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Öne Çıkanlar



Instagram

Instagram’a Yapay Zeka Desteği

● Instagram tarafından yapılan bir açıklamaya göre, 
şirket genç kullanıcıların yaşlarını belirlemek için 
yapay zekaya başvuracak. Uygulamada hesap 
açabilmek için yaş alt sınırının 13 olduğunu, 13 ila 17 
yaş arasındaki gençlerin yaşlarına uygun olmayan 
içeriklere maruz kalmamaları için yaş belirleme 
seçeneğinin eklendiğini belirten Instagram, yaş 
alanını düzenlemek isteyen kişilerin 18 yaşından 
büyük olduklarını belirtmeleri halinde onlardan 
video selfie çekmelerini isteyecek.

● Çekilen videolar Yoti adlı biyometrik ve kimlik 
teknolojileri üreten bir İngiliz şirketi tarafından 
geliştirilen yapay zekâ tarafından incelenecek. 
Instagram, bu incelemenin sadece yaş belirlemede 
kullanılacağını belirtiyor.
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https://gizmodo.com/instagram-rolls-out-face-recognition-for-teen-age-verif-1849101628


Instagram

Instagram’da İçerik Oluşturucularına Özel Alan Geliyor

● Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram için 
"Creator Market" (İçerik Oluşturucusu Mağazası) 
özelliği üzerinde çalıştıklarını duyurdu. 

● Yeni özellik İçerik oluşturucularına keşfedilebileceği, 
markalarla bağlantı kurabileceği ve platformda 
ödeme alabileceği özel bir alan oluşturuyor.

● Hali hazırda TikTok'ta bulunan benzer özellik 
markaların ve içerik oluşturucularının uygulamadan 
ayrılmak zorunda kalmadan birbirleri arasında 
iletişim kurmasına olanak sağlıyor.
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https://www.facebook.com/creators/expanding-ways-creators-earn-money-on-facebook-and-instagram


Twitter

Twitter ve Shopify İşbirliğine Gidiyor

● Yeni yayınlanan Twitter eklentisi sayesinde Shopify 
kullanıcıları, Twitter hesaplarını Shopify hesapları ile 
entegre edebilecek ve ardından Twitter’ın Shop 
modülü üzerinde mağaza oluşturabilecek.

● Bu eklenti ile kullanıcıların Shopify profiline eklenen 
ürünler Twitter profillerinde de görülebilecek. 
Eklenti, mağazaları otomatik olarak güncelleyecek.

● Geçmişte bir kez daha Shopify ile iş birliğine giden 
Twitter, tweet’lere “satın al” tuşunu eklemişti fakat 
bu özelliğin yeterince rağbet görmemesi üzerine 
2017 yılında kaldırmıştı.
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https://twitter.com/Shopify/status/1539610294497976320


Google

Google Hesabıyla Devam Et Seçeneği Kaldırılıyor

● İnternet kullanıcılarının yeni bir internet sitesi için 
kayıt oluştururken hem kolaylık hem de zaman 
tasarrufu sağlayan “Google hesabıyla devam et” 
seçeneği kalkıyor.

● Google, hesap bilgilerinin ele geçirilmesi sebebiyle 
başka sitelerde oturum açma hizmetini devre dışı 
bıraktı.

● Artık Google hesabı aracılığıyla üçüncü taraf 
uygulamaları kullanmak isteyenler “Uygulama 
Şifreleri” özelliğini aktifleştirerek iki faktörlü kimlik 
doğrulama yapacaklar.
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https://www.webtekno.com/google-hesabi-oturum-acma-devri-sona-erdi-h124955.html


Whatsapp

WhatsApp Gruplar için Beklenen Özellik Geldi

● WhatsApp, kullanıcıların bir grup aramasında belirli 
kişileri sessize almasına veya mesaj göndermesine 
olanak tanıyan yeni özelliğini duyurdu.

● Görüşme sırasında, katılımcılar bir kişinin ekran 
dışında görüşmeye katıldığını gösteren bir gösterge 
görecek ve bu WhatsApp’ın artık büyük toplantılar 
için bir alternatif olabilmesini sağlayacak.

