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Öne Çıkanlar



Meta

Meta; Facebook Reels’i 150 Ülkede Kullanıma Sundu
 

● Meta, ilk başta Instagram’da yayınlanan Reels 
özelliğini Facebook’a da getiriyor. 

● TikTok ile rekabeti artıracak bu yeni özellik küresel 
çapta kullanıma sunuldu. Facebook Reels içerik 
oluşturucularının yayınladıkları videolardan para 
kazanmalarına olanak tanıyan yeni özelliklere sahip.
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https://shiftdelete.net/facebook-reels-kuresel-olarak-kullanima-acildi


Instagram

Instagram Hikayelere Beğeni Özelliği

● Instagram kullanıcıları artık hikayeleri 
beğenebiliyor. Özel mesaj kalabalığını azaltmayı 
hedefleyen yeni özellik, platformun etkileşim 
yöntemini değiştirmeyi amaçlıyor. Beğenenleri 
sadece hikayenin sahibi görebilecek.
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https://www.searchenginejournal.com/instagram-enables-likes-on-stories/438019/


Facebook

Facebook Haber Kaynağı’nın İsmini Değiştirdi

● Facebook on beş yıldan uzun süredir bulunan bir 
özeliğinin ismini değiştirdiğini açıkladı. 

● Eski ismi «Haber Kaynağı» (News Feed) olan 
özelliğin yeni ismi «Akış» (Feed) oldu. 
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https://twitter.com/facebookapp/status/1493633545444675589


Twitter

Twitter’da E-Ticaret Dönemi Başlıyor

● Twitter, yeni alışveriş özelliği Twitter Shops'u 
duyurdu. Bu özellik sayesinde markalar, yaklaşık 50 
ürünü Twitter profillerinde sergileyebilecek. 

● Twitter’ın yeni duyurulan ücretli özelliklerinin aksine 
ücretsiz olarak sunulan mağazalar, şu an için test 
aşamasında.
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https://webrazzi.com/2022/03/10/twitter-in-yeni-e-ticaret-adimi-twitter-shops/


Twitter

Twitter DM Sabitleme Özelliğini Duyurdu

● Twitter’ın ücretli servisi olan Blue aboneliği 
gerektiren DM sabitleme özelliği artık ücretsiz 
olarak tüm kullanıcıların kullanımına sunuldu. Bu 
özellik altı tane sohbetinizi Twitter gelen kutunuza 
sabitlemenizi sağlar.
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https://shiftdelete.net/twitter-ucretli-olan-dm-sabitleme-ozelligini-bedava-yapti
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Yerli Haberler



Twitter

Özgür Demirtaş Twitter’da Dünya Rekoru Kırdı

● Ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarıyla dikkat 
çeken ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Twitter'ın sesli 
sohbet odası özelliğinden yararlanarak düzenlediği 
canlı sohbet etkinliği rekor kırdı ve 130 binden fazla 
dinleyiciye ulaştı.

● Yayın başlamadan 120binden fazla kişinin katıldığı 
yayını Twitter temsilcilerinin yanı sıra siyasetçiler, 
sanatçılar ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı 
dinledi.
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https://twitter.com/ProfDemirtas/status/1498024524662591492


Metaverse

Türk Banka, Metaverse’te Yerini Aldı

● Tarihte ilk defa bir Türk bankası metaverse’e giriş 
yaptı. Aktif Bank, metaversenin en popüler 
platformlarından olan Decentraland’den birkaç 
parselden oluşan geniş bir alan satın aldı ve oradaki 
varlığını tasarlamaya başladı.
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https://kriptoparahaber.com/tarihte-ilk-turk-banka-metaverse-dunyasina-adim-atti/


Apple

Türkiye, iPhone'ların En Pahalı Satıldığı 2. Ülke Oldu

● Apple, gerçekleştirdiği lansmandan sonra 
Türkiye'deki fiyatlarını güncelledi. Bu 
güncellemeyle Apple'ın tüm ürünlerine zam geldi. 
Böylece Türkiye, tüm dünyada iPhone’ların en 
pahalı olduğu 2. ülke oldu. En pahalı ülke ise İsrail.

