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Öne Çıkanlar



Meta 

● Facebook İsmini Değiştirdi: Artık Sadece Sosyal 
Medya Şirketi Olmayacak.

● Facebook inc. (Yeni adıyla Meta), sadece bir sosyal 
medya platformu olarak anılmak istememesi ve 
geçmişte yaşanan olaylardan ötürü oluşan negatif 
algıdan kurtulmak istemesi gibi sebep şirket ismini 
değiştirdi.

● Yeni adı Meta olan şirketin bu ismi almasındaki 
temel nedenlerden birinin «Metaverse» olduğu 
düşünülüyor.
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https://www.webtekno.com/facebook-yeni-adi-belli-oldu-h116675.html


Instagram 

● Artık Herkes IG Hikayelerinde Link Paylaşabilecek.

● Instagram, hikayeler özelliğinde yer alan 10K 
takipçi limiti olan kullanıcıların kullanabildiği link 
paylaşma özelliğinin artık tüm kullanıcıların 
kullanımına açıldığını duyurdu.
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https://www.haberler.com/haberler-sadece-takipci-sayisi-fazla-olanlar-kullaniyordu-14491900-haberi/


Android

● Dolandırıcılıktan Dolayı 151 Farklı Android 
Uygulaması Yasaklandı. 

● UltimaSMS adlı dolandırıcılık kampanyası hakkında 
araştırma gerçekleştiren Avast, Google Play’den 
indirebilen 151 farklı uygulamanın kötü niyetli 
yazılım olduğunu ortaya çıkardı.

● Ultima Keyboard 3D Pro, VideoMixer Editor Pro, FX 
Animate Editor Pro ve Battery Animation Charge 
2021 gibi popüler uygulamaların da aralarında 
bulunduğu yasaklanan uygulamalar, Türkiye’de 
790.000’den fazla kez indirilmiş. 
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https://www.technopat.net/2021/11/08/sms-dolandiriciligina-bagli-151-android-uygulama-yasaklandi/
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Yerli Haberler



Apple 

● Apple Watch Series 7 Türkiye’de Satışa Çıktı.

● Türkiye’de satışa çıkan Apple Watch Series, önceki 
nesile göre %20 daha büyük ekran ile gelen 7 aynı 
zamanda %33 daha hızlı şarj oluyor. 

● Apple Watch Series 7’nin 41 mm versiyonu 4.399 
TL’den, 45 mm versiyonu ise 4.699 TL’den raflarda 
yerini aldı. Ülkemizde satılan modellerde e-SIM LTE 
desteği bulunmuyor.
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https://www.donanimhaber.com/apple-watch-series-7-turkiye-de-satisa-sunuldu-iste-fiyati--140320


Diğer

● Bakanlıktan Teknoloji Devlerine Ceza.

● Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Google arama 
motorunda gösterilen "medyum" reklamlarını 
yönetmeliğe aykırı buldu. Google’a, medyum 
kelimesini aratınca ulaşılan reklamlar nedeniyle 114 
bin 326 TL idari para cezası verildi.

● Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Apple’a da ceza 
verdi. Televizyonda ve Apple Türkiye Youtube 
kanalında yayınlanan iPhone 12 reklamlarının 
“tüketiciyi aldatmaya yönelik” olduğunu tespit 
etmesi gerekçesiyle şirkete 457 bin 308 lira para 
cezası ve söz konusu reklamları durdurma cezası 
uyguladı.
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https://shiftdelete.net/bakanliktan-google-reklamlarina-ceza


Diğer

● Türkiye'de Şifrelere Yönelik Hırsızlık Girişimi %22 
Arttı.

● Türkiye’de 2021’in Ocak ve Eylül ayları boyunca, 
2020'nin aynı dönemine göre %22 daha fazla şifre 
hırsızlığı gerçekleşti. 

● Siber saldırıya uğrayan kullanıcı sayısında ise fazla 
değişiklik olmadı. Bu durum hırsızların farklı 
kullanıcıların bilgilerini çalmak yerine aynı 
kullanıcının bütün sistemine daha fazla girmeyi 
seçtiğini gösteriyor.
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https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/2021de-turkiyede-sifrelere-yonelik-hirsizlik-girisimi-22-artti-41931007
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Önemli Gelişmeler



Google 

● Pazarlamacıların Yarattığı Yaşlı İnsan İmajı Artık 
Eskiyor.

● Thinkwith Google’da yayınlanan bir makaleye göre 
genelde mizah amaçlı kullanılan «bilgisayarı açmayı 
beceremeyen yaşlı insan» stereotipi artık eskidi. 
Pew Research Center’a göre 55 yaş üstü bireylerin 
yaklaşık %80’ini internet kullanıyor.
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https://www.thinkwithgoogle.com/intl/tr-tr/icgoruler/tuketici-trendleri/dijital-dunyadaki-yaslilar/?utm_medium=email&utm_source=d-content-alert&utm_team=twg-tr&utm_campaign=twg-tr-caa&utm_content=cta-btn&mkt_tok=MTcyLUdPUC04MTEAAAGAULjQ937QKBZ9KiCTPq-yBEJSQ11xAKbTiAG88TMZDeF2AB9qiqRcKu0QUZBSB0wUGf8nbwyiDJMXwC1bma58UfTap_mSHdjyHVdNsl5L8PMlxQ


Google

● Google Alphabet, Yeni İlaç Çalışmaları İçin Yapay 
Zeka Teknolojisinden Faydalanacak.

