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Punch kartlardan klavyeye, mouselardan dokunmatiğe, içinde

bulunduğumuz yolculuk etkileşim modellerimizi sadeleştirdi.

Atılan her adımda teknoloji ile daha basit ve daha doğal bir bağ

kuruluyor. Bizi sahip olunan en basit ve en doğal etkileşim

modeline –sese- yönlendirerek yol gösteriyor.

Ses tanımadaki ilerlemeler; (konuşulan sözcükleri tanımlama,

metin haline aktarma) ve doğal konuşma dili süreçleri veya NLP

(sözlerin asıl hangi anlamı kastederek söylendiğini anlama),

sesi kullanılabilir bir hizmet haline getirdi. GAFA'nın (Google,

Amazon, Facebook, Apple) tüketici platformlarını kendi

kontrolünde tutma motivasyonu ses teknolojisine ivme

kazandırdı.

Teknoloji anlamında gelişim konusu, şimdiye kadar tepeden

tırnağa Silikon Vadisi’nde yürütülen bir olay olsa da, eğer

gerçekten ses çağına girmek üzereysek tüketicinin isteğini

anlamak şu anda çok kritik bir nokta.

Sesin kullanımı iki ana şekilde gerçekleşiyor. Tamamen ses tarafından

halledilebilen görevler var; hem soru hem cevap şeklinde. Bir de

soruyu sesli şekilde sorup cevabının ekrandan klasik bir mobil

araştırması şeklinde alındığı cevaplar var. Ses asistanı akıllandıkça

iletişimin %100 ses etkileşimli olması bekleniyor.

Kaynak: Speak Easy , JWT 2017
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SES ASİSTANININ EN BÜYÜK 

ÖNCÜLERİ
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Şu anda ses dünyası belli başlı teknoloji büyükleri tarafından 

domino edilmiş durumda. 

Amazon, tüketicilerin ses teknolojisi için yeni bir cihaz kategorisi

ihtiyacından doğan Echo ve daha küçüğü Dot’un İngiltere’deki

lansmanını 2016 Eylül sonunda yaptı. Ses asistanı Alexa’nın hayat

verdiği Echo programının satışları dünya çapında 11 milyondan

fazladır.

Google, Echo’nun muadili olan Home uygulamasının tanıtımını

Nisan 2017’de İngiltere’de yaptı.

Apple, ses öncüsüolan Siri programını 2011 yılında tanıttı fakat

zamanla programın çok yavaş hareket ettiği kullanıcılar tarafından

bildirildi.

Diğer ses asistanları, Facebook’un programı M, yazı temelli

Messenger’ı baz alan bir sistem. Fakat hala kullanıcı datası ve

teknik makine becerilerinin gelişmesi gereken bir ses yapısı olduğu

tartışılıyor.

Kaynak: Speak Easy , JWT 2017
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«SES» ASİSTANI KULLANICILARININ %76’SI 

HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRDIĞINI SÖYLÜYOR.

Akıllı telefon kullanıcılarının %37’si ses teknolojisini bir şekilde ayda

bir bile olsa kullanıyor, %18 ise haftada bir kullanıyor. Aksan ve

sesin tonlama problemleriyle bir veya iki kere kullandığını söyleyen

%23’lük bir kesim var. Sadece %12 asla kullanmayı

düşünmediğini belirtiyor. Amazon’un ilk Echo kullanıcılarını oluşturan

bir grup insan Alexa’nın günlük rutinlerinde ayrılmaz bir parçası

olduğunu söylüyor.

Güncel ses kullanıcıları genellikle genç olmakla birlikte yüksek gelirli

erkeklerden oluşuyor. Bu grubun %50’si 18-34 yaş grubunda.

Google ses araması ve Siri en çok kullanılma penetrasyonuna sahip.

Akıllı telefon kullanıcılarının %11’i bu iki ses asistanını en azından

haftalık kullanıyor. Alexa da çok geride kalmayarak, %4’lük bir

kullanım oranına sahip.

