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Öne Çıkanlar



Facebook 

3

● Instagram Reels Özelliğinin Facebook’a Geleceği 
Açıklandı.

● Instagram’ın sevilen özellikleri arasında yer alan 
Reels, Facebook için şimdilik sadece ABD’de 
kullanıma açıldı.

https://www.webtekno.com/facebook-instagram-daki-reels-ozelligini-abd-de-kullanima-aciyor-h113771.html


Twitter

4

● Twitter “Tweet Gizleme” Özelliğini Test Etmeye 
Başladı.

● Twitter sunduğu ‘sosyal gizlilik paketi’ ile eski 
tweetler arşivlenebilecek ve yalnızca kişinin kendisi 
tarafından görüntülenebilecek.

https://www.webtekno.com/twitter-eski-tweetleri-otomatik-olarak-gizleyecek-ozelligini-duyurdu-h114434.html
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● Instagram’ın Sevilen Özelliği Hikayeler, TikTok’a 
Geliyor.

● Hikayeler özelliğinin henüz test aşamasında olduğu 
belirtilirken ne zaman kullanıma açılacağı hakkında 
ise kesin bir bilgi söz konusu değil.

TikTok

https://www.donanimhaber.com/tiktok-a-hikayeler-ozelligi-geliyor--137185


LinkedIn

6

● LinkedIn, İlgi Görmeyen Hikayeler Özelliğini 
Sonlandıracağını Duyurdu.

● Twitter’dan sonra LinkedIn de rağbet görmeyen 
hikayeler özelliğini platformdan kaldırma kararı aldı.

https://mediacat.com/linkedin-hikayeler-ozelligini-kaldiriyor/


WhatsApp 

7

● WhatsApp Mesajlara Emoji ile İfade Bırakabilme 
Özelliği Geliyor.

● Facebook ve Twitter’da uzun zamandır var olan 
özelliğin WhatsApp için henüz test aşamasında 
olduğu belirtildi.

https://www.webtekno.com/whatsapp-mesajlara-emoji-ile-tepki-verme-test-ediyor-h113981.html


Google

8

● Google, Reklam Verenlerle Daha Fazla Arama 
Terimi Verisi Paylaşmaya Başlayacak.

● Google, eski arama terimi verilerini kaldırırken 
ilerleyen zaman içerisinde reklam verenlerle daha 
fazla sorgu verisi paylaşacak.

● Google’a göre bu paylaşım ile reklam verenler 
ortalama 6,5 kat daha fazla arama terimi verisi 
görebilecek.

https://www.searchenginejournal.com/google-to-begin-sharing-more-search-term-data-with-advertisers/419065/#close
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Yerli Haberler



WhatsApp 
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● KVKK, WhatsApp’a İdari Para Cezası Verildiğini 
Duyurdu.

● KVKK, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 
işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari 
tedbirleri almadığı için WhatsApp’a 1 milyon 950 
bin TL idari para cezası kesti.

https://www.ntv.com.tr/teknoloji/son-dakika-haberikvkkdan-whatsappa-para-cezasi,btPFkSU2Y0ipA5yN_ixgbg


Getir

11

● Getir’in İnternet Sitesi Hizmete Başladı.

● Özellikle pandemi döneminde büyük atılım yapan 
alışveriş platformu Getir, artık internet sitesi ile de 
hizmet vereceğini ve sitede yer alan hizmetler ile 
mobil uygulamadaki hizmetler arasında bir fark 
olmayacağını açıkladı.

https://www.webtekno.com/zamani-gelmisti-getir-in-internet-sitesi-hizmete-girdi-h114816.html
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Önemli Gelişmeler



Instagram 
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● Instagram, Kullanıcıları için Doğum Tarihi Bilgisini 
Zorunlu Hale Getiriyor.

● Küçük yaştaki kullanıcıları için çeşitli güvenlik 
önlemlerini birer birer açıklayan Instagram, doğum 
tarihi bilgisi ile yaş gruplarına göre düzenleme 
gerçekleştirebilecek.

