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Öne Çıkanlar



Metaverse 

● Tüm Dijital Ortamların Birleştiği Sanal Bir Evren: 
Metaverse

● Facebook, şirket ismini «Meta» olarak 
değiştirdikten sonra «Metaverse» olarak bilinen 
karma evrene büyük bir yatırım yapacağını 
duyurdu. Peki herkesin merak ettiği Metaverse 
nedir? 

● WEB 3.0 ile birlikte, insanlar dijital platformlar 
yoluyla çevrimiçi olarak birbirleriyle iletişim 
kurabiliyorlar. Ancak Metaverse fikri, insan 
etkileşimlerinin boyutunu bundan çok daha farklı 
bir yere taşımayı planlıyor. Metaverse sayesinde 
insanlar, sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik 
yoluyla dijital bir evren içinde bulunacaklar.
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https://www.donanimhaber.com/metaverse-nedir-gelecek-burada--140595


Meta 

● Akademisyenler Meta’ya Sosyal Medyanın Etkileri 
Hakkında Şeffaf Olma Çağrısı Yaptı

● Instagram, Facebook ve WhatsApp’ın çatı şirketi 
Meta’yı Oxford Üniversitesi akademisyenleri sosyal 
medyanın çocukların ve ergenlerin akıl sağlığını 
nasıl etkilediği araştırmaları konusunda daha şeffaf 
olmaya çağırdı.
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https://www.webtekno.com/akademisyenler-meta-acik-mektup-seffaf-olun-h118199.html


Instagram 

● Instagram Artık «Ara Ver» Bildirimi Yollayacak

● Gençleri ve çocukları korumak için hizmet 
politikalarında değişikliğe giden Instagram, hiç ara 
vermeden çok vakit harcayan kullanıcılarına «ara 
ver» uyarısı gönderecek.
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https://tr.sputniknews.com/20211207/instagram-kullanicilarina-ara-verin-diyecek-1051531902.html


Twitter 

● Twitter’ın Ceo’su Jack Dorsey Görevini Bıraktı

● Twitter’ın kurucularından ve aynı zamanda Ceo’su 
olan Jack Dorsey istifa etti. Yerine şirketin teknoloji 
sorumlusu Parag Agrawal geçti.
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https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59466049
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Yerli Haberler



Siber Güvenlik 

● İngiltere’den Türkiye’ye Siber Güvenlik Alanında 
Müttefiklik Teklifi Yapıldı

● İngiltere Savunma ve Güvenlik Fonu başkanı Olga 
Maitland, Siber güvenlik konusunda Türkiye ile 
müttefik olmaya hazır olduklarını açıkladı.

8

https://www.yenisafak.com/dunya/ingiltereden-kritik-turkiye-mesaji-muttefik-olmaya-haziriz-3724780


Diğer

● TOGG CES 2022’de Dünyanın Karşısına Çıkacak

● Türkiye’nin elektrikli otomobil projesi olan TOGG, 
5-8 ocak arasında Las Vegas’ta düzenlenecek olan 
CES 2022 Teknoloji fuarında yer alacaklarını 
açıkladı.
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https://www.donanimhaber.com/turkiye-nin-otomobili-ces-2022-de-dunya-vitrinine-cikacak--142322
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Önemli Gelişmeler



Metaverse

● Sony 4K Sanal Gerçeklik Gözlüğü Geliştirdiğini 
Duyurdu

● Son dönemde çok konuşulan Metaverse için 
Sony’den atak geldi. 4K ve 8K çözünürlük kalitesini 
sunacak olan sanal gerçeklik başlığının prototipini 
yayınladı.
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https://uploadvr.com/sony-4k-oled-microdisplay/


Metaverse

● Nvidia GauGan ile Kelimeler Gerçekçi Görsellere 
Dönüşüyor

● Basit çizimleri gerçekçi görüntülere 
dönüştürmesiyle kendisinden bolca bahsettiren 
GauGan, Metaverse’e uyumluluk kapsamında yeni 
sürümü ile artık kelimeleri de gerçekçi görüntülere 
dönüştürmeye başladı.
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https://blogs.nvidia.com/blog/2021/11/22/gaugan2-ai-art-demo/


WhatsApp 

● WhatsApp Süreli Mesajlar Özelliği İçin Yeni 
Güncelleme Yayınladı

● WhatsApp, kullanıcıların tüm bireysel sohbetler için 
süreli mesajlar özelliğini otomatik olarak 
aktifleştirme özelliğini kullanıma sunuyor.
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https://blog.whatsapp.com/more-control-and-privacy-with-default-disappearing-messages-and-multiple-durations/?lang=en


Google
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● Gmail’e Sesli Ve Görüntülü Arama Yapma Özelliği 
Eklendi

● Google tarafından paylaşılan bilgilere göre 
Gmail'in mobil uygulamasına sesli ve görüntülü 
arama yapma özelliği eklendi.

