilerden...
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faaliyet gösteren firmaların yanı sıra
tüm markaları yakından ilgilendiren bu rapor, sektörün son bir yılını
detaylı analizlerle mercek altına alıyor. Çağrı merkezi sektöründe faaliyet gösteren 118 farklı firmayla yapılan anket çalışmaları ve 20 sektör
lideriyle gerçekleşen birebir görüşmeler neticesinde oluşturulan rapor,
iç kaynak (in-house) ve dış kaynak
(outsource) sistemiyle çalışan şirketlerin yanı sıra iki sistemi birlikte
kullanan kuruluşları da kapsıyor.
İSTİHDAMA KATKI DEVAM EDİYOR

Araştırmanın ortaya çıkardığı önemli
verilere göre, 2018 yılı verilerine göre
sektörün pazar büyüklüğünün geçen
yıla oranla %21,5’lik bir büyüme ile 6.2
milyar TL’ye ulaştığı görülüyor. Türkiye genelindeki müşteri temsilcisi
sayısının %5,5 oranında artarak 96
bin kişiye ulaştığı, yönetici ve destek
kadrolarla birlikte ise toplamda sağ-

lanan istihdamın 108 bin kişi olduğu
raporda açıklanan önemli verilerden...
2019 yılına ilişkin çağrı merkezi sektörü istihdam öngörüsü ise toplamda
112 bin kişi olarak açıklandı.

Ülke genelindeki istihdam oranlarında birincilik %26’lık
bir oranla telekomünikasyon firmalarına, ikincilik ise
%13’lük bir oranla finans sektörüne gidiyor.

KAPAK

KAPAK

Çağrı merkezleri ilk olarak 1960›ların
sonlarında istek ve şikayet iletme
aracı olarak ortaya çıktı. Amerika
Birleşik Devletleri’nde (ABD) «ücretsiz hatlar» birçok şirket tarafından
devreye alınarak, bir hizmet statüsü
olarak sunuldu. 1970’li yılların başında Continental Havayolları şirketi ilk
olarak ACD (Automatic Call Distributor-Otomatik Çağrı Dağıtımcısı) sistemini kullandı. Böylece tüm dünyada
giderek büyüyecek önemli bir sektörün temeli atılmış oldu. Firmaların
kendi müşterileri ile temas etmesi,
onları hissetmesi ve müşteri memnuniyeti sağlaması için en ideal platformu sunan çağrı merkezleri bugün
kurumsal müşterilerinin markaları
için kritik bir rol üstleniyor. Purdue
University araştırmasına göre Amerika’daki tüketicilerin %92’si, kafalarındaki şirket imajlarını o şirketin
çağrı merkezleri ile yaşadıkları deneyimlere göre belirlediğini belirtiyor.

İSTİHDAMIN %50’Sİ TELEKOMÜNİKASYON,
FİNANS VE KAMU ÇAĞRI MERKEZLERİNDE

Araştırmanın ortaya çıkardığı sonuçlara göre ülke genelindeki istihdam
oranlarında birincilik %26’lık bir oranla
telekomünikasyon firmalarına, ikincilik ise %13’lük bir oranla finans sektörüne gidiyor. İki sektörün sıralaması geçen yıldan bu yana sabit kalırken
kamu kurumları ise onunculuktan
üçüncülüğe yükseliyor. %11’lik bir
oran ile finans sektörünü yakından
takip eden kamu kurumlarının ardından %10’luk bir oran ile gıda, tekstil
ve beyaz eşya üreticilerinden oluşan
tüketim ürünleri sektörü geliyor.
Listenin devamında bulunan firmalar
ise sırasıyla bilişim (%8), taşımacılık/
lojistik (%6), e-ticaret (%6), enerji/
altyapı (%5), sağlık (%5), eğlence/
medya (%4), perakende noktaları
(%3), konaklama/acente/turizm
(%1) ve diğer (%2) olarak sıralanıyor.
ÜLKEMİZDE 67 İLDE EN AZ 1 ÇAĞRI MERKEZİ
YATIRIMI MEVCUT

3 büyük şehrin dışında kalan diğer
Anadolu illerinde çağrı merkezlerine
yapılan yatırım oranı %44 iken, bu yıl
%56’ya yükselmiş durumda. Geçtiğimiz yıl sektörün %39’unu bünyesinde bulunduran İstanbul’un bu
seneki istihdam oranı %26. Ankara ve
İzmir ise sıralamada yer değiştiriyor.
Ankara’nın istihdamı %7, İzmir’in ise
%11 oranında. Ortaya çıkan bu tablo
sektördeki istihdam dağılımının, üç
büyük şehirden başlayarak diğer bölgelere doğru yayıldığını gösteriyor.
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Çağrı merkezlerinde geçtiğimiz
yıl 2,5 milyar olan gelen/giden
aramaların sayısı, 2018 yılında 3,2
milyar adete yükseliyor. Gelen
aramaların büyük çoğunluğunu
ürün/hizmet bilgisi almayı
amaçlayan aramalar oluştururken,
giden aramaların ise satış/
pazarlama amacıyla yapıldığı
görülüyor.

yıl bir artış gözleniyor. Teknoloji hızla
gelişirken vatandaşın bilgi alma ihtiyacı değişmiyor ve bu noktada çağrı
merkezleri de markalar için en kritik
rolü üstleniyor.
SEKTÖRDEKİ ORTALAMA ÇALIŞMA
SÜRESİ 3 YILA UZADI

Çağrı merkezlerinde çalışan müşteri
temsilcilerinin %66’sını geçtiğimiz yıl
da olduğu gibi kadınlar oluşturuyor.
Çalışanların yaş ortalamasının 27
olduğu sektörde, personellerin % 62’si
üniversite mezunu; bu sayının geçtiğimiz yıldan bu yana %12 oranında
arttığı görülüyor. Sektörün %46’sının
ortalama çalışma süresinin 3 yıla
uzaması ve nitelikli personel sayısının
artması da önemli ve sevindirici bir
gelişme olarak dikkat çekiyor.
YABANCI DİLDE VERİLEN
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ
POTANSİYELİNİ KORUYOR

DİJİTALLEŞME İLE BİRLİKTE ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ DE SOSYAL MECRALARA
ENTEGRE OLUYOR

Çağrı merkezlerinde geçtiğimiz yıl
2,5 milyar olan gelen/giden aramaların sayısı, 2018 yılında 3,2 milyar
adete yükseliyor. Gelen aramaların
büyük çoğunluğunu ürün/hizmet
bilgisi almayı amaçlayan aramalar
oluştururken, giden aramaların ise
satış/pazarlama amacıyla yapıldığı
görülüyor. Gelen aramaların %38’i
ürün veya hizmetler hakkında bilgi
almak için yapılırken, %14’ü teknik
destek, %12’si sipariş ve satın alma,
%16’sı işlem, %11’i de şikayet yönetimi
maksadıyla yapılıyor. Çağrı merkezlerinin hizmet sunduğu geleneksel
hizmet kanalı olan telefon ve SMS’in
yanısıra, e-mail, sosyal medya, online chat, ve chatbot gibi yeni dijital
kanalların kullanımında da her geçen
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ÇAĞRI MERKEZLERİ DERNEĞİ HAKKINDA
Çağrı Merkezleri Derneği, Türkiye’de çağrı
merkezleri sektörünün gelişimini sağlamaya, faaliyet ve etki alanını genişletmeye
yönelik iş/güç birliğini hedefleyen referans
kuruluş olmak üzere, Kasım 2008 tarihinde
9 kuruluşun ortak girişimiyle kurulmuştur. Çağrı Merkezleri Derneği, kısa sürede
toplam 52 kurumun üyeliğiyle sektörün
yaklaşık yüzde 90’ınını temsil eder konuma
gelmiştir. Çağrı Merkezleri Derneği, çağrı
merkezlerinin faaliyet alanlarını kamuoyuna
daha iyi tanıtmayı, sunulabilecek katma
değerleri iş dünyasına anlatmayı, mesleki
sorunları paylaşmayı, değişik paydaşlar
arasında bir iletişim ve uzlaşı platformu
olmayı ve sektör problemlerine çözüm
getirmeyi amaçlamaktadır.

Araştırmanın ortaya çıkardığı sonuçlardan biri de ülkemizde yaşayan
yabancılara dönük çağrıların yanıtlanması rakamları oldu. Buna göre
yabancı dilde hizmet veren müşteri
temsilcisi sayısı, önceki yıla oranla
%49 artış göstererek 8 bin 500 kişiye ulaştı. Almanca, geçen yıl da olduğu gibi bu sene de çağrı merkezlerinde en çok ihtiyaç duyulan yabancı
dillerin başında geliyor. Yaklaşık 8 bin
500 müşteri temsilcisi, tüketicilere
yabancı dilde hizmet veriyor. Çalışanların %41’i Almanca, %35’i İngilizce, %8’i Fransızca, %8’i ise Arapça
dillerinde hizmet veriyor.
ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ
OLDUĞU ALANLAR ŞÖYLE SIRALANIYOR

Sektör, genç nüfus ve kadın istihdamına öncülük ediyor. Bölgesel
ve ulusal ekonomiye katkı sunuyor.
Müşteri deneyimini ileri teknolojiyle
yönetiyor. Yabancı dilde çağrı merkezi
hizmeti potansiyeli taşıyor. Sektörün
gelişime açık olan yönleri ise istihdam
teşvikinin artarak sürekli hale gelmesi, çağrı merkezi hizmet ihracatının
desteklenmesi ve telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı alınan tedbirlerin
artırılması olarak sıralanıyor.
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TÜRKİYE’DEKİ
BANKA MÜŞTERİLERİ
CHATBOTLARI SEVDİ
TÜRK BANKALARI, CHATBOTLARIN SUNDUĞU
POTANSİYELİ DOĞRU DEĞERLENDİRİP HIZLI ADAPTE
OLMA KONUSUNDA OLDUKÇA BAŞARILI OLDU.
HABER: MELİKE BETÜL KUVEL

