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Öne Çıkanlar



Facebook 

● Facebook’un Hisseleri Bir Gecede %5 Değer 
Kaybetti.

● Dünya genelinde yaşanan Whatsapp, Instagram ve 
Facebook'a erişim sorununun etkisiyle Facebook'un 
hisseleri bir gecede %5'in üzerinde değer kaybetti.
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https://onedio.com/haber/erisim-sorunu-pahaliya-patladi-facebook-hisseleri-yuzde-5-deger-kaybetti-1007353


Instagram 
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● Instagram En Yeni Özelliğini Duyurdu.

● Önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak özellik ile 
Instagram, hizmet kesintisi olduğunda 
kullanıcılarının haberdar olmalarını sağlayacak. 

● Böylelikle Instagram ekibi, kesinti sırasında durumu 
anlamaya çalışan kullanıcılara birinci elden bilgi 
verecek.

https://www.webtekno.com/instagram-coktugu-zaman-bildirim-gonderecek-h116014.html


Twitter
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● Twitter’dan Rekor!

● 4 Ekim günü akşam saatlerinde WhatsApp, Instagram 
ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının 
çökmesinin ardından Twitter en yüksek çevrimiçi 
kullanan sayısına ulaşarak rekor kırdı.

https://www.donanimhaber.com/twitter-rekor-kirdi--139877


Telegram
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● WhatsApp’ın Çökmesi Telegram’ı Uçurdu.

● Telegram kurucusu Pavel Durov, Facebook 
hizmetlerinin çöktüğü 4 Ekim gecesi Telegram’ın 70 
milyon yeni kullanıcı kazandığını duyurdu.

https://www.webtekno.com/telegram-70-milyon-kullanici-kazandi-h115767.html
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Yerli Haberler



HBO

8

● HBO Max Türkiye’ye Geliyor! Tarih Açıklandı.

● WarnerMedia, HBO Max'in 2022'de Türkiye'de 
yayına başlayacağını resmen duyurdu.

https://www.donanimhaber.com/hbo-max-ne-zaman-turkiye-ye-gelecek-resmi-aciklama--139897


Turkcell
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● BİP Kullanıcıları Uygulamanın Son Güncellemesi ile 
Durum Özelliğine Kavuştu.

● BİP kullanıcıları artık fotoğraf ve videolarını 
"Durum" menüsüne tıklayarak paylaşabilecek, 
paylaşılan durumları izleyebilecek.

https://www.donanimhaber.com/turkcell-bip-te-durum-donemi--139758


Diğer

● Türkiye Kart Geliyor!

● Bütün Türkiye için tek bir ulaşım kartı devri başlıyor. 
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten 12. Ulaştırma ve 
Haberleşme Şurası'nda Türkiye Kart uygulaması 
hakkında konuştu.

● Bu uygulamayla bütün Türkiye'de tek ulaşım kartı 
kullanılabileceğinin müjdesi verildi.
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https://www.donanimhaber.com/turkiye-kart-ile-ilgili-merak-edilenler--140124
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Önemli Gelişmeler



Instagram
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● Instagram’da Saatlerini Harcayanlar Artık Uyarıyla 
Karşılaşacak.

● Facebook’un üst düzey yöneticilerinden Nick Clegg 
Instagram hakkında yeni açıklamalarda bulundu. 

● Yaptığı açıklamada, Instagram’da saatlerini 
harcayan kullanıcılara "mola ver" uyarısı 
gönderecek yeni bir güncelleme üstünde 
çalıştıklarını belirtti.

https://www.webtekno.com/instagram-kullanicilara-birak-su-telefonu-diyecek-h115994.html


Facebook

13

● Facebook’un Çöktüğü Gece 1,5 Milyon Kişinin 
Verileri mi Çalındı Tartışmasına Yanıt Geldi. 

● Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Facebook çöküntüsü 
sırasında, ünlü bir hacker sitesinde 1,5 milyar 
kullanıcının verilerinin satışa çıkarıldığı iddia 
edilmişti. Çalınan verilerin isim, soyisim, e-posta 
adresi, konum, cinsiyet, telefon numarası ve 
kullanıcı adı gibi bilgileri içerdiği belirtildi.

● Herkes tarafından konuşulan hack olayı hakkında 
dünyanın en büyük hacker grubu Anonymous 
tarafından açıklama yapıldı. Twitter hesabından 
açıklama yapan grup, iddiaların aslını 
yansıtmadığını söyledi.

https://shiftdelete.net/1-5-milyar-facebook-kullanicisinin-verileri-calindi-mi-anonymous-acikladi


Twitter
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● 21 Nisan 2021'de duyurduğu “İşletmeler için 
Profesyonel Profil” özelliğine şimdi bütün 
işletmelerin başvuru yapabileceğini duyurdu.

● Beta sürümü yeni sonlanan özellik, tüm 
kullanıcıların işletmeleri için profesyonel hesaba 
geçiş yapmalarını sağlıyor.

● Twitter’ın yayınladığı formu doldurarak profesyonel 
hesaba geçiş yapmak için başvuru yapılabilecek.

https://www.searchenginejournal.com/twitter-professional-profile/422153/#close


YouTube
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● YouTube Canlı Otomatik Altyazı Özelliği Artık Tüm 
Kanallarda Kullanılabilecek.

● Daha önceden sadece 1000’den fazla abonesi olan 
belirli kanallar için beta sürümü kullanılabilen 
özellik, yeni gelecek güncelleme sayesinde artık 
tüm kanallarda kullanılabilecek.

