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Öne Çıkanlar



Facebook

3

● Facebook Gruplarda Kişilere Uzmanlık Rozetleri 
Verileceği Duyuruldu. 

● Yanlış bilginin önüne geçmeyi hedefleyen bu özellik 
ile kullanıcılar önemli bilgileri edinmek için uzman 
kişiyle kolayca iletişime geçebilecek.

● İnternette arama yapmak yerine uzmanların 
yorumlarını rahatça okuyabilecek.

https://www.webtekno.com/facebook-rozetler-ozelligi-duyuruldu-h112399.html


Instagram

4

● Instagram Hikayeler için Yeni Altyazı Özelliği.

● Hikayeler kısmına entegre edilen yenilik ile 
kullanıcılar, hikayelerdeki yazıları kendi dillerine 
kolaylıkla çevirebilecek.

● Özellikte Türkçe’nin de dahil olduğu 90’dan fazla 
dil seçeneği mevcut.

https://www.teknoblog.com/instagram-hikayeleri-icindeki-metinler-icin-otomatik-ceviri-ozelligi-geldi/


Twitter

5

● Twitter Alışveriş Özelliğini Test Etmeye Başladı.

● Twitter mağaza sekmesi ile e-ticaretin kapılarını 
kullanıcıları için açıyor.

● Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman 
kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor.

https://pembeteknoloji.com.tr/twittera-alisveris-ozelligi-geliyor-33175/


Apple

6

● Apple, Çocuk İstismarının Önüne Geçebilmek için 
Fotoğrafları Tarayabilecek Bir Sistem Geliştirdi.

● Apple, iCloud'da ve iPhone'larda depolanan 
fotoğrafları tarayarak potansiyel çocuk istismarı 
görüntülerini tespit edebilecek ve yayınlanmasını 
önleyecek bir şifreleme sistemi geliştirdiğini 
açıkladı.

https://www.bbc.com/news/technology-58109748
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Yerli Haberler



Diğer

8

● Getir Tottenham Hotspur ile Sponsorluk Anlaşması 
İmzaladı.

● Çevrim içi market uygulaması olan Getir kısa 
sürede büyüyerek yurt dışına açılmayı başardı.

● Getir şimdi de İngiltere Premier Lig takımı 
Tottenham Hotspur ile üç yıllık sponsorluğa imza 
attı.

https://www.donanimhaber.com/getir-tottenham-hotspur-ile-anlasti--137248
https://www.donanimhaber.com/getir-tottenham-hotspur-ile-anlasti--137248


Diğer

9

● Sanatçılar, Sosyal Medya’da Yangınlara Karşı Tepki 
Gösterdi

● Sanatçılar, Akdeniz bölgesinde başlayan ve kısa 
süre içerisinde yurdun dört bir yanına yayılan orman 
yangınlarına sessiz kalmadı.

● Tüm Türkiye’nin kenetlendiği ve bir an önce sona 
ermesini istediği orman yangınları, sosyal medyada 
da büyük ses getirdi. Pek çok ünlü bağış ve 
paylaşımlarıyla tepkilerini dile getirdi.

https://shiftdelete.net/unlu-isimler-orman-yanginlarina-sessiz-kalmadi


adXclusive confidential and proprietary

Önemli Gelişmeler



Facebook

11

● Facebook, Instagram ve Facebook İçerik 
Üreticilerine Ödemeler Yapacağını Açıkladı.

● Yatırımın bütçesinin 1 milyar dolar olduğu belirtildi. 
Ödemelerin belirli kitleye ulaşmış farklı 
konseptlerde içerik üreticilerine, ‘bonus 
programları’ kriterlerinin sağlanması durumunda 
dağıtılması hedefleniyor.

https://about.fb.com/news/2021/07/investing-1-billion-dollars-in-creators/


Facebook

12

● Facebook Yeni «Dua» Özelliğini Duyurdu.

● Yeni bir özellik üzerinde çalışan Facebook, bunun 
“dua” edilmesine yarayan bir araç olduğunu 
duyurarak herkesi şaşırttı. 

● Bundan sonra kullanıcılar, bireysel hesapları 
üzerinden çeşitli konularda dua etkinlikleri 
oluşturabilecek, başka insanları bu etkinliklere 
çağırabilecek.

https://www.denverpost.com/2021/08/08/facebook-prayer-tool/


Instagram

13

● Instagram Videoları Otomatik Olarak Tam Ekran 
Formatında İzletmeye Hazırlanıyor.

● Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya 
ağlarından biri olan Instagram, tam ekran tuşunu 
etkisiz kılarak otomatik tam ekran kullanımını 
sisteme entegre ediyor.

https://www.webtekno.com/instagram-videolar-tam-ekran-izleme-zorunlu-kilacak-h112305.html


Instagram

14

● Instagram Hesap Güvenlik Önlemlerini Arttırdı.

● Instagram’a yeni eklenen Security Checkup özelliği 
ile kullanıcılar, hesaplarında gerçekleştirilen giriş-
çıkış aktivitelerini ve e-posta değişimleri gibi önemli 
hareketleri rahatlıkla takip edebilecek.

https://about.instagram.com/blog/announcements/keeping-instagram-safe-and-secure


Instagram

15

● Instagram Reels Süresi 30 Saniyeden 60 Saniyeye 
Uzatıldı.

● Kullanıcılar; eklenen +30 saniye ile Reels videoları 
için 15, 30 ya da 60 saniye uzunluğuna karar 
vererek videolarını çekebilecekler.

https://www.webtekno.com/instagram-reels-video-suresini-60-saniyeye-cikardi-h112885.html


Instagram 

16

● Instagram 16 Yaşın Altındaki Kullanıcıları için Yeni 
Bir Gizlilik Politikası Getirdi.

● İlk hesap kurulumu esnasında 16 yaşından küçük 
olduğunu belirten kullanıcıların hesapları, Instagram 
tarafından otomatik olarak gizli hesap konumuna 
getirilecek.

https://shiftdelete.net/instagram-16-yas-alti-kullanicilar-icin-yeni-donemi-acikladi


Instagram 

17

● Instagram, Reşit Olmayan Kullanıcıların İlgi ve 
Etkinlik Tabanlı Hedeflemesini Devre Dışı Bırakıyor.

● Instagram’dan yapılan duyuruda, reklamverenlerin 
18 yaşından küçük kullanıcılar için hedefleme 
seçenekleri yaş, cinsiyet ve konumla sınırlı olacağı 
açıklandı.

https://searchengineland.com/instagram-is-disabling-interest-and-activity-based-targeting-of-underage-users-350810


Twitter

18

● Twitter’da Kullanıcılar Tweet Attıktan Sonra Yanıt 
Verebilecek Kişileri Düzenleyebilecek.

● Tweet atmadan önce yanıt verebilecek kişileri 
seçme imkanı sunan Twitter artık tweet sonrasında 
da ayar yapmayı kullanıcılarına sunuyor.

https://www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2021/07/13/twitter-will-let-users-decide-who-can-reply-to-their-tweets-even-after-posting/?sh=2fd221e61bd8


Twitter

19

● Twitter Rağbet Görmeyen Fleet Özelliğini 
Kaldırdığını Duyurdu.

● Diğer platformlardaki hikayeler kadar kullanılmayan 
Twitter «fleet» özelliği kaldırıldı.

● Twitter fleet yerine benzer bir özellik üzerinde 
çalıştığını açıkladı.

https://www.webtekno.com/twitter-fleets-kaldiriyor-h112363.html


20

● Twitter, 2020 Yılının İkinci Yarısı için Şeffaflık Raporu 
Yayınladı.

● Açıklanan rapora göre Twitter, 3,8 milyon paylaşımı 
gelen şikayetler nedeniyle kaldırdı.

● Türkiye, Twitter'a en fazla 'tweet kaldırma' talebi 
gönderen ülkelerden biri oldu.

Twitter

https://www.webtekno.com/turkiye-2020-twitter-en-cok-tweet-kaldirma-talebi-gonderen-ulkelerden-biri-oldu-h112408.html


Youtube

21

● Youtube ‘Süper Teşekkür’ Özelliğini Test Etmeye 
Başladı.

● Süper Teşekkür sayesinde kullanıcılar, beğendikleri 
videolara belirli miktarlar ödeyerek özel yorumlar 
yapabilecekler.

● Youtube Süper Teşekkür ile içerik üreticilerine bir 
gelir kapısı daha açmış oldu.

https://www.megabayt.com/sosyal-medya/youtubedan-yeni-ozellik-super-tesekkur/


TikTok

22

● TikTok’a Hikayeler Özelliği Geleceği Açıklandı.

● Pek çok platformda yer alan hikayeler özelliği son 
zamanlarda sıkça kullanılan TikTok uygulamasına 
geliyor.

