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TELEGRAM'IN ÖZELLİKLERİ

Telegram’ı tercih etmek için birçok neden var. Bu
nedenlerden birisi gizlilik ve güvenliktir.
Şifreleme sistemi ile mesajlarınızı, karşı tarafa
güvenli bir şekilde göndermenizi sağlar. Bulut
tabanlı olması ile veriler internet üzerinde yer alır
ve cihazınızda çok yer kaplamaz. 

TELEGRAM'LA ALAKALI  DAHA FAZLA BILGI  ÖĞRENMEK IÇIN
"TELEGRAM NEDIR?"  BLOG POST'UMUZU INCELEYEBILIRSINIZ.

Hızlı olması ile de dikkat çeken Telegram
ücretsizdir ve de abonelik sistemi
sunmamaktadır. Telegram uygulamasının
WhatsApp’a göre sağladığı bir diğer avantaj ise
dosya boyutudur. Bu sayede daha yüksek boyutlu
dosya ve medya içeriklerinin gönderimi mümkün
olur.

Mesajları düzenleme ve silme imkanı. 
200.000 üyeye kadar sohbet grupları. 
Mesajların kendini imha etme modu. 
Telegram’da yer alan video ve fotoğraf
düzenleyici. 
Mobil uygulama gerektirmemesi. 
Reklamsız olması.

TELEGRAM NEDİR
VE NASIL

KULLANILIR?
Telegram, en çok kullanılan sohbet uygulamaları

arasında yerini almakta. Kullanım kolaylığı, sunduğu
hizmetlerin çeşitliliği ve ücretsiz oluşuyla herkesin

kullanabileceği arayüzüyle Telegram harika bir
sohbet aracı. Telegram'ın ne olduğuna ve nasıl

kullanıldığına detaylıca bakalım.

https://www.instatakipci.com/
https://www.instatakipci.com/blog/telegram-nedir


200.000 ÜYEYE KADAR SOHBET GRUPLARI
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MESAJ DÜZENLEME

GRUP ÖZELLEŞTİRME

DIĞER ÖZELLIKLER

200.000 üyeye kadar sohbet gruplarının
desteklendiği uygulamada her türlü dosyayı karşı
tarafa göndermek mümkün olmakta. Böylelikle
10000 Telegram grup üyesi takipçi satın alıp
kalabalık ve eğlenceli bir grup kurabilirsiniz.

TELEGRAM'LA ALAKALI  DAHA FAZLA BILGI  ÖĞRENMEK IÇIN
"TELEGRAM NEDIR?"  BLOG POST'UMUZU INCELEYEBILIRSINIZ.

Grup sahibi olarak birçok grup seçenekleri ile
grubu istediğiniz hale getirebilirsiniz.
Paylaştığınız postların görüntülenmelerini
kapatabilir, veya herkesin görmesini istiyorsanız
Telegram görüntülenme izlenme satın alıp
gruptaki popülerliğinizi arttırabilirsiniz.

Hızlı bir sohbet deneyimi sunan Telegram,
mesajları düzenleme ve silme imkanı da
sağlar. Kendini imha etme modu ile bir mesajı
bir süre sonra tamamen ortadan kaldırmak
mümkün olur.

Özellikleri arasında kullanıcıların ilgisini çeken
diğer özellikleri incelediğimizde reklamsız
olması, son görülmenin kapatılabilmesi, telefon
numarası gizlenerek kullanıcı adı ile
kullanılabilmesi, konum paylaşabilme, her
sohbetin bildirim sesini değiştirebilme, tema
değiştirebilme gibi özellikler yer alır.

https://www.instatakipci.com/
https://www.instatakipci.com/telegram-grup-uyesi-takipci-satin-al
https://www.instatakipci.com/blog/telegram-nedir
https://www.instatakipci.com/telegram-goruntulenme-izlenme-satin-al

