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Öne Çıkanlar



Meta

● Meta, 2022’de Facebook Reklamlarında 
Değişikliğe Gidiyor.

● Meta, 19 Ocak 2022'den itibaren dört 
kategoride Facebook Reklamları kitle hedefleme 
seçeneklerinin kaldıracağını duyurdu.

● 19 Ocak'tan itibaren Facebook, nadiren 
kullanılan niş segmentlerle birlikte dört ana 
kategorideki hedefleme seçeneklerini kaldıracak;
-Sağlık nedenleri 
-Cinsel yönelim 
-Dini uygulamalar ve gruplar 
-Siyasi inançlar, sosyal meseleler, sebepler, 
kuruluşlar veya şahsiyetler.
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https://www.searchenginejournal.com/meta-facebook-ads-targeting/430239/#close


Meta

● Meta Yeni Gizlilik Merkezini Tanıttı

● Yeni ismiyle Metaverse vizyonuna dikkat çeken 
Meta, tüm uygulama ailesinin gizlilik merkezini tek 
bir yerde topluyor. Meta, yeni Gizlilik Merkezi'nde 
Güvenlik, Paylaşım, Bilgi Toplama (Collection), 
Kullanım ve Reklamlar olmak üzere 5 modül 
üzerinden hareket ediyor. 

● Şu an için yalnızca Facebook masaüstü sürümünde 
aktif olan Gizlilik Merkezi'nin önümüzdeki aylarda 
daha fazla kullanıcıya açılması planlanıyor.
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https://webrazzi.com/2022/01/10/meta-gizlilik-merkezi


Instagram

● Instagram Story’lerin Süresini Uzatıyor

● Instagram Hikayeler özelliğinin süresini 15 
saniyeden 60 saniyeye çıkaracağını açıkladı.
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https://www.techtimes.com/articles/269447/20211216/instagram-stories-video-length-now-extends-15-60-seconds.htm


WhatsApp

● WhatsApp’ta Kripto Para Dönemi

● Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan WhatsApp E-Pay 
özelliğinin sınırları genişliyor. 

● İlk etapta Hindistan ve Brezilya için aktifleştirilen 
özellik ABD’de de kullanıma sunuluyor. Artık 
WhatsApp kullanıcıları işletme hesaplarına kripto 
paralar üzerinden ödeme yapabilecekler.

6

https://shiftdelete.net/whatsapptan-kripto-para-gonderme-donemi


Google Ads

● Google Ads Performans Planlayıcı'da 4 Yeni Güncelleme

● Google Ads Performans Planlayıcı Aracında, kullanıcıların 
çeşitli reklamları planlamalarına ve daha birçok şeye 
yardımcı olmak için dört yeni iyileştirme yapacağını 
duyurdu. 

-Ek Kampanyalar Ekleme: Daha önce uygun olmayan 
hareketler, geçmiş performans verilerini kullanılarak 
hesaba eklenebilecek. 
-Önerileri Öğrenme: Google, "önerilen değişiklikler" 
başlıklı yepyeni bir sütunda daha spesifik öneriler 
sunacak.
-İkincil Metrikler: Kampanyalardaki herhangi bir 
değişikliğin etkisi hakkında bilgi edinebilinecek.
-Bir Dönem Seçimi: Stratejide kullanılan dönemden ne 
beklenebilineceğine dair tam bir tahmin sağlamak için 
belirli bir zaman diliminden geçmiş bir konuşma oranı 
seçilebilecek.
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https://www.hustlechronicle.com/2021/12/03/4-updates-to-google-ads-performance-planner/


Apple

● Apple Bir İlke Daha İmza Attı

● Teknoloji devi Apple, 3 trilyon dolarlık piyasa 
değerine ulaştı. Böylelikle Apple, tarihte 3 trilyon 
dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu.
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https://www.cnbc.com/2022/01/03/apple-becomes-first-us-company-to-reach-3-trillion-market-cap.html
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Yerli Haberler



Kripto

● Hükümetten Kripto Para Yasası Hakkında Yeni 
Açıklama

● Mustafa Elitaş, Twitter’da yaptığı açıklamalarda 
“Kripto varlıklar ile ilgili üstünde çalıştığımız konu; 
Sistemi düzenleyici, fena niyetlileri engelleyici, 
yatırımcıları koruyucu mağduriyeti önleyici nitelikte 
bir maksat taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.
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https://teknograms.com/hukumetten-kripto-para-yasasiyla-ilgili-yeni-aciklama-yatirimci-korunacak/


TOGG
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● TOGG Sedan Tanıtıldı

● CES 2022 Fuarında TOGG Sedan C’nin son hali 
görücüye çıkarıldı. 

