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Öne Çıkanlar



Instagram

Instagram Tam Ekran Fotoğraflar Üzerinde Çalışıyor

● TikTok ile rekabeti her geçen gün kızışan Instagram 
bu sefer ise tam ekran fotoğraflar üzerinde çalışıyor.

● Geçtiğimiz günlerde uygulamaya gelen tam ekran 
video özelliği ardından kullanıcılar Instagram’ın 
TikTok’a benzemesine tepki göstermişler ve bunun 
üzerine Instagram başkanı Adam Mosseri bazı 
özellikleri askıya aldıklarını açıklamıştı. Fakat şirketin 
akışta TikTok benzeri tam ekran fotoğrafları test ettiği 
doğrulandı. 
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https://www.theverge.com/2022/8/5/23293892/instagram-full-screen-photos-test-9-16


WhatsApp

WhatsApp’a 3 Yeni Gizlilik Özelliği Geliyor

● Son yıllarda Telegram gibi rakiplerine kullanıcı 
kaptıran WhatsApp, kullanıcı deneyimini arttırmaya 
yönelik güncellemelerine tam gaz devam ediyor.

● İlk olarak ortaya çıkan yeni özellik sayesinde artık 
kullanıcılar, gruplardan sadece grubun yöneticisinin 
bildirim alabileceği şekilde çıkabilecek. 

● İkinci olarak ise kullanıcılar çevrimiçi olduklarını 
tamamen gizleyebilecekler. Uygulama içinde aktif 
olunduğunda gözüken Çevrimiçi durumunu sadece 
seçilen kullanıcılar görebilecek.

● Üçüncü ve son olarak, kullanıcılar artık attıkları 
fotoğrafların ekran resminin alınmasını 
engelleyebilecekler. 
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https://shiftdelete.net/whatsapp-yeni-gizlilik-ozellikleri


WhatsApp

WhatsApp’ta Mesajı Silebilmek için Artık Daha Çok 
Vaktimiz var

● WhatsApp’ın en sevilen özelliklerinden biri olan 
«Mesajı Herkesten Sil» özelliğine güncelleme geldi. 
Güncellemeyi Twitter’dan kullanıcılarına duyuran 
WhatsApp, mesajları silebilmek için olan sürenin 
artık 2 günden biraz daha fazla olduğunu söyledi. 
Yeni mesaj silme süresi 2 gün 12 saat oldu.
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https://twitter.com/WhatsApp/status/1556721516968132611


Google

Pangle ve Google’dan Yeni İş Ortaklığı  

● TikTok for Business'ın reklam ağı Pangle, teklif veren 
iş ortağı olarak Google AdMob'a katıldı. Yeni iş 
ortaklığı, mobil uygulama geliştiricilerinin ve 
yayıncıların TikTok for Business reklamverenlerinden 
gelen özel reklam talebiyle gelirlerini artırmalarına 
olanak tanıyor. 

● Google AdMob, Pangle'ın mevcut ortakları MAX, 
IronSource, DT FairBid, Appodeal, AdMost, Nimbus, 
TradPlus ve TopOn'a katılan en yeni uyumlaştırma iş 
ortağı oldu.  
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https://www.pangleglobal.com/resource/pangle-joins-google-admob-as-a-bidding-partner


adXclusive confidential and proprietary

Yerli Haberler



Metaverse

Fenerbahçe Yeni Sezon Formasını Metaverse’te Tanıttı

● Fenerbahçe, yeni sezon formasını tanıtmak için son 
dönemde oldukça popüler olan Metaverse üzerinde 
bir etkinlik düzenledi. Sarı lacivertliler bu tanıtım ile 
ülkemizde bir ilke imza atarken, Metaverse'in en 
büyük formasını kullandı. 

● Instagram hesabından bir duyuru yayınlayan 
Fenerbahçe, "Sponsorumuz Avis, Fenerbahçemizin 
yeni sezonunu, dünyada ilk defa yapılan uygulama 
olan Metaverse’deki en büyük forma ile Otokoç 
Metazone’da kutluyor." ifadelerini kullandı.
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https://www.instagram.com/p/Cg7JWrvKeDG/?utm_source=ig_web_button_share_sheet


Meta

Meta Kafe Türkiye’ye Geliyor

● Birleşik Krallık’tan sonra ilk kez Türkiye’de 
gerçekleştirilecek olan proje, dijital medya 
okuryazarlığı alanında eğitim verecek. 

