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CES 2018'de öne çıkan teknolojiler 

Dünya’nın ilk sanal parmak izi okuyuculu 

telefonu Vivo tarafından  tanıtıldı. 
Elektrikli Uçan Taksi 

ForwardX'in geliştirdiği akıllı bavul, içindeki 

elektrikli motorlar sayesinde sizi takip 

ediyor. 

Mercedes-Benz’in yeni multimedya sistemi 

MBUX (Mercedes-Benz User Experience - 

Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) 

tanıtıldı.  

L'Oreal'in güneş ışınlarına ne kadar maruz 

kalındığını söyleyen UV Sense isimli cihazı 

HTC, Vive serisi sanal gerçeklik başlıklarına 

bir yenisini daha ekledi.  



Kaynak 

Netflix İlk Kez İzlenme Rakamlarını Açıkladı! 
İspanya yapımı Elite 20 milyon izlenirken, İngiltere yapımı Bodyguard 10, İtalya yapımı Baby 10, 

Hakan: Muhafız, globaldeki adıyla The Protector’ın ise 10 milyondan fazla Netflix abonesi tarafından 

izlendiği açıklandı. 

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/netflixs-you-track-40-million-viewers-1177025


Kaynak 

Netflix’in Yeni Pazarlama Stratejisi: İnteraktif Film ve Dizi 
İnteraktif dizi / film konsepti, Netflix’in ilk kez Black Mirror: Bandersnatch ile denediği bir şey değil. 

Online yayın platformu, bu konsepte 2017 yılının başından beri, çeşitli animasyon filmleri ve 

dizilerinde yer verdi. Buna rağmen Black Mirror: Bandersnatch, Netflix’in bu formattaki ilk büyük 

başarısı olma özelliği taşıyor ve bu başarı, platform için yeni bir gelir kaynağının önünü açmış gibi 

görünüyor. 

https://pazarlamasyon.com/netflixin-yeni-pazarlama-stratejisi-interaktif-film-ve-dizi/


Kaynak 

FOX’tan Yeni Bir Dijital Platform! 
FOX tarafından geliştirilen ve hedef kitlesine içerik izlerken alışveriş yapma olanağı sunan dijital platfom FOXplay Şubat 

2019’da yayın hayatına başlıyor.  

https://mediacat.com/foxtan-yeni-bir-dijital-platform-foxplay/


Kaynak 

Türkçe Google Asistan iOS İçin Yayınlandı! 
 Geçtiğimiz ay, Google Asistan Türkiye planını erken bir tarihe alarak Türkçe dil desteği ile Android 

sürümünü yayınlamıştı. Şimdi ise Türkçe Google Asistan iOS sürümü yayınlandı! 

https://shiftdelete.net/google-asistan-ios-surumu-yayinlandi
https://shiftdelete.net/google-asistan-ios-surumu-yayinlandi


Instagram’ın En Çok Beğenilen Fotoğrafı: Yumurta 

 Beğeni rekorunu kırmak amacıyla 4 Ocak 2018 

tarihinde açılan world_record_egg adı hesap sadece 

10 günlük bir süre içerisinde  

toplamda 24.3 milyon beğeni alarak  
like rekorunu elinde tutan Kylie Jenner’ın 18.2 milyon 

beğeni alan gönderisini geride bırakmayı başardı. 

Kaynak 

https://www.chip.com.tr/haber/instagram-bazilarinin-parolasini-sizdirdi_79230.html
https://shiftdelete.net/instagram-in-en-cok-begenilen-fotografi-yumurta


 Yeni güncelleme ile Instagram’a çoklu hesapta paylaşım desteği geldi.  

Bu özellikle ticari işletme hesapları için faydalı olacak. 

Instagram’a Çoklu Hesapta Paylaşım Desteği Geldi! 

Kaynak 

https://shiftdelete.net/instagrama-coklu-hesapta-paylasim-destegi


Kaynak 

Kripto Parada 2019'a Damga Vuracak Trendler! 
Türkiye'nin teknolojiye ilgi duyan genç ve dinamik nüfusu, küresel fintech devleri için ilgi çekici bir pazar oluşturuyor. 2018 yılı içinde ABD 

pazarından önce Türkiye'de faaliyete geçen Londra merkezli kripto para borsası DSX, geçtiğimiz haftalarda ise Türk Lirası üzerinden, Türkçe dil 

desteğiyle kripto alım satım hizmeti sunmaya başlamıştı. DSX CEO'su Mike Rymanov, Türkiye'nin 2019 yılında FinTech ve kripto alanında 

heyecan verici gelişmelere öncülük edeceğini belirterek, bu yıl en çok konuşulacak trendleri açıkladı. 

 

 

 Kripto para yasal çerçeveye oturuyor 

 Kimlik doğrulama ve güvenlikte, iki kişi arası transferlere ve alım satım işlemlerine kadar her türlü finansal işlemde öncelikli olarak akıllı 

telefonlar kullanılacak. 

 2019'da blockchain'i sadece finansal işlemler için değil; bugün pek çok sektörü etkileyen zorlukları ve süreçlerdeki engelleri daha etkin 

biçimde aşabilmek için kullanmaya başlayacak. 

 Finans sektöründe bankalar ve diğer hizmet sağlayıcılar ile tüketici arasında dijitalleşme nedeniyle zayıflayan ilişki, yapay zeka 

teknolojisi sayesinde yeniden güçlenecek. 

 Ana trend: finansal katılımı artırmak. Hedefte bugüne kadar bankacılık veya geleneksel finans servislerine ulaşmakta güçlük çeken 

tüketiciye ulaşmak var. 

 

 

 

https://www.chip.com.tr/haber/kripto-parada-2019a-damga-vuracak-5-trend_80135.html


Teşekkürler 