Sesi kullanmanın insanlar üstünde yaygın olan genel motivasyonu

yeni olması, düzenli kullanıcıların %45’i eğlenceli olduğu için

kullandıklarını belirtiyor.

Bu çalışmada adres gösterilen top 3 ses asistanının ortak

özelliği; uygunluğu, kullanımının basit olması, ve

yazmaktan daha hızlı olmasıdır.

Ses teknolojisi çalıştığı zaman insanların görevlerini hızlı

ve kolayca yapmasını sağlıyor. IBM’in CTO’su Duncan

Anderson “Çok yardımcı ve çok verimli olarak önüme

engel çıkarmadan işi minimum telaşla bitirmemi sağlayan

birşey olması ise asıl konu” diye belirtiyor. Bununla birlikte

Alexa kullanıcılarının %76’sı ses asistanlarının

hayatlarını daha da kolaylaştırdığını söylüyor.

Aslında ses verimlilikten çok daha fazlasını vaad ediyor.

İnsanların günlük yaşamlarını yönetme konusunda; ses

asistanları zekileşip, sofistike bir hale geldikçe dijital

kahyalık gibi farklı roller de oynayabilirler.
Kaynak: Speak Easy , JWT 2017



«SES» ASİSTANI TEMEL 
İHTİYAÇLAR İÇİN 

KULLANILIRKEN ZAMANLA 
KULLANICISINA İLHAM 

VERECEK
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Ev ve arabanın sesin kullanımı için ana alanlar olması bekleniyor.

Fakat zamanla bu kullanım alanlarına perakende ve diğer halka

açık merkezlerin de ekleneceği öngörülüyor.

Spesifik komut ve görevler için ses merkezli kullanımlar yapılıyor.

Yeni bir sistem olmasına bağlı olarak eğlenceli sorular sormak

dışında, çoğunlukla cevabı genellikle bilinen tek sorular soruluyor

ya da komutlar veriliyor; müzik oynatmak, hava durumunu

öğrenmek, yön sormak gibi.

Sesin zamanla gidilecek tatil için yeni rotaları sorgulamak gibi

ilham alabilecekleri daha araştırmacı hareketler için kullanılması

bekleniyor. Ses, ürün satın alımında kullanılmak için daha çok yeni

bir sistem. Şu anda mevcut ses asistanı kullanıcılarının %18’i

hiçbir web sitesine bakmadan, sadece sesi kullanarak ürün satın

alımını gerçekleştiriyor.

Kaynak: Speak Easy , JWT 2017
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SES ASİSTANI KULLANICILARININ %44’Ü “ŞİRKETLERİN,

KENDİ SES ASİSTANIMLA YAPTIĞIM SESLİ KONUŞMALARI

DİNLEDİĞİNDEN ENDİŞELENİYORUM” DİYOR.

Farkında olmamak çok belirgin bir neden değil; sesi

kullanmayan insanların sadece %7’si farkında değildim

diyor.

Bunun dışında akıllı telefon kullanıcılarının %22’si, herkesin

içinde sesi kullanmanın utanç verici olduğunu söyleyerek

“Kullansam kendimi aptal gibi hissederim” diye belirtiyor.

Kullanmayanların %48’i sesi kullanmak için bir neden

göremediklerini söylüyor.

Ses asistanını kullananların yarısı “Alexa’ya uyum

sağlayabilmek için günlük davranışlarımın normal akışını

değiştirmem gerekti” açıklamasını yapıyor.

Mevcut ses kullanıcılarının %44’ü “Şirketlerin, kendi ses

asistanımla yaptığım sesli konuşmaları dinlediğinden

endişeleniyorum” diyor.

Kaynak: Speak Easy , JWT 2017
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Kullanıcılar sesten, daha iyi anlayabildiğini gösterme,

konuşmaları başlatma-yönlendirme, ve problem çözebilme gibi

gelişmeler bekliyor. Mevcut ses asistanı kullanıcılarının %46’sı

daha iyi cevaplar aldıkları konuşmalar gerçekleştirmek istiyorlar.