11

https://www.webtekno.com/apple-iphone-en-ucuz-en-pahali-ulkeler-h121511.html
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Önemli Gelişmeler



Metaverse

HTC, Dünyanın İlk Metaverse Telefonunu Geliştirdiğini 
Açıkladı

● Daha önce dünyanın ilk Blockchain telefonunu 
üreten HTC, dünyanın ilk metaverse telefonunu 
geliştirdiğini açıkladı. Ürün hakkında herhangi bir 
bilgi paylaşılmadı.
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https://www.republicworld.com/technology-news/mobile/htc-announces-plans-to-launch-a-metaverse-phone-in-april-2022-check-details-articleshow.html


Metaverse

Space Runners Metaverse Projesi için 10 Milyon Dolar 
Yatırım Aldı

● Moda trendlerini Metaverse’e taşımayı amaçlayan 
Space Runners, 10 milyon dolarlık yatırım aldığını 
duyurdu. Space Runners’ın yeni yatırımcıları 
arasında Coinbase ve Avalanche’ı da destekleyen 
Polychain Capital ve Pantera yer alıyor.
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https://webrazzi.com/2022/03/08/metaverse-moda-markasi-space-runners-10-milyon-dolar-yatirim-aldi/


Meta

Horizon’ın kullanıcı Sayısı 3 Ayda 10’a Katlandı 

● Meta, internetin bir sonraki aşamasının VR( Sanal 
Gerçeklik) olduğunu önce isim değişikliği ile 
sonrasında ise yaptığı açıklamalarla ifade etmişti. 

● Buna rağmen Meta VR Platformu olan Horizon 
hakkında pek bilgi paylaşımı yapılmıyordu. Fakat, 
Horizon’ın ilk reklamının Super Bowl sırasında 
yayınlanmasının ardından kullanıcı sayısına dair 
açıklamalarda bulundu.
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https://www.theverge.com/2022/2/17/22939297/meta-social-vr-platform-horizon-300000-users


Instagram

Instagram, Hyperlapse ve Boomerang Uygulamalarını 
Geri Çekti

● Geçtiğimiz ay IGTV uygulamasını kaldıracağını 
açıklayan Instagram, Boomerang ve Hyperlapse 
uygulamalarını da Apple ve Google uygulama 
mağazalarından kaldırdı.
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https://techcrunch.com/2022/03/07/instagrams-boomerang-and-hyperlapse-apps-disappear-from-app-stores/


Twitter

Twitter Android Uygulaması için Yeni Özelliği Kullanıma 
Sundu

● Twitter Blue, sunduğu özelliklere bir yenisini daha 
eklendi.

● Ana ekranınızdaki Twitter simgesi bu yeni özellik ile 
rengarenk simgelerle değiştirilebiliyor. Şu an özellik 
sadece Android işletim sisteminde çalışıyor.
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https://www.webtekno.com/twitter-blue-android-telefon-twitter-simgesi-degistirme-h121119.html


Twitter

Twitter Yeni Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor

● Yeni özellik, kullanıcıları dahil oldukları 
paylaşımlardan uzaklaştırma opsiyonu sunacak.

● Bu özellik ile kullanıcılar bir butona tıklayarak, yanıt 
verdiği bir paylaşımla ilgili yanıt ve bildirim almak 
zorunda kalmayacak.
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https://9to5mac.com/2022/02/21/untag-your-twitter-username/


Youtube

YouTube, Podcast Üreticilerine İçeriklerini Video Haline 
Getirmeleri İçin Para Ödüyor

● YouTube’un podcast yayıncılarına programlarının 
video versiyonlarını oluşturmalarını için para teklif 
ettiği ortaya çıktı.