● Google’ın çatı şirketi Alphabet’in yeni kurulan 
şirketi Isomorphic Laboratories bünyesinde 
yürütülecek çalışmalar kapsamında, yeni ilaçların 
keşfi için yapay zeka teknolojisi faaliyet gösterecek.
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https://www.thebrandplanet.com/post/google-in-cati-sirketi-alphabet-yeni-ilac-calismalari-icin-yapay-zeka-teknolojisinden-faydalanacak


Google

● Google, PageSpeed Insights’ı Güncelliyor.

● Yeni kullanıcılar için arayüzünün anlaşılması ve 
kullanılması zor olması nedeniyle Google, 10 yıl 
sonra PageSpeed Insights’a kullanıcı dostu yeni 
özellikler ekledi. 

13

https://www.searchenginejournal.com/google-launching-new-version-of-pagespeed-insights/425964/#close


Twitter

● Artık Tweet’lerde Instagram Gönderilerinin Ön 
İzlemesi Görünebilecek.

● Twitter’da yapılan yeni güncelleme ile birlikte, 
kullanıcıların artık Instagram bağlantılarını görmek 
için linke tıklamalarına gerek kalmayacak. Yeni 
gelen özellik ile Instagram bağlantılarının ön 
izlemesi görünecek.
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https://www.technopat.net/2021/11/04/twitter-instagram-gonderileri-icin-on-izleme-gostermeye-basladi/


YouTube

● Youtube Tüm Videolardan Beğenmeme Sayılarını 
Kaldırıyor.

● Youtube videolarında beğenmeme sayısı artık 
herkese açık bir şekilde gösterilmeyecek ancak 
beğenmeme butonu, kullanıcıların geri bildirim 
alabilmesi için kullanılabilir durumda kalacak.
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https://www.searchenginejournal.com/youtube-removes-dislike-counts-on-all-videos/426689/#close


LinkedIn

● LinkedIn Freelancer’lar için İş Bulma Servisini 
Ücretsiz Şekilde Kullanıma Sunuyor.

● LinkedIn’in yeni servisi Marketplace, freelancer’lara 
iş bulmaları konusunda kolaylık sağlıyor. 2 milyon 
kişi ile bir süredir beta testlerinin yapıldığı freelance 
iş bulma servisini, sonunda dünyaya açıyor.
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https://www.searchenginejournal.com/linkedin-services-marketplace/426758/#close


WhatsApp 

● Yeni Güncelleme İle WhatsApp Web Telefonlar 
Kapalıyken de Çalışabilecek.

● WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre yeni 
güncelleme ile birlikte WhatsApp Web kullanılırken 
artık telefonunun açık olmasına veya internete bağlı 
olmasına gerek kalmayacak.  
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https://www.donanimhaber.com/whatsapp-web-e-onemli-guncelleme--141210


Twitch 

● Twitch’te Kara Para Aklama Skandalı İddiası.

● Kredi kartı hırsızlığı yapan bazı dolandırıcıların, 
Twitch üzerinden çalıntı kredi kartları ile bit alarak 
para akladıkları iddia edildi. 

● İddialara göre, yayıncılar eğer dolandırıcıların 
teklifini kabul ederse dolandırıcılar onlara bir miktar 
bit atıyor ve yayıncılar gelen paranın belli bir 
miktarını dolandırıcılara Bitcoin üzerinden iade 
ediyor. Böylelikle hem dolandırıcılar paralarını 
aklamış oluyor hem de bu işe ortak olan yayıncılar 
para kazanmış oluyor. 
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https://www.haberturk.com/twitch-fake-bit-olayi-nedir-twitch-te-neler-oluyor-twitch-dolandiricilik-ve-kara-para-aklama-olayi-hakkinda-3240028-teknoloji


Apple

● Apple’dan Otonom Araç Projesi için Atak.

● Apple’ın büyük bir gizlilikle yürüttüğü tam otonom 
araç geliştirme projesi için oluşturduğu ekibe, 
önemli bir isim katıldı.

● Tesla'da otomatik pilot yazılım direktörü olan 
Christopher «CJ Moore» artık Apple için çalışacak.
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https://www.donanimhaber.com/apple-car-projesine-tesla-dan-bir-isim-daha-katildi--141238


Microsoft 

● Microsoft Metaverse Vizyonunu Ortaya Koyuyor.