Bu da tercihleri bilmekle, geçmiş davranışları hatırlayabilmekle,

ve daha iyi bir servisle ortaya çıkacak bir sonuç.

Ses, ilerleyen dönemlerde iletişimin daha az vergilendirilmiş

mental formu olarak kabul edilecek.

«SES» ASİSTANINDAN BEKLENTİLERİMİZ, SESİ 

ANLAMAYI KOLAYLAŞTIRMAK

Ses asistanını kullananların %41’i tembel hissettikleri zaman sesi

kullandıklarını söylüyor.

Besteci, ses tasarımcısı, sanatçı ve ses uzmanı Nick Ryan “ Kültürel

evrimimizin çoğunda bir tür olarak insanlar; kuşakların bilgi ve

düşüncelerini sözlü gelenek olan sesle aktarmayı tercih etti. Ses –

doğuştan gelen ve iletişim kurmanın en sezgisel yoludur” diyor.

Kaynak: NeuroInsight , 2017



Ses asistanları hayatlarımızı yönetme

konusunda daha fazla proaktif rol alacaklar.

Ses, kullancıların hayatlarını proaktif şekilde

yönetebilmek için, sorulara evet veya hayır

demek yerine daha belirgin kararlar vereceği

bir rol üstleniyor.

Alexa’nın düzenli kullanıcılarının %58’i “Ses

teknolojisi insanları daha zeki yapacak” diye

belirtiyor.

Markalar için fırsat markanın, rakiplerinin

dijital kahyaları tarafından önerilmesi üzerine

olacak.
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DİJİTAL KAHYA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kaynak: Speak Easy , JWT 2017
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EKRANDAN KURTULMAK

Kaynak: Speak Easy , JWT 2017

Çevremizdeki dünyayla daha iyi etkileşime girebilmek için ses bizi özgürleştirecek.

Ekrandan kurtulduğumuz için işleri ellerimizi yormadan gerçekleştirebileceğiz; IBM,

Avrupa’dan Duncan Anderson bunu bir nimet olarak görüyor ve ekliyor: “Ses arayüzleri metin

tabanlı arayüzlere göre bir avantaj çünkü ekrana ihtiyaç duymuyorlar.”

Akıllı telefon kullanıcılarının %44’ü “ses teknolojisi, insanların şağıya bakmakları gerekmeyen

bir ekranda birbirleriyle daha fazla etkileşimde bulunmasına yardımcı oluyor” fikrini paylaşıyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının %54’ü “bu teknoloji bana geri dönerek konuşabilseydi çok daha

iyi olurdu” düşüncesinde.



Bu teknolojinin kullanıcıları, ses asistanlarından daha derin bir

anlayış ve onlarla duygusal bağlantı anlamında daha güçlü bir

bağ kurma isteğinde bulunacaklar.

Akıllı telefon kullanıcılarının %60’ı “Eğer ses asistanı beni

düzgün bir şekilde anlayabilseydi ve aynı zamanda normal bir

insan gibi geri cevap verebilseydi her an her yerde

kullanabilirdim” düşüncesine katılıyorlar.

Akıllı telefon kullanıcılarının %32’si “Ses asistanımın ileride

neye ihtiyacım olduğunu tahmin edip bununla ilgili aksiyon alıp,

önerilerde bulunacağı fikri için çok heycanlanıyorum” diyor.

Nöro bilim testleri ses asistanlarına verilen duygusal tepkinin

normal iki insanın yüzyüze konuşurken verdiği tepkilerden daha

düşük olduğunu gösteriyor. Bunun yanında ses asistanına

verilen duygusal tepki deneyler sırasında artıyor.
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ÖNGÖRÜ YAPABİLEN VE BİLGİ GÜVENLİĞİNİ 

SAĞLAYABİLEN TENOLOJİLER ÖNE GEÇECEK

Ses asistanını düzenli kullanan kişilerin %37’si asistanlarını çok sevdikleri

için bazen keşke gerçek bir insan olsaydı diye düşündüklerini belirtiyorlar.