Y

apay zeka şirketi Cbot’un Nisan
2019’da yayınladığı “Türkiye’deki
Bankacılık Sektöründe Chatbot Kullanımı” raporu, ülkemizde de dijital bankacılık süreçlerinde sanal asistanların
2019 yılı itibari ile vazgeçilmez bir unsur
olacağının sinyallerini veriyor. Rapor,
banka müşterilerinin %40’nın chatbotları kullandığını ortaya koyuyor. Diyalog
bazlı yapay zeka (Conversational AI)
çözümleriyle özel bankacılık alanında
%41 pazar payına sahip olan Cbot’un
Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş, Chatbotların Türkiye’de en fazla bankacılık
müşterileri tarafından kullanıldığını
belirterek, dünyada geniş hizmet yelpazesi ve gelişmiş müşteri deneyimiyle
bilinen Türk bankalarının, chatbotların
sunduğu potansiyeli doğru değerlendirip hızlı adapte olma konusunda oldukça başarılı olduğunu dile getiriyor.
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Chatbotların 2023
yılında perakende,
bankacılık ve sağlık
sektörlerinde yıllık
toplam 11 milyar dolar
tutarında bir tasarruf
potansiyeline ulaşması
bekleniyor.
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TÜRKİYE’DEKİ BANKALARIN GÜNDEMİ
SANAL ASİSTANLAR

Türkiye’deki tüm bankaların %13’ünün
halihazırda müşterilerine çeşitli platformlardan bir chatbot deneyimi sunduğunu kaydeden Mete Aktaş, bankaların %9’unun chatbot geliştirilmesi
konusunda devam eden bir projeye
sahip olduğunu, %20’sinin bu konuyu 2
yıllık stratejik planlarına dahil ettiklerini
dile getiriyor. Bu oranların bir ülke ve
sektör için yeni bir teknolojiyi benimseme ve iş akışlarına dahil etme noktasında dikkat çekici olduğunu belirtiyor.
Aktaş’ın yaptığı açıklamaya göre
bankacılık sanal asistanına sahip ve
çalışmaları tamamlamak üzere olan
bankaların yarısı ilk aşamada önceliği
sadece “sıkça sorulan soruları” yanıtlamaya veriyor. Cbot’un tüm bankacılık sorularını yanıtlamak için eğitimli
olan yapay zeka sisteminin bu tarz
projelerin hayata geçirilme sürelerini
oldukça hızlandırdığını belirten Aktaş,
“Tüketiciler en çok web sitesindeki
yoğun bilgi içeriğinde ve menülerde
kaybolmadan, tek cümleyle istedikleri
cevaba ulaşmayı sevdi.” diyor.
MÜŞTERİLERİN %40’I CHATBOT KULLANIYOR

Chatbot’a sahip bankaların %67’si
chatbotunu kendi web sayfasında
konumlandırıyor. Hem web sayfası
hem de Mobil uygulama üzerinden
chatbotlarını kullanıcılarla buluşturan
bankaların oranı ise %50. Raporda
chatbotların müşterilere hizmet
verdiği en önemli kanalın web sayfası olduğunun altı çiziliyor ve banka
müşterilerinin %40’ının bankanın web
sitesinde chatbotları kullanarak işlem
yaptığı aktarılıyor.
Bunun dışında, chatbotlar mobil
uygulamaya entegre şekilde de
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müşterilere hizmet edebiliyor. Sıkça
sorulan sorular chatbotları, müşterilerin sıklıkla kullandığı Facebook Messenger, Google Asistan, WhatsApp,
hatta yeni bir kanal olan Google RCS
gibi sosyal medya ve mesajlaşma
platformlarına ve kişisel asistanlara
da entegre ediliyor. Bankaların kendi
web siteleri veya mobil uygulamaları
dışında bu tür platformlara da entegre edilen chatbotların oranı %34. Bu
anlamda Türkiye’deki bankalar, müşterilerin en çok bulunduğu ve yaşamını sürdürdüğü mecrayı değiştirmeden
finansal konulardaki sorularına yanıt
bulma ihtiyacını da karşılamış oluyor.

ARAŞTIRMA

ARAŞTIRMA

Juniper’in “How Chatbots Will Transform the Retail Industry (Chatbotlar
Perakende Sektörünü Nasıl Dönüştürecek)” adlı raporu, gelişen teknolojiyle hayatımıza hızla giren ve pek çok
işimizi kolayca halledebilen chatbotların 2023 yılında perakende, bankacılık
ve sağlık sektörlerinde yıllık toplam
11 milyar dolar tutarında bir tasarruf
potansiyeline ulaşacağını gösteriyor.

CHATBOTLARA EN ÇOK KREDİ VE FAİZ
ORANLARI SORULUYOR

Cbot’un raporuna göre sıkça sorulan
sorular alanında chatbotların müşteriler tarafından en fazla; vadeli mevduat hesaplaması (%15), kredi faizi
hesaplama (%11), sosyal sohbetler
(%8), kredi kartı bilgisi alma (%7) ve
kur/hisse senedi bilgisi alma (%4)
konularında kullanıldığı ortaya çıkıyor.
“Sıkça Sorulan Sorular” chatbotları faiz hesaplamaları dışında kur
hesaplamaları için de en hızlı sonuç
alma yöntemi olarak tercih ediliyor.
Tek bir cümle içinde çevirmek istenilen tutar ve döviz cinsleri yazıldığında
döviz kuru ve tutar bilgisi vererek
hızlıca hesaplamayı gerçekleştiren
bu chatbotlar, bankanın ATM ve şube
adresleri ile şube telefonları hakkında
da saniyeler içinde yanıt verebiliyor.
Hızın ve zamanın verimli kullanılmasının çok önemli olduğu bu dijital çağda
banka ve kredi kartlarının kaybolması veya ATM’de sıkışması gibi acil
aksiyon gerektiren durumlarda da bu
tür chatbotların yardımına başvurulabiliyor. Sıkça sorulan sorular chatbotlarını ilgili bankanın müşterilerinin
yanında, müşterisi olmayan kişiler de
kullanabiliyor.
PARA TRANSFERİ VE DÖVİZ ALIM SATIMI YAPAN CHATBOTLARA İLGİ ARTIYOR

Türkiye’de kullanılan bir diğer chatbot türünün de para transferi, döviz
alım satım gibi işlemleri yapabilen
chatbotlar olduğunu açıklayan Mete

Raporda chatbotların müşterilere
hizmet verdiği en önemli kanalın
web sayfası olduğunun altı
çiziliyor ve banka müşterilerinin
%40’ının bankanın web sitesinde
chatbotları kullanarak işlem
yaptığı aktarılıyor.
Aktaş, chatbot kullanan bankaların
yarısının sanal asistanlarını ilk kez
müşterilerine sunarken işlem yapabilme özelliğini de eklemeyi tercih
ettiğinin altını çiziyor. Aktaş ayrıca
bir chatbotun müşterilerin finansal
bilgilerini ve harcama alışkanlıklarını
analiz edip bütçe yönetimi konusunda
tavsiyede bulunmasının da mümkün

olduğunu ancak bu tür chatbotları
henüz Türkiye pazarında göremediklerini ifade ediyor.
Bankacılık sektörü, hizmet sektörü
içinde yeni teknolojilere hızlı adapte
olan öncü bir sektör olarak karşımıza
çıkıyor. Türkiye’deki mevcut tabloda, yaygın bir ağa ve geniş müşteri
tabanına sahip bankaların chatbotlar

konusunda hızlı davrandığını ve müşterilerine bu yeni kanalın imkanlarını
sunduğu görülüyor. Önümüzdeki
dönemde, orta ölçekli bankaların da bu
yeniliğe adapte olacağını belirten Mete
Aktaş: “Bankaların ardından sigorta ve emeklilik şirketlerinin, portföy
yönetim şirketlerinin ve son kullanıcı
ile etkileşim içinde olan diğer finansal

hizmet sağlayıcılarının da chatbotları
adapte edeceğini öngörmek mümkün.
Ayrıca, chatbotların finansal hizmetler
sektöründe mevcut kullanım alanlarının dışında yeni kullanım alanları bulacağını, öncelikle çağrı merkezlerinde
çalışanların hayatlarını kolaylaştırarak
daha kaliteli hizmet vermelerini sağlayacağını öngörüyoruz.” diyor.
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YENİ ARAŞTIRMAYA GÖRE EVDE KADINLARIN
4 KATI ZAMANI DİJİTAL MAĞAZALARDA
GEÇİREN ERKEKLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞ
TUTKUSUNUN, MAÇ TUTKUSUNU
ZORLAMAYA BAŞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI.
HABER: MELİKE BETÜL KUVEL

lışveriş, genelde erkekler tarafından katlanılmak zorunda
olunan bir kadın hobisi olarak görülse de dijital dünyada gerçeklerin tam tersi olduğu ortaya çıktı. 500’ü aşkın sanal mağazayı
tek çatı altında toplayan, bu mağazalardan alışveriş yapanlara nakit
para ödeyen Avantajix.com’un araştırmasına göre, erkekler evde,
kadınların 4 katı süreyi, alışveriş için bilgisayar başında geçiriyor.
Üyelerinin “Evde İnternet ve TV Alışkanlıklarını” araştıran Avantajix.com’un rastgele bin üyesi üzerinde yaptığı anket çalışmasına göre, erkekler günde ortalama 100 dakikalarını sosyal
medyaya, 85 dakikalarını dizi/film/yarışma programlarına, 75
dakikalarını spor siteleri/spor programlarına, 60 dakikalarını
online alışveriş sitelerine, 30 dakikalarını ise güncel olaylar,
siyaset ve ekonomiye ilişkin haberlere ayırıyor.
Kadınlar ise günde ortalama 150 dakikalarını dizi/film/yarışma
programları izleyerek, 120 dakikalarını sosyal medyada turlayarak geçiriyor. Kadınlar haberlere 30 dakika, online alışverişe ise
15 dakika zaman ayırıyor.