● Şirket CEO’su Satya Nadella paylaştığı bir tweet’te 
Microsoft’un kendini sanal dünyaya nasıl entegre 
etmeyi planladığı ile ilgili bir videoya yer verdi.

● Söz konusu videoda Satya Nadella, “Dijital ve 
fiziksel dünyalar bir araya geldikçe, meta veri tabanı 
olan tamamen yeni bir platform katmanı 
oluşturuyoruz. Bu katman, bilgisayar verisini gerçek 
dünyaya, gerçek bir varlığı ise herhangi bir dijital 
alana getirmemize olanak tanıyor.” diyerek 
Metaverse uygulamalarından bahsetti.
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https://www.technopat.net/2021/11/03/microsoft-ceosu-satya-nadella-sirketin-metaverse-vizyonunu-ortaya-koyuyor/


Microsoft

● Microsoft Loop Duyuruldu.

● Microsoft yeni projesi «Microsoft Loop» ile birlikte 
çalışmalarına yeni bir boyut getirmeyi planlıyor. 
Microsoft Loop ile birden çok Office uygulaması 
arasında senkronize edilmiş belirli içerik parçaları 
üzerinde işbirliği yapılabilecek. 
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https://www.technopat.net/2021/11/04/birlikte-calisma-odakli-microsoft-loop-duyuruldu/


Crypto 

● Ethereum Rekor Kırdı.

● Elon Musk’ın Tesla hisselerini satacağı haberi ile 
kripto piyasaları tekrardan yükselişe geçti. Bu 
yükseliş sırasında Ethereum tüm zamanların en 
yüksek seviyesine ulaştı.
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https://www.webtekno.com/ethereum-rekor-kirdi-h117073.html


Crypto

● K-Pop Yıldızlarının NFT’leri çıkıyor

● Ünlü Kore Pop grubu BTS, ajansı HYBE tarafından 
yapılan bir takım anlaşmalar doğrultusunda yakın 
zamanda NFT’lerde, web çizgi romanlarında ve 
daha fazlasında yer alacak.
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https://www.tubefilter.com/2021/11/04/bts-hybe-nfts-webtoon-wattpad/


Diğer

● Dünya’nın Dijital İkizi Oluşturularak İklim 
Felaketinin Engellenmesi Hedefleniyor. 

● Avrupa Uzay Ajansı (ESA) araştırmacıları ve bilim 
insanları, Dünya’nın dijital bir ikizini oluşturarak 
iklim felaketinin önüne geçmeyi hedefliyor.

● Oluşturulan modellerle iklim değişikliğinin 
gelecekte yol açacağı sonuçların simülasyonları 
oluşturulacak. Daha önceden simüle edilmiş olaylar 
sayesinde önceden önlem alınabilecek.
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https://www.webtekno.com/bilim-insanlari-dunyanin-dijital-ikizini-olusturarak-iklim-degisikligini-engelleyecek-h117061.html


Diğer

● Tamamen Elektrikli Yarış Uçağının Testleri Başarıyla 
Sonuçlandı. 

● İklim değişikliğinin önüne geçmek için elektrik 
enerjisine geçiş devam ediyor. Elektrikli otomobiller 
ile başlayan değişim serüveni havacılık sektöründe 
de başladı. 

● Nottingham Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 
tamamı elektrikli yarış uçağının ilk testlerinden 
başarı elde ettiklerini açıkladı.
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https://www.webtekno.com/tamami-elektrikli-yaris-ucaginin-ilk-testleri-basariyla-sonuclandi-h117069.html


Diğer

● Blue Origin, SpaceX’i Açtığı Davayı Kaybetti.

● Eski Amazon CEO’su ünlü iş adamı Jeff Bezos’un 
havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin, 
NASA’nın Ay’a gidiş görevi için SpaceX ile yaptığı 
2.9 milyar dolarlık sözleşme ile ilgili dava açmıştı.

● Ay’a insanlı iniş sistemi üretiminin SpaceX’e 
verilmesi hakkında “uçuş güvenliği gerekliliklerinin 
göz ardı edildiği ve adil olmayan, kural dışı bir 
değerlendirilme yapıldığı” iddia edilmişti  

● Federal mahkeme iddiaları reddetti ve Blue 
Origin’in aleyhine karar verdi. Dava hakkında 18 
Kasım günü resmi açıklamaların yapılması 
bekleniyor.
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https://www.donanimhaber.com/jeff-bezos-nasa-ya-actigi-davayi-kaybetti--141211


Diğer

● Japonya, Uçan Araba eVTOL İçin Resmi Olarak 
Onay Verdi.

● Japonya, Dünya’nın ilk uçan araba güvenlik 
sertifikasını verdi. SkyDrive eVTOL elektrikli uçan 
araba, 2025'te uçan taksi hizmeti verecek.
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https://www.chip.com.tr/haber/japonya-ucan-araba-evtol-icin-resmi-olarak-onay-verdigini-duyurdu_97156.html
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Teşekkürler.


