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Öne Çıkanlar



Facebook

Facebook’un Profesyonel Modu Artık Tüm Kullanıcılara Açık

● İlk olarak hayatımıza 2021 yılında giren profesyonel mod 
sadece içerik üreticileri tarafından kullanılabilen, para 
kazanılmasına yardımcı olan bir özellikti. Meta geçtiğimiz 
günlerde yayınladığı blog yazısında bu özelliği artık tüm 
kullanıcıların kullanabileceğini açıkladı.

● Profesyonel mod kapsamında sunulan gelir modelleri ise 
Reels reklam gelirleri, Reels paylaştıkça gelir elde etmenizi 
sağlayan Reels Play bonus programı ve Stars programı.

● Şu an için profesyonel mod kapsamında sunulan Stars ve 
yayın için reklamlar yalnızca seçilen kullanıcılara açılacak. 
profesyonel modu kullananlar abonelik özelliğini de aktif 
edebilecek. Henüz test aşamasındaki özellik, tüm 
kullanıcılara açılmadı. 

3

https://www.facebook.com/creators/expanding-professional-mode-for-profiles


Instagram

Instagram’da Milyonlarca Hesap Askıya Alındı 

● 31 Ekim tarihinde gerçekleşen Instagram 
kesintisinde milyonlarca hesabın askıya alındı. Daha 
önce yaşanan kesintilerde olduğu gibi Instagram, 
Twitter hesabı üzerinden kullanıcılarına konuyu 
araştırdıklarını bildirdi.

● Bu kesinti sonrasında Instagramın en popüler 
hesaplarından biri olan Portekizli Futbolcu Cristiano 
Ronaldo’nun Instagram hesabı 3 milyon takipçi 
kaybetti.
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https://webrazzi.com/2022/10/31/instagram-kesintisinde-milyonlarca-hesap-askiya-alindi/#:~:text=Instagram'%C4%B1n%20en%20pop%C3%BCler%20hesaplar%C4%B1ndan,dile%20getirdi%20ve%20%C3%B6z%C3%BCr%20diledi.&text=Bug%C3%BCn%20ger%C3%A7ekle%C5%9Fen%20Instagram%20kesintisinde%20milyonlarca%20hesap%20ask%C4%B1ya%20al%C4%B1nd%C4%B1.


Twitter

Mavi Tik Artık Paralı

● Twitter’ın başına geçtikten sonra şirketin iş gücünün 
çoğunu kovan Elon Musk, günde 4 milyon dolar civarı 
zarar eden bir şirketin ayakta kalamayacağını söylemişti. 
Elon Musk, Twitter Blue ile hem şirkete hem içerik 
üreticilerine bir gelir yaratmayı hedefliyor.

● Eskiden gerçek hesapların ayırt edilmesinde kullanılan 
mavi tik’e artık Twitter Blue üyesi olanlar direkt olarak 
sahip oluyor. Bu hizmetin Türkiye fiyatı da ortaya çıktı 
ama uygulama henüz Türkiye'de faaliyete geçmedi. Yine 
de akıllı telefonlardaki uygulama ücretleri bölümünden 
Twitter Blue’nun aylık ücretinin 109.99 TL olduğu 
gözüküyor.
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https://www.ntv.com.tr/teknoloji/twitter-turkiyenin-ucreti-belli-oldu-mavi-tik-kac-para,0fk805Tfs0uHpKdYbGmI1g


TikTok

TikTok Alışveriş Özelliği ABD’deki Kullanıcılara Açıldı

● TikTok geçtiğimiz aylarda kullanıcıların 
uygulamadan çıkmadan alışveriş yapmasını sağlayan 
özelliğini tanıtmıştı.

● İlk etapta Birleşik Krallık, Endonezya, Singapur ve 
Vietnam bölgelerinde kullanıma sunulan özellik artık 
ABD’de de kullanıma açıldı.