● WhatsApp Head’i Will Cathrt yaptığı açıklamada 
arama sırasında herhangi birinin sesini kapatma 
seçeneğinin yalnızca aramayı yapan kişiyle sınırlı 
olmadığı, diğer katılımcıların da arama sırasında 
herhangi birinin sesini kapatabileceğini belirtiliyor.
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https://twitter.com/wcathcart/status/1537510784539820032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1537510784539820032%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwebrazzi.com%2F2022%2F06%2F20%2Fwhatsapp-kullanicilari-grup-sohbetleri-sirasinda-belirli-kisileri-sessize-alabilecek%2F
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Yerli Haberler



Kripto

Gate.io Türkiye’de

● Çin merkezli kripto para borsası Gate.io, resmi olarak 
Türkiye’ye giriş yaptı. Spot işlemlerde dünyada 6. 
sırada yer alan ve 190'ın üzerinde ülkede faaliyet 
gösteren kripto para borsası, 2013 yılından bu yana 
10 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. 

● Gate.io, geçtiğimiz hafta itibariyle Türkiye Genel 
Müdürü olarak Kafkas Sönmez’i atadı.
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https://www.pazarlamasyon.com/gate-io-turkiye-pazarina-adim-atti


Hepsiburada

Hepsiburada’da Premium Üyelik Dönemi Başlıyor

● Hepsiburada, Amazon gibi bir Premium üyelik 
sunacağını açıkladı. 9,99 TL olacak olan Premium 
üyelik ücretsiz kargo, BluTV aboneliği, ücretsiz 
kapıda iade, öncelikli çağrı merkezi erişimi ve 
ücretsiz mobilya montajı hizmetleri sunacak. Paketle 
birlikte ayrıca %3’lük bir Hepsipapel kazancı da 
tanımlanacak.
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https://www.log.com.tr/ozel-ayricaliklari-ile-hepsiburada-premium-hizmeti-ortaya-cikti/


Gittigidiyor

GittiGidiyor Kapanıyor

● 2011 yılında ABD merkezli online pazar yeri eBay 
tarafından satın alınan GittiGidiyor için yolun sonu 
geldi. GittiGidiyor ile ilgili önemli bir açıklama 
paylaşan eBay, operasyonların durdurulacağını açıkladı. 
eBay tarafından aktarılan bilgilere göre bu karar, 
pazardaki rekabet dinamikleri incelenerek stratejik 
olarak alındı.

● Paylaşılan bilgilere göre satıcılar platformda yeni 
ürünler listeleyemeyecek. 18 Temmuz tarihine kadar 
alım işlemleri devam edecek. GittiGidiyor kullanıcıları, 5 
Eylül 2022 tarihine kadar ise "Hesabım" sayfalarına 
erişebilecekler.
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https://webrazzi.com/2022/06/20/gittigidiyor-20-yili-asan-yolculugun-sonuna-geldi/


Diğer

Türkiye ticaretinin 137 yıllık tarihi dijital arşive aktarıldı

● İstanbul Ticaret Odası, 1885 yılından günümüze 
yayınladığı Osmanlıca, Fransızca, Almanca, İngilizce 
tüm gazete ve dergileri İstanbul Ticaret Gazetesi Dijital 
Arşivi adıyla ücretsiz olarak internette kullanıma sundu. 

● Ticaret hayatının 137 yılına şahitlik eden İstanbul Ticaret 
Gazetesi Dijital Arşivi’nin (İTGA) yer 
aldığı arşiv.ito.org.tr‘nin tanıtım toplantısı İTO’nun 
Eminönü’ndeki Merkez Binasında gerçekleştirildi

● İTO Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı konuşmada, 
"İstanbul Ticaret Gazetesi Arşivi projemizle sadece 137 
yıllık gazetemizi değil, aynı zamanda Türk iktisat tarihini 
de elektronik ortama aktarmış oluyoruz. Artık tam 318 
ciltlik İTO gazetesi, 185 bin adet imaj, 6 bin 500 süreli 
yayınımız, bütün araştırmacılarımıza bir tuş kadar 
yakın." ifadelerini kullandı.
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https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-ticaretinin-137-yillik-tarihi-dijital-arsive-aktarildi/2620806
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Önemli Gelişmeler



