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Öne Çıkanlar



Instagram

Instagram Reels için En Yeni Özellikler Gündemde

● Meta, hem Facebook hem de Instagram Reels'ları için 
yeni özelliklerin barındığı bir güncelleme yayınladı.  

● Eskiden uzunluğu 60 saniye olan video uzunluğu, yeni 
güncelleme ile 90 saniyeye çıkarıldı.

● Ayrıca yeni ses kütüphanesi sayesinde daha çok ses 
seçeneğine kavuşacak olan Reels'lar, harici kaynaklardan 
ses eklemeyi de destekleyecek.

● Güncelleme ile gelen bir başka özellik ise Instagram 
Hikayeler'de uzun süredir popüler olan anket, emoji ve 
test çıkartmalarının Reels'lara da geliyor olması. Böylece 
artık Reels'lar üzerinden de anketler ve testler 
yapılabilecek.
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https://techcrunch.com/2022/06/02/chasing-tiktok-meta-rolls-out-new-reels-features-and-expands-instagram-reels-to-90-seconds/?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber


Instagram

Instagram'ın Logosu, Paylaşım Düzenleri Ve Fontları 
Yenilendi 

● Instagram logo ve fontlarında değişiklik yaptığını 
duyurdu. Şirketin paylaştığı gönderide, marka 
kimliğinin daha kapsayıcı ışık halkası getirildiği 
belirtiliyor. 

● Global olarak geniş kullanıcı tabanına sahip olan 
Instagram, bu yenilikler ile neredeyse her dil ve 
kültürden kullanıcılara hitap etmeyi amaçlıyor. 
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https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-visual-refresh


Instagram

Instagram’a Repost Özelliği Geliyor

● Sosyal medya uygulamalarının yeni özelliklerini 
sızdırdığı paylaşımlarıyla dikkat çeken Alessandro 
Paluzzi, 12 Mayıs tarihinde Instagram’ın bir repost 
özelliği üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Paluzzi, 
yaptığı yeni paylaşımlar ile Instagram’ın repost, yani 
yeniden paylaş özelliğine dair ekran görüntülerini 
de takipçilerine ulaştırdı.

● Bir kullanıcı yeniden paylaşmak istediği gönderinin 
sağ üst köşesinde bulunan menü düğmesine 
tıkladığında özellik aktif oluyor. Ekrana gelen 
seçenekler arasında bulunan repost ikonuna 
bastığında, söz konusu fotoğraf / video kendi 
hesabında paylaşılıyor.
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https://twitter.com/alex193a/status/1524697417567948800


WhatsApp
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WhatsApp’a Anket Özelliği Geliyor

● Instagram’da uzun süredir kullanımda olan anket 
özelliği WhatsApp’a da geliyor. 

● WhatsApp IOS beta sürümünden paylaşılan ekran 
görüntüsü, özellik kapsamında yeni bir anketin nasıl 
oluşturulacağı ve anketin sohbette nasıl gözükeceği 
gözler önüne serdi.

https://www.imore.com/whatsapp-continues-work-group-polls-adds-more-detailed-results
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Yerli Haberler



Metaverse

Metaverse Lideri Türkiye’ye Geliyor

● Dünyadaki ilk ve en popüler metaverse projelerinden 
biri olan ve 3,9 milyar dolarlık pazar hacmine ulaşan 
The Sandbox, Türkiye pazarına giriş yapıyor.

● Kullanıcıların tasarım, paylaşım ve NFT varlıkları 
satabilme yetkisine sahip olduğu, topluluk tarafından 
yönetilen merkeziyetsiz bir dünya olan The Sandbox 
metaverse, geliştiriciler ve oyun severler tarafından 
oluşturulan içerikleri ödüllendirmeyi de hedefliyor.
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https://www.webtekno.com/metaverse-projesi-the-sandbox-turkiyeye-geliyor-h124524.html


Diğer

İstanbulkart Artık Starbuck’ta da Geçerli

● Ulaşım kartı olmaktan çıkarak yeni nesil ödeme aracı 
haline gelen İstanbulkart, zincir marketler, otopark, 
sosyal tesisler, taksi ve restoranlardan sonra artık 
Starbucks’tan kahve alırken de kullanılabilecek.