● Eklenen yeni özellik ile birlikte Gmail kullanıcıları, 
mobil uygulama içinde yer alan Google 
Chat kısmından bağlantılarını sesli veya görüntülü 
olarak arayabilecekler.

https://webrazzi.com/2021/12/07/gmail-uygulamasina-sesli-ve-goruntulu-arama-yapma-ozelligi-eklendi


Google
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● Google Ads Siyasi İçerik Politikalarını Güncelledi

● Google, mevcut bazı seçim reklamları 
dokunulmazlığını sona erdirdiğini ve yeni seçim 
reklamları sunma seçenekleri eklediğini duyurdu.

● Doğrulama gereksinimlerini değiştiren Google, 
yeni içerik politikaları ve reklamveren doğrulamaları 
olmak üzere iki yeni politika güncellemesi yayınladı.

https://searchengineland.com/google-ads-updated-political-content-policies-376899


Google
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● Performans Max Kampanyalarını Artık Tüm Reklam 
Verenler Kullanabilecek

● Google Ads kanallarında daha iyi sonuçlar elde 
etmenize yardımcı olacak Performance Max tüm 
kullanıcıların kullanımına sunuldu.

https://blog.google/products/ads-commerce/performance-max/


Google
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● PrestaShop Kullanıcıları Ürünlerini Artık Google’da 
Görüntüleyebiliyor

● PrestaShop Essentials paketinin yeni bir eklentisi 
olan "Google ile PrestaShop Pazarlama", Fransa'da 
ve Alışveriş kampanyalarının sunulduğu ülkelerde 
kullanıma sunuldu. 

● Bu sayede artık, 300.000 PrestaShop satıcısının 
ürünlerini yalnızca birkaç tıklamayla Google'da öne 
çıkarmasına olanak tanınıyor.

https://www.blog.google/products/shopping/prestashop-merchants-can-now-display-their-products-google/


Google
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● Google, YouTube UK Ads Leaderboard’da 2021 
Christmas Dönemindeki En Çok İlgi Çeken 
Reklamları Yayınladı

● Kullanıcıların her ay en çok izlemeyi tercih ettiği 
reklamların gösterildiği YouTube Ads Leaderboard, 
UK Hesabında 2021 Christmas dönemindeki en çok 
ilgi çeken reklamlar yayınlandı.

● Seçilen reklamlar, izlenme süreleri, organik 
görüntülenmeleri ve kitlelerini ellerinde tutmalarını 
etkileyen bir algoritma tarafından belirleniyor.

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/marketing-strategies/video/youtube-uk-ads-leaderboard-christmas-edition-2021/?utm_medium=email&utm_source=d-content-alert&utm_team=twg-gb&utm_campaign=TwG-GB-CA-2021-12-10-Xmas-ALB-Knak&utm_content=cta-btn&mkt_tok=MTcyLUdPUC04MTEAAAGBQnBDlI3JlV1GyXOBMdodtl_PZG6iK4HfKZHOoImDIVZwe13NauuahsS_YtI6pUdKYFm_ANNE7I0eYma6DBXUqgGv9OsD5bsAG-UkW-HwTZPU


Twitch 

● Twitch’e SharePlay Desteği Geldi

● iPhone ve iPad’e iOS 15.1 ile gelen SharePlay 
özelliği Twitch tarafından desteklenmeye başlandı. 
Böylelikle 32 kişiye kadar kullanıcı FaceTime 
görüşmesi yaparken aynı Twitch yayınını 
izleyebilecekler.
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https://www.imore.com/you-can-now-watch-twitch-streams-together-shareplay-iphone


Android 

● Kilitli Fotoğraflar Özelliği Tüm Android 
Cihazlarda Kullanıma Sunuldu

● İlk olarak Google’ın Pixel sunumunda 
gördüğümüz özellik, geçtiğimiz dönemlerde 
Google Pixel’e özel olarak tanıtılmıştı. Ancak son 
güncelleme ile özellik tüm cihazlarda kullanıma 
sunuldu.
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https://www.androidpolice.com/locked-folder-in-google-photos-is-starting-to-arrive-for-more-android-users/


Microsoft 

● Avrupalı Teknoloji Şirketleri Microsoft’u Şikayet Etti

● Avrupalı   teknoloji şirketleri, Microsoft’un birinci 
taraf hizmetlerini (OneDrive, Office 365, Teams 
gibi) agresif bir şekilde Windows’a taşıması ve bir 
araya getirmesi nedeniyle sektördeki hakim 
konumunu kötüye kullanmakla suçladı ve rekabete 
aykırı hareketlerin son bulmasını istedi.
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https://www.zdnet.com/article/eu-companies-sue-microsoft-onedrive-windows-integration/


Spotify

● Spotify, Şarkı Keşfi İçin Tiktok Benzeri Dikey Müzik 
Videolarını Test Ediyor

● Spotify, mobil uygulamasında, kullanıcıların 
beğendikleri bir içeriği bulmak için yukarı doğru 
kaydırabilecekleri dikey müzik videosu özelliğini 
test ettiğini duyurdu.
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https://webrazzi.com/2021/11/25/spotify-sarki-kesfi-icin-tiktok-benzeri-dikey-muzik-videolarini-test-ediyor