ALIŞVERIŞ

ALIŞVERIŞ

ERKEKLER
ONLINE ALIŞVERİŞ
TUTKUNU OLDU

A

ERKEĞİN ALIŞVERİŞ TUTKUSU İKİ YILDA 5 KAT ARTTI
Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, global sosyal medya
ajansı We Are Social’ın “Dijital Türkiye 2019” raporuna göre
Türkiye’de insanların günde 7 saatlerini internette, 3 saatlerini
de televizyon başında geçirdiklerinin belirlendiğini anımsatarak,
“Çalışmamızı bu rapordan esinlenerek yaptık. Benzer bir çalışmayı 2 yıl önce yapmıştık. 2 yıl önceki çalışmayla kıyaslama
yaptığımızda en dikkat çekici değişim erkeklerin online alışverişe
ayırdıkları sürede görüldü. Erkekler 2 yıl önce evde online alışverişe günde sadece 10-12 dakika ayırırken, bugün bu süre 5-6 kat
artarak bir saate ulaşmış durumda. Neredeyse spor haberlerine
ayırdıkları süreye yaklaştı. Erkeklerin online alışveriş tutkusu,
maç tutkusunu zorlamaya başladı bile diyebiliriz. Araştırmamız
evdeki alışkanlıklar üzerine yapıldı. Aslında kadınlar da online alışverişi seviyor. Ama onlar genellikle öğle tatillerinde ya da mesaide kaçamak yaparak dijital mağazaları geziyorlar.” dedi.

10 KADINDAN 8’İ HOŞGÖRÜLÜ
Erkeklerin internet üzerinden ağırlıklı olarak teknoloji ürünleri,
giyecek, kitap aldıklarını, son dönemlerde market alışverişine de
yöneldiklerini aktaran Kayral, “Ankette ortaya çıkan bir başka
nokta ise kadınların hoşgörüsü oldu. Her 10 erkekten 8’i eşiyle
birlikte çarşı pazar alışverişine çıkmayı reddederken, hatta kavga
konusu bile yaparken, kadınların üçte ikisi eşinin online alışverişe
saatlerini ayırmasını hoşgörüyle karşılıyor. Sadece 10 kadından biri
eşinin online alışveriş tutkusundan şikayet ediyor. Dijital alışverişin birçok avantajının olması hem kadının hem de erkeğin ilgisini
çekiyor. Zaman ve yer kısıtlamasını ortadan kaldırıyor. En uygun
fiyatlı ürün bir tıkla bulunabiliyor. Alışverişi Avantajix.com gibi her
alışverişe nakit para ödeyen siteler üzerinden yaparak, hiç hesapta
olmayan nakit paralar kazanmak da mümkün.” diye konuştu.

Erkekler, eşiyle mağaza gezmeye
şiddetle karşı çıkarken; kadınlar erkeklerin
internetten alışveriş tutkusuna çok daha
hoşgörülü yaklaşıyor.
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SAĞLIK

SAĞLIK

TABLET KULLANIMI
BİR YAŞIN ALTINA İNDİ
GELİŞEN TEKNOLOJİNİN GETİRİSİ OLARAK HAYATLARIMIZIN VAZGEÇİLMEZ
BİR PARÇASI OLAN EKRANLAR, ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI
AÇISINDAN POTANSİYEL TEHDİT KONUMUNDA.

Ç

ocuklarda bir yaşın altına inen
tablet ve akıllı telefon kullanımı
modern çağın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Ekran karşısında
geçirilen uzun saatler, çocukların
fizyolojik ve psikolojik gelişimlerine
olumsuz etki ediyor. Konunun ergoterapistler tarafından ele alındığını
belirten İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi
Bölümü Araştırma Görevlisi Başak
Çağla Arslan ise en büyük rolün ebeveynlere düştüğünü söylüyor.
Televizyon, akıllı telefon ve tabletler derken
dört bir yanımız ekranlarla sarılmış durumda.
Gelişen teknolojinin getirisi olarak hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası olan ekranlar,
özellikle çocukların sağlığı açısından potansiyel tehdit konumunda. Çocuk rehabilitasyonu

alanında çalışan hekim, fizyoterapist, dil
konuşma terapistleri, çocuk gelişim uzmanları ve psikologların yanı sıra ergoterapistler
de çocuklarda özellikle son beş yıl içinde ince
motor beceriler, koordinasyon, postural ve
gövde kaslarında görülen zayıflık artışına
dikkat çekiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Araştırma Görevlisi
Başak Çağla Arslan ise çocukların karşı
karşıya kaldığı bu sorunun ergoterapistler
tarafından tedavi edildiğini belirtiyor.
ÇOCUKLARDA MOBİL CİHAZ
KULLANIMI %17 ARTTI
Ergoterapistlerin dikkat çektiği sorunlar
arasında çocukların davranış, sosyal beceri, el
yazısı ve vizyonlarının etkilenmesi yer alıyor.
Parmakların tablet ve cep telefonu kullanırken aldığı pozisyon nedeniyle yaşanan sıkın-

Ergoterapistler
çocuklarda
özellikle son beş
yıl içinde ince
motor beceriler,
koordinasyon,
postural ve
gövde kaslarında
görülen zayıflık
artışına dikkat
çekiyor.
30 bağlantı noktası MAYIS 2019

tılarının yanı sıra, bu cihazların iki boyutlu bir
dünyaya sıkışmış olması algı problemlerine
de yol açıyor. Teknolojik cihazların çocuklarda
kullanımının her geçen gün arttığına dikkat
çeken Ar. Gör. Başak Çağla Arslan, şu ifadeleri kullanıyor: “2013 yılında 2 yaşından küçük
çocukların %38’i ve 2-4 yaş arası çocukların
%80’i mobil cihazları aktif kullanıyordu. Günümüzde bu oran %97’lere çıktı. Üstelik kullanım
bir yaşın altına indi. Son araştırmalara göre
ekran süresindeki artış hem oyun etkinliklerine hem de ebeveyn-çocuk iletişimine etki
ediyor. Bu nedenle göz teması kurmasından
sosyal becerilerine, iletişim kabiliyetlerinden
spor yatkınlıklarına kadar birçok alanda zorluk çeken çocuklarla karşılaşıyoruz.”
AİLELERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR
Yaşanan güçlüklere ergoterapi ile çözüm
üretildiğine dikkat çeken Ar. Gör. Başak
Çağla Arslan, ailelere düşen görevleri ise şu
ifadelerle aktardı: “Çocuklara üç yaşından
önce telefon ve tablet kullanımı önerilmiyor.
3 yaş üstü için ise günlük maksimum bir saat
kullanım tavsiye ediliyor. Çocuklar uykuya
gitmeden en az bir saat önce tüm medya
araçlarını kullanmayı bırakmalı. Uyku öncesi
televizyonun olmadığı bir odada vakit geçirmeleri sağlıklı bir uyku açısından da önemli.
Öte yandan çocuğun yaşına uygun aktivitelerle kaliteli vakit geçirmesi hem ebeveynleriyle hem de kendi sosyal çevresiyle olan
iletişimini kuvvetlendirecektir.”
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GÜNCEL

GÜNCEL

KULLANICILAR
“DİJİTAL GİZLİLİK
TÜKENİŞİ” YAŞIYOR
TÜRKİYE’DE HER ÜÇ KULLANICIDAN BİRİ İNTERNETTE
GİZLİLİĞİNİ NASIL KORUYACAĞINI BİLMİYOR. KULLANICILAR
“DİJİTAL GİZLİLİK TÜKENİŞİ” YAŞIYOR.
HABER: MELİKE BETÜL KUVEL

İ

nternet üzerinde paylaşılan kişisel
veri miktarı artmaya devam ettikçe,
bir kısım insan çevrim içi gizliliğin hiçbir
şekilde korunamayacağını düşünmeye başladı. Kaspersky Lab yaptığı son
araştırmada, Türkiye’deki kullanıcıların
yaklaşık üçte birinin (%37) internette
gizliliklerini nasıl koruyacağını bilmediğini tespit etti. Gizlilik tükenişi olarak da adlandırılabilen bu dijital gizlilik
sorunlarına karşı çaresiz kalma durumu, genellikle sosyal medyada çok
fazla paylaşım yapmaya ve güvenlik
risklerini göz ardı etmeye başlamak
gibi sonuçlar doğuruyor. Ancak şimdi
güvenliği göz ardı etmenin zamanı hiç
değil. Gizlilik konusuna önem vermeyen kullanıcılar siber suçlular için kolay
bir hedefe dönüşebiliyor.
Türkiye’de insanların neredeyse
tamamının (%98) her gün defalarca
girdiği internet, artık modern yaşamın
vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
Bu da kullanıcıların kişisel bilgilerini
kontrol altında tutmasını inanılmaz
derecede zorlaştırıyor. Kaspersky Lab
tarafından yapılan son araştırmada,
Türkiye’deki kullanıcıların %16’sının
kendileri veya aileleri hakkındaki
herkese açık olmaması gereken özel
bilgilere internette rastladığı belirlendi. 18 yaş altındakiler için ise bu oran
META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika)
bölgesinde %20’ye ulaşıyor.
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KULLANICILARIN %37’Sİ NASIL KORUNACAĞINI BİLMİYOR
İnternette daha az görülür olmak için
çaba gösterip bunda başarısız olmak,
“gizlilik tükenişi” adı verilen bir duruma
yol açıyor. Gizlilik tükenişi, üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizden yararlandığına
ve buna direnç göstermenin anlamsız
olduğuna inanıp sürekli gergin yaşamayla
gelişiyor. Gerçekten de bazı insanlar gizlilik ihlallerine karşı yapılabilecek hiçbir şey
olmadığını düşünüyor. Türkiye’de kullanıcıların %37’si internette gizliliklerini nasıl
koruyacağını bilmiyor, %13’ü ise gizliliklerini artırmayla ilgilenmediklerini belirtiyor.
Gizlilik konusunda hissedilen bu çaresizlik
insanların internet üzerindeki davranışlarını da etkiliyor. Türkiye’de kullanıcıların %11’i
cihazlarından internete girerken gizliliklerini korumaya yarayan, tarayıcı geçmişini
düzenli temizlemek veya çevrim içi takip

özelliklerini engelleyen özel eklentiler
kurmak gibi ekstra önlemler almıyor.
Kaspersky Lab Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova konu ile ilgili
şunları söylüyor: “Veri sızıntılarındaki
artışla birlikte kişisel verileri yönetmenin de giderek zorlaşması, tüketicilerin
kontrolü kaybettiklerini hissetmelerine
ve dijital gizlilik konusunu düşünmekten
bıkmalarına neden oluyor. Bu sorunu
ortadan kaldıracak sihirli bir çözüm bulunmasa da riski azaltmak için birçok yol
mevcut. Temel dijital hijyen ile başlayan
bu süreç dijital gizliliği sağlamaya yardımcı
olan gelişmiş araç ve teknolojilerin kullanılmasına kadar uzanıyor. Bu sorunu
uzun süre görmezden gelmek büyük
sorunlara yol açabiliyor. Günümüzde çok
sayıda siber suçlu insanların gizliliklerini
ihlal edip kişisel bilgilerinden yararlanarak
para kazanmaya çalışıyor.”