● Canlı otomatik altyazılar, canlı yayın sırasında 
konuşmaların aynı anda ekranda alt yazı olarak 
görünmesini sağlıyor.

https://www.searchenginejournal.com/youtube-rolls-out-automatic-live-captions-to-all-channels/422473/


Google 
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● Google Haritalar’da Konum Bulmak Artık Daha 
Kolay Olacak.

● Google, gerçekleştirdiği Search On 2021 
etkinliğinde Haritalar uygulaması için yenilikler 
duyurdu.

● Haritalar uygulamasında yapılan yenilikler 
sayesinde isimsiz sokaklar ve bulunamayan adresler 
için yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları yeni 
adresler üretebilecek. 

https://www.webtekno.com/google-haritalar-eksik-yollar-uzerinde-calisiyor-h115548.html


Google 
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● Teknoloji Devi Google’dan İkinci Kripto Atağı.

● Geçtiğimiz aylarda Google Pay ödeme platformuna 
CoinBase ön ödemeli kartlarını dahil ederek dolaylı 
yoldan Kripto paraları destekleyen Google, bu kez 
önemli borsalardan birisi olan Bakkt ile ortaklık 
yapıyor.

● Bakkt’ın Visa tabanlı ön ödemeli kartları bundan 
böyle Google Pay üzerinden kullanılabilecek.

https://www.donanimhaber.com/google-ve-bakkt-ortaklik-yapiyor--140195


Google 
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● Google Ads’in Yeni Bütçe Raporlarıyla Kampanya 
Harcamaları Daha Kolay Anlaşılacak.

● Geçtiğimiz dönemlerde birçok reklamveren Google 
Ads’in bütçe planlamasının anlaşılması zor 
olmasından şikayetçiydi. 

● Yeni gelen güncelleme ile Google Ads üzerinden 
ay sonu ne kadar ödeneceğini ve harcama 
sınırlarının nasıl etkileneceğini anlamak kolaylaştı. 
Artık daha kolay bir şekilde Google Ads’in 
arayüzünde işlem yapılabilecek. 

https://support.google.com/google-ads/answer/11202082?hl=en


TikTok
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● TikTok’tan NFT Hamlesi.

● TikTok ve Immutable X platformunun ortaklığı ile 
sosyal ağa en çok katkı yapan 6 içerik üreticisi için 
hazırlanan NFT koleksiyonu satışa sunuluyor.

https://www.donanimhaber.com/tiktok-nft-koleksiyonu-geliyor--139791


Telegram 
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● Telegram’ın Son Güncellemesi ile Uygulamaya Yeni 
Özellikler Eklendi.

● Telegram son güncellemesi ile beraber 
kullanıcılarına interaktif emojiler, sohbet temaları ve 
grup mesajları için okundu bildirimlerinin 
gösterilmesi özelliğini sunuyor.

https://www.teknoblog.com/telegram-yeni-guncellemesiyle-sohbet-temalari-sunuyor/


Clubhouse
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● Clubhouse'a Konuşmaları Kaydetme Özelliği 
Geliyor.

● Clubhouse'un yeni özelliği "Replays" sayesinde 
kullanıcılar bir odada gerçekleşen oturumu artık 
kayıt altına alabilecek. Konuşmaları, profillerine ya 
da kulübe kaydedebilecekleri gibi cihazlarına da 
indirebilecekler.

https://webrazzi.com/2021/10/01/clubhouse-a-konusmalari-kaydetme-ozelligi-geliyor


Clubhouse
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● Clubhouse Yeni Bir Özellik Test Ediyor

● Şu an test aşamasında olan "Waves" özelliğiyle 
kullanıcılar, arkadaşlarını bulundukları sohbete el 
şeklindeki düğme aracılığıyla davet edebilecekler.

https://www.donanimhaber.com/clobhouse-da-waves-ozelligi-ile-sohbete-daha-hizli-baslanabilecek--139144


Amazon
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● Steam Rakibi Oyun Platformu Geliyor

● Twitch’in hack’lenmesi, Amazon’un üzerine çalıştığı 
yeni platformu "Vapour"u ortaya çıkardı. Sızdırılan 
kaynak kodlarından anlaşıldığı kadarıyla bu yeni 
proje Steam’a büyük bir rakip olacak.

https://www.webtekno.com/amazon-steam-rakibi-oyun-platformu-geliyor-h115791.html


Netflix
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● Squid Game Dizisinde Gösterilen Telefon Numarası 
Gerçek Çıktı.

● Son dönemin popüler dizisi Squid Game, tüm 
dünyada olduğu gibi Güney Kore’de de olay 
yarattı. Dizide yer alan bir telefon numarasının 
gerçek olduğunun ortaya çıkmasıyla beraber 
numara sahibinin günde en az 4.000 arama aldığı 
açıklandı. Devlet Başkanı adayı Huh 
Kyung-young’un, numarayı satın almak için 85 bin 
dolar teklif ettiği söyleniyor.

https://www.webtekno.com/squid-game-telefon-numarasi-gercek-cikti-h115532.html


Snapchat
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● Snapchat’ten İşitme Engelli Bireyler için Sevindirici 
Haber.

● Yeni güncelleme ile kullanıcıları arasındaki 
farkındalığı arttırmak isteyen Snapchat, uygulamaya 
işaret dilini getiriyor.

https://shiftdelete.net/snapchat-isitme-engelli-kullanicilari-sevindirecek
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Teşekkürler… 