● İstanbulkart ile Starbucks Mobil Uygulaması’na 
aktarım yapılabiliyor. Kampanya koşulları 2 
Haziran’dan itibaren başladı. Kampanyadan 
faydalanmak için Starbucks mobil uygulamasını ilk 
defa indirmiş olmak ve İstanbulkart ile 50 TL ve üzeri 
bakiye yüklemek gerekiyor
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https://www.starbucks.com.tr/content/059c072f-60e2-ec11-80e2-005056b433a8


Diğer

Türkiye'nin En Değerli Markaları Belli Oldu

● 1996 yılından beri pazarlama ve finans arasında bir 
köprü oluşturma amacıyla markaların finansal 
değerlerini hesaplayan Brand Finance, 2022 yılının 
en değerli Türk markaları sıralamasını açıkladı. 
Ülkemizin en değerli markası son yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da Türk Hava Yolları oldu.

1. Türk Hava Yolları - 1,6 milyar dolar
2. Arçelik - 1 milyar 452 milyon dolar
3. Ford Otosan - 819 milyon dolar
4. Vestel - 720 milyon dolar
5. Turkcell - 705 milyon dolar
6. LC Waikiki - 688 milyon dolar
7. Garanti BBVA - 532 milyon dolar
8. BİM - 524 milyon dolar
9. İş Bankası - 507 milyon dolar

10. Türk Telekom - 500 milyon dolar
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https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/turkiyenin-en-degerli-100-markasi-belli-oldu-listede-9-yeni-marka-var/


Diğer

Reklamlarda Kadın Ana Karakter Arttı

● Reklamverenler Derneği liderliğinde yürütülen Effie 
Awards Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 
Araştırması 2018’de açıklanan 10 senelik trend 
ortalamasında %35 olan kadın ana karakter oranı, 
2021 itibariyle %53’e ulaştığını gösterdi.

● Geleneksel olarak kadınlarla özdeşleştirilen Ev 
Temizlik ve Bakım reklamlarında erkek ana karakter 
oranı 2019’da %8 iken 2021’de %50 oldu.

● TV reklamlarında, kadın ana karakterlerin çalışan 
rolünde gösterilme oranı %33 olarak gerçekleşti, 
geçen yıl bu oran %24’tü.

● Kariyer kadınları görünürlüğünü en çok artıran 
cinsiyet rolü oldu, %9’dan %20’ye yükseldi.

● Evi çekip çeviren rolündeki erkeklerin oranı ise 
2020’ye göre 3 kat yükselmiş durumda.
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https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/reklamlarda-yuzde-35-olan-kadin-ana-karakter-orani-yuzde-53e-yukseldi/
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Önemli Gelişmeler



Metaverse

Dünyanın İlk Sanal Down Sendromlu Influencer’ı: KAMI

● Down Syndrome International (DSi) derneği ve 
reklam ajansı Forsman & Bodenfors (F&B) Down 
sendromlu bireyleri temsil edecek olan, dünyanın ilk 
Down sendromlu sanal influencer’ı Kami’yi tanıttı.

● Kami, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Down 
sendromlu 100'den fazla gerçek genç kadının 
yüzünün birleşiminden oluşturuldu. Kami'nin sesi 
ise, onu hayata geçirmek için sesleri, tavırları ve 
kişilikleri kayıt altına alınan gönüllü bireylerden 
oluşturuldu.
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https://www.newsweek.com/meet-kami-worlds-first-virtual-influencer-down-syndrome-1708753


Instagram

Instagram Hasas İçerikler için Güncelleme Yayınladı

● Instagram daha önce rahatsız edici olabilecek 
içerikleri bulanıklaştırsa da rahatsız edici içeriklere 
maruz kalmak istemeyenlere özel bir ayar yoktu. 
Fakat artık yeni güncelleme ile Instagram “Hassas 
İçerik Kontrolü”nü kullanıcılara sundu.

● Bu kapsamda içerik hassasiyeti  
derecelendirilebiliniyor. 

● Kullanıcı seçenekleri “Daha Çok”, “Standart” ve 
“Daha Az” olarak değişen güncellemede, seçim 
yapıldıktan sonra Keşfet’ten akışa kadar tüm içerikler 
filtreleniyor.
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https://webrazzi.com/2022/06/08/instagram-kullanicilari-hassas-icerikleri-istedikleri-duzeyde-gorebilecekler/#:~:text=S%C3%B6z%20konusu%20%C3%B6zelli%C4%9Fe%2C%20Instagram'daki,%C4%B0%C3%A7erik%20Kontrol%C3%BC%22%20k%C4%B1sm%C4%B1na%20t%C4%B1klayarak%20ula%C5%9Fabilirsiniz.