● İddiaya göre YouTube, potansiyel olarak filme 
alınmış bölümleri ve diğer video tabanlı içerikleri 
finanse etmek için podcast üreticilerine 300.000 
dolara kadar bütçeler teklif ediyor.
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https://hypebeast.com/2022/3/youtube-podcasts-paid-videos-report


Google

Google'dan Depolama Alanı İçin Yeni Çözüm

● Google, Android cihazlarında depolama sorunu 
yaşayan kullanıcılarına ve uygulamaların 
kaldırılmasından etkilenen geliştiricilere fayda 
sağlayan yeni bir özelliğini duyurdu. 

● Özellik, uygulamaları tamamen kaldırmak yerine 
kısmen kaldıracak ve cihazda %60'a yakın yer 
tasarrufu sağlayacak.
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https://www.webtekno.com/google-depolama-alani-yeni-cozum-h121518.html


Google

Google Ads, Çevrimdışı Potansiyel Müşterilere Ulaşmayı 
Kolaylaştırmaya Yarayan Yeni Özelliğini Duyurdu

● Google’ın reklamverenlerin çevrimdışı dönüşümleri 
ölçmesine yardımcı olacak yeni özelliği ile 
potansiyel müşteriler için gelişmiş dönüşümler 
yayınlandı. 

● Gelişmiş dönüşümler, dönüşüm ölçümünü daha 
doğru hale getirmek için Google Ads'deki mevcut 
dönüşüm etiketleriyle kullanılabileceği bir araç. 
Google Ads veya Google Etiket Yöneticisi'nde 
gelişmiş dönüşüm ölçümü ayarlanabiliyor.
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https://www.searchenginejournal.com/google-ads-enhanced-conversions-leads/440883/#close


WhatsApp

WhatsApp Kaybolan Mesajlar Özelliği İçin Güncelleme 
Yayınlayacak

● WhatsApp'ın son Android beta sürümünde 
yayınlanan özellik, kaybolan mesajlar modu açık 
olan sohbetlerdeki bazı mesajların otomatik olarak 
silinmesini engelliyor. Böylece tüm mesajlar silinse 
bile, istenilen mesaj, sohbette saklanmaya devam 
ediliyor. 

● Özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman sunulacağı 
şimdilik belli değil.
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https://www.webtekno.com/whatsapp-tan-kaybolan-mesajlar-saklayabileceksiniz-h121545.html


WhatsApp

WhatsApp Yeni Emoji Özelliğini Duyurdu

● Whatsapp, mesajlara emojiler ile reaksiyon verme 
ve gruplarda anket düzenleme özelliği üzerinde 
çalıştıklarını duyurdu. 
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https://www.techadvisor.com/news/social-networks/whatsapp-reaction-emoji-3808218/


Twitch

Twitch Reklam Teşvik Programını Duyurdu

● Twitch, yayıncıların para kazanması için yeni bir 
hizmet olan "Reklam Teşvik Programı"nı kullanıma 
sundu. Yayınlara reklam ekleyen bu özellik, 
yayıncıların düzenli gelir elde etmesini sağlıyor.

● Yayıncılar, Reklam Yöneticisi isimli panel üzerinden 
yapacakları birkaç ayar ile reklamların nasıl 
gösterileceğini ayarlıyor. Yayın başladığında da 
sistem otomatik olarak devreye giriyor ve 
belirlenen zamanlarda reklamlar gösteriliyor.

24

https://blog.twitch.tv/tr-tr/2022/02/22/reliable-ad-revenue-with-one-click-its-really-happening/?utm_source=webtekno


Snapchat

Snapchat Yeni Bir Reklam Özelliğini Test Ediyor

● Snapchat, popüler içerik üreticilerine özel olacak 
yeni reklam özelliğini test ediyor. Hikayelerin 
ortasında çıkacak reklamlar ile içerik üreticileri ve 
snapchat reklam gelirini paylaşacak.
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https://newsroom.snap.com/tr-TR/creators-mid-roll-ads


Disney+

Disney+’tan Netflix’e Büyük Darbe

● Disney+, Netflix üzerinden izleyicilerin karşısına 
çıkan altı Marvel dizisini bünyesine kattı. Yapımlar, 
çok yakında platforma eklenecek. Bu durumun 
Netflix’e kullanıcı kaybettirmesi bekleniyor.
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https://shiftdelete.net/netflixin-kullanici-kaybi-yasamasina-yol-acacak-onemli-gelisme


Kripto

27

Bir Dönemin Efsane 'Müzik İndirme' Platformu LimeWire, 
NFT Platformu Olarak Geri Dönüyor

● Bir dönemin popüler MP3 indirme programı olan 
LimeWire, NFT platformu olarak mayıs ayında geri 
döneceğini açıkladı. 