● Bu özellik işletmeler için faydalı olduğu kadar 
kullanıcılar için de faydalı oluyor. Kullanıcılar, 
platformda karşılarına çıkan içeriklerde gördükleri 
ilginç ürünleri başka bir siteye veya uygulamaya 
gitmeden hızlıca satın alabiliyorlar. 
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https://webrazzi.com/2022/11/14/tiktok-alisveris-ozelligi-abd-deki-kullanicilara-acildi?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle


Google

Google Arama Çubuğuna Yeni Buton Ekliyor

● Google nisan ayında Google Lens sayesinde 
metinleri ve görselleri aynı anda aramayı mümkün 
hale getirmişti. Bu özelliği daha fazla kullanıcının 
kullanmasını sağlamak amacıyla arama çubuğuna 
Google Lens butonu ekliyor.

● Yeni butonun haberini Google'da Arama ve 
Lens'ten sorumlu mühendislik başkan 
yardımcısı Rajan Patel verdi. Google'ın kendi 
logosunun renklerine sahip bu butona 
tıklandığında cihazdan görseli yükleyerek veya 
resmin URL'ini yapıştırarak arama yapılabiliyor.
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https://webrazzi.com/2022/11/02/google-lens-ile-gorsel-aramayi-ana-sayfasina-tasiyor?utm_content=buffer2bad0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Yerli Haberler



Yerli

Yemeksepeti’nin Teslimat Robotu YEBO Kahve Dağıttı

● Yemeksepeti, bu yıl 6-9 kasım tarihlerinde düzenlenen 
Istanbul Coffee Festival’de boy gösterdi. Yıl içinde 
Everyday Roastery markası ile İzmir ve Ankara kahve 
festivallerine katılan Yemeksepeti, yılın üçüncü kahve 
festivalinde teslimat robotu YEBO’yla kahve severlerin 
karşısına çıktı. 

● Yebo bin bardaktan fazla Everyday Roastery kahve 
ikram etti!
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https://www.pazarlamasyon.com/yemeksepeti-nin-teslimat-robotu-yebo-kahve-festivali-nde-kahve-servis-etti


adXclusive confidential and proprietary

Önemli Gelişmeler



Meta

Instagram’dan NFT Adımı

● Web3 yatırımlarıyla ön plana çıkan Meta, bu sefer 
Instagram uygulamasından adım atıyor. Meta 
geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile içerik 
üreticilerin NFT platformda NFT üretip satmasını 
sağlayacağını açıkladı. Üretilen NFT'ler, hem 
Instagram'da hem de Instagram dışındaki 
platformlarda satışa sunulabilecek. 

● Meta özelliği hayata geçirmek için Polygon ile 
ortaklık kurdu. Ayrıca Instagram, Solana blok zincirini 
ve Phantom cüzdanını destekleyecek.
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https://about.fb.com/news/2022/11/new-creators-tools-facebook-and-instagram/


Youtube

YouTube Birçok Yayın Platformunu Bünyesine Katıyor

● YouTube, başka servisler için abonelik satacağı yeni 
bir özellik geliştirmeye başladığını duyurmuştu. 
“Primetime Channels” olarak isimlendirilen özellik ile 
YouTube, 34 yayın platformunu abonelik hizmeti 
kapsamına alıyor.

● “Primetime Channels”ile Paramount+, SHOWTIME, 
STARZ, AMC+, ViX+ gibi yayıncıların sunduğu dizi, 
film ve programlar YouTube’da yer alacak.

● Özellik ilk aşamada sadece ABD’de aktif.
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https://techcrunch.com/2022/11/01/youtube-sells-streaming-subscriptions-with-primetime-channels/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAHNJsvijKsoAFz5TYLaRcG1QmeK9NyQ57U-cwO6Lj7v2-ADLAPB3nK69GgcpBiH82nVvdNoKbPvZnhFHEy8feV17Y04noy2Oe5F_YUGvAKgR1KXPPqLcQOzQDTNrg5f9UIoQ2Iatlsgu-Gl8MJYq43xi31QQyNSuhMd9MbEGzKY-


Google

Google, Alışverişi Kolaylaştıracak Yeni Özeliklerini Duyurdu

● Dünyanın en çok tercih edilen arama motoru Google, arama 
sonucunda gösterdiği alışveriş sekmesine yeni özellikler 
ekleyeceğini duyurdu. Mevcut halinde sadece satıcıları ve 
fiyatları gösteriyor. 