Metaverse
Metaverse 2030 Yılına Kadar 5 Trilyon Dolara Ulaşabilir

● Uluslararası yönetim danışmanlık firması McKinsey & 
Company, mevcut metaverse kullanıcılarının 
motivasyonları, alışkanlıkları ve metaverse'ten 
beklentileri hakkında bilgi edinme amacıyla, 
Asya-Pasifik, Avrupa ve ABD'deki 3400'ü aşkın tüketici 
ve üst düzey yöneticiyle bir anket gerçekleştirdi. Bu 
araştırmayla, metaverse'ün gelecek vadeden 
potansiyelini, metaverse yatırımlarının tetikleyicilerini, 
tüketiciler ve B2B şirketleri için potansiyelini ortaya 
çıkarmak amaçlandı. 

● Araştırmaya göre, risk sermayesi ve özel sermaye 
şirketleri metaverse'e 120 milyar dolardan fazla yatırım 
yaptı. Geçen yıl yapılan toplam yatırım ise 57 milyar 
dolardı. Yani şimdi bile yatırım miktarı 2 kattan fazla 
artmış durumda. 

● Yine araştırmadan çıkarılan bulgular incelendiğinde, 
metaverse'ün 2030 yılına kadar 5 trilyon 
dolara ulaşabileceği öngörülüyor. 
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https://webrazzi.com/2022/06/16/metaverseun-2030-yilina-kadar-5-trilyon-dolara-ulasabilecegi-dusunuluyor/#:~:text=1%201-,McKinsey%20%26%20Company%20taraf%C4%B1ndan%20yap%C4%B1lan%20yeni%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmaya%20g%C3%B6re%20metaverse'%C3%BCn%202030,milyar%20dolar%20de%C4%9Ferinde%20oldu%C4%9Fu%20belirtiliyor.


Meta

Facebook Pay, Meta Pay Oldu

● Facebook Pay, kullanıcılarının Facebook üzerinden 
ödeme yapmasını yada para almasını sağlıyordu. 
Geçtiğimiz günlerde Meta, internet sitesi 
üzerinden Facebook Pay altyapısını güncellediğini ve 
ismini Meta Pay olarak değiştirdiğini duyurdu.

● Facebook Pay’in hali hazırda sunduğu tüm özellikleri 
yerine getirecek olan Meta Pay, metaverse 
teknolojilerini destekleyecek ve metaverse'te 
kullanılacak bir dijital cüzdan olacak.

● Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Meta Pay ile ilgili 
yaptığı açıklamada müziklerden sanal etkinliklere 
kadar her şeyde Meta Pay'in kullanılabileceğini ifade 
ediyor. 
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https://about.fb.com/news/2022/06/introducing-meta-pay/
https://about.fb.com/news/2022/06/introducing-meta-pay/


Meta

Meta Avatarlar için Yeni Giyim Mağazasını Duyurdu

● Mark Zuckerberg Facebook'ta paylaştığı bir gönderi 
ile, kullanıcıların avatarlarına kıyafet satın almasına 
olanak tanıyacak sanal bir giyim mağazası açacağını 
duyurdu. Şirketin metaverse adımlarının bir parçası 
olan mağazanın adı Avatars Store olacak. Mağaza 
Facebook, Instagram ve Messenger'da yer alacak.

● İlk etapta ABD, Kanaca, Tayland ve Meksika 
kullanıcılarına açılan dükkanda Zuckerberg, 
Balenciaga, Prada ve Thom Browne tasarımı dijital 
giyim ürünleri olacak. Dijital giyim ürünleri için ücret 
ödemeyi tercih etmeyen kullanıcılar, ücretsiz 
seçeneklere de sahip olmayı sürdürecek. 
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https://webrazzi.com/2022/06/20/meta-avatarlar-icin-yeni-dijital-giyim-magazasini-duyurdu?utm_content=buffer98055&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


Facebook

Facebook Grupların Tasarımı Değişti

● Facebook, Gruplar özelliği için yeni bir tasarım 
yayınladı. Küçük bir kullanıcı kitlesiyle test edilen 
yeni tasarımdan gelen görüntüler Gruplar 
özelliğinin büyük bir değişimden geçeceğini 
gösteriyor.