● Şimdilik test aşamasında olan TikTok hikayelerin ne 
zaman kullanıma sunulacağına ise belli değil.

https://www.webtekno.com/tiktok-hikayeler-ozelligini-test-etmeye-basladi-h113174.html


WhatsApp

23

● WhatsApp Görüntülü Grup Sohbetlerine Sonradan 
Katılma İmkanı Sunuyor.

● WhatsApp grup görüşmelerine cevap 
veremediğiniz takdirde görüşmeye sonradan 
katılmanıza imkan tanımıyordu.

● Platforma yeni entegre edilen özellik ile 
WhatsApp’ta grup görüşmelerine sonradan kolayca 
katılabileceğiz.

https://teknosafari.net/whatsapp-a-goruntulu-grup-gorusmelerine-sonradan-katilma-ozelligi-eklendi/


Netflix

24

● Netflix Dünyasına Oyun İçerikleri de Dahil Oluyor.

● Dünyanın en çok izlenen platformlarından olan 
Netflix’in gelecek yıl bünyesine oyun içeriklerini de 
dahil edeceği konuşuluyor.

https://webrazzi.com/2021/07/16/netflix-onumuzdeki-yil-platformuna-oyunlari-ekleyebilir


Telegram

25

● Telegram Görüntülü Konuşma Sırasında Ekran 
Paylaşımı Yapılmasına İmkan Tanıyacak.

● WhatsApp’ta bulunmayan bu özellik ile Telegram 
büyük bir kolaylığı kullanıcılarına sunmuş olacak.

● Özellik sayesinde video görüşmesi yaptığınız kişi 
veya kişiler, paylaşmanız halinde sizin ekranınızı 
rahatlıkla görebilecek. 

https://digitalreport.com.tr/telegram-video-gorusmeleri-esnasinda-ekran-paylasimi-yapilmasina-izin-verecek-teknoloji-57861/


Google

26

● Google Performans Max Kampanyası Kullanıma 
Sunuldu.

● Performance Max, diğer akıllı kampanyaları 
anımsatan otomatik bir kampanya türü.

● Performans Max ile diğer kampanyalar arasındaki 
birincil fark ise, Google'ın reklamverenin sağladığı 
bilgilere dayanarak kampanyanın hedeflemesini ve 
teslimini otomatikleştirmesi.

https://www.searchenginejournal.com/google-performance-max/409736/#close


Google

27

● TrueView Kampanyaları 2022'nin Başlarında Video 
Eylem Kampanyalarına Geçiş Yapacak.

● Video kampanyaları oluşturmanıza, yönetmenize ve 
video kampanyanızın ayarlarını düzenlemenize 
olanak tanıyan TrueView; 2022'nin başlarında Video 
eylem kampanyalarına geçiş yapacak.

● Reklamverenler 30 Eylül 2021'e kadar eylem 
reklamları için TrueView oluşturmaya devam 
edebilecek ve eylem reklamları için mevcut 
TrueView gelecek yılın başına kadar yayına devam 
edecek.

https://searchengineland.com/trueview-for-action-campaigns-will-be-transitioned-into-video-action-campaigns-in-early-2022-349551


Google

28

● Google, Üçüncü Taraf Çerezlerin Engellenmesini 
2023’e Sarkıttıklarını Açıkladı.

● Chrome’un, 2023'ün ortasından başlayıp 2023'ün 
sonlarındaki üç aylık bir süre içinde üçüncü taraf 
çerezlerini aşamalı olarak devre dışı bırakabileceği 
belirtildi.

https://searchengineland.com/google-pushes-back-plan-to-block-third-party-cookies-until-2023-349877


Apple

29

● Apple Kısa Süre İçin Üretimi Durdurdu. 

● iPhone 13 ve Mini Led ekranlı MacBook serisi için 
işlemci üreten TSMC fabrikasında, kritik olan ortam 
havasının saflığının bozulması nedeniyle bir sorun 
meydana geldi.

● TSMC fabrikada yer alan tüm gazları değiştirerek 
üretim sürecini tekrar işler hale getirdi.

https://shiftdelete.net/iphone-13-islemcisi-a15-uretimi-durdu-tsmc-cozumu


Apple

30

● iPhone’un Yeni Serisinde Siri’ye Belirli Kısıtlamalar 
Geliyor.

● Üçüncü parti uygulamalarla iletişim içinde olan 
Siri’nin komut sayılarının ve etkileşimlerin 
kısıtlanması bekleniyor.

● Yayınlanan belgede artık desteklenmeyecek 22 Siri 
komutu yer aldı.

https://shiftdelete.net/apple-ios-15te-siri-ve-carplayi-kisitlayacak


adXclusive confidential and proprietary

Teşekkürler….