● Aracın iç dizaynında konsol kısmında boydan boya 
uzanan ekranlara ve fütüristik görünüme sahip üç 
kollu direksiyona yer verilmiş. Teknik detayları daha 
belli olmayan elektrikli otomobilin 500 km'ye kadar 
menzil, 200 ve 400 beygir olmak üzere iki farklı güç 
çıkışı, 4.8 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ve 30 
dakikada yüzde 80 şarj gibi hedefler var.

https://www.donanimhaber.com/togg-sedan-ces-2022-de-tanitildi-iste-tasarimi--143492


TOGG

● TOGG ile Avax Arasında İşbirliği

● Yapılan açıklamaya göre, Ava Labs bundan böyle 
Togg için blockchain teknolojileri geliştirecek. 
Togg’a özel bir platform oluşturulacak ve Togg 
sahibi olmayanlar bile bu platformdan 
yararlanabilecek.
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https://www.donanimhaber.com/togg-ile-ava-labs-avax-arasindaki-is-birligi-ne-ise-yarayacak--143556


adXclusive confidential and proprietary

Önemli Gelişmeler



Instagram

● Instagram, Hikaye Beğenileri Özelliğini Geniş 
Kapsamda Test Ediyor

● Ağustos ayından bu yana Hikayelerde Beğeni 
tuşu üzerinde çalışan Instagram, son aylarda, 
platformuna bu özellik odağında bir giriş ekranı 
ekledi. Bu giriş ekranında özelliğin hala test edildiği 
ve yayınlanma ihtimalinin kesinleşmediği belirtiliyor.
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https://twitter.com/alex193a/status/1445386902778126340


Instagram

● Kronolojik Akışa Geri Dönen Instagram'dan İki Yeni 
Sekme: Favorites ve Following

● Adam Mosseri paylaştığı yeni bir gönderi ile 
kronolojik akış da dahil olmak üzere Instagram’daki 
yenilenen akış seçeneklerini anlattı. 

● Mosseri'nin aktardığına göre, Ana Sayfa sekmesine 
iki yeni sekme eklenecek. Favoriler (Favorites) ve 
Takip (Following) isimli bu sekmeler, kronolojik olarak 
akış seçenekleri sunacak. 
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https://twitter.com/mosseri/status/1478767105444966401?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1478767105444966401%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwebrazzi.com%2F2022%2F01%2F06%2Finstagram-favorites-following%2F


WhatsApp

● WhatsApp’tan Sesli Mesajda Yeni Özellik

● WhatsApp kullanıcıları artık sesli mesaj 
göndermeden önce kaydettikleri sesli mesajı 
dinleyebilecekler.
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https://shiftdelete.net/whatsapp-yanlislikla-ses-gonderenler-icin-yeni-ozellik-geldi


LinkedIn

● LinkedIn de Clubhouse Furyasına Katıldı

● İş dünyasının popüler uygulaması LinkedIn, 
uygulaması için Clubhouse benzeri yeni bir özellik 
hazırlıyor. Yeni özellik şubat ayında kullanıma 
sunulacak.
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https://shiftdelete.net/linkedin-de-clubhouse-akimina-katiliyor


Apple

● Apple’dan AR/VR Başlığı için Metaverse Açıklaması

● Apple dünyada teknoloji öncülerinden biri 
olmasına rağmen üzerinde çalıştıkları karma 
gerçeklik başlığı için Metaverse evrenine sıcak 
bakmıyor. Bunun sebeplerinden en önemlisi ise 
Metaverse teknolojisinin daha son kullanıcıya 
ulaşmaktan uzak olması.
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https://www.log.com.tr/apple-imzali-ilk-ar-vr-baslik-icin-metaverse-odak-disi-olacak/


Apple

● Yeni iPhone SE’nin Çıkış Tarihi Belli oldu

● İlk nesli 2016 senesinde çıkan iPhone SE’nin 
3.nesilinin çıkış tarihi belli oldu. 2022’nin ilk etkinliği 
için Bahar ve Nisan aylarını hedefleyen Apple, bu 
etkinlikte yeni nesil SE’nin de olacağı netleşti.

19

https://shiftdelete.net/yeni-iphone-se-icin-cikis-tarihi-netlesti


Samsung

● IBM ve Samsung’un Yeni Teknolojisi ile Telefonların 
Şarjı 1 Haftaya Kadar Dayanabilecek

● Geliştirilen yeni çiplerde 2 nm genişliğinde 
transistörler kullanılıyor.  Yeni tasarım sayesinde, 
küçük bir alana 50 milyar transistör sığabiliyor. 