● Yeni güncellemede en çok göze çarpan şey ise 
Discord benzeri «Sesli Konuşma Kanalları» oldu. 
Ayrıca renkler ve ara yüz tasarımının Discord’a çok 
benzemesi eleştirilen noktalardan biri oldu.
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https://www.engadget.com/facebook-groups-discord0audio-channels-test-190046758.html


Twitter

Twitter’dan İşletmeler için Adım

● İşletmelere yönelik yeni özellikler ekleyen Twitter, 
yeni bir özellik daha yayınladı.

● Twitter, işletme sahiplerinin profillerine konum ve 
mesai saatlerini eklemesine imkan veren Location 
Spotlight isimli özelliğini kullanıma sundu. Özelliğin 
konum verilerini Google ile paylaştığı ortaya çıktı.

● Özellik şimdilik sadece ABD, Kanada ve 
Avustralya'da kullanıma sunuldu
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https://business.twitter.com/en/help/account-setup/professional-accounts.html?ref=os-tw-ao-gbl&utm_source=tw&utm_medium=os&utm_campaign=ao


Twitter

Twitter Floodları Ortadan Kaldıracak Yeni Özelliğini 
Duyurdu

● Yeni yayınlanan Notlar özelliği, kullanıcıların 
istedikleri kadar uzun metinler oluşturabilmesine 
olanak sunuyor. Metinlere ek olarak tweetler, 
fotoğraflar, GIF’ler ve videolar da eklenebiliyor.

● Twitter’da bilgi paylaşımını kolaylaştırmasını sağlayan 
özellik ayrıca yazılan bu uzun yazıların daha kolay 
erişilebilmesine de olanak sağlıyor.

● Twitter bu hamlesiyle platformun yıllardır sahip 
olduğu ‘flood’ kültürünün değişimine neden olacak.
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https://help.twitter.com/tr/using-twitter/notes


Google

Google’dan Apple’a Drake’li iMessage Çağrısı

● Google RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) sistemini 
desteklemesi için Apple’a çağrıda bulunmaya devam 
ediyor. Bu sefer ise Android’in resmi Twitter 
hesabından Drake’in Text Green şarkısı ile çağrısını 
yaptı.

● Google uzun bir süredir Apple’ın iMessage’ın yedeği 
olarak RCS’i kullanmasını talep ediyor ve her iki 
platformda da multimedya gönderiminin 
sağlandığını fakat iki platform arasında herhangi bir 
köprü bulunmadığını vurguluyordu. 
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https://twitter.com/Android/status/1538308158510157824?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538308158510157824%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.marketingturkiye.com.tr%2Fhaberler%2F24-saatin-gundemi-pringles%2F


Google

Google Ads’ten Teşhis Kontrolleri İçin Yeni Güncelleme

● Google Ads en son güncellemesi ile beraber, teşhis 
kontrolleri sırasında bulunan sorunları vurgulayan 
Insights sayfasına yeni bir veri seti sunmaya başladı.

● Yenilenen Insights sayfasıyla beraber Google Ads, hesap 
durumu, faturalandırma durumu, politika incelemesi, 
dönüşüm izleme, kampanya bütçesi, teklif stratejisi, 
hedefi kampanya durumu ve reklam gücü analizlerinin 
ayrıntılı bir dökümünü reklamveren ile paylaşacak.
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https://www.searchenginejournal.com/google-ads-rolls-out-diagnostic-insights/456864/#close


Microsoft

Windows 98’e Yıllar Sonra Güncelleme Geldi

● Windows 98 yaklaşık 20 yıldır günlük hayatta 
kullanılmadığı için uzun zamandır güncelleme 
almıyordu. Ancak Windows 98, uzay görevlerinde 
ve uzaya yıllar önce gönderilmiş araçlarda hâlâ 
kullanılıyor. 

● Bu sebeple, Avrupa Uzay Ajansı’nın 19 yıl önce 
Mars’ta su aramak için gönderilen robotu, 19 yıldan 
sonra Windows 98 işletim sistemi için yeni bir 
güncelleme aldı. 

● Avrupa Uzay Ajansı, gelen Windows 98 
güncellemesinin uzay aracının Mars’ı ve uydusu 
Phobos’u daha ayrıntılı seviyelerde incelemesini 
sağlayacağını söyledi.