Instagram

Instagram’dan Gönderi Sabitleme Özelliği

● Instagram’da kullanıcıların çok uzun süredir talep 
ettiği bir özellik olan “gönderi sabitleme” sonunda 
tüm kullanıcılar için kullanıma açıldı.

● Twitter ve Facebook’tan aşina olduğumuz gönderi 
sabitleme özelliği ile birlikte artık kullanıcılar 
fotoğraflarını, videolarını veya Reels içeriklerini 
profillerin başına sabitleyebilecek.
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https://techcrunch.com/2022/06/07/instagram-pin-posts-to-your-profile/


Instagram

Instagram’dan Kayıp Uyarıları Özelliği

● Kaçırılan çocukların bir an önce bulunabilmesi için 
verilen bir alarm olan AMBER Alerts, artık 
Instagram’da da bulunacak ve Instagram 
kullanıcılarına, kayıp çocuk uyarıları gösterecek. 

● Önümüzdeki iki hafta içinde 25’ten fazla ülkede aktif 
olarak kullanılması planlanan özelliğin zamanla pek 
çok ülkede geçerli olacağı belirtiliyor.
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https://about.instagram.com/blog/announcements/amber-alerts-on-instagram


Twitter

Twitter Kullanıcı Verilerini Elon Musk ile Paylaşacak

● Twitter’ı satın alma girişiminde bulunan Elon Musk, 
geçtiğimiz günlerde sahte hesaplar nedeniyle bu 
karardan vazgeçebileceğini söylemişti. Twitter’ın 
CEO’su ise Musk’a şirketin bütün kullanıcı bilgilerini 
vereceğini açıkladı.

● Twitter yetkilileri, bugün yaptıkları açıklamada 
Firehose (itfaiye hortumu) adını verdikleri dokümanları 
Musk’a sunacaklarını açıkladı. Firehose, Twitter’ın 
kurulmasından günümüze kadar atılan her tweetin, 
her hesabın hangi cihazdan giriş yaptığı ve diğer bazı 
bilgileri içeriyor. 

● Twitter yetkilileri, bu verileri Musk’a vererek iddia 
ettikleri gibi sahte hesapların sadece yüzde 5 
olduğunu kanıtlamaya çalışacak.
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https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/elon-musk-twitter-kullanici-verilerine-erisecek,YFhU6z2qQkib0BUOOfukRQ/ULvKPKrPlEWt2CA5daGm4w


YouTube

YouTube, Rusya ve Ukrayna Savaşıyla alakalı 70 bin 
Videoyu Kaldırdı

● YouTube, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşla 
alakalı olan 70 binden fazla içeriği platformundan 
kaldırdığını ve 9 binden fazla kanalı da tamamen 
kapattığını açıkladı.

● Kaldırılan videoların içerik politikalarını ihlal ettiğini 
belirten YouTube, kaldırılan videoların çoğunun 
Rusya yanlısı içeriğe sahip olduklarını bildirdi.
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https://t24.com.tr/haber/you-tube-ukrayna-savasi-ile-alakali-70-bin-icerigi-kaldirdi,1036196


TikTok

TikTok için Oyun Dönemi Başlıyor

● Netflix ve Meta’dan sonra TikTok da uygulamasında 
mini oyunlara yer vereceğini duyurdu.  TikTok’ta yer 
alacak oyunlarının nasıl bir konsepte geleceği 
belirsizliğini koruyor.

● TikTok’un reklamları oyunlara entegre ederek reklam 
geliri elde edebileceği konuşuluyor.

● Bu girişim, TikTok’un oyunlara dair attığı ilk adım 
değil. TikTok, geçtiğimiz yıl, Zynga tarafından 
geliştirilen HTML5 oyunları Disco Loco 3D ve 
Garden of Good başta olmak üzere bazı oyunları 
platforma yerleştirmişti.
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https://www.theverge.com/2022/5/19/23131385/tiktok-gaming-tests-livestream-zynga-html5-bytedance


TikTok

TikTok’ta Komedi Dizisi Yayınlandı

● Popüler sosyal medya platformu TikTok, ücretli 
abonelik yoluyla izlenebilecek bir komedi dizisi 
çıkardı. 