Ses teknolojisi kullanıcılarının %70’i ses asistanıyla konuşurken gerçek bir

insanla konuşuyormuş gibi hissetmek istediğini söylüyor.

Kaynak: Neuro Insight, 2017
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TAVSİYE VE ALGORİTMA

OPTİMİZASYONU
Önemli zorluklardan biri, ses asistanlarının aracılık ettiği dünyada

markanızın veya içeriğinizin asistan tarafından seçilmesi oluyor.

Algoritma optimizasyonu, bu dünyada yeni SEO olacak. Diğer

ses teknolojisi kullanıcılarının %83’üne göre ses teknolojisi;

sorulan soru veya komut için sadece tek bir cevap varsa en iyi

şekilde çalışıyor. Ses teknolojisi pazarında beklenen pazarlama

modeli; sponsorlu öneriler, ve algoritma optimizasyonu yönünde

olacak. İlerleyen dönemlerde ses asistanının kullanıcısına marka

sponsorlu öneriler sunması bekleniyor.

Başka bir alternatif ise, benzer bir model olan günümüzdeki fiyat

karşılaştırma servisleri. Ses asistanı belli bir bedel karşılığında bir

sorgulamaya tek bir marka veya hizmet önerisi sunacak. Böyle

bir dünyada markalar da ses asistanları tarafından önerilebilir

olmak için onlarla işbirliği yqpmak durumunda kalacaklar. Düzenli

ses teknolojisi kullanıcılarının %63’ü “Anlaşma benim için iyi

olduğu sürece Google ve Amazon’un benim yaptığım satın

almalardan komisyon alması beni çok etkilemez” düşüncesinde.

Ses asistanının markayı tanımasını sağlayan üçüncü bir seçenek

ise “yardımcı optimizasyonu” diğer bir adıyla “algoritma

optimizasyonu”.

Kaynak: Speak Easy , JWT 2017
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NESNELERİN İNTERNETİNE KATILIN

Ses özellikleri yeni bağlamlarda yayılmaya başladığı için markalar temas noktalarına sesli etkileşimi katmayı değerlendirmeliler. Markalar

Alexa’yı veya kendi ses teknolojilerini kullanarak, kendi fiziksel varlıklarının seslendirme konusunda nasıl etkin olacağını düşünmeliler.

Perakendeciler için ise bu; müşterilerin ihtiyaçlarına odaklı ses asistanını ev veya yaşam alanlarındaki belli ünitelerin içine gömmek olabilir.

Akıllı telefon kulanıcılarının %38’i mağazayla iletişim kurabilen ve ürüne yönlendirme yapabilen ses asistanı istiyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının %49’u “Ürünlerime kendi içerikleriyle ilgili soru sorabilmeyi seviyorum” diye belirtiyorlar. Medyanın kendisi de

giderek ses teknolojisini içine katmaya başladı. Şimdiden McDonald’s, Jaguar, Sony ve Starbucks gibi çeşitli firmaların kullandığı bu teknoloji,

reklamcılara her şeyin bir arada olduğu interaktif ve ses etkileşimli reklamlar yaratmalarını sağlıyor.

Kaynak: Financial  Times, JWT 2017



Gerçekten yararlı içerik geliştiren markaların, tüketicileriyle

doğrudan iletişime geçmesi için harika fırsatlar var. Bir sohbet

deneyimi geliştirirken markanın izleyebileceği iki yol var:

Birincisi mesajlaşma için bir chatbot üretmek; Facebook

Messenger veya Kik plarformları gibi. Bir markanın chatbotuyla

iletişime giren kullanıcıların %32’si, Kik’te vakit geçirenlerden

daha fazla zaman harcıyor. Bir mesajlaşma platformunda sohbet

etmenin yanı sıra insanlar konuşmalarını sesli yapma

beklentisine girecekler ve bu giderek artacak. Örneğin; gelecekte

kullanıcılar, Messenger’dan bir teslimat ayarlayarak daha sonra

bu teslimatını ses asistanını kullanarak kontrol etmek isteyecek.