● 18-25 Ağustos tarihleri arası Datça Limanı’nda 
kurulacak olan Meta Kafe, yaşça büyük sosyal medya 
kullanıcılarını hedef alıyor. 

● Meta Kafe’de görevli eğitmenler tarafından asılsız 
bilgi ve asılsız bilgiyi yaymanın tehlikeleri ile şüpheli 
bilgiyle karşılaşıldığında yapılabilecekler üzerine 
ücretsiz eğitimler verilecek.
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https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/meta-ve-datca-belediyesi-guclerini-birlestirdi/


Spotify/Yerli

Spotify Türkiye Fiyatları Güncellendi

● Enflasyon nedeniyle yaşanan fiyat değişikliklerinin 
son durağı Spotify üyelikleri oldu. Yılın ikinci 
çeyreğinde her ne kadar kullanıcı sayısı rekor 
seviyede artsa da Spotify zarar ettiğini açıklamıştı.

● Yeni abonelik fiyatları:
Bireysel paketi 20,99 TL (Eski fiyatı 17,99 TL)
Duo paketi 27,99 TL (Eski fiyatı 23,99 TL)
Aile paketi 34,99 TL (Eski fiyatı 29,99 TL)
Öğrenci paketi 10,49 TL (Eski fiyatı 8,99 TL )
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https://www.log.com.tr/spotify-turkiyedeki-abonelik-fiyatlarina-zam-yapti/


Diğer

Yemeksepeti Artık Denizde de Hizmet Sunuyor

● Türkiye’nin en köklü girişimlerinden biri olan 
Yemeksepeti Jet Ski ile hizmet vermeye başlıyor. 
Firma, tekneler için Jet Ski ile teslimat hizmetini şu 
an sadece Marmaris koylarında yer alan 
tekneler için kullanıma sunuldu.

● Yeni teslimat seçeneği yaz sezonu boyunca aktif 
olarak kullanımda kalacak ve Marmaris, Adaköy, 
Keçi Adası, Bedir Adası ve Karga Adası koylarında 
kullanılabilecek.
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https://webrazzi.com/2022/08/08/yemeksepeti-marmaris-icin-jet-ski-ile-teslimat-hizmetini-kullanima-sundu


Diğer

e-Devlet Kullanıcı Sayısı Belli Oldu

● Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali 
Taha Koç, Devlet dairelerindeki resmi işlemlerin 
çoğunu dijital ortamda gerçekleştirmeyi 
sağlayan e-Devlet’in kullanıcı sayısının 15 yaş ve 
üzeri nüfusun %91’ine tekabül ettiğini ve 60 milyonu 
geçtiğini açıkladı. 

● E-Devlet sisteminde 886 kurumun toplam 6665 
dijital hizmet sunduğunu da belirten Ali Taha Koç, 
e-Devlet Kapısı'ndaki hizmetleri tekil hizmet 
olmaktan çıkarıp bütünleşik hizmet formuna taşıma 
gayretinde olduklarını söyledi. 
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https://cbddo.gov.tr/haberler/6434/e-devlet-kapisi-kullanici-sayisi-60-milyonu-gecti#:~:text=%22Bug%C3%BCn%20itibar%C4%B1yla%20kullan%C4%B1c%C4%B1%20say%C4%B1s%C4%B1%2060,91'ine%20tekab%C3%BCl%20etti%C4%9Fini%20vurgulad%C4%B1.


adXclusive confidential and proprietary

Önemli Gelişmeler



Meta & Apple
Meta’nın iPhone Kullanıcılarını Takip Ettiği İddia Edildi

● Meta çatısı altında bulunan Facebook ve Instagram, 
büyük bir skandal ile gündeme geldi. Felix 
Krause isimli bir yazılımcı tarafından yapılan analizlere 
göre Instagram ve Facebook'un iOS'taki mobil 
uygulamaları, kullanıcıların gezinti 
verilerini kimsenin haberi olmadan izleyebiliyor.

● Facebook ve Instagram'ın iOS sürümü, uygulamaya 
entegre edilmiş bir internet tarayıcısı kullanıyor. 
Krause, "Meta Pixel" adlı bir izleme JavaScript 
kodunun tarayıcı içerisinde gömülü olduğunu tespit 
etti. Bu kod, Meta'nın kullanıcı veya girilen web 
sitesinin izni olmadan kullanıcının takip edilmesine yol 
açıyor. 

