SÖYLEŞİ BURÇİN BİRCANOĞLU

K

urumsal müşterilerine profesyonel ses çözümleri üreten Bircom, bilişim hizmetleri alanında
da büyüyor. Bircom kurumsal
müşterilerine 40 yılı aşkın birikimine sahip olduğu telefon altyapısı konularında ilgili ekipmanların yurt içi ve yurt dışı
temini, kurulumu, satış sonrası bakım ve teknik
servis hizmetlerini sunuyor. Her biri kendi alanında endüstri lideri olan pek çok uluslararası
şirketin Türkiye distribütörlüğünü yürüttüklerini belirten Bircom CEO’su Burçin Bircanoğlu,
uluslararası alanda geliştirdiği teknolojilerle
isim yapmış pek çok şirketin Türkiye'deki tek
yetkili temsilcisi olduklarını söylüyor.

Markanızın geçmişinden bahseder misiniz?
Bircom, 1972'de babam Celal Bircanoğlu tarafından kuruldu. 2000 yılında şirket yönetimini
devraldım. Firmamızı son 10 yılda, toplam 7
kez Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Teknoloji
Şirketleri listesine sokmayı başardık. Deloitte Technology Fast50, Deloitte Technology
Fast500 EMEA listelerinde Bircom geçen yılda yer aldı. 2016 senesinde Türkiye'nin en hızlı
büyüyen 50 firması arasındaydık. Büyümeye
odaklanmış bir şirketiz. Uzun yıllardır telekomünikasyon alanında çalışıyoruz. Teknolojik
değişimlere hızla ayak uyduruyor, değişimin
gerektirdiği yatırımları yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz Sennheiser Deneyim Merkezi,
Türkiye'nin kulaklık ve müzik çalar ürünleriyle
ilgili yapılmış en önemli yatırımlarından biri.
Burada müşterilerimize en üst seviyedekinden
en basitine tüm ürünlerimizi yakından tanıma
ve deneyimleme fırsatı sunuyoruz.
Deneyim Merkezine gelen kullanıcılara
neler sunuyorsunuz?
Sennheiser Deneyim Merkezi’ne gelen herkese
en kaliteli ses deneyimini yaşatıyoruz. Müşterilerimize, müzik çalarlar ve kulaklıklarla
sesleri en iyi ve gerçekçi şekilde dinleyebilme
imkânı sunuyoruz. Özellikle High-Resolution
24bit yüksek yoğunluklu ses dosyalarını çalabilen Astell&Kern müzik çalarlar ve onların bu
yüksek performansını gerçekten hissetmenize
imkan tanıyan Sennheiser High-End serisi kulaklıklarla eşsiz bir deneyim yaşama imkanı
oluyor. Sennheiser Deneyim Merkezimiz ürün
alma zorunluluğu olmadan tüm müşterilerimize
hizmet veriyor.
Faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Temelde üç alanda faaliyet gösteriyoruz. Birinci
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Bircom CEO’su Burçin Bircanoğlu:

PS VR ile
oyunlar

gerçek gibi

Bircom CEO’su Burçin Bircanoğlu:

Türkiye’nin en

hızlı büyüyen
teknoloji şirketlerinden biriyiz
Son 10 yılda 7 kez ‘Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Teknoloji
Şirketi’ listesine girdik. 2016 yılında da Türkiye'nin en
hızlı büyüyen 50 firması arasında yer aldık.
alanımız, kurumsal network ve ses ürünleri dağıtımı. Telekom operatörlerine ve telekomünikasyonla ilgili faaliyet gösteren iş ortaklarımıza
ürün tedariği sağlıyor, katma değerli hizmet veriyoruz. Tedarik ettiğimiz ürünlerin Türkiye'de
müşteriyle buluşması için gerekli eğitimleri
de veriyoruz. İş ortaklarımıza ve operatörün
teknik ekiplerine ürünlerimizi anlatıyoruz.
İkinci faaliyet alanımız servis. Bu alanda saha
kurulum hizmetleri veriyoruz. Ağırlıklı olarak
telekom operatörlerine hizmet sağlıyoruz. Bu
hizmetleri Türkiye'nin her yerinde sunuyoruz.
Üçüncü faaliyet alanımız ise tüketici elektroniğiyle ilgili. Bu alana yeni girdik. Tüketici, her
geçen gün hareketli hale gelerek mobilleşiyor.
Daha fazla taşınabilir cihaz, daha çok masaüstü teknoloji ürünleri çıkıyor. Kurumsaldaki
pek çok iş alanı bireysele kayıyor Bu nedenle
bireyselde de var olmak istiyoruz. Sennheiser
ve Astell&Kern markasıyla yeni markalar da
listemize ekleniyor.