GÜVENLİĞİNİZİ KORUMANIN YOLLARI
Dijital izlerinizi yönetmeye başlayın. Hesaplarınızın bir listesini tutun ve
verilerinize herkesin erişip erişmediğini düzenli olarak kontrol edin. İkinci bir
e-posta adresi alın.
İnternette dolaşmayı daha güvenli hale getirecek özel dijital araçlar kullanın.
Bu araçlar Gizli Gezinti veya web kamerası ya da mikrofona erişebilen güvensiz uygulamaları tespit etme gibi özellikler sunar.
Gizlilik ihlali risklerini en aza indiren özelliklere sahip olan, güvenilir bir
güvenlik çözümü kullanın.

Türkiye’deki kullanıcıların %16’sının
kendileri veya aileleri hakkındaki herkese
açık olmaması gereken özel bilgilere
internette rastladığı belirlendi.
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GÜVENLİK

GÜVENLİK

SİBER SUÇLULAR
ŞİMDİ DE POPÜLER
TV DİZİLERİNİ
KULLANIYOR
TAHT OYUNLARI, THE WALKING DEAD VE
ARROW GİBİ DÜNYACA ÜNLÜ DİZİLER SİBER
SUÇLULARIN YENİ ARACI HALİNE GELDİ.

A

raştırmacılar, siber suçluların zararlı
yazılımları yaymak için popüler TV dizilerinin yeni bölümlerini kullandığını keşfetti.
Saldırganların en çok ilgi gösterdiği dizilerin
başında Taht Oyunları, The Walking Dead ve
Arrow geliyor. ‘Tehdit Oyunları: Siber suçlular zararlı yazılımları yaymak için popüler TV
dizilerini nasıl kullanıyor?’ başlıklı yeni rapor,
konuyla ilgili tüm bulguları ortaya koyuyor.
TV dizileri hemen herkesin ilgisini çeken,
en popüler eğlence unsurlarından biri. Torrent, çevrim içi yayın ve diğer dijital dağıtım
kanallarının yükselişiyle telif hakkı ihlalleri
de sıkça yaşanır hale geldi. Birçok bölgede
bu programlar torrent siteleri ve yasa dışı
yayın platformları gibi kanallardan izlenebiliyor. Yasal kaynaklardakilerin aksine, torrent
sitelerinde ve başka bilgisayarlarda bulunan
dosyalar, TV dizisi gibi görünmelerine rağmen aslında birer zararlı yazılım olabilir.
Yasal olmayan kaynaklardan indirilen TV
dizilerinin zararlı yazılımlarla değiştirilmesinin ne kadar kolay olduğunu gören
güvenlik araştırmacıları, 2018 ve 2017’yi
kapsayan çalışmalarında bu tür dosyaları
daha yakından inceledi. Her iki yılda da
listenin başında Taht Oyunları yer aldı.
2018’de zararlı yazılım içeren içeriklerin
%17’si (20.934 saldırı) bu dizinin adını taşırken, The Walking Dead ile 18.794 ve Arrow
ile 12.163 saldırı düzenlendi.
Taht Oyunları, 2018’de yeni bölüm yayınlanmamasına rağmen bu alanda birinci
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oldu. Listedeki diğer diziler için ise büyük
reklam kampanyaları düzenlenmişti.
İncelenen tüm vakalarda, saldırganlar her
sezonun ilk ve son bölümünü kullanmayı
tercih etti. Örneğin Taht Oyunları’nın 1.
sezonun ilk bölümü olan ‘Kış geliyor’ yoğun
bir şekilde kullanıldı.
Güvenlik Araştırmacısı Anton V. Ivanov
konuyla ilgili olarak, “Saldırganların, korsan
içerik sitelerindeki popüler TV dizilerinden
yararlandığını açıkça görebiliyoruz. Bunlar
genellikle, geniş tanıtım kampanyaları
düzenlenen dram ve aksiyon dizileri oluyor. İzleyicilerin en çok ilgi gösterdiği ilk
ve son bölümlerde zararlı yazılım bulunma
olasılığı daha yüksek oluyor. Dolandırıcılar,
insanların dizilere olan bağlılığı ve sabırsızlığından faydalanarak siber tehditlerin
indirilmesini sağlıyor. Taht Oyunları’nın
son sezonunun bu ay başlayacak olması
nedeniyle, dizinin yeni bölümleri gibi görünen zararlı yazılımların sayısında da büyük
ihtimalle artış yaşanacak. Kullanıcıları
bu konuda dikkatli olmaya çağırıyoruz.”
değerlendirmesinde bulunuyor.

Güvenlik araştırmacıları,
yasal olmayan
kaynaklardan indirilen TV
dizilerinin zararlı yazılımlarla
değiştirilmesinin ne kadar
kolay olduğunu belirledi.

DİZİ KURBANI OLMAMAK İÇİN...
TV içerikleri üretip dağıtmasıyla
bilinen yasal servisleri kullanın.
İndirilen dosyaların uzantılarına
dikkat edin. TV dizilerini güvenilir
ve yasal olduğunu düşündüğünüz
kaynaklardan indirseniz bile dosyanın uzantısının .avi, .mkv, .mp4 veya
benzeri olduğuna, kesinlikle .exe
olmamasına dikkat edin.
Web sitelerinin gerçek olup
olmadığına daha fazla dikkat
edin. TV dizilerini izlemeye izin
veren fakat yasal olduğuna
emin olmadığınız ve ‘https’ ile
başlamayan web sitelerini ziyaret etmeyin. Dosya indirmeye
başlamadan önce web sitesinin
gerçek olup olmadığını, URL’nin
biçimine veya şirket adının yazılışına bakarak kontrol edin.
Yeni bölümü erken izleme şansı
vereceğini söyleyen şüpheli bağlantılara tıklamayın. - Dizilerin takvimini kontrol edin.
Birçok farklı tehdide karşı kapsamlı koruma sağlayan, Kaspersky
Security Cloud gibi güvenilir
güvenlik çözümleri kullanın.
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TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ

E-SPOR
MERAKLILARI
BİLGİSAYAR TERCİHİNDE
NELERE DİKKAT ETMELİ?
SON ZAMANLARDA DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR PERFORMANS, TASARIM,
ÇÖZÜNÜRLÜK VE BAŞKA BİRÇOK ÖZELLİKLE OYUNCULARIN İHTİYAÇLARINA
TAM OLARAK CEVAP VERMEYE VE ÖNE ÇIKMAYA BAŞLADI.
HABER: YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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üm dünyada popülaritesi hızla
artan ve kitleleri peşinden
sürükleyen E-Spor dünyası eğlence
sektöründeki önemini her geçen gün
artırıyor. Gelişen bilgisayar teknolojileri de bu dünyanın en önemli parçasını oluşturuyor. Masaüstü bilgisayarlar
bu alanda uzun zamandır oyuncuların
öncelikli tercihiydi. Ancak son zamanlarda dizüstü bilgisayarlar performans,
tasarım, çözünürlük ve başka birçok
özellikle oyuncuların ihtiyaçlarına tam
olarak cevap vermeye ve öne çıkmaya
başladı. Ayrıca hafiflik ve taşınabilirlik
avantajları da dahil edildiğinde dizüstü
oyuncu bilgisayarları pek çok oyuncu
için daha cazip hale geliyor.

TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ

T

Peki gerçek bir oyun deneyimi yaşamak isteyenler dizüstü oyun bilgisayarı
alırken nelere dikkat etmeli? Oyun bilgisayarı alanında da iddialı ürünleriyle
dikkat çeken Acer’a göre oyuncuların
bir dizüstü oyun bilgisayarında öncelikle
aramaları gereken özellikler şöyle:
EKRAN KARTI / GPU
Oyuncu dizüstü bilgisayarının en önemli
parçası ve kuşkusuz birinci öncelikli bileşeni
ekran kartıdır. Bir masaüstü bilgisayarından farklı olarak, grafik kartını genellikle bir
dizüstü bilgisayarında yükseltemezsiniz. Bu
nedenle oyunculara başlamak için gereken
en iyi seçimi yapmalarını tavsiye ediyoruz.
Ekran kartı denilince karşımıza iki üretici
çıkıyor: AMD ve NVIDIA. Performans kaygınız
yoksa giriş seviyesi bir GPU işinizi görecektir, ancak yüksek çözünürlükteki oyunlarda
deneyiminizi maksimuma çıkarmayı düşünüyorsanız ihtiyacınıza göre daha yüksek performanslı modelleri tercih etmenizi öneririz.
İŞLEMCİ VE RAM
GPU bir oyun dizüstü bilgisayarın kalbi
ise, işlemci ve RAM beyinidir. Dizüstü
bilgisayarınızın işlemcisi (CPU), grafiklerle
ilgisi olmayan her şeyi ele alır. Ayrıca,
tarayıcınız, işletim sisteminiz ve verimlilik
uygulamalarınız dahil olmak üzere tüm
oyun dışı uygulamalarınızın performansını da etkiler. İşlemcinizin, ekran kartının
gücüne ayak uydurması yüksek performans almanız için önemlidir. Bilgisayarınızın işlemcisi Intel ya da AMD olabilir.
Intel Core i7 ve AMD Ryzen 7 performans
açışından öne çıksa da Intel Core i5 ve
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AMD Ryzen 5 işlemciler de çoğu oyunda
iyi bir performans sergiliyorlar.
RAM seçimine gelince, 8GB RAM ile neredeyse hiçbir oyunda herhangi bir sorun
yaşamazsınız. Ancak aynı anda birden
fazla uygulamayı çalıştırmak, çok sayıda
video düzenlemesi yapmak, oyunlarınızı
yayınlamak gibi ihtiyaçlarınız var ise veya
sadece geleceğe hazırlanmak istiyorsanız
16GB ve üstü RAM’leri tercih edebilirsiniz.