● LimeWire müzik odaklı NFT’leri ve teknik sorunları 
çözme iddiası ile şimdiden OpeanSea’ye ciddi bir 
rakip olacak gibi duruyor.

https://www.webtekno.com/limewire-nft-platformu-olarak-geri-donuyor-h121524.html


Dünya
Sosyal Medya Devleri Rusya’ya Karşı Yaptırım Kararı Aldı

● 24 Şubat tarihinde başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme 
harekatının ardından Sosyal Medya devleri Rusya’ya karşı 
yaptırım kararı aldı. 

● Meta, Rus devlet medyasına ait hesapları tüm Facebook ve 
Instagram kullanıcılarına önermeyi bıraktı.

● Facebook, Rusya devlet medyasının reklam yayınlamasını ve 
para kazanmasını yasakladı.

● Twitter, Rus devlet medyasıyla bağlantılı paylaşımları ve 
reklam içeriklerini durdurdu. Ayrıca, Rusya vatandaşları yeni 
hesap oluşturamıyor.

● Youtube, Sputnik ve RT`nin kanallarını Avrupa`da erişime 
kapattı ve Rus Youtuber’ların gelir elde etmesini askıya aldı.

● Twitch, Rus devlet medyasının zararlı yanlış bilgi yayıcılarına 
karşı hareket etmesini yasakladı.

● TikTok, Rusya’da canlı yayın ve yeni video yüklemeyi askıya 
aldı.
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https://www.trthaber.com/foto-galeri/hangi-teknoloji-sirketleri-rusyaya-karsi-yaptirim-karari-aldi/44159/sayfa-1.html/


Dünya

Teknoloji Devleri de Rusya’ya Karşı Yaptırım Kararı Aldı

● Google, Rusya’da tüm Google Ads faaliyetlerini 
durdurdu.

● Apple`ın Rusya`daki resmi internet sitesinden yapılan 
bütün satışları durduruldu.

● Apple Pay ve Google Pay hizmetleri çevrimdışı oldu.
● Samsung, Rusya’yı yasaklı listeye aldı.
● Amazon, tüm perakende satışlara blok koydu.
● Adobe, Rusya’ya tam blok uyguladı.
● Dell, Rus pazarından çekildi.
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https://searchengineland.com/russia-based-advertisers-can-no-longer-reach-global-audiences-on-google-properties-382413
https://www.donanimhaber.com/rusya-ya-ambargo-uygulayan-teknoloji-markalari--145759


Dünya

Finans Devleri Rusya’ya Sırtını Döndü

● Batı dünyasının finans devleri de Rusya’ya karşı 
yaptırımlar gerçekleştiriyor.

● Alman Deutsche Bank, Rusya'dan tamamen çıkacağını 
açıkladı.

● Londra Borsası Rusya'daki tüm aktivitelerini ve 
etkileşimlerini durdurdu. 

● Zurih Sigorta artık Rusya’da yeni projelerde yer 
almayacaklarını açıkladı. 

● Endeks firması FTSE Russell ise Birleşik Krallık listesindeki 
Rus şirketlere artık endekslerde yer verilmeyeceğini 
açıkladı. 

● ABD'nin en büyük bankaları Goldman Sachs ve 
JPMorgan 24 Şubat itibarı ile Rusya’dan tamamen çekildi.
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https://tr.euronews.com/2022/03/14/bat-l-finans-devleri-ukrayna-savas-sonras-tek-tek-rusya-ya-s-rt-n-donuyor
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Teşekkürler… 