● Bu sayede transistörler daha sıkı paketlenerek, 
dikey akış sağlanıyor. Yeni çip teknolojisi sayesinde 
performans ve verim artarken enerji tüketiminde 
%75 azalma gerçekleşecek.
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https://www.gercekbilim.com/ibm-ve-samsungun-yeni-cip-mimarisi-sayesinde-cep-telefonunuzun-sarji-1-haftaya-cikabilecek/


Samsung

● Samsung TV’lere NFT Desteği Geliyor

● Samsung yaptığı açıklamada bu yıl içinde piyasaya 
çıkacak TV'lerin, kullanıcıların NFT satın almalarına 
izin vereceğini duyurdu.
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https://www.theverge.com/2022/1/2/22858698/samsung-2022-tvs-nft-support-announced-cryptocurrency


Spotify

● Uzun Süredir Beklenen «Hi-Fi» Özelliği Süresiz 
Olarak Ertelendi

● Hi-Fi hakkında sessizliğini koruyan Spotify, bir 
moderatörünün Spotify’ın destek forumunda tüm 
müzik platformlarının ses kalitesinin karşılaştırıldığı 
bir konuya yazdığı mesaj ile sessizliğini bozdu. 
Mesajında gelecekte bu teknolojiyi sunacaklarını 
belirten moderatör, özelliğin Spotify’a ne zaman 
geleceğinin belli olmadığını belirtti.
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https://www.whathifi.com/news/spotify-finally-responds-to-queries-over-the-delayed-launch-of-its-hifi-tier


Shazam

● Shazam Artık Google Chrome’da

● Mobil cihazlarda popülerliği ile bilinen müzik 
tanıma yazılımı Shazam artık Google Chrome’da da 
kullanılabilecek. Yeni Shazam uzantısı sayesinde 
kullanıcılar bir web sitesindeki şarkının adını 
saniyeler içinde bulabilecek.
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https://9to5google.com/2022/01/10/shazam-chrome-extension/


BlackBerry

● BlackBerry Efsanesi Geri Dönüyor

● Bir zamanların efsanesi BlackBerry, ”ultra güvenlikli 
5G destekli kurumsal akıllı telefon” konseptli bir 
cihaz üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. 
Fakat henüz cihazın ismi, teknik özellikleri ve 
tasarımı ile ilgili bir bilgi yok. 
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https://www.makeuseof.com/blackberry-5g-phone-coming-in-2022/


Kripto

● Bitcoin 3 Ayın En Düşük Seviyesini Gördü

● Yeni yılın ilk günlerinde borsada yaşanan değişimler 
sonucunda lider kripto para birimi Bitcoin sert bir 
düşüş yaşadı ve 40.749,90 seviyelerine kadar 
düştü. Alt coinler de söz konusu düşüşten etkilendi.
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https://hwp.com.tr/bitcoin-3-ayin-en-dusuk-seviyesini-gordu-altcoinler-can-cekisiyor-neler-oluyor-200455


Diğer

● Nvidia’nın Yeni Yapay Zeka Teknolojisi «Yapay Zeka 
Etik Olabilir Mi?» Sorusuna Cevap Verdi

● Dünyanın en popüler münazara topluluğu olan 
Oxford Union’a konuk olan Nvidia’nın yeni yapay 
zeka teknolojisi Megatron Transformer şimdilik kendi 
gibi teknolojilerin gelişmiş olmadığını savundu ve 
sözlerine şu şekil devam etti:

● «AI asla etik olmayacak. Bu bir araçtır ve herhangi bir 
araç gibi, iyi ve kötü için kullanılır. İyi bir yapay zeka 
diye bir şey yoktur, sadece iyi ve kötü insanlar vardır. 
Biz, yapay zekayı etik yapacak kadar akıllı değiliz. 
Sistemi ahlaki kılacak kadar akıllı değiliz. Sonunda, 
bir silahlanma yarışından kaçınmanın tek yolunun hiç 
bu teknolojiye sahip olmamak olduğuna 
inanıyorum.»
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https://shiftdelete.net/nvidianin-yeni-yapay-zekasi-tartismalara-noktayi-koydu


Diğer

● TSMC Çip Krizini Fırsata Çevirdi

● Dünyada hali hazırda devam eden çip krizine 
rağmen lider işlemci üreticisi TSMC, 2021’in son 
çeyreğinde gelirini %21 oranında arttırdı.

27

https://shiftdelete.net/tsmc-kuresel-cip-krizini-firsata-cevirdi


Diğer

● Take-Two Zynga’yı Bünyesine Katıyor

● Rockstar Games’in sahibi Take-Two, mobil oyun 
dünyasının önde gelen firmalarından biri olan 
Zynga’yı 12.7 milyar dolara satın alıyor. Zynga daha 
önce Türk oyun şirketi Peak Games’i satın almıştı.
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https://www.diken.com.tr/oyun-dunyasinda-dev-birlesme-zynga-127-milyar-dolara-take-twoya-satildi/


Diğer

● 3D Yazıcı ile Bükülebilir Oled Panel Basıldı

● Minnesota Üniversitesi Twin Cities araştırmacıları, 
tamamen 3D baskılı ilk esnek OLED ekranı 
geliştirmeyi başardılar.
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https://www.webtekno.com/3-boyutlu-yazici-bukulebilir-oled-ekran-uretildi-h119458.html
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Teşekkürler… 


