
Dijital Voltaj 
Temmuz 2018 



WhatsApp, yönlendirilen 

mesajlara sınırlama getiriyor 

Kaynak 

 Yakında yönlendirilen mesajların gönderilebileceği 

grup sayısı 20’yi geçmeyecek.  

https://webrazzi.com/2018/07/20/whatsapp-yonlendirilen-mesajlara-sinirlama-getiriyor/


Netflix, yeni tasarımıyla TV’de kullanımı 
daha kolay hale getiriyor 

Kaynak 

 Netflix, TV’de platformun kullanımını kolaylaştıran yenilikler yaptığını açıkladı. Yeni tasarımla kategorileri 

bulmak kolaylaşırken, kullanıcılar da vakit kaybetmeden izlemek istediklerine daha kolay bir şekilde 

ulaşabilecekler. Yenilenen görünüm, bugün Netflix’in oyun konsolları, set üstü kutuları, yerleşik akıllı TV 

uygulamaları ve benzeri uygulamalar için aktif edilmiş olacak. 

https://webrazzi.com/2018/07/19/netflix-yeni-tasarimiyla-tvde-kullanimi-daha-kolay-hale-getiriyor/


Spotify yeni ürünlerini duyurdu. 

Kaynak 

 Sponsored Playlists: Spotify’da bulunan ve hali hazırda milyonlarca takipçisi bulunan çalma listeleri 

markaların sahiplenmesine açıldı. Milyonlarca takipçisi olan spor, dans, konsantrasyon çalma listeleri artık 

markalar tarafından sahiplenilebiliyor.  

 

 Branded Playlists: Markaların hedef kitleleri için hazırladıkları özel çalma listeleri anlamına geliyor. 

 

 Ölçümlenebilir Audio, Display ve Video Reklamlar: Audio reklamlar ile her an hedef kitlelere ulaşma 

şansı verirken, Spotify reklam ürünleri display ve video reklam seçenekleri de sunuyor. Dijital dünyanın 

marka güvenliği ve reklamların görüntülenmesi konularındaki sorunlarına da bağımsız ölçümleme araçları 

ile çözüm sunuyor. Spotify üzerinde yapılan reklam yayınları MOAT, IAS (Integral Ad Science) ve Nielsen 

ile ölçümlenebiliyor. 

http://digitalage.com.tr/spotify-yeni-urunlerini-duyurdu/


Avrupa Birliği’nden Google’a 4,34 milyar 
euroluk rekor ceza 

Kaynak 

 Avrupa Parlamentosu, şirketin Android işletim sistemini rakiplerini engellemek için kullandığı ve Avrupa 

Birliği yasalarını ihlal etmesi gerekçesi ile 4,34 milyar euro ceza ödemesine karar verdi. Şu ana kadar 

parlamento tarafından tek bir şirkete verilen en büyük ceza olduğu belirtiliyor. 

https://webrazzi.com/2018/07/18/avrupa-birliginden-googlea-434-milyar-euroluk-rekor-ceza/


Facebook Haber Kaynağı’nda artırılmış 
gerçeklik reklamlarını test ediyor 

Kaynak 

 Facebook’taki artırılmış gerçeklik reklamları sayesinde artık reklamverenler kullanıcıların ürünleri 

deneyimlemesini sağlayabilecek. Messenger reklamlarına ilgi çekmek için daha önce arttırılmış gerçeklik 

kullanan Facebook, bu reklam modelini Haber Kaynağı’na taşımaya karar verdi. Şimdilik sadece bir grup 

reklamcıya açık bu özellik. 

https://webrazzi.com/2018/07/11/facebook-haber-kaynaginda-artirilmis-gerceklik-reklamlarini-test-ediyor/


Dijital Dönüşüm ve E-ticaret 

Kaynak 

 Global ölçekte toplam perakendenin %9’unu yapmakta olan e-ticaretin, 2020’de bu ağırlığını %12’ye 

çıkaracağı öngörülüyor. Hızlı tüketim ürünlerinin de içinde yer aldığı Türkiye perakende pazarında e-

ticaret payı global ortalamanın altında.  

 

 E-ticaret açısından Türkiye, ekonomik olarak da paralellikler gösterdiği Rusya ve Brezilya ile benzer bir 

yapıya sahip. TÜBİSAD verilerine göre 2017 yılında Türkiye’de online perakendenin toplam perakende 

içindeki payı %4,1 olarak gerçekleşti. Öte yandan bu alanda Çin, ABD ve İngiltere başı çekiyor. 

http://digitalage.com.tr/nielsenden-dijital-donusum-raporu/


Kaynak 

http://digitalage.com.tr/nielsenden-dijital-donusum-raporu/


Kaynak 

http://digitalage.com.tr/nielsenden-dijital-donusum-raporu/


 

Rekabet Kurumu, Alibaba’nın Trendyol’u satın 
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