● Sürekli olarak gönderilecek bildirimlerle 
kullanıcılarını yaş bilgisi vermeye mecburi tutacak 
olan platform, doğum gününü girmeyen 
kullanıcıların hesaplarını kilitleyebilecek.

https://www.donanimbox.com/sosyal-medya/instagram-dogum-tarihini-girmeyi-mecburi-hale-getiriyor/


Facebook 
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● Facebook’a Sesli ve Görüntülü Konuşma Özelliği 
Geliyor.

● Facebook'un ana uygulamasında sesli ve görüntülü 
görüşmeye imkan tanıyan özelliğin Messenger 
uygulamasını devre dışı bırakacağı söyleniyor.

● Henüz test aşamasında olan özelliğin ise ne zaman 
kullanıma sunulacağı henüz kesinlik kazanmıyor.

https://teknosafari.net/facebook-ana-uygulamasina-sesli-ve-goruntulu-arama-ozelligi-ekliyor/


Facebook 

15

● Facebook’un Irkçı Yaklaşımı Tepki Topladı.

● Facebook yapay zeka algoritması platformda 
bulunan bir videoda yer alan siyahi kişiyi ‘primat’ 
olarak tanımladı.

● Olayın fark edilip tepki toplaması üzerine Facebook 
cephesinden özür gecikmedi.

https://www.webtekno.com/facebook-siyahi-kisiyi-primat-olarak-algiladi-h114421.html
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● Facebook Ray-Ban İş Birliği ile Doğan Akıllı 
Gözlüklerin Piyasaya Sürülebileceği Açıklandı.

● Giyilebilir teknoloji alanında attığı adımlar ile 
adından söz ettiren Facebook, saatin yanı sıra akıllı 
gözlüklerle karşımıza çıkıyor.

● Söz konusu gözlüklerin tıpkı akıllı saatler gibi akıllı 
telefonların yerini alması planlanıyor.

Facebook 

https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/facebook-rayban-akilli-gozluk/


Twitter

17

● Twitter Bahşiş’lere Bitcoin’nin de Dahil Edilmesi 
Planlanıyor.

● Cash App ve PayPal gibi yöntemlerin kullanıldığı 
Bahşiş kutusu özelliği için Bitcoin ile ödeme 
seçeneğinin de sunulması bekleniyor.

https://www.webtekno.com/twitter-bitcoin-bahsis-ozelligi-gelebilir-h114307.html


Twitter 

18

● Twitter Güvenlik Modu’nu Duyurdu.

● Güvenlik Modu’nu aktif hale getirdiğinizde Twitter 
sizin adınıza rahatsızlık veren hesapları 
belirleyebilecek.

● Kötü bir üslup kullanan, istenmeyen cevaplar veren 
kullanıcılar Twitter tarafından tespit edilecek. 7 gün 
boyunca bu hesaplar sizin tarafınızdan 
engellenebilecek.

https://www.log.com.tr/twitter-dijital-tacize-ozel-guvenlik-modu-icin-testlere-basladi/


YouTube 
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● YouTube Koronavirüsle İlgili Yanlış Bilgi 
Paylaşımında Bulunan Videoları Kaldırdı.

● Koronavirüs ile alakalı yanlış bilgi veren, yanlış 
yönlendirme yapan yaklaşık 1 milyon video 
platformdan kaldırıldı.

https://www.webtekno.com/youtube-koronavirusle-ilgili-yalan-yanlis-bilgiler-veren-1-milyon-videoyu-sildi-h114025.html


TikTok 
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● TikTok – YouTube Rekabeti Devam Ediyor.

● Genel izlenme konusunda YouTube öncülüğünü 
devam ettirirken kullanıcı bazında 
değerlendirildiğinde TikTok hızlı bir yükseliş 
gösteriyor.

https://www.phonearena.com/news/tiktok-average-watch-time-surpasses-youtube-us-uk_id134819?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1630998566


WhatsApp
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● WhatsApp Son Görülme Özelliğini Düzenleme 
Seçeneği Sunuyor.