● Gelecek yeni özellikler ile birlikte aranan ürün ile 
ilgili promosyonları ve indirim kuponlarını da gösterecek. 
Yan yana ürünlerin özelliklerini ve fiyatlarını 
karşılaştırabileceğimiz özelliği ise kasım ayı içinde ABD’de 
kullanıma sunulacak.
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https://webrazzi.com/2022/11/02/google-alisveris-aramalari-icin-yeni-ozellikler-getiriyor?utm_content=bufferc205f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


WhatsApp

WhatsApp’ın Yeni Özelliği: Topluluklar

● Yeni güncelleme ile birlikte uygulamaya kullanıcıların 
Android’de sohbetlerin üst kısmından, IOS’ta ise alt 
kısımdan ulaşabilecekleri «Topluluklar» sekmesi geldi. 

● WhatsApp uygulamasında artık Gruplara ek olarak, 
kullanıcılara ve grup yöneticilerine daha fazla kontrol 
imkanı tanıyan Topluluklar özelliği de kullanılabilecek.

● WhatsApp’ın yeni Topluluklar özelliği sayesinde 
WhatsApp içinde büyük topluluklar oluşturulabilecek 
ve topluluğun tamamına gönderilen duyurular kolayca 
okunabilecek. 

● Özellik Telegram’da bulunan Kanallar özelliği ile 
benziyor.
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https://webrazzi.com/2022/11/03/whatsapp-in-yeni-topluluklar-ozelligi-ne-sunuyor?utm_content=buffer07670&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


TikTok

● TikTok’ta Videoları Kaydedenler Artık Görünüyor
● TikTok, artık platformda videoların kimin tarafından 

kaydedildiğini görmemizi sağlayacak bir özelliği 
kullanıma sundu. Önceden, kullanıcılar bir videonun 
kaç kişi tarafından kaydedildiğini görebiliyor ancak 
onu kaydeden kullanıcıları göremiyordu.

● https://www.webtekno.com/tiktok-videolar-kimin-kay
dettigi-gorulebilecek-h129364.html
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Amazon

Amazon Music, Prime Kullanıcıları için Ücretsiz Oldu

● Amazon, müzik dinleme platformu olan Amazon 
Music’i prime kullanıcılarına ücretsiz sunduğunu 
açıkladı. Prime kullanıcıları sadece karışık çal 
özelliğini kullanabilecekler, diğer özellikler için 
ödeme yapmaları gerekiyor. 

● Amazon Music hizmeti henüz ülkemizde aktif 
olmadığı için Türkiye’de kullanılamayacak. 
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https://www.webtekno.com/amazon-music-prime-aboneleri-ucretsiz-h129367.html


Vine

Video Paylaşım Platformu Vine Geri Geliyor!

● Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter 
mühendislerinen Vine'ın koduna yeniden bakmasını 
ve yıl sonuna kadar yeniden yayına almasını istedi.

● 2016 yılında Twitter’ın küçülmeye gitme kararı ile kısa 
video paylaşım uygulaması Vine kapatılmıştı.

● Bu karar öncesi Elon Musk Twitter hesabı üzerinden 
«Vine’ı geri getirelim mi» sorusunu kullanıcılara 
sormuştu. Anket sonucunda ise kullanıcıların %69,6’sı 
«Evet» cevabı vermişti.
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https://digitalage.com.tr/elon-musk-vine-icin-harekete-gecti/


Apple

iPhone 14 Üretimi Sekteye Uğradı

● Çin’de devam eden COVID-19 önlemleri kapsamında 
dünyanın en büyük iPhone fabrikası Foxconn’un da 
bulunduğu Zengju kentinin bir bölgesi 7 günlük 
karantinaya alındı.

● Apple yakın bir zaman önce Çin'deki fabrikalara 
iPhone 14 ve 14 Plus için üretimi durdurma talimatı 
vermişti. Bu kararın arkasında satışlarıyla Apple'ı 
memnun eden iPhone 14 Pro'nun üretiminin 
artırılması vardı. 

● COVID-19 vakalarının artmasıyla Foxconn kapatıldı. 
Foxconn, bu durumda iPhone14 Pro üretimi de 
otomatik olarak durmuş oldu.
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https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/iphone-14-pro-uretimi-durduruldu-2001546


Netflix

Netflix, Spry Fox’’u Satın Aldı

● Geçtiğimiz aylarda 55 yeni mobil oyun üzerinde 
çalıştığını aktaran Netflix, geçtiğimiz 1 yıl içerisinde 
bir çok oyun stüdyosunu bünyesine katmıştı.

