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Öne Çıkanlar



Instagram

Instagram’a NFT Güncellemesi Geliyor

● Meta altında yapılanan şirketler bir bir metaverse ve 
NFT desteklerini açıklamaya devam ediyor.

● NFT paylaşımı konusunda çalışmalarını devam 
ettirdiklerini belirten Instagram’ın yöneticisi Moserri, 
bu hafta bazı içerik üreticileri iş birliğiyle test etmeye 
başlayacaklarını açıkladı. 

3

https://www.instagram.com/reel/CdVsX5AA4tw/


Twitter

Elon Musk, Twitter’ın Gelirlerini İkiye Katlayacağını 
Söyledi

● Geçtiğimiz haftalarda şirketi 44 Milyar dolara satın 
alan Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformun 
2028 yılına kadar aboneliklerden yaklaşık 10 milyar 
dolar gelir elde etmesini bekliyor. 

● Musk, Twitter Blue abonelerinin 2025 yılına kadar 69 
milyona ulaşacağını; 2028 yılına kadar da bu sayının 
159 milyona çıkabileceğini belirtiyor.
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https://webrazzi.com/2022/05/09/elon-musk-twitter-in-gelirlerini-aboneliklerle-ikiye-katlayacagini-iddia-ediyor?utm_content=bufferd8cd8&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


WhatsApp

WhatsApp En Yeni Özelliğini Kullanıma Sundu

● WhatsApp, merakla beklenen emoji ile tepki verme 
özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı. Kullanıcılar, 
artık mesajlara WhatsApp tarafından belirlenen altı 
emoji ile tepki verebilecekler.
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https://www.pazarlamasyon.com/whatsapp-merakla-beklenen-ozelligi-kullanima-sundu
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Yerli Haberler



NFT

DeFacto NFT Dünyasına Giriyor

● DeFacto, karikatürist Uğur Gürsoy’un hayat 
verdiği Fırat karakteriyle birlikte NFT dünyasına giriş 
yapıyor.

● 5bin adetten oluşan ve kısa sürede tamamı satılarak 
yüksek bir pazar hacmine ulaşan ilk koleksiyonunu 
Aralık ayı sonunda piyasaya süren Fırat, NFT 
dünyasında global bir hayran kitlesine ulaşarak 
özellikle Avalanche blockchain ekosistemindeki en 
büyük projelerden birisinin sahibi oldu.
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https://www.webtekno.com/defacto-nft-karikatur-karakteri-firat-h123554.html


TRT

TRT’den Streaming Platformu Atılımı

● Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Eğitim 
ve Sosyal Tesisi’nde İletişim Başkanlığı ile Gençlik 
ve Spor Bakanlığınca düzenlenen “Stratcom Youth” 
etkinliğine katılan TRT Genel Müdürü, Netflix 
alternatifi dijital platform geleceğini duyurdu.

● Platformun en erken gelecek yıl itibariyle kullanıma 
sunulması bekleniyor. 
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https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/trt-genel-muduru-sobaci-acikladi-netflixe-alternatif-uluslararasi-bir-dijital-platform-insa-edecegiz-1933987


Getir

Getir ile Araç Kiralama Dönemi Başlıyor

● GetirBüyük, Getir Çarşı, GetirSu, GetirYemek, 
Getirİş gibi bir çok hizmet sunan şirket, daha önce 
araç kiralama hizmeti için Moov ile anlaştığını 
duyurmuştu. Getir’in Moov’un %75’ini satın aldığı 
bilgisinin de ardından, Getir’in araç kiralama hizmeti 
vereceği düşünülmüştü.

● Beklenilen gibi Getir, geçtiğimiz gün kullanıcıların 
platform üzerinden araç kiralamasına olanak tanıyan 
'GetirAraç' isimli hizmeti kullanıma sundu. Henüz 
her bölgede hizmet vermeye başlanmasada da, 
kullanıcılar MOOV hesabı yoluyla giriş yapabiliyor.
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https://www.pazarlamasyon.com/getir-de-arac-kiralama-donemi-basladi


Dijital Medya

Anneler Günü’nün Dijital Şampiyonları Belli Oldu

● Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler 
Günü’nde markalar dijital medyada içerikleriyle 
yarıştı. 

● Bu yıl Anneler Günü’nün GRP şampiyonları;
1-13 GRP ÇiçekSepeti
2-10 GRP Karaca
3-8.5 GRP Arçelik
4-7.2 GRP Arzum
5-6.3 GRP LC Waikiki

10

https://www.gemius.com.tr/968/anneler-guenuenuen-grp-sampiyonu-markalar.html
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Önemli Gelişmeler



Metaverse

Metaverse’te İlk Futbol Maçı Yayınlandı

● İtalya Seria A Lig’inde oynanan AC Milan-Fiorentina 
karşılaşması, Afrika ve Orta Doğu’daki taraftarlar için 
metaverse’den de sunuldu. 