güç tüketimi sağlarken, sabit diskler
ise yüksek kapasite ve fiyat avantajına
sahiptir. SSD grafiklerinizi veya oyun içi
deneyiminizi etkilemez ancak yükleme
sürelerini ve dizüstü bilgisayar açılış
zamanlarını etkiler. Dolayısıyla iyi bir
SSD tercih etmeniz hem işletim sisteminiz hem de oynadığınız oyunlarda daha
iyi bir performans almanız için önemlidir.
SES VE EKRAN

DEPOLAMA
SSD’ler yüksek performans ve düşük

Ses kalitesi bir dizüstü bilgisayar satın alırken öncelikli olarak aradığınız özelliklerden

E-spor meraklılarının keyifli bir oyun için dizüstü
bilgisayar seçerken; ekran kartı, işlemci ve ram
kapasitesi, depolama, ses ve ekran, pil ömrü ve
klavyeye dikkat etmeleri gerekiyor.

biri olmayabilir. Ancak ses hem tek hem
de çok oyunculu oyunlarda aranan oyun
deneyimin büyük bir parçasıdır. Bu nedenle oyun bilgisayarınızda teknik özellikler
arasında “Powered by Dolby” veya “DTS
surround” gibi ifadeleri aramanızı öneririz.
Ekran kalitesi de bir oyun dizüstü bilgisayarı seçerken kontrol etmeniz gereken
en önemli özelliktir. Dolayısıyla, Full-HD
çözünürlüğünden daha düşük çözünürlükte ekrana sahip oyun dizüstü bilgisayarları zamanınıza değmez, öncelikli tercihiniz minimum çözünürlük 1920 x 1080
@ 60Hz olmalıdır. Bütçenize bağlı olarak
QHD veya UHD ekranlı modelleri de tercih
edebilirsiniz. Fakat, yüksek çözünürlükte,
örneğin 4K oyun oynamak için sadece
4K ekrandan daha fazlasına ihtiyacınız
olacağını da unutmamalısınız.

BAĞLANTI VE KLAVYE

PİL ÖMRÜ VE SOĞUTMA

Seçtiğiniz oyun dizüstü bilgisayarı
en az bir tanesi USB 3.0 olan en az
üç USB bağlantı noktasına sahip
olmalıdır. Ayrıca, daha büyük bir harici
monitöre bağlanmak istediğinizde
kullanabileceğiniz Mini DisplayPort
veya HDMI bağlantı noktası olması da
gerekir. Kesintisiz internet bağlantısı
sağlamak için Ethernet portunun
olması da bir ihtiyaçtır.
Klavye de oyuncular için çok önemlidir. Dizüstü bilgisayarınızın klavyesi,
uzun bir süre boyunca rahat kullanım
sunabilmelidir. Mekanik tarzlı presleme,
programlanabilir tuşlar ve çok renkli
RGB arka aydınlatma gibi özellikler de
bazı oyuncuların aradığı ekstra özellikler
arasında yer alır.

Oyuncu bilgisayarları için pil ömrü öncelikle dikkat edilen bir özellik olmasa da
uzun pil ömrü mobilite sağlaması nedeniyle avantajlıdır. Grafik ve işlemcinin
güç tüketimi pil ömrünü kısaltacağından,
tek bir şarjla uzun süre kullanım sağlayabilen bilgisayarlar iyi performans sergiliyor demektir.
Bunun dışında, dizüstü oyun bilgisayarınızın kaliteli bir soğutma çözümü
sunduğundan da emin olmalısınız. Etkili
bir soğutma çözümü sunmayan bir
birgisayardan istediğiniz performansı
almanız pek mümkün olmayacağından,
gelişmiş fan, soğutma teknolojilerini
kullanan ve iki ve üzeri fan donanımı
sağlayan modellere yönelmeniz daha
doğru olacaktır.
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OTOMOBİL

OTOMOBİL

TÜRKİYE YOLLARI
“ELEKTRİKLENİYOR”
ELEKTRİKLİ VE HİBRİD OTOMOBİL SAYILARI
TÜRKİYE’DE ARTMAYA DEVAM EDİYOR. 2019’UN
İLK ÇEYREĞİNE AİT AÇIKLANAN OTOMOBİL
SATIŞLARI 1853’E ULAŞIRKEN, BUNUN 1810
ADEDİ HİBRİD MODELLERDEN, 43 ADEDİ İSE
%100 ELEKTRİKLİ MODELLERDEN OLUŞTU.
MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

T

ürkiye’de elektrikli ve hibrid otomobillerin 2019’a ait ilk satış
rakamları belli oldu. Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD)
verilerine göre; geçtiğimiz yılın ilk 3 ayında toplam 1291 adetlik satış
rakamına ulaşan pazar, bu yıl 1853 adete ulaştı. Söz konusu rakamın
43 adetini %100 elektrikli modeller oluştururken, hibrid motor seçeneğine sahip modellerin satış adeti 1810 olarak gerçekleşti.
Öte yandan; Türkiye’deki şarj istasyonlarının sayısı da hızla
artıyor. Son verilere göre; Türkiye’de şarj soketi sayısı ise 582
adete çıkarak, bir çok Avrupa ülkesinin önüne geçti.
İşte Türkiye’de en çok satılan elektrikli ve hibrid otomobiller:
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OTOMOBİL

OTOMOBİL

C-HR
BU YIL DA
ÇOK
İDDİALI

VOLVO
XC90 DA
ELEKTRİKLENDİ

42 bağlantı noktası MAYIS 2019

Toyota’nın Türkiye ve Japonya’daki fabrikalarında üretilip dünyanın 90’dan fazla ülkesine ihraç edilen kompakt
SUV Toyota C-HR Hybrid, 2018 yılında dünyanın en çok
tercih edilen hibrit otomobil modeli olmayı başarmıştı.
Geçen yıl Türkiye’de 2576 adetlik satışla rekor kıran
model, bu yılın ilk çeyreğinde ise 496 adetlik satış
performansı gösterdi. Bataryası sürüş esnasında şarj
olduğu için ayrıca şarj edilmesi gerekmeyen Toyota
C-HR’ın emisyon değeri ise 85 gr/km. Toyota C-HR
Hybrid ise 1,8 lt’lik motoruyla 100 km’de ortalama 3,9
litre yakıt tüketim değeriyle dikkat çekiyor.

Volvo Cars’ın tasarladığı elektrik uyumlu XC90 T8
Twin Engine AWD, lüks bir SUV’dan beklenen tüm
performansı sunarken, aynı zamanda küçük hibrid
otomobillerin bile ulaşamayacağı bir emisyon düzeyine
sahip. Yılın ilk çeyreğinde 3 adet satılan araç, 0’dan 100
km’ye 6,1 saniyede çıkıyor. XC90 T8 Twin Engine AWD,
toplamda 318hp’lik bir güç ve 400Nm çekiş sağlarken,
kısmen elektrikli fren teknolojisi ile enerji ya aküleri
şarj etmek, ya da anlık kullanmak için otomobile geri
kazandırılıyor.

SAKARYALI
COROLLA
HYBRID
ZİRVEDE

Bugüne kadar tam 46 milyon adet satılan Toyota
Corolla efsanesi hibrid versiyonuyla geleceğe adım
attı. 2019 yılının ilk çeyreğinde 1219 adetle en çok satılan hibrid otomobil olan Corolla Hybrid, 2019 Cenevre
Otomobil Fuarı’nda da yoğun ilgi görmüştü.

HYUNDAİ
IONIQ
TAM NOT
ALDI

Tatminkâr donanımları ve ekonomisiyle IONIQ Hybrid
ülkemizde kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı ve
geçen yıl 220 adet satılan otomobil, 2019’un ilk çeyreğinde de 16 adet sattı. IONIQ Hybrid’de elektrik motoruna 1.6 litrelik GDI benzinli motor eşlik ediyor.

12’nci jenerasyon olan Corolla Hybrid, kendi kendini
şarj eden 122 HP güç üreten 1,8 litrelik hibrit bir motora
sahip. WLTP normlarına göre 100 km’de ortalama 3.5
ile 3.8 litre arasında yakıt tüketen Corolla Hybrid, 43
litrelik yakıt deposuyla 1131-1228 km arasında değişen
bir menzil sunuyor.

Toplamda 141 beygir güce ve 265 Nm torka sahip
olan araç 0’dan 100’e olan hızlanmasını 11,5 saniyede
tamamlıyor. Aracın ortalama tüketim değerine baktığımızdaysa 3,9 litre gibi bir değer karşımıza çıkıyor
ve bu değer şehir içi-şehir dışı kullanımlarında da aynı.
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OTOMOBİL

OTOMOBİL

BMW I3
İSTİKRARLI
ŞEKİLDE
İLERLİYOR

LEXUS
CT200
LÜKSÜ
ELEKTRİKLE
YENİDEN
TANIMLIYOR
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S modeliyle kullanıcılarından tam not almayı başaran
BMW i3, son 3 yıldır istikrarlı satış performansıyla
ön plana çıkıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 6 adet satılan
model, güncellenen motorla 0’dan 100’e hızlanmasını
7,3 saniyede tamamlıyor.
BMW, i3’ün test koşullarındaki menzil değerini 290
ile 300 kilometre arası olarak açıklarken, bu değer
i3S’te 280 kilometre civarlarında geziniyor. Kullanıcılar
dilerlerse menzil artırıcı niteliği taşıyan 38 beygirlik iki
silindir benzinli motoru araçlarına ekletebiliyor.

Lexus CT 200h, dünyanın en ileri kendi kendini şarj
eden hibrit teknolojisi ile çalışan gerçek bir lüks
kompakt araç olarak farkını ortaya koyuyor. Yılın ilk
çeyreğinde ülkemizde 3 adet satılan CT 200h, gelişmiş 1,8 litre atkinson çevrimli benzinli motor ile 82
DIN hp gücünde elektrik motorunu bir araya getiriyor. Araç, ECB-R (Elektronik Olarak Kontrol Edilen
Üretken Frenleme) sistemini kullanarak frenleme
esnasında şarj oluyor ve kullanıcılarına daha uzun
menzil imkânı sunuyor.