● Eğer yapılan analiz doğruysa, bu durum dünyanın her 
yerinde suç sayılıyor ve Apple’ın gizlilik politikalarına 
aykırı. Yani Instagram ve Facebook’un AppStore’dan 
kalkması gerekiyor.
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https://www.webtekno.com/instagram-facebook-ios-gizlilik-skandali-h126763.html


Metaverse

Nvidia’dan Metaverse için Yeni Araç

● Nvidia, SIGGRAPH 2022 etkinliği kapmasında Unreal 
Engine’in MetaHuman Creator’ına rakip olarak yeni 
dijital avatar oluşturma motoru Omniverse Avatar 
Cloud Engine’i (ACE) duyurdu. 

● Oldukça gerçekçi sanal asistanlar ve dijital 
insanlar oluşturmayı mümkün kılan Avatar Cloud 
Engine’in; oyun, eğlence, bankacılık ve ulaşım gibi 
birden çok sektörde kullanılması hedefleniyor.

● Nvidia Ayrıca dijital asistanların birden fazla dili 
anladığını, konuşmalara yanıt verdiğini ve ortamla 
etkileşim kurduğunu belirtti.
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https://nvidianews.nvidia.com/news/virtual-assistants-and-digital-humans-on-pace-to-ace-turing-test-with-new-nvidia-omniverse-avatar-cloud-engine


Twitter

Elon Musk’tan Twitter CEO’suna Tartışma Teklifi

● Son dönemde teknoloji dünyasının gündemini Twitter’
ı satın alma girişimi ile sarsan ünlü milyarder Elon 
Musk, bot/sahte hesapların fazlalığı nedeni ile bu 
girişiminden vazgeçmişti.

● Twitter Elon Musk’a sahte hesaplar hakkındaki tüm 
verileri iletmiş fakat Elon Musk satın almama 
kararından yine de dönmemişti.

● Şimdilerde ise Elon Musk, Twitter CEO’su Parag 
Agrawal’ı sahte hesaplar hakkında kamuya açık bir 
tartışmaya davet etti. Musk, Twitter CEO’sunun 
Twitter'ın günlük %5'ten az sahte kullanıcıya sahip 
olduğunu halka kanıtlamasını istedi.

● Twitter’a yakın bir kaynak, hali hazırda devam eden 
dava dışında bir tartışma olmayacağını belirtirken 
Musk'ın avukatları yorum yapma taleplerine yanıt 
vermedi.
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https://www.engadget.com/elon-musk-debate-challenge-twitter-ceo-parag-agrawal-204636417.html


Twitter

Twitter Kullanıcı Bilgileri Çalındı ve Satıldı İddiası

● Aralık 2021’de Twitter’a saldıran Hacker elinde 5.4 
milyon kullanıcının hesap bilgilerinin bulunduğunu 
iddia etmiş ve geçtiğimiz Temmuz ayında ise 
kullanıcı bilgileri bir hacker formunda paylaşılmıştı. 
Olayların ardından geçtiğimiz günlerde ilk defa 
Twitter’dan açıklama geldi.

● Twitter, saldırının gerçekleştiğini resmi 
olarak doğruladı ve saldırı için kullanılan yöntem 
olan sıfır gün güvenlik açığının yamalandığını 
açıkladı.

● Twitter, veri ihlalinden etkilenen kullanıcıları 
bilgilendirdiği söyledi ancak bu güvenlik açığı 
nedeniyle ifşa edilen her hesabı onaylayamadıklarını 
belirtti. Şirket kullanıcılarına iki faktörlü kimlik 
doğrulamayı açmalarını tavsiye etti.
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https://www.donanimhaber.com/twitter-kullanici-verileri-nasil-calindi-ilk-aciklama-geldi--151499


Twitter

Twitter’a İki Yeni Özellik Geliyor

● Yaptığı yeniliklerle kullanıcı deneyimini arttırmak 
isteyen Twitter, iki yeni özelliğini test etmeye başladı.

● İlk özellik ile kullanıcıların ayda ortalama kaç Tweet 
attığı artık bio’larında yazacak. Twitter bu özellik ile 
kullanıcıların birini takip etmeden önce o profilin 
aktifliğini görmesini hedefliyor.