● The Nemesis isimli Metaverse’deki Seria A 
odasından yayınlanan maç, dünyada canlı olarak 
Metaverse’de izlenen ilk futbol müsabakası oldu.
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https://www.ledgerinsights.com/italian-serie-a-football-broadcasts-game-in-the-metaverse/


Metaverse

Spotify da Metaverse’e Giriş Yaptı

● Spotify, Roblox'ta özel bir bölge inşa etti. Spotify'ın 
metaverse'e girişi olarak değerlendirilen "Spotify 
Island" isimli yapı, bazı özel ögeler ve aktiviteler 
içeriyor. 

● Oyuncular, bu bölgeye gittiklerinde çeşitli nesneler 
yakalama ve yakaladıkları bu nesnelerle kilitli ögeleri 
açma imkanına sahip olacaklar. Ayrıca Spotify’ın 
araçlarından bir tanesi olan Soundtrap da Spotify 
Island'e eklenmiş durumda. 

● Yapılan duyurulara göre bu araç bir müzik çalara da 
sahip olacak ve dileyen oyuncular, Roblox oynarken 
müzik de dinleyebilecekler.
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https://newsroom.spotify.com/2022-05-03/spotify-island-brings-new-experiences-for-fans-and-artists-to-roblox/


Meta

Meta Geçen Yıla Göre Düşüşe Geçti

● Paylaşılan raporda Facebook’un kullanıcı sayısının 
ve son 3 aylık gelirin bir önceki yıla göre artması 
gibi olumlu haberler verilse de gelirdeki artış 
oranında haberler kötü. 

● Zira şirketin net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 21 azalmış durumda. Şirket, hem gelir 
hem kârda olumsuz bir tablo ortaya koysa da 
yatırımcılar, Meta hisselerine akın etti.
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https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_news/Meta-Reports-First-Quarter-2022-Results-2022.pdf?utm_campaign=D%C3%BCnya%20Halleri&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter


Meta

Meta’nın AR / VR Başlığı «Project Cambria»nın Fiyatı 
Sızdırıldı

● Meta, düzenlenen Connect konferansı kapsamında 
«Project Cambria» adı verilen gelişmiş bir AR / VR 
başlığın müjdesini vermişti. Ürün hala daha prototip 
aşamasında yer aldığı için hakkında fazla bilgi 
alınamamaktaydı fakat geçtiğimiz günlerde fiyat 
bilgisi sızdırıldı.

● Çıkış tarihi daha belli olmayan ürünün fiyatının 800 
dolar olacağı iddia edildi.
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https://uploadvr.com/project-cambria-everything-we-know/?utm_campaign=D%C3%BCnya%20Halleri&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter


Twitter

Twitter, Yinelenen Tweetlerin Erişimini Sınırlamak İçin 
Yeni Kurallar Getirdi

● Twitter, kullanıcıların güvenilir ve doğru bilgilere 
ulaşabilmesi için yinelenen (veya "kopyalayan" 
olarak da bilinen) Tweetlerin görünürlüğünü 
sınırlandıracağını açıkladı.

● Böylelikle, geçmişte yaşanan birçok ünlü ve önemli 
kişinin hesabının hackerlar tarafından ele geçirildiği 
olaylarda atılan dolandırıcı tweetlerin bir daha 
yaşanmaması hedefleniyor.
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https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/copypasta-duplicate-content


YouTube

Youtube Reklamları için Yeni Güncelleme

● YouTube CTV kampanyalarının daha kolay 
ölçülmesine yardımcı olmak için Nielsen Digital Ad 
Ratings (DAR) ve Comscore Campaign Ratings'i 
(CCR) kullanıma sunan Google, bu yılın ilerleyen 
günlerinde YouTube CTV ve YouTube TV için ABD’de 
TAR (Nielsen Toplam Reklam Derecelendirmeleri) 
kullanılabileceğini açıkladı.

● Bu sürüm, YouTube erişimini linear TV ile daha iyi 
karşılaştırmak için tüm platformlarda (CTV, bilgisayar, 
mobil ve linear TV) YouTube envanterinin 
tekilleştirilmesini içerecek.
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https://blog.google/products/ads-commerce/youtube-new-ctv-capabilities/


Google

Google I/O 2022’de Kullanıcıları Bekleyen Yeni Ürünler

● Her yıl gerçekleşen ve bu yılki 11-12 Mayıs 
tarihlerinde gerçekleşecek olan Google I/O 
fuarında, Google bir çok yeni ürününü tanıtacak.