İkinci yol ise, beceri veya sohbet eylemini yaratmak. Bu yatırımın

ileride yapılması planlanırken, markaların öncelikle karar

vermesi gereken şey sunacakları hangi hizmetin başarılı

olacağıdır.
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TÜKETİCİNİN İHTİYAÇLARINI DOĞRU ŞEKİLDE 

KARŞILAMAK

“İnsan dili arayüzün yeni kullanıcısı, botlar da yeni aplikasyonlardır,”

Satya Nadella, Microsoft CEO.

Kaynak: Business Insider UK, 2017
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ŞİRKETLER ŞU ANDA KENDİ MARKALARININ 

SESLERİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDALAR..

Markayla direkt konuşmak aradaki

duygusal ilişkiyi güçlendiriyor. Bu

durumda ses markalar için çok önemli ve

fark yaratacak bir fırsat haline geliyor.

Nöro bilim araştırması, markayla

konuşmanın tüketicilerde, dokunmak veya

klavyede yazmaktan daha derin duygusal

bir bağ oluşturduğunu gösteriyor.

İnsanların, marka ismi içeren sorular

sorduğu zaman, markanın adını normal

olarak yazmaya kıyasla, beyin

aktivitelerinde fark edilir şekilde daha

güçlü duygusal cevaplar verdiği

görülüyor.

Buna ek olarak tüketiciler sesler arasında

daha fazla çeşitlilik arıyor. Mevcut ses

teknolojisi kullanıcılarının %72’si

“Markaların kendilerine ve

aplikasyonlarına özel sesleri, kişilikleri

olmalı. Sesi, asistan olarak sadece

telefonumda kullanmamalıyım” diye

belirtiyorlar

Kullanıcıların %62’si “Ses asistanıma

ünlü birinin sesini verebilme fikrini

sevdim” konusunda aynı fikirdeler.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki

insanların, markayı temsil eden

seslerle ilgili güçlü önyargıları var. Bu

durumda markanın sesini

oluşturmasının önemi, gittikçe artan

stratejik bir değerlendirmeye

dönüşüyor. Doğru notalara dokunarak,

müşterinizin kulağındaki müzik

olabilirsiniz.

“Şirketler şu anda kendi markalarının

seslerini düşünmek zorundalar...

Markalarının nasıl duyulduğunu, ve

müşterilerle iletişime geçilirken

kullanılan dili, kelimeleri

düşünmeliler... Kullanıcılara sunulan

markanın kişiliğini düşünmeliler...”

Martin Reddy, cofounder, CTO

PullString.

Kaynak: Neuro Insight, 2017



Tüketici yolculuğunda sesin temas noktalarının etkisini 

nasıl artırabileceğini düşünün.

Konuşma odaklı dünyada etkileşimin kurallarını 

öğrenin.

Sesinizin tonu doğal ve özgün olsun.

Sesi kullanan arayüzlerle denemeler yapın.

Markanızın sesini geliştirirken radyo veya interaktif ses 

reklamları kullanın.

Kişisel bilgilerinizi gözden geçirin bağlantılı hale getirin.

Arama aktiviteleriniz ses için hazır mı gözden geçirin.

Müşterilerinizin markanıza konuşma şekillerinden neler 

öğrenebilirsiniz buna bir bakın.

Halkla ilişkilerinizi yeniden değerlendirin.

Stratejik ortaklarınızı ses entegrasyonuna alıştırın. 

Kaynak: Speak Easy , JWT 201715

MARKA TAVSİYELERİ
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TEŞEKKÜRLER