ELEKTRİKTE
GÜNLÜK
KULLANIMIN
MÜJDECİSİ
ZOE

JAGUAR
I-PACE
DİKKATLERİ
ÜZERİNE
ÇEKİYOR

İlk olarak 2012 yılında üretilen Renault Zoe, 2016 yılında 41 kw gücünde bir pile kavuştu. Bu yıldan sonra
satış rakamlarını artıran, geçen yıl 79 adet, bu yılın ilk
çeyreğinde de 9 adet satan Zoe, 12 modüllü 192 hücreli
bir pile sahip. Maksimum hızı saatte 135 km olan aracın
sıfırdan yüze hızlanması ise 13.2 saniye. Zoe, 350 km
bir menzil sağlarken, hızlı şarj noktalarında 2 saatte
şarj olabiliyor. Ayrıca gaz pedalından ayak çekildiğinde,
yokuş aşağıya gidildiğinde veya frene basıldığında sistem kaybolan enerjiyi pillere aktarılıyor.

Jaguar’ın ilk tamamen elektrikli otomobili I-PACE,
oldukça etkileyici özellikleri ile birçok teknoloji tutkununu kendine hayran bırakıyor. Yılın ilk çeyreğinde ülkemizde 21 adet satılan araç, tamamen elektrikli bir SUV
olarak tasarlandı ve 480 kilometrelik menzile sahip.
Araç hızlı şarj aparatı (100 kW) ile 40 dakika içerisinde %
80’lik dolum sağlıyor. Tam şarj için ise 10 saatlik zamana ihtiyaç duyuyor. Anında tork ve Dört Çeker sistemi
Jaguar I-PACE’e bir spor otomobilin hızlanma özelliğini
kazandırırken, 4,8 saniyelik 0-100 km değeri sunuyor.
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PTT AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan BOZGEYİK

BAKSI’NIN
PTT TARAFINDAN
ANMA PULU VE POSTA
KARTI YAYIMLANDI

ayburt’ta şehrin 45 kilometre dışında,
tepenin üzerine kurulu özgün bir kültürel etkileşim merkezi olan Baksı Müzesi’nin kültürel ve sosyal alanlarda da ülke
değerlerine sahip çıkan PTT AŞ tarafından
anma pulu ve posta kartı yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Konser Salonunda 25 Şubat tarihinde Bayburt Baksı Müzesi Konulu
Pul İmza Töreni ve Türk Halk Müziği
Konseri gerçekleşti. Anma pulu ve
posta kartlarının yayımlanması üzerine Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr.
Hüsamettin KOÇAN ile PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan BOZGEYİK İstanbul’da basın
toplantısı düzenledi.
Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, müzenin Türkiye için
önemi ve PTT tarafından pul ve posta
kartlarının yayımlanması ile ilgili olarak
şunları söyledi: “Baksı Müzesi’ni hayal
ettiğim dönemlerde büyük kentler ve
Anadolu kırsalı arasında birbirinden
kopuk iki yaşam modeli söz konusuydu.
Merkez bir yanıyla kültürel hafızasından adım adım uzaklaşırken, çağdaş
olan ise bu merkezlerde kendine alan
açmaya çalışıyordu. Kırsal alan ise
gurbet nedeniyle hızla kültürel yabancılaşma ortamına sürükleniyordu. Bu iki
durumu birbirine bağlayan bir kültürel
köprüye ihtiyaç vardı. Bu köprüyü Baksı
Müzesi ile kurmuş olmamız benim için
çok büyük bir mutluluk. Şahsım adına
bir başka mutluluk da ülkemizin çok
kıymetli kurumlarından PTT’nin, müzemizin pul ve posta kartlarını yayımlamış
olmasıdır. PTT, Baksı Müzesi’nin pul ve
posta kartlarını basarak, iletişim tarihimizin onurlu hafızasına Baksı Müzesi’ni
katma cömertliğinde bulunmuştur.
Müzecilikte iletişim için bize yeni bir
platform açan bu uygulamadan dolayı
Sayın PTT Genel Müdürü’müz Kenan
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BOZGEYİK şahsında tüm katkısı olanlara
teşekkür ederim.”
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Baksı
Müzesi’nin pul ve posta kartını basarak,
müzecilik anlayışına yeni bir iletişim
alanı açtıklarının altını çizdi. Bozgeyik
konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Ülkemizin köklü kurumu PTT AŞ, 179
yıllık tarihi boyunca, sosyal sorumluluk
projeleriyle kültürel hayata yaptığı katkıların yanı sıra, gerek üstlendiği mesuliyet ve yürüttüğü faaliyetlerle, gerek
ülkemizde yaygınlaşmasını sağladığı
yeni teknolojilerle, gerekse toplumun
geneli tarafından kullanılan ürün ve
hizmetleriyle, bizatihi kültürün bir

parçası olmuştur. Geçmişe bakınca PTT
AŞ’yi görmekteyiz, fakat PTT AŞ’de her
kurum gibi içinde bulunduğu zamanın
gereklerini gözeterek ve imkânlarını
kullanarak daima kendini yenilemekte. Çünkü yenilenmeyen, yaşamıyor
demektir. Bu nedenle, bütün dünyanın
çehresini değiştiren dijital devrim
sırasında şirketimiz de çağın gereklerini
ve imkânlarını takip ederek topluma
sunduğu ürün ve hizmetleri güncellerken, deyim yerindeyse geleceğin
kültürünü inşa etmek üzere çalışmaya
başladı. PTT olarak, kültürel değerlerimize sahip çıkma ve onları devam
ettirmeye yönelik inisiyatif alıyoruz ve
almaya devam edeceğiz.”

PTT AŞ, DÜNYANIN EN SIRA DIŞI MÜZELERİNDEN BİRİ
OLAN VE GELENEKSEL SANATLARLA MODERN SANATLARI
BULUŞTURAN BAKSI MÜZESİ ADINA DÜZENLEDİĞİ ANMA PULU
VE POSTA KARTINI YAYIMLADI.
46 bağlantı noktası MAYIS 2019
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ürkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni nesil programatik reklam
satın alma platformu Programattik ile hizmet alanını
genişletmeye devam ediyor. Uluslararası alandaki iş birlikleri ile Türk firmalarının dünya pazarlarına açılmasını
sağlayan Programattik, son olarak Rusça konuşan ülkelerin sık tercih edilen platformlarından Mail.Ru ve Aviasales’in reklam alanlarının Türkiye’deki satış haklarını alarak
bu konudaki tek yetkili oldu.
BDT ülkelerinde en çok tercih edilen internet medya
gruplarından biri olan Mail.Ru grubunun altında sosyal
medya hizmeti veren Vkontakte, Ok.ru, Moy Mir ve bunun
gibi farklı alanlarda hizmet sağlayan birçok ürünü bulunuyor.
Aviasales ise aylık 10 milyon tekil kullanıcı ve 50 milyon
arama sayısı ile bölgenin en çok tercih edilen uçak bileti
arama platformları arasında yer alıyor.
Çin’de ise mikroblog sitesi Weibo, mesajlaşma uygulaması
Wechat, online video izleme platformu iQiyi, video paylaşım
sitesi Youku gibi bilinen mecralara Programattik aracılığıyla Türkiye’den reklam verilebiliyor. Orta Doğu ve Körfez
ülkelerindeki yerel reklam temsilcileri ile yaptığı anlaşmalar
sayesinde Programattik, dijital reklam hizmetinin yanı sıra,
bölgeye ait GSM operatörlerinin kullanıcılarına kısa mesaj
(SMS) ve e-posta gönderimi de sağlayabiliyor.
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“KISA SÜREDE BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİK”

TÜRK REKLAM
VERENLER DÜNYAYA
“PROGRAMATTİK”
İLE AÇILIYOR
TÜRK TELEKOM’UN DİJİTAL REKLAM SATIN ALMA
PLATFORMU PROGRAMATTİK, HİZMET ALANINI
RUSYA BAŞTA OLMAK ÜZERE BAĞIMSIZ DEVLETLER
TOPLULUĞU (BDT) ÜLKELERİ, ORTA DOĞU VE KÖRFEZ
ÜLKELERİ İLE ÇİN’İ KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETTİ.
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Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür
Yardımcısı Fırat Yaman Er, “Türkiye’nin iletişim teknolojileri
öncüsü Türk Telekom olarak, yeni nesil reklamcılık alanında dünyadaki programatik reklam teknolojisinin gelişimini
öngörüp Programattik’i 3 yıl önce hizmete sunduk. Teknolojiden güç alan hizmetimiz ile dijital satın alma alışkanlıklarına
yeni bir yön vererek sektörde kısa sürede büyük bir başarı
elde ettik” diye konuştu. Programattik’in hızlı büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Er, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Odağımızdaki ülkelerin popüler web siteleri ve yerel reklam
temsilcileri ile yapmış olduğumuz yurt dışı reklam anlaşmaları sayesinde BDT ülkelerinin tamamı ile Orta Doğu, Körfez
ülkeleri ve Çin gibi büyük coğrafyalarda sosyal medya iletişimi de dâhil hedefli reklam gösterimi yapabiliyoruz. Son
olarak, iş ortağımız Eyula Marketing House ile birlikte yapmış
olduğumuz ticari anlaşmalar neticesinde Rusya’nın popüler
dijital platformları Mail.Ru ve Aviasales’in ülkemizdeki
reklam satış temsilciliğini münhasıran alarak yurt dışındaki
kapsamımızı ve erişimimizi daha da artırmış bulunuyoruz. Bu
iki önemli platform ile iş birliğimiz, Rusça konuşan ülkelerde
etki alanımızı önemli ölçüde genişletmemizi sağlayacak.
Amacımız yurt dışını hedefleyen Türk reklam verenlere,
onları potansiyel müşterileri ile buluşturacak hizmeti daha
etkin bir şekilde sunmak.”
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KABLONET, TÜRKİYE GENELİNDE ORTALAMA 19.5 MBPS HIZ
İLE LİDER KONUMDA. YALNIZCA HIZLI İNTERNET SUNMAKLA
KALMAYAN KABLONET, AYNI ZAMANDA KULLANICILARIN ÇEŞİTLİ
İHTİYAÇLARINA YÖNELİK SERVİSLERİYLE DE ÖNE ÇIKIYOR.