● Yeni entegre edilen düzenleme ile rehberde 
istenilen kişi özel olarak seçilerek son görülme 
saatini görmesinin önüne geçilebilecek.

● Profil fotoğrafı ve okundu bilgisi gibi ayarların da 
düzenleme seçeneğine tabii tutulduğu belirtildi.

https://www.webtekno.com/whatsapp-yeni-son-gorulme-ozelligi-h114528.html


WhatsApp

22

● WhatsApp “Sohbetlerinizi Beraberinizde Götürün” 
Özelliğini Duyurdu.

● WhatsApp, kullanıcıların WhatsApp geçmişini 
iOS'tan Android'e taşıyabilmeleri için 
“Sohbetlerinizi Beraberinizde Götürün” adıyla yeni 
bir özelliğini kullanıma açtı.

https://www.log.com.tr/whatsapp-duyurdu-sohbetlerinizi-beraberinizde-goturun/


WhatsApp 

23

● Yeni Güncelleme ile Bazı Telefon Modelleri için 
WhatsApp Tarih Oluyor.

● 1 Kasım itibari ile güncellemesini gerçekleştirecek 
olan WhatsApp, bazı telefon modellerini 
desteklemeyeceğini açıkladı.

https://www.webtekno.com/whatsapp-bazi-iphone-android-telefonlarda-destegi-kesti-h114536.html


Google

24

● Google Ads Özel Sütunları, Artık Gösterim 
Paylaşımı Verilerini Kullanabilecek.

● Gösterim paylaşımı verileri artık reklam verenlerin 
Özel Sütunlar'da uygulayabilmesi için 
kullanılabilecek.

● Bu yeni ekleme, reklamlarda daha fazla görünürlük 
elde edilmesinde ve teklif stratejisi hakkında daha 
fazla bilgilendirme konusunda yardımcı olacak.

https://tillison.co.uk/blog/google-ads-custom-columns-can-now-use-impression-share-data/
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● Telegram, Görüntülü Konuşma Esnasında Katılımcı 
Sayısını 1000 Kişiye Ulaştırdığını Duyurdu.

● Grup görüşmelerinde; kameralarından veya 
ekranlarından video yayınlayabilen katılımcı sayısı 
30 ile sınırlı kalırken, 970 kişinin de konuşmaları 
izleyebileceği belirtildi.

Telegram

https://www.webtekno.com/telegram-goruntulu-gorusme-izleyici-sayisi-1000-cikardi-h113012.html


Apple 

26

● Apple, Çocuk İstismarına Karşı Önlemlerini 
Arttırıyor.

● Apple, iPhone'larda ve iCloud'da depolanan 
fotoğrafları tarayarak çocuk istismarına sahip 
materyalin online olarak yayılmasını sınırlamayı 
amaçlıyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58114186


27

● Spotify Premium’a Ek Olarak Yeni Bir Abonelik 
Sistemi Geliyor: Spotify Plus

● Yeni abonelik sistemi ile Premium’a göre daha 
uygun fiyatlandırma yapılarak Spotify kullanıcı 
kitlesinin artırılması hedefleniyor.

● Şu an test aşamasında olan Spotify Plus ile 
kullanıcılar istedikleri şarkıyı listelerden 
dinleyebilecek.  

● Reklamsız deneyim, indirme özelliği ve yüksek ses 
kalitesi ise Plus’ın özellikleri arasında yer almıyor.

Spotify

https://www.theverge.com/2021/8/3/22607203/spotify-plus-ad-supported-tier-unlimited-skips-on-demand-listening


28

● Coinbase’in Yeni CMO’su Kate Rouch Oldu.

● Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger 
gibi sosyal medya devlerinde rol alan Kate Rouch; 
Coinbase’in yeni CMO’su oldu.

Coinbase

https://mobile.twitter.com/koinbulteni/status/1430946644787335168?s=24
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Teşekkürler… 