pazar lideriyiz. Telekomünikasyon alanında
pek çok üründe kurumsal tarafta en önemli ilk
üç içindeyiz. Pazar payımızı korumanın yanında büyüme hedefimiz de var. Markamızın bu
yıl müşteriler tarafından daha çok tercih edileceğini düşünüyoruz. Büyümek için önemli
yatırımlar yapıyoruz. Öte yandan müşterilerimizin deneyimleri iyileştirebilmek için Müşteri Deneyimi Direktörlüğü birimimizi kurduk.
Teknolojik yatırımlar ve müşteri memnuniyetini arttırarak pazar payımızı daha yukarılara
çıkarmayı hedefliyoruz. E

Oyundaki sanal gerçekliği zirveye
çıkaran PlayStation®VR sistemi,
sanal gözlükler ile oyun deneyiminde
yepyeni bir sayfa açıyor.

P

layStation Türkiye, bu yıl ikincisi
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen GIST 2017(Gaming İstanbul)
oyun fuarına katıldı. Fuarda PlayStation Türkiye, 150 metrekare büyüklüğündeki stand alanında, oyun severlere yeni sanal gerçeklik sistemi PlayStation®VR’ı, en popüler oyunlarını ve
en gelişmiş teknolojilerini tanıttı. Rekor bir katılımla 83 bin kişinin ziyaret ettiği, Türkiye’nin
en büyük oyun fuarının açılış konuşmasını
yapan PlayStation Türkiye sorumlusu Mustafa
Yiğit, PlayStation’ın oyun dünyasına sunduğu
yeniliklerle Türkiye’de ve dünyadaki başarılarını Ekovitrin’e anlattı. Avrupa’dan sonra Türkiye’de de lansmanı yapılan PlayStation VR
(PS VR) ile ilgili açıklama yapan PlayStation
Türkiye sorumlusu Yiğit, “PS standında binlerce kişiye heyecanlı bir oyun deneyimini en
ileri şekilde yaşatan PS VR, kullanıcıların kendilerini oyunun sanal dünyasının içinde fiziksel
olarak var olduklarını hissetmesini sağlıyor. PS
VR, oyun severlerin oyun oynarken yaşadıkları
hisleri en üst düzeye çıkartmak ve bambaşka

bir dünyaya taşındıklarını hissetmelerini sağlamak için, 360 derece baş takibi, geniş görüş
alanı, yüksek yenileme oranları ve Sony’nin
kendi çift kulaklı 3D ses teknolojisi gibi en son
teknolojilerden yararlanıyor. Türkiye’de 24
Ocak’tan beri satışta olan PS VR, ev eğlencesinde bir kilometre taşı olarak fuarda en çok ilgi
gören ürünlerinden biri oldu” diyor.

YEPYENİ DENEYİM

Yiğit sözlerini şöyle sürdürüyor: “Uluslararası
ve yerel oyun stüdyoları, oyun dağıtımcıları,
konsol ve donanım üreticileri, mobil oyun üreticileri, oyun dernekleri, oyun tasarımcıları ve
geliştiricilerin katıldığı fuarda oyun dünyasındaki yeniliklerin konuşulduğu seminerler de
büyük ilgi gördü. Bu seminerler kapsamında,
PlayStation 4 platformunun merakla beklenen
oyunu Horizon: Zero Dawn’ın geliştirici firması Guerilla Games’ten Troy Mashburn, etkileyici bir sunum yaptı. Troy Mashburn, oyunun
yapım ve geliştirme aşamalarını, özelliklerini
ve oyunculara yaşatacağı özel deneyimlerin

tasarım süreçlerini ilgi çekici görsel anlatımlarla katılımcılarla paylaştı. Merakla beklenen
Horizon: Zero Dawn, Mart ayında satışa sunulacak.”

SATIŞ BEKLENTİSİ YÜKSEK

Üç yıl önceki lansmanından beri, PS4 camiası gelişip güçlenmeye devam ediyor. PS4’ün
dünya çapındaki toplam perakende satışları 1
Ocak 2017 itibarıyla 53,4 milyon adedin üzerine çıktı. PS4 Pro ve PS VR sanal gerçeklik
sistemi de piyasaya çıktığından beri oyunculardan büyük ilgili görürken oyunlarımızda
da bizi mutlu eden satış rakamları görüyoruz.
Örneğin, PS4 platformunun en popüler oyunlarından biri olan UNCHARTED 4: Bir Hırsızın
Sonu’nun toplam perakende satışları, 21 Aralık
2016 itibarıyla global olarak 8,7 milyon adedi
aştı. Satışlarımızı artıracağız ve son dönemde
kazandığımız ivmeyi sürdüreceğiz. Yeni ürünler ve oyunlar ile PS4’ü, oyun oynanacak en iyi
platform haline getirmekteki kararlılığımız hız
kesmeden sürüyor.”