22

https://www.techradar.com/news/mars-probe-running-windows-98-receives-software-update-after-two-decades


Twitch

Twitch Anlık İzleyici Rekoru Kırıldı 

● Twitch’te en son anlık izleyici rekorunu TheGrefg 
nickine sahip yayıncının anlık 2 buçuk milyon izlenme 
ile kırdığı rekor tekrar kırıldı. 

● Ibai isimli ünlü yayıncı, La Velada Del Año II isimli 
etkinlikte çeşitli başka içerik üreticileriyle birlikte 
müzik performansı eşliğinde bir ringin içerisinde 
boks yapıyordu. Kendisi bu etkinlik 
sırasında Twitch’in anlık izleyici rekorunu, yayınını 
aynı anda 3,3 milyon kişinin izlemesi ile, kırdı.
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https://twitter.com/Twitch/status/1540840660852408320?s=20&t=cpLcgtCdOyl04lFDRd_Xjw


Netflix

Netflix’te Reklamlı Abonelik Dönemi Başlıyor

● Abone sayısında düşüş yaşayan Netflix, reklamlı 
abonelik özelliğini duyurdu. Hollywood Reporter’a 
açıklamada bulunan Netflix CEO’su Ted Sarandos, 
platformda ilk kez reklam göstermeye 
başlayacaklarını söyledi. 

● Sarandos, “normal abonelik fiyatlarından “daha 
ucuz, reklam destekli” seçenek yolda” dedi. Netflix 
daha öncesinde reklam fikrine izleme deneyimini 
olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle sıcak bakmıyordu 
fakat Sarandos’a göre, platformdan kaçan binlerce 
kullanıcı için reklam görmek artık sorun değil.
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https://www.beyazperde.com/haberler/filmler/haberler-102368/


Firefow

Firefox Son Güncellemesi ile Çerez Engelleyicisini 
Geliştirdi.

● Yeni güncelleme ile, Firefox çerez engelleyicisi tüm 
çerezleri çerezi ayarlayan web sitesine özel bir 
“cookie jar” ile sınırlıyor. 

● Bir web sitesi tarafından ayarlanan herhangi bir 
çerez, bir kullanıcı o siteden ayrılıp başka bir web 
sitesini ziyaret ettiğinde devre dışı bırakıyor. Bu 
sayede sitelerin site ziyaretçilerine daha iyi 
deneyimler sunmasına yardımcı oluyor ve analitik 
verileri toplamasına olanak tanıyor.
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https://www.searchenginejournal.com/firefox-total-cookie-protection-blocks-creepy-ad-trackers/454267/#:~:text=Mozilla%20announced%20that%20it%20is,users%20from%20site%20to%20site


Kripto

UberEats ve DoorDash’te Kripto Dönemi Başlıyor

● Kripto ile ödeme hizmeti sunan Bitpay tarafından 
yapılan açıklamada, kullanıcıların artık UberEats ve 
DoorDash ödemelerinde kripto para birimlerini 
kullanabilecekleri duyuruldu. 

● Şirket, Uber Eats ve DoorDash’in şimdilik doğrudan 
kripto ödemeleri kabul etmediğini ancak ilerleyen 
süreçte servislerin doğrudan kripto ödemeleri kabul 
etmesi için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
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https://www.btchaber.com/ubereats-ve-doordash-bitcoin-odeme-imkani-sunuyor/


Kripto

TAG Heuer, NFT özellikli akıllı saatini duyurdu

● İsviçreli lüks saat markası TAG Heuer, 
blokchain ve NFT temalı akıllı saatini tanıttı. Ünlü saat 
markasının Ledger ile yapığı işbirliği sonucu ortaya 
çıkan Connected Calibre E4 modeli, 
müşterilerin NFT koleksiyonlarını, doğrulanmış bir 
sahiplik kanıtıyla, TAG Heuer Connected saatlerinde 
sergilemelerini mümkün kılıyor.

● MetaMask ve Ledger Live gibi kripto cüzdanlarına 
bağlanabilen modelin sahipleri, saatlerine birden 
fazla NFT ekleyebilecek ve bu NFT'leri arka plan 
olarak ayarlayabilecekler.
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https://www.tagheuer.com/int/en/tag-heuer-connected-calibre-e4/nft-and-photo-viewer.html


adXclusive confidential and proprietary

Teşekkürler… 