● Kısa sürede 5 oyun stüdyosunu bünyesine katmaya 
başaran Netflix, oyun stüdyosu olan Spry Fox’u da 
satın aldı. Satın alma sürecinin detayları 
paylaşılmadı.
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https://about.netflix.com/en/news/cozy-games-developer-spry-fox-joins-netflix


Netflix

Netflix’e Reklamlı Abonelik Geldi

● Uzun süredir konuşalın reklamlı Netflix aboneleği kasım 
ayı itibariyle kullanıma sunuldu. İlk etapta sadece 12 
pazarda kullanıma açılan reklamlı aboneliğin fiyatı ise 
6.99 dolar seviyesinde. Türkiye’de ne zaman kullanıma 
açılacağı veya ₺ cinsinden fiyatının ne olacağı hala belli 
değil.

● Reklamlı abonelik paketinde kullanıcılar bazı içeriklerde 
reklam görmeyecekler fakat çevrim dışı izleme özelliği de 
bulunmuyor.
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https://webrazzi.com/2022/10/14/netflixin-699-dolarlik-reklam-destekli-modeli-1-kasimdan-itibaren-aktif-edilmeye-baslaniyor?utm_content=buffer5530c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


Snapchat

Amazon ve Snapchat’ten İş Birliği

● Amazon ve Snap artırılmış gerçeklik destekli alışveriş 
kapsamında yeni bir iş birliğine imza attı. Sanal ürün 
denemeye (Virtual Try-on) odaklanan bu yeni iş 
birliği sayesinde, kullanıcılar Snapchat'te denedikleri 
ürünü Amazon'da satın alabiliyor.

● Amazon söz konusu deneyimi oluşturmak için 
Snap’in Lens Web Builder aracından faydalandı. 
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https://techcrunch.com/2022/11/02/snap-and-amazon-partner-on-ar-shopping-in-the-snapchat-app-initially-for-eyewear/


NFT

Game of Thrones Karakterleri NFT Oluyor

● HBO tarafından yayınlanan ve 2019 yılında sona eren 
popüler dizi Game of Thrones NFT dünyasına 
giriyor. 

● Sevilen karakterleri metaverse’e taşımaya karar veren 
Warner Bros. Discovery ve HBO, Game of Thrones 
NFT’lerini çıkarmak için popüler NFT platformu Nifty 
ile ortaklık kurdu. NFT koleksiyonuna «Game of 
Thrones: Build Your Realm» adı verildi.
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https://www.pazarlamasyon.com/game-of-thrones-karakterleri-nft-oluyor


Kripto

● Bitcoin için Temassız Ödeme Devri Başlıyor!
● Geçtiğimiz dönem BTC’yi resmi para birimi olarak 

kabul eden El Salvador, kripto varlıkların kullanımını 
arttırmak için attığı adımlara bir yenisini daha ekliyor.

● Bundan böyle El Salvadorlu Bireyler, NFC kart 
okuyucusu bulunan dükkanlarda BTC’lerini «Dokun ve 
Öde» ile harcayabilecek.

● El Salvadorlular, CoinCorner'ın "Bolt Card" adlı yeni 
ödeme kartıyla Bitcoin ve Lightning Network ile 
temassız ödeme gerçekleştirebilecek. İlk olarak mayıs 
ayında duyurulan Bolt Card, 12 Ekim Çarşamba günü 
piyasaya sürüldü.
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https://www.pazarlamasyon.com/bitcoin-icin-temassiz-odeme-devri-basliyor


Mastodon

Yeni Twitter Alternatifi: Mastodon

● Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması sonrası 
platformun geleceği hakkında endişeleri olan 
kullanıcılar alternatif platformlar armaya başlamıştı. 
Alternatif platformlar arasında en çok ilgi gören 
Mastodon’un mikroblog uygulaması oldu. 

● 2016 yılında ortaya çıkan uygulama Twitter’ın 
satımından sonra popüler olmaya başladı. Sosyal 
ağ aylık 1 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

24

https://www.chip.com.tr/haber/mastodon-hizli-yukselisini-surduruyor_154312.html
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