Crypto

● Sapphire’in Kripto Madenciliği için Tasarlanmış 
Ekran Kartları Ortaya Çıktı

● Kripto madenciliğinin yayılması ile beraber 
başlayan ekran kartı stok sıkıntılarını azaltabilecek 
yeni «Sapphire GPRO» madencilik kartları ortaya 
çıkarıldı. Madencilik için özel dizayn edilmiş ekran 
kartları büyük madencilik çiftlerine direkt sunuluyor, 
perakende satışı bulunmuyor. 
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https://www.technopat.net/2021/11/29/sapphire-gpro-madencilik-kartlari-ortaya-cikti/


Crypto

● Ünlü Kripto Para Borsası «Bitmart» Hackerların 
Saldırısına Uğradı

● Ünlü kripto borsası Bitmart saldırıya uğrayan 
borsalar listesinde yerini aldı. Sunucudaki 
açıklardan faydalanarak cüzdanları boşaltan ve 
merkeziyetsiz borsalarda değişim yapan 
saldırganlar 150 milyon dolar zarara neden oldu. 
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https://www.bbc.com/news/technology-59549606


Tesla 

● Cyberturck Hakkında Yeni Açıklamalarda Bulunuldu

● Cybertruck modeli hakkında suskunluğunu uzun 
süredir devam ettiren Tesla, en son Ekim ayında 
web sitesinden araç hakkında bulunan bilgileri 
kaldırarak üretimin 2022 yılına ertelendiğini 
açıklamıştı. Uzun süredir devam eden ve kafalarda 
soru işareti yaratan sessizliği Elon Musk Twitter 
hesabından bozdu.

● "İlk üretim, her tekerleğin bağımsız, ultra hızlı 
tepkili tork kontrolüne sahip dört motorlu bir 
varyant olacak." sözleriyle açıklamada bulunan 
Musk, aracın yeni özelliklerini takipçileri ile paylaştı.
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https://www.cnet.com/roadshow/news/elon-musk-reveals-tesla-cybertruck-motor-variant/


Sony
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● Sony ZV-E10’un Üretimi Askıya Alındı.

● Küresel çip krizi bir kez daha Sony’i vurdu.

● Geçtiğimiz temmuz ayında duyurulan değiştirilebilir 
lensli vlog kamerası ZV-E10 için sipariş alımı geçici 
olarak durduruldu. Parça tedariği tekrardan 
sağlandığında üretime ve satışa devam edecekleri 
duyuruldu.

https://www.or6.net/cip-sikintisi-sony-kameralari-vurmaya-devam-ediyor-zv-e10-uretimi-askiya-alindi/


Huawei 

● Huawei’den Katlanabilir Telefonlar İçin Yeni 
Menteşe Sistemi

● Huawei’nin bir sonraki katlanabilir akıllı telefonunun 
yeni nesil menteşe tasarımına sahip olacağı iddia 
ediliyor.

● Akıllı telefon donanımı üreten Zhaoli Technology, 
bir süredir bu yeni bir menteşe tasarımı üzerinde 
çalışıyor ve şirket içerisindeki bazı kaynakların 
söylediğine göre ismi gizli tutulan bir akıllı telefon 
üreticisi, bahsi geçen menteşeye sahip bir akıllı 
telefon çıkarmaya hazırlanıyor. 

● İsmi gizli tutulan üreticinin GSM Arena tarafından 
Huawei olduğu iddia edildi.
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https://www.gsmarena.com/huaweis_upcoming_foldable_phone_to_feature_a_new_simpler_hinge_design-news-52057.php


Diğer

● Alexa.com Hizmet Vermeyi Sonlandırıyor

● İnternet sitelerinin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren ve 
25 yıldır varlığını sürdüren Alexa.com faaliyetlerini 
sonlandıracağını açıkladı.
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https://shiftdelete.net/alexa-com-kapaniyor


Diğer

● Tüm Zamanların En iyi Oyunu ve Oyun Donanımı 
Seçildi

● 1983 yılından beri her yıl düzenli olarak yapılan, 
dünyanın en uzun soluklu oyun ödül töreni olan 
Golden Joystick Awards, tüm zamanların en büyük 
iki kategorisiyle oyunun 50 yılını kutladı. 

● Donanım bölümünde seçmenlerden en çok oyu 
alarak (%17) PC ödülün sahibi oldu. Ultime Game 
of All Time ödülünü ise %11’lik oy oranı ile Dark 
Souls kazandı.
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https://www.gamesradar.com/golden-joystick-awards-2021-winners/


Diğer

● 3 Boyutlu Yazıcılarla Prostetik Göz Üretildi.

● Fraunhofer Institute for Computer Graphics 
Research kurumu ve İngiliz şirket Ocupeye’in ortak 
çalışması ile ilk defa 3D yazıcı aracılığıyla protez 
göz üretildi.

● Dünyanın ilk tamamen dijital baskı ile üretilen 
protez gözünün nakil işlemi, Londra'da bir göz 
hastanesinde gerçekleşti.
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https://www.donanimhaber.com/3-boyutlu-yazicilarla-prostetik-gozler-uretildi--142237
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Teşekkürler… 