● Ünlü içerik üreticisi Jericho Menke tarafından 
hazırlanan yapımın 8 bölümden oluşacağı ve 4,99 
dolarlık bir fiyata sahip olacağı aktarıldı.
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https://techcrunch.com/2022/06/03/tiktok-live-subscription-comedy-series-pearpop/


Apple

Apple Pay’de Yeni Dönem Başlıyor

● Apple’ın her yıl California’da düzenlediği Dünya 
Geliştiricileri Konferansı (WWDC22) bu sene 6 
Haziran akşamı gerçekleşti. Merakla beklenen 
konferansta yeni ürünler ve yeni fiyatlar belli oldu.

● Birçok ürüne zam yapan Apple’ın duyurduğu yeni 
özelliklerden biri “Apple Pay Later” oldu. Böylece 
kullanıcılar taksitle ödeme yapacak.
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https://www.apple.com/tr/apple-events/?&mnid=sA3PaJLZU-dc_mtid_209258sv42346_pcrid_601290586304_pgrid_136791405789_&cid=wwa-tr-kwgo-iphone--slid---productid--Brand-AppleLive--&mtid=209258sv42346&aosid=p238


Telegram

Telegram’a Ücretli Üyelik Geliyor

● Telegram’ın Android’e yönelik beta versiyonundan 
görülen özellik, 4,99 dolar (yaklaşık 85 TL) 
karşılığında yeni işlevlerden faydalanabilecek. 
Telegram Premium abonelerine sunulacak yeni 
özellikler arasında sesli mesajları yazıya dökme, 
dosya indirme önceliği, reklamın olmaması, 4 GB’a 
kadar iki kat daha büyük dosyaları yükleme yeteneği 
yer alıyor.
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https://www.webtekno.com/telegram-premium-fiyat-ve-ozellikleri-sizdirildi-h124635.html


Spotify

Spotify’a Sesli Kitaplar Kategorisi Geliyor

● Geçtiğimiz haftalarda metaverse ve NFT dünyasına 
adım atan Spotify, daha önce deneme aşamasında 
olan Sesli Kitap özelliğini tamamen kullanıma 
sunmaya karar verdi. Ücretli olup olmayacağı belli 
olmayan bu özelliğin Spotify’ın gelirlerini artırması 
bekleniyor.

● Spotify’ın Investor Day 22 etkinliğinde konuşan 
yönetici Nir Zicherman, sesli kitapların, dünyanın 
dört bir yanındaki müzik ve podcast dinleyicisi ile 
tanıştırmak ve bu pazarı büyük ölçüde genişletmek 
için eşsiz bir fırsat sunduğunu düşündüklerini 
açıkladı. 
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https://www.webtekno.com/spotify-sesli-kitap-ozelligini-kullanima-sunuyor-h124599.html


Diğer

En Toksik Sosyal Medya Uygulamaları Belli Oldu!

● Sosyal medya platformlarında bulunan, “toksik” veya 
“troll” olarak nitelendirilen bazı hesaplar, birçok insanın 
sosyal medyadan kötü bir şekilde etkilenmesine neden 
oluyor. SimpleTexting isimli bir platform tarafından 
yapılan “En Toksik Uygulamalar” araştırması da bu 
konuyla ilgili önemli verileri ortaya çıkarıyor.

● Yapılan araştırma sonucunda Twitter, bu uygulamaların 
başında bulunuyor. Çalışmaya göre 
katılımcıların %38,1’i, en çok troll’ün Twitter’da 
bulunduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra katılımcıların 
%26,9’u Facebook’un, %14,8’i ise Reddit’in bu soruna 
sahip olduğunu belirtti. Facebook ve Reddit’i ise 
TikTok, YouTube ve Instagram takip etti.
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https://simpletexting.com/most-toxic-social-media-apps/


Diğer

Yemek Blogları Yükselişe Geçti

● Chicory tarafından bin ABD’li tüketicinin katılımıyla 
gerçekleştirilen araştırmaya katılanların yüzde 64’ü 
ne yemek yapacağına karar vermek için yemek 
blogları ve yemek tarifi sitelerinden ilham aldığını 
söylüyor. 

● Bu, tüm yaş grupları için geçerli olsa da yemek 
blogları ve yemek tarifi siteleri, 18 ila 29 yaşlarındaki 
en genç market alışverişçileri arasında TikTok’tan bile 
daha popüler olduğu ortaya çıktı.
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https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/tiktok-gencler/
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Teşekkürler… 