ürksat Kablo’nun yenilikçi internet
hizmeti Kablonet, Steam’in güncel
veri ve kullanım istatistiklerinde yer alan
bilgilere göre Türkiye›de en hızlı internet
bağlantısını sağlıyor. Buna göre Kablonet,
Türkiye genelinde ortalama 19.5 Mbps
hız ile lider konumda. Yalnızca hızlı internet sunmakla kalmayan Kablonet, aynı
zamanda kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarına
yönelik servisleriyle de öne çıkıyor. Nitro,
Uyku Yok, Upload Paketi gibi ekstra hız
ve kota seçeneklerinin yanı sıra Güvenli İnternet Hizmeti’yle sosyal ve dijital
medya kullanımının giderek yaygınlaştığı
günümüzde çocukları da zararlı içeriklerden koruyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından hazırlanan Güvenli
İnternet Hizmeti ile Kablonet’in sunduğu
Çocuk Profili sayesinde çocuklar, sadece
içeriği onaylanmış sitelere erişebiliyor ve
internetin tüm olumsuz içeriklerinden
tamamen korunuyor. Ayrıca kullanıcılar
dilerlerse aile profilini de seçebiliyor.
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TÜRKSAT HIZLI İNTERNET
VE KULLANICI İHTİYAÇLARINA
YÖNELİK SERVİSLERİYLE
GÖZ DOLDURUYOR

T

Kumandası ile yalnızca çocuklara yönelik
kanallar izlenebilirken, tüm özellikleri
daha az tuş yardımıyla kullanmayı tercih
eden kullanıcılar için geliştirilen Kolay
Kumanda ile yalnızca en sık kullanılan
basit işlevlere erişilebiliyor. “Sesle Yazdır”
özelliğine sahip olan akıllı kumandayla ise,
kullanıcılar kumandaya konuşarak ekrana
yazdırabiliyor ve kanal değiştirebiliyorken, “Tek Kumanda” özelliğiyle kumanda
karmaşasından kurtularak temel işlevleri
yönetebiliyor. i-Kutu ile TV ekranında
interaktif bir deneyim sunan KabloWebTV de, kategorilere ayrılmış şekilde tüm
içeriklere internet üzerinden (bilgisayar,
tablet, cep telefonu gibi cihazlar ile) istenilen yerde ve zamanda erişim sağlıyor.

TV PLATFORMUNDA İLKLER

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede
tutarak hizmetlerinde en yeniyi yakalamayı
hedefleyen Türksat Kablo, yerli ve yabancı
200’e yakın kanal seçkisine sahip yayın
platformu KabloTV ile de ilklere ve yeniliklere imza atıyor. Dünyanın önde gelen
belgesel kanallarından biri olan National
Geographic’in bilim, macera ve keşif dalında
merak uyandıran prestijli yapımlarını içeren
yeni “seç izle” servisi National Geographic+, yüzlerce belgeselden oluşan geniş
arşiviyle Türkiye’de ilk defa KabloTV’den
sunuluyor. Ayrıca sinemadan oyuna, belgeselden dövüş sporlarına kadar her zevke
hitap eden zengin içerikleriyle Filmbox
Live, en seçkin filmleri ve tematik eğlence
kanallarıyla KabloTV i-kutu da dahil sahip
olunan her ekrandan istenilen zamanda
erişilebilecek şekilde hizmet veriyor.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE ZİRVE

DİJİTAL YENİLİKLER VE DİJİTAL DÜNYA

KabloTV, gün geçtikçe gelişmekte olan
dijital dünyanın gerekliliklerini yakalayan
yenilikçi hizmeti interaktif TV alıcısı
i-Kutu ve KabloWebTV hizmetiyle de
kullanıcılarına alternatifler sunmaya
devam ediyor. i-Kutu’daki “Seç İzle”
özelliği ile kullanıcılar KabloWebTV arşivinden kullandıkları paketler dahilinde
istedikleri içeriği izlerken, “Durdur İzle”
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özelliği ile de canlı yayını durdurarak
kaldıkları yerden izlemeye devam edebiliyor. Gelişmiş yayın seçeneklerinin
yanı sıra i-Kutu, farklı kullanıcı profil ve
alışkanlıkları için çeşitli kumanda seçeneklerini bünyesinde barındırıyor. Çocuk

Kullanıcılarına sunduğu kaliteli, yenilikçi
ve ekonomik hizmetin yanı sıra müşteri
memnuniyetini de her zaman en önde tutmayı hedefleyen Türksat Kablo, Türkiye’nin
müşteri memnuniyetini ölçen platformu
sikayetvar.com tarafından dördüncüsü düzenlenen A.C.E Awards 2019
“Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı
Ödülleri” töreninde “Dijital Platform” ve
“İnternet Servis Sağlayıcıları” alanlarında
KabloTV ve Kablonet markaları ile dördüncü kez birincilik ödülü alarak bu konudaki
iddiasını da bir kez daha kanıtladı.
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B

u yıl “Sen Yap Diye” sloganıyla
gerçekleştirilen Teknoloji Zirvesi’nde,
Turkcell mühendislerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı yerli ve milli yapay zekâ Yaani
Sesli Asistan da dünyaya tanıtıldı. Türkçe
konuşan ve komutlara yanıt veren Yaani,
yerli arama motorunun üst versiyonu olarak
hizmet verecek. Yaani Asistan, Türkiye’nin
datasının Türkiye’de kalması açısından da
ayrı bir öneme sahip.

ZİRVENİN SÜRPRİZİ “YAANİ ASİSTAN”

TÜRKİYE’NİN
SESLİ ASİSTANI
“YAANİ”
MERHABA DEDİ
TURKCELL’İN 10’UNCU KEZ DÜZENLEDİĞİ
TEKNOLOJİ ZİRVESİ’NDE YERLİ MİLLİ
YAPAY ZEKÂ ŞOVU YAŞANDI. UZUN
SÜREN TİTİZ ÇALIŞMALAR SONUCU
GELİŞTİRİLEN YAANİ SESLİ ASİSTAN İLK
KEZ ZİRVEDE DÜNYAYA TANITILDI.
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Turkcell
Genel Müdürü
Murat ERKAN

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Teknoloji Zirvesi’nde yerli ve milli sesli uygulama
Yaani Asistan’ı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Yaani Asistan uygulamasıyla
yapay zekâ şov yapan Erkan, tüm talimatları Türkçe verdi. Murat Erkan’ın sahnede
gerçekleştirdiği canlı yerli yapay zekâ
demosu sırasında yaşadığı heyecan izleyicilerden de coşkulu alkışlarla karşılık buldu.
Murat Erkan konuşması sırasında sahnede
kurulan sistemle dijital servislerle ilgili anlık
rapor sorgulamasından şehir hastanelerinden randevu almaya, internet üzerinden
yemek siparişinden akıllı ev ürünü entegrasyonu ile kahve makinesini çalıştırmaya
kadar birçok uygulamayı yapay zekâ ile
öğrenen Yaani Asistan üzerinden konuklara
uygulamalı olarak gösterdi.
Murat Erkan yerli ve milli yapay zekâ Yaani
Asistan’la geçirdiği 10 dakikalık sürede,
yerli yapay zekânın Türk insanının hayatına
katacağı değeri de sergilemiş oldu. Erkan
konuşmasında ise şunları söyledi: “Yaani
Türkiye’nin ilk yerli arama motoru. Şu
anda 10 milyona yakın kullanıcısı var. Yakın
zamanda hem kurumların hem de bireylerin
kullanabileceği yerli e-posta servisini de
Yaani üzerinden sunmaya başlayacağız.
Yapay zekâ üzerinde çalışan Yaani Asistan da Türk mühendisler tarafından
geliştirildi. Konuşmanın yazıya, yazının
konuşmaya dönüşmesi şeklinde yani
çift yönlü çalışan müthiş bir yapay zekâ
çalışması. Alfabenin tamamını öğret-

miyoruz. Buradaki bir cümleyi alarak
öğrenen bir algoritma. Öğrene öğrene
Türkçeyi bizden daha iyi konuşur hale
geliyor. Gördüğümüz gibi yapay zekâda
önümüzde müthiş bir yol var. Bu yolculuğu hep birlikte yaşayalım.”

“ORTAK ALTYAPI İLE TÜRKİYE KAZANSIN”
Erkan yapay zekâ teknolojilerin hayata
geçirilebilmesi için 1 milisaniyenin altında
gecikme süreleri gerektiğini, bunun da 5G ile
mümkün olacağını belirterek ortak altyapı
vurgusu yaptı:
“İnternete bağlı 50 milyar cihazı hayata
geçirmenin yolu 5G’den geçiyor. Buna
hazır olmamız lazım. Biz uzun bir süreden
beri Turkcell olarak 5G için çalışıyoruz.
Bugün İstanbul’da, Ankara’da ve İzmir’de
5G sinyalini vermeye başladık. 5G’nin
temel ihtiyacı kuvvetli altyapı, yani fiber
şebeke. Üç operatör olarak mevcut yöntemlerle hazır fiber şebekesi kurmak
istersek, Türkiye’nin tamamı için 13-15
milyar dolar yatırım yapmamız lazım. Fakat
güçlerimizi birleştirip rekabeti servislerde ortaya koyarak, 2,5-3 milyar dolara
düşüyor. Yani ortak altyapı ile yaklaşık 10
milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz. Bundan kim kazanır, Türkiye kazanır.”