Pazar payınız ve 2017 hedefleriniz nedir?
Kurumsal iletişim tarafında Türkiye'nin önemli
oyuncularından biriyiz. IP telefon sektöründe
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Playstation
4 Pro Türkiye’de
Sony gelişmiş görüntü teknolojisi sayesinde şimdiye kadarki en zengin ve detaylı oyun deneyimini sağlayan süper güçlü
oyun konsolu PlayStation®4 Pro’yu (PS4™
Pro) satışa sundu. PS4 Pro, CPU ve GPU
da dahil olmak üzere sistem mimarisinin
performansını ve yeteneklerini artırarak,
oyunların çok daha detaylı grafikler ve daha
önce görülmemiş görsel keskinlik sunmasına imkan veriyor.

PlayStation
4 için Yeni Kablosuz
Kontrol Cihazı
PS4 için yeni kablosuz kontrol cihazı (DUALSHOCK®4), ışıklı bardan
gelen ışığın dokunmatik yüzeye de yansımasını sağlayarak ışıklı çubukla
aynı renkte yeni bir pırıltılı çizgi sunuyor. Bu, daha sezgisel bir oyun
deneyimi için, oyun severlere hangi karakteri kontrol ettikleri veya
karakterin sağlık durumu gibi bilgileri görsel olarak sağlıyor. Ayrıca, yeni
DUALSHOCK®4, mevcut Bluetooth® iletişimin yanı sıra USB iletişimi*3
de destekleyerek kullanıcıların kablo üzerinden de kontrolü eline alabilmesini sağlıyor.

Platinum Kablosuz
Mikrofonlu Kulaklık

Yeni

Oyunlar için tasarlanmış üst düzey bir mikrofonlu
kulaklık olan Platinum Kablosuz Mikrofonlu
Kulaklık*4, PS4 üzerinde oyunların zengin
ve sarmalayıcı ses ile hayata geçmesini sağlıyor. Mikrofonlu kulaklık, daha yüksek konfor
için üstün kalitedeki yapısı ve malzemelerinin yanı sıra, SIE’nin özel 3D ses teknolojisi
ile çalışan, gelişmiş yüksek konum düzeni
7.1 sanal surround sese de sahip. Mikrofonlu
kulaklık için 3D sesi destekleyen seçkin PS4 oyunları, daha sarmalayıcı deneyimler yaşatmak
için, aşağı ve yukarı dahil olmak üzere, tüm yönlerden surround ses
sunacak. Daha net sohbetler için çok konumlu, gürültü engelleyici mikrofonların saklı bir şekilde bulunduğu premium mikrofonlu kulaklık,
aynı zamanda birlikte verilen 3.5mm ses kablosu ile mobil cihazlar ve
PS VR ile de uyumlu.

PlayStation
Camera
PS4 oyunlarınızı Twitch, YouTube ve Dailymotion gibi platformlarda
canlı olarak yayınlayın ve PlayStation Camera ile görüntü içinde
görüntünüzü ekleyin. Oyun hakimiyetinizi ve uzman bilgilerinizi
paylaşın ve hayranlarınızdan oluşan seyirci kitlesini bir araya getirin.
Görüntü içinde görüntülü video yorumuyla SHAREfactory videolarınıza kişisel bir dokunuş ekleyerek etkileyici HD kalitede canlı oyun
rehberleri, incelemeler ve başka videolar oluşturun. Kendinize özel
yayın sahnenizi oluşturun ve PlayStation 4'e önceden yüklenen THE
PLAYROOM Uygulamasına ait ücretsiz eklenti olan AG Stüdyosu ile
çevrimiçi canlı gösterilere sunuculuk yapın.

PS VR ile sanal gerçeklik deneyimi
Sony’nin büyük sabırsızlıkla beklenen sanal gerçeklik sistemi PlayStation®VR (PS VR), 2017 Ocak’ta, oyun severlerle
buluştu. PlayStation®4 (PS4™) sistemi için oyun deneyimi
sarmalayıcılığını bir üst düzeye taşıyan PS VR, ev eğlencesinde bir kilometre taşını temsil ediyor. PS VR, oyun severlerin
oyun oynarken yaşadıkları hisleri en üst düzeye çıkartmak ve
bambaşka bir dünyaya taşındıklarına inanmalarını sağlamak
için, 360 derece baş takibi, geniş görüş alanı, yüksek yenileme
oranları ve SIE’nin kendi çift kulaklı 3D ses teknolojisi gibi en
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son teknolojilerden yararlanıyor. Oyun severler, PlayStation®Move Hareket Kontrol Cihazı, DUALSHOCK®4
Kablosuz Kontrol Cihazı ve yakında gelecek
olan PS VR Aim Controller gibi aksesuarları kullanarak sanal ortamlarda keşfe
çıkabiliyor ve adeta oyunun dünyasının içindeymişçesine sezgisel olarak
karakterlerle etkileşim içinde olabiliyorlar. E
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