● Kullanıcıları bekleyen öne çıkan ürün/teknolojiler;
1-Android 13
2-Google Pixel Watch
3-Google Pixel 6A
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https://shiftdelete.net/google-i-o-2022-neler-tanitilacak


Apple

Apple’dan Yeni Patent Başvurusu

● Apple, sürücülerin alkol oranını tespit eden ve buna 
göre bir uygulama başlatarak alkollü araç 
kullanımının tehlikelerini azaltacak olan inovasyonu 
için patent başvurusunda bulundu.
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https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/apple-patent-basvurusu/


Apple

2024 Model Apple iPhone 16, Tam Ekran Deneyimi 
Sunabilir 

● Apple Analisti Ming-Chi Kuo, ilk tam ekranlı 
iPhone'un 2024'te piyasaya sürülebileceğini iddia 
etti. 

● Bu yeni nesilde ön kamera ekran yüzeyinin altında 
yer alacak ve böylece ön yüzeyde hiçbir çıkıntı ya da 
alan kaybı yaşanmayacak. 
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https://twitter.com/mingchikuo/status/1516729808893648901?utm_campaign=D%C3%BCnya%20Halleri&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter


Apple

iPhone 14’ün Fiyatları Sızdırıldı

● Apple’ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 14’ün 
görüntülerinden sonra fiyatıda sızdırıldı. 

● ABD’de iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max 
fiyatlarının sırasıyla 1000 dolar ile 1099 dolar ve 1199 
doları arasında olması bekleniyor. iPhone 13 mini‘nin 
(699 dolar) daha büyük ekranlı hali olan iPhone 14 
Max’in fiyatı da 999 dolar olarak belirlendi. Bu 
da 300 dolarlık bir artış olduğunu gösteriyor
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https://www.phonearena.com/apple-iphone-14-pro-release-date-price-features-news


Netflix

Nisan Ayında Sosyal Medyayı Domine Eden Marka 
Netflix Oldu

● Dijitaldeki rekabette hangi markaların önde olduğu 
öğrenilen, her ay yayınlanan SocialBrands’in sosyal 
medya performans sıralamasının Mayıs ayı sonuçları 
belli oldu.

● Nisan ayının değerlendirildiği SocialBrands Mayıs Ayı 
Top100 Listesi’ne göre sosyal medyanın en başarılı 
markası Netflix oldu.
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https://www.boomsocial.com/socialbrands


Zoom

Araştırmalar, Çalışanların Zoom Toplantılarında Daha Az 
Yaratıcı Düşündüğünü Ortaya Koydu

● Laboratuvar deneylerine ve dünya çapında ofisleri 
olan bir firmada yapılan saha çalışmasına göre, yüz 
yüze görüşmelerde, video konferans tartışmalarına 
kıyasla daha fazla fikir ve daha yaratıcı fikirler üretildi.

● Zoom ve diğer video konferans araçlarının faydaları 
onları pandemide vazgeçilmez kılarken, araştırma, 
teknolojiye yoğun bir şekilde güvenmenin yaratıcı 
düşünceye engel getirdiğini gösteriyor.
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https://www.theguardian.com/science/2022/apr/27/workers-think-less-creatively-in-zoom-meetings-study-finds?utm_campaign=D%C3%BCnya%20Halleri&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter


Microsoft

Microsoft Edge VPN Özelliğini Duyurdu

● Microsoft Edge, yeni özelliklere kavuşmaya devam 
ediyor.

● Chromium tabanlı olmasına rağmen Google 
Chrome’dan daha fazla özelliği bulunan Edge, 
şimdilik Opera’dan görülebilen yerleşik 
VPN’e kavuşuyor.
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https://www.cnet.com/tech/services-and-software/microsoft-edge-is-getting-a-built-in-vpn/


İnternet

Apple, Google ve Microsoft Şifresiz Bir Gelecek İçin 
Beraber Çalışıyor

● Apple, Google ve Microsoft, interneti daha güvenli 
bir hale getirebilmek için ortak bir karar aldı. Bununla 
birlikte bugün, FIDO Alliance ve World Wide Web 
Konsorsiyumu tarafından oluşturulan parolasız 
oturum açma standardına gösterdikleri desteği 
artıracaklarını söylediler.
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https://www.apple.com/newsroom/2022/05/apple-google-and-microsoft-commit-to-expanded-support-for-fido-standard/


İnternet

En Popüler İnternet Tarayıcıları Açıklandı

● En çok tercih edilen internet tarayıcılarının hangileri 
olduğu açıklandı. Google Chrome'un tahtını 
sarsılmasa da listenin zirvesinde dikkat çeken bir 
rekabet var. Öyle ki aldığı güncellemeler ile göze 
çarpan Microsoft Edge, Apple Safari'yi geride 
bırakmış durumda.
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https://gs.statcounter.com/
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Teşekkürler… 


