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Instagram’ın kurucusu 
Kevin Systrom, 
Covid-19’un yayılımını 
gösteren yeni 
girişimini duyurdu

My wife hates it when 
I work from home

Online toplantılarınıza 
farklı yüzlerle 
katılmanızı sağlayan 
Deepfake yazılımı: 
Avatarify

Studio Ghibli’den 
Görüntülü Konuşmalar 
için Alternatif Arka 
Planlar

Instagram’ın kurucusu Kevin Systrom, dün paylaştığı 
bir tweet ile yeni girişimi Rt.live’i tanıttı. Covid-19’un 
yayılım hızını gösteren Rt.live, ABD’de virüsün kaç kişiye 
bulaştığını eyalet ve bölge ölçeğinde takip etmenizi 
sağlıyor. Virüsün bir kişiden diğerine ortalama 
bulaşma sayısını (Rt) temel alan Rt.live haftalık ve 
günlük raporlar sunuyor. 

COVID-19 salgını nedeniyle herkes gibi eve kapanan 
dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, sanatını da 
evine taşıdı. 

Banksy yeni çalışmasını “My wife hates it when I 
work from home” (Eşim evden çalışmamdan nefret 
ediyor) metniyle paylaştı.

Her gün aynı yerden katıldığımız toplantılar tahmin 
edebileceğiniz gibi bir süre sonra sıkıcı hale gelebiliyor. 
Toplantının içeriği ne kadar farklı olsa da bir ekrana 
bakıp benzer yüzlerle konuşmak her zaman keyifli 
olmayabiliyor. Bunu keyifli hale getirmek için Snap 
Camera veya Zoom’un artırılmış gerçeklik özellikleriyle 
minik şakalar yaparak toplantıları keyifli hale 
getirebiliyorsunuz. 

COVID-19 salgının yayılması ile birlikte toplantılar ve 
sosyal etkinlikler görüntülü konuşma uygulamalarına 
kaydı. Kamera açık gerçekleştiren görüntülü 
sohbetlerde arka planlar sıkıntı yaratabiliyor.  

Bu durumu ortadan kaldırabilmek için, Studio 
Ghibli görüntülü konuşmalarda kullanılabilecek 
sekiz farklı arka planını ücretsiz olarak herkesin 
kullanımına sundu. 

Studio Ghibli’nin tek şartı var; görsellerin ticari 
amaçlı kullanılamayacağını belirtiyor. 

Oyunfor.com, Şubat ve Mart ayının ilk yarısına 
dair verilerini paylaşırken, oyun harcamaları %25, 
ortalama sepet değeri ise %20 artış gösterdi. Daha 
önce 19.00-24.00 saatleri arasında olan harcama 
yoğunluğu gün ortasına kayarak 14.00-19.00 
saatleri arasında gerçekleşti. 

Evde kalan oyuncular mobili bıraktı, PC ve konsola 
yöneldi .

Koronavirüs sonrasında bu hareketlenme 
Türkiye’de de görüldü. Harcama oranları 2020 
boyunca %50 mobil, %35 PC ve %15 oyun konsolu 
olarak gerçekleşiyordu, ancak salgın sonrasında 
Mart ayı boyunca PC oranı %55’e yükseldi, mobilin 
oranı %25’e düşerken, konsol oranı da %20’ye 
çıktı.  

Şubat ve Mart (ilk 15 gün) aylarında en popüler 10 
oyun aşağıdaki şekilde sıralanıyor;

1. PUBG / 2. League of Legends / 3. Fortnite / 
4. FIFA 2020 /  5. PES 2020 / 6. FM 2020 / 7. CS:GO /  
8. Escape From Tarkov /  9. Overwatch / 10. Metin 2 

HIZLADIRILMIŞ   
GELECEK 
BAŞLADI
AJANS BAŞKANI
ÇAĞLAR ESER

Tüm dünyadaki toplam ağırlığı 1 gr’mı geçmeyen COVIT-19 virüsü bizi geleceğe bir adım daha yaklaştırdı. 
Endüstri 4 devrimini gerçekleştirememiş tüm yapılar büyük zararlar gördü ve yatırımlarının bir kısmını 
buraya ayırmaları gerektiğini acı bir tecrübe ile anladılar.

Tüm dünyada kartların yeniden dağıtıldığı yeni dünya hareketinin fitilini bir virüsün ateşlemesi ise manidar. 
Sistemin bu kadar kırılgan olması ayrıca herkesi şaşırtırken dijital dünya önemini bir kez daha hatırlattı.

Reklam dünyasındaki desktop filmlerde kullanılan stocklar dolayısı ile oluşan piştiler bir yana fikir üretme şekilleri ve ajans yapılanmaları sorgulanır oldu. Büyük 
ajanslardaki gereksiz kalabalıkların sorgulandığı ve fikir sahibi yaratıcıları önemi ortaya çıktı. 90’lardaki gibi fikir tekrar parlamaya başlarken bizim gibi fikir 
peşinde koşan ajansların önemi bir kez daha gündeme geliyor. Reklam dünyası da bu değişimden üzerine düşeni alacağa benziyor.

DÜNYA TURU
Hayatı evlerimize sığdırdığımız şu günlerde gelin dünyayı 
birlikte dolaşalım. 

Türkmenistan’da, Karakum Çölü’nün tam ortasında bulunan 
“Cehennem Kapısı”, 69 metre genişliğe ve 30 metre derinliğe 
sahip bir krater. Gerçek adı Darvaza Krateri. Darvaza kelimesi, 
kapı anlamına geliyor. 1971 yılında bir petrol sondajının çökmesi 
sonucu meydana gelen bu ilginç oluşum, bölgedeki doğalgaz 
rezervleri nedeniyle neredeyse 50 yıldır yanmaya devam ediyor. 

GEZELİM ÖĞRENELİM 
Frida Kahlo’nun özel eşyalarını ve 
anılarını barındıran `La Casa Azul’ 
(Mavi Ev) adlı müze, koronavirüs 
nedeniyle online ziyarete açıldı

Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun 
özel eşyalarını ve anılarını barındıran 

“La Casa Azul” (Mavi Ev) adlı müze, sanal ziyarete açıldı. 
Her gün yüzlerce turistin akın ettiği ve corona virüs 
salgını nedeniyle şu an için kapalı olan La Casa Azul, 
sanal tur kapsamında dün itibarıyla kapılarını açtı. 
Müzede 360 derece sanal tur yaparak her yeri gezmek 
mümkün.

Frida’nın uzun yıllar yaşadığı ev
1958’den bu yana müze olan Frida Kahlo’nun evi, 
Kahlo’nun hayatına ve tarihin önemli anlarına tanıklık 
etmesi bakımından büyük önem taşıyor. Kahlo, eşi 
Dieogo ile birlikte 1929-1954 yılları arasında bu evde 
yaşamıştı.

KORONAVİRÜS SONRASI 
PC OYUNLARI PATLAMA YAPTI 

CEHENNEM KAPISI / TÜRKMENİSTAN 

Kaynak Link:
https://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html

COVID-19 endişesi ile evinde kalanların sayısının artması, oyun başında geçen süreyi ve oyun alışverişlerini 
artırdı. Ayrıca dikkat çeken en önemli değişimlerden biri de mobilden PC’ye geçişin fazla olması. 
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