● İkinci özellik ise «CoTweet». Twitter Sözcüsü Joseph 
J. Nuñez, The Verge’e yaptığı açıklamada, “İnsanların 
Twitter’da iş birliği yapması için yeni yollar 
keşfetmeye devam ediyoruz. İnsanların ve markaların 
büyümek, yeni kitlelere ulaşmak ve diğer hesaplarla 
iş birliklerini güçlendirmek için CoTweet’leri test 
ediyoruz” dedi. CoTweet özelliği sayesinde 
kullanıcılar artık ortak tweet yazıp paylaşabilecek. 
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https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/twitter-iki-yeni-ozelligini-test-etmeye-basladi/


Google 

Google, Çerezlerle 1 Yıl Daha Devam Edecek  

● Google, üçüncü taraf çerezleri değiştirme planlarının 
2024'e kadar bekleyeceğini açıkladı. 

● Google'ın Gizlilik Koruma Alanı Başkan Yardımcıs" 
Anthony Chavez bir blog yazısında «Aldığımız en 
tutarlı geri bildirim, Chrome'da üçüncü taraf çerezleri 
kullanımdan kaldırmadan önce yeni Privacy Sandbox 
teknolojilerini değerlendirmek ve test etmek için 
daha fazla zamana ihtiyaç duyduğudur. Geliştiriciler 
bu API'leri benimsedikçe, artık 2024'ün ikinci 
yarısında Chrome'da üçüncü taraf çerezlerini aşamalı 
olarak kaldırmaya başlamayı amaçlıyoruz.» dedi.  
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https://www.cnbc.com/2022/07/27/google-delays-cookie-cutting-to-2024.html


Google 

Google Ads’ten Reklam Özelleştiriciler ile İlgili Yeni Karar

● Google, Genişletilmiş Metin Reklamlar oluşturma 
özelliğinin artık desteklenmeyeceğini açıkladı.

● Yeni güncelleme ile Genişletilmiş Metin Reklamlar için 
artık reklam özelleştirici oluşturulamayacak, iş verileri 
yüklenemeyecek veya düzenlenemeyecek.
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https://support.google.com/google-ads/answer/6072565?hl=tr


Google 

Google Ads’e Metin Okuma Özelliği Geldi

● Google Ads'de kullanıma sunulan yeni özellik 
sayesinde YouTube reklamlarına artık seslendirme 
eklenebiliyor. 

● Google, YouTube'da binlerce reklamdan alınan 
sonuçların analiz edildiğini ve müzik, ses efektleri ve 
seslendirme gibi ses öğelerinin reklamlara önemli 
ölçüde katkıda bulunduğunu açıkladı. 

● Seslendirmelerin neredeyse insan sesinden farksız 
olduğu ve yeni özelliğin reklamcılık için optimize 
edildiği belirtiliyor. 
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https://support.google.com/google-ads/answer/12383985


WhatsApp

WhatsApp’ı Keşfetmek Kolaylaşıyor

● Kullanıcıların uygulama içindeki deneyimini 
iyileştirmek isteyen Meta, WhatsApp için yeni 
geliştirdikleri özelliği duyurdu.

● Uygulamaya eklenecek olan WhatsApp sohbet 
botu ile getirilen yenilikleri kullanıcıları ile 
paylaşacak. Bu şekilde kullanıcılar, yeni özelliklerden 
anında haberdar olabilecek.

● Şu anda geliştirme aşamasında olan özellik 
platformdaki yeni özellikler, ipuçları ve püf noktaları 
ile gizlilik ve güvenlik hakkında kullanıcılara bilgi 
sağlayacak.
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https://shiftdelete.net/whatsapp-sohbet-botu-ozelligi


Spotify

Spotify’da Bilet Satışı Dönemi Başladı

● Spotify, kullanıcılarının yakınlarındaki konser ve 
etkinlikleri takip etmeleri ve keşfetmelerini sağlayan 
yeni özelliğini kullanıma sunuyor. Yeni özellik, bilet 
satışı gerçekleştiren diğer platformlara yönlendirme 
yapmadan, kullanıcıların direkt olarak Spotify 
üzerinden bilet almalarına imkân tanıyor.

● Özellik, kullanıcının ilgi alanlarına göre 
kişiselleştirilmiş bir şekilde bölgesindeki favori 
sanatçıların etkinliklerini bulmasını sağlayacak.
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https://www.theverge.com/2022/8/10/23299732/spotify-concert-tickets-test-selling-fans


Disney+

Disney+ Netflix’in Rekorunu Kırdı

● Geçtiğimiz aylarda rekor sayıda abone kaybeden 
Netflix, en fazla aboneye sahip yayın platformu 
unvanını Disney+’a bıraktı.