“YERLİ VE MİLLİ SERVİSLER ÇIKARMAK
BU ÜLKEYE BORCUMUZ”
Erkan, Turkcell olarak kuruldukları günden
beri 50 milyar liralık yatırım yaptıklarını
söyleyerek şöyle devam etti: “50 milyar
liralık yatırımın yarısından fazlasını son
5 yılda yaptık. Önümüzdeki 3 yılda
da 16 milyar lira daha yatırım planımız
var. Yerli ve milli teknoloji ve servisler
çıkarmak bu ülkeye borcumuz. Tüm bu
yatırımları müşterilerimiz olmadan yapamazdık. Müşterilerimiz varsa biz de varız.
Önümüzdeki dönemde müşterilerimiz
ile sadece akıl bağı değil duygusal gönül
bağı da kuracağız. Müşterilerimizin kalbini
kazanacağız.”
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Vodafone Türkiye İcra
Kurulu Başkan Yardımcısı
Engin Aksoy: “Vodafone
olarak, müşteri deneyimini
iyileştirmek amacıyla
dijitalleşmenin gücünden
yararlanıyoruz.”
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“VODAFONE YANIMDA”
UYGULAMASI AYDA
10 MİLYON AKTİF
KULLANICIYA ULAŞTI
TÜRKİYE’NİN EN AKTİF KULLANILAN İLK 10
UYGULAMASI ARASINA GİREN “VODAFONE
YANIMDA”NIN AYLIK AKTİF KULLANICI SAYISI, SON 1
YILDA 2 MİLYON ARTARAK 10 MİLYONA ULAŞTI.

V

odafone’un dijital müşteri platformu “Vodafone Yanımda”, tüm işlemleri tek noktadan yapma kolaylığıyla
büyük ilgi görmeye devam ediyor. Geçen yıl Türkiye’nin en
aktif kullanılan ilk 10 uygulaması arasına giren “Vodafone
Yanımda”nın aylık aktif kullanıcı sayısı, son 1 yılda 2 milyon
artarak 10 milyona ulaştı. Uygulamanın aylık toplam kullanım
trafiği ise 250 milyonu aştı.
“Dijitalleşmenin öncü operatörü” olma vizyonuyla faaliyet
gösteren Vodafone’un, müşteri ihtiyaçlarını tek bir dijital platformdan karşılayabilmek amacıyla geliştirdiği ve geçen yıl
Türkiye’nin en aktif kullanılan ilk 10 uygulaması arasına giren
“Vodafone Yanımda”nın aylık aktif kullanıcı sayısı son 1 yılda
2 milyon artarak 10 milyona ulaştı. Böylece, Vodafone’un
Türkiye’deki 23 milyonu aşkın mobil müşterisinin neredeyse
yarısı “Vodafone Yanımda” kullanıcısı oldu. “Vodafone Yanımda” üzerinden dijital finansal işlem yapanların sayısı ise son 1
yılda 2 katına çıktı. Vodafone müşterileri “Vodafone Yanımda” uygulamasını ayda ortalama 20’den fazla kez kullanarak
toplam 250 milyonu aşkın trafik yaratıyor.
“Vodafone Yanımda” uygulamasının başarısını değerlendiren
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy,
şunları söyledi: “Vodafone olarak, müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla dijitalleşmenin gücünden yararlanıyoruz.
Müşterilerimize daha zengin bir deneyim sunmak ve onlarla
kurduğumuz bağı kuvvetlendirmek üzere dijital varlık, kanal
ve ürünlerimizi çeşitlendirmeye odaklanıyoruz. Bu kapsamda, müşterilerimizin Vodafone markasına temas ettiği her
kanalda, kullandığı her ürün ya da serviste aynı basit deneyimi
yaşayabilmesini hedefliyoruz. Hedefimiz, müşterilerimizin akıllı
telefonları üzerinden, akıllı telefonları yoksa bilgisayarlarından,
dijital platformlarımızı en iyi deneyimle, en basit şekilde, öncelikli kanal olarak kullanmasını sağlamak. Bu anlayışla sunduğumuz ‘Vodafone Yanımda’ uygulamamız aylık 10 milyon aktif
kullanıcı sayısına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Böyle-
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ce, mobil
müşterilerimizin
neredeyse
yarısı ‘Vodafone Yanımda’
kullanıcısı haline
geldi. Vodafone
olarak, müşterilerimize uçtan uca ve
radikal şekilde sadeleştirilmiş bir dijital deneyim sunmaya
devam edeceğiz.”
TÜM İŞLEMLER TEK UYGULAMADA
“Vodafone Yanımda” kullanıcıları, hatlarıyla ilgili birçok işlemi
uygulama üzerinden kolayca ve hızla yapabiliyor. Buna göre,
fatura ödeme; fatura detaylarını öğrenme; TL yükleme; TL
bakiyesini öğrenme; kalan kullanımları, kullanılan tarife ve
paketleri, geçilebilecek tarifeleri görüntüleme; yurtdışı kullanıma açma; 4.5G açma; İnternet/Konuşma/Mesaj bilgilerine
ulaşma; yurtdışını arama; yurtdışında konuşma; yurtdışında
kullanım gibi işlemler “Vodafone Yanımda” ile yapılabiliyor.
HER AY 17 MİLYON HEDİYE
Vodafone’lular ayrıca, uygulamadaki “Bana Ne Var” bölümünde
yer alan hediye çarkını çevirerek, her hafta sürpriz hediyeler
kazanabiliyor. Hediye çarkıyla, Vodafone’lulara her ay 17 milyon
hediye dağıtılıyor. Bugüne kadar hediye çarkıyla toplam 169
milyon GB mobil internet hediye edilirken, GSM dışı hediyelerin
sayısı 120 milyona ulaştı. “Vodafone Yanımda” uygulaması, CEP
yazıp 6666’ya SMS gönderilerek, Apple Store ve Google Play
uygulama mağazalarından ya da vodafone.com.tr adresinden
QR kod ile ücretsiz indirilebiliyor.

Vodafone
Türkiye İcra
Kurulu Başkan
Yardımcısı
Engin AKSOY
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HUAWEI P30
FOTOĞRAFÇILIĞIN
KURALLARINI BAŞTAN

YAZIYOR

HUAWEI P30 SERİSİ, ONLARCA YILLIK DİJİTAL KAMERA TEKNOLOJİSİ
GELİŞTİRMESİNİN ARDINDAN KURALLARI YENİDEN YAZACAK
VE TÜKETİCİLERİN MOBİL FOTOĞRAFÇILIK ALGISINI YENİDEN
ŞEKİLLENDİRECEK BİR ATILIMI TEMSİL EDİYOR.

H

UAWEI P30 Serisi, kullanıcıların akıllı telefon fotoğrafçılığındaki beklentilerini değiştirecek. HUAWEI P30 Pro, HUAWEI
SuperSpectrum Sensörlü 40MP ana kamera, 20MP ultra geniş
açılı kamera, 8MP telefoto kamera, HUAWEI Uçuş Süresi (TOF)
Kamerası ve yeni bir Leica Dörtlü Kamera sistemi ile donatıldı.
Yepyeni bir selfie deneyimi için ise 32MP ön kamera bulunuyor.
1/1,7 inç HUAWEI SuperSpectrum Sensörü ışığı temelde yeni
bir şekilde algılıyor. RYYB SuperSpectrum Sensörü, yeşil
pikselleri üstün sarı piksellerle değiştirerek geleneksel RGBG
Bayer filtresinden farklılık gösteriyor ve HUAWEI P30da
204.800, HUAWEI P30 Pro’da ise 409.600 ISO derecesine
kadar çıkabiliyor. Sensör teknolojisindeki bu temel değişim ile
birlikte daha büyük piksellerin kullanımıyla Huawei, çok çeşitli
senaryolarda ve aydınlatma koşullarında olağanüstü fotoğraf ve
video çekimi deneyimleri sunuyor.
F / 1.6 geniş diyafram açıklığı, görünen dünyayı daha fazla yakalayan ultra geniş görüntüler kaydedilmesine olanak sağlıyor.
Büyük RYYB sensörü ve Huawei AIS + OIS teknolojileri ile
çalışan Huawei P30 Pro, her ışıkta daha aydınlık görüntüler
sunuyor. Geceleri bile elle yapılan çekimler ayrıntılı olarak yakalanırken, optik olarak dengelenmiş ana ve telefoto fotoğraf
makineleri görüntüyü sabitliyor.
HUAWEI SuperZoom Lens, şık bir cihaz tasarımında yeni bir
zoom fotoğrafçılığı ihtimalini gerçeğe dönüştürüyor. SuperZoom, periskop tasarımıyla elde edilen yüksek kaliteli büyütme
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özelliğini destekliyor. 5x optik zoom, 10x hibrid yakınlaştırma
ve 50x dijital yakınlaştırma özelliğine sahip. Telefoto kameradaki bir prizma elemanı, kamera yüksekliğini en aza indirirken
ve cihazın tasarımını bozmadan odak uzunluğunu maksimize
etmek için ışığı dik açıyla yansıtıyor.
AKILLI TELEFONDA VİDEO YENİDEN TANIMLANIYOR
Zengin video özellikleri ile Huawei P30 Serisi, stüdyo kalitesinde
video çekimi çağını başlatıyor. HUAWEI SuperSpectrum Sensörü, düşük ışıkta kaliteli video çekimi sağladığı gibi, gece sahnelerini kristal netliğinde ortaya çıkarıyor. SuperZoom Lens net
yakın çekimlere izin verirken, Huawei AIS ve OIS artık 60 fps’de
4K videolar gibi tüm video çekim ayarları için görüntü dengelemeyi destekliyor. AI Movie Editor, otomatik olarak eylemin
özniteliklerini tanımlıyor ve kullanıcılara arka plan müziği ekleme
ve zaman atlaması, yavaş hareket gibi özel efektler ekleyerek,
ilgi çekici video içeriği üretmek için araçlar sunuyor.
HUAWEI İkili Görüntüleme modu ise videolara yepyeni bir
bakış açısı getiriyor. Huawei P30 Serisi cihazlar, aynı anda
farklı videoları kaydetmek için arka kameralardan ikisinin
birden ama ayrı ayrı kullanılmasına izin veriyor. Çift Görüntü
modunda, hem ultra geniş açılı bir klip hem de zoom çekimi
yapılabiliyor. Örneğin ekranın sağında bir panorama ve solunda bir yakın çekim eklenerek, doğal video çekimi için yeni
olanaklar ortaya konuluyor.
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