● Açıklanan verilere göre Disney Plus’ın abone sayısı 
221,1 milyona ulaştı. Netflix ise son üç ayda 
kaybettiği yaklaşık 1 milyon abone sonrası 220,67 
milyon aboneyle Disney Plus’ın gerisinde kaldı.

● Disney Plus çok sayıda ülkede hizmet vermeye 
başlamasının ardından ise toplam abone sayısında 
yüzde 5’lik bir artış yaşadı.
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https://www.bbc.com/turkce/articles/cndykj50ke7o#:~:text=Disney%2B%2C%20son%20%C3%A7eyrekte%2014%2C4,yakla%C5%9F%C4%B1k%20y%C3%BCzde%2045%20%C3%BCzerinde%20ger%C3%A7ekle%C5%9Fti.


HBO & Discovery

HBO Max ve Discovery+ Tek Bir Platformda Birleşiyor

● Warner Bros. Discovery yaptığı açıklamada, HBO 
Max ve Discovery+'ın önümüzdeki yazdan itibaren 
tek bir hizmette birleştirileceğini duyurdu. Şirketin 
CEO'su David Zaslav, şu anda ana önceliklerinin 
entegre bir SVOD hizmeti başlatmak olduğunu dile 
getirdi. 

● HBO Max ve Discovery+'ın birleşik hizmeti, ilk olarak 
2023 yazında ABD ve Latin Amerika’da ardından 
HBO Max'in bulunduğu Avrupa pazarlarında 2024'ün 
başlarında piyasaya sürülecek. 

● Söz konusu hizmetin 2025'e kadar 70'den fazla 
ülkede piyasaya sürüleceği ön görülüyor. Ancak bu 
plan, İngiltere, Almanya ve İtalya dahil olmak üzere 
büyük kilit pazarları içermiyor. Yeni birleşik 
hizmetin 2025 yılına kadar 130 milyon aboneye 
ulaşacağı düşünülüyor.
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https://webrazzi.com/2022/08/05/hbo-max-ve-discovery-plus-tek-bir-platformda-birlestirilecek


We Are Social

We Are Social Temmuz 2022 Raporu Yayınlandı

● We Are Social’ın, Hootsuite iş birliğinde 
yaptığı araştırmayla Temmuz 2022 internet kullanımına 
ilişkin veriler belli oldu.

● Araştırmaya göre Temmuz 2022 itibarıyla 5,34 milyar 
insan akıllı telefon, 5,03 milyar insanın ise internet 
kullandığı belirlendi. Aktif sosyal medya kullanıcılarının 
sayısı ise 4,7 milyar olarak kayıtlara geçti. 

● Verilere yıllık bazda bakıldığı zaman, akıllı telefon 
kullanıcılarının oranı %1,8, internet kullanıcılarının oranı 
ise %3,7 arttı.

● İnternete erişimde bir numaralı tercihin akıllı telefonlar 
olduğunu ortaya koyuldu. Buna göre; internete bağlı 
olan cihazların %59,72’si akıllı telefon, %37,98’i 
bilgisayar, %2,27’si tabletti. Oyun konsolu ve televizyon 
gibi diğer ürünlerin yeri ise %0,03 olarak açıklandı.
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https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/we-are-social-internet/


Diğer

Çin’de Otonom Taksi Dönemi Başlıyor

● Çin’in ara motoru Baidu sürücüsüz taksi projesi için 
izin aldı. Şirket, Otonom araç çağırma birimi olan 
Apollo Go ile sürücüsüz taksi hizmeti sunmaya 
başlayacak. 

● Otonom araca eşlik edecek bir operatörün 
bulunması şartı ile gerçekleşecek olan yeni hizmet 
şimdilik sadece Chongqing ve Wuhan şehirlerinde 
çalışacak. 

● Wuhan’da 13 kilometrekarelik bir alanı kapsayan 
hizmet, saat 09:00-17:00 arasında sunulacak. 
Chongqing’in de ise Yongchuan Bölgesi’nde 
sunulacak hizmet, 30 kilometrekarelik bir alanda 
09:30-16:30 saatleri arasında kullanılabilecek. 
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https://pandaily.com/baidus-autonomous-driving-travel-service-platform-apollo-go-begins-operations-in-wuhan/
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Teşekkürler… 


