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Öne Çıkanlar

Instagram

İrlanda’dan Instagram’a Ağır Ceza
●

●

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Instagram’ın
çocukların verilerini koruyamadığı ve Avrupa Birliği
Genel Veri Koruma Tüzüğü’nü (GDPR) ihlal ettiği
gerekçesiyle Meta’ya 405 milyon euro para cezası
verdi.
Komisyon adına konuşan Caolmhe McGuire, kararın
detaylarının önümüzdeki hafta içinde paylaşılacağını
ifade etti.
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YouTube

YouTube Streaming Platformlarından Pay Almak İstiyor
●

●

●

YouTube,“Kanal Mağazası” adı verilen yeni özellik ile
kendini streaming platformlarına abonelik satan bir
pazaryerine dönüştürmeyi hedeﬂiyor. Böylece
Google’da Netﬂix, Disney + gibi streaming
platformlarının kazançlarına ortak olacak.
Video akış platformunun, en az 18 aydır bir "kanal
mağazası" üzerinde çalıştığı ve şu anda potansiyel
ortak şirketlerle görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.
The Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre
“Kanal Mağazası” sonbaharda duyurulacak.
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Youtube

Youtube’tan Podcast Adımı
●

●

Daha önce Mart ayında YouTube’un şirket içi
gerçekleştirilen bir sunumundan platformun yakın
gelecekte podcast’lere yer vereceği bilgisi
öğrenilmişti.
Spotify ve Apple Music ile rekabeti arttırmak isteyen
Youtube, ABD kullanıcıları için yayınlanan yeni
tasarımıyla birlikte keşfet bölümüne podcast logosunu
ekledi. Uygulamanın kısa süre içerisinde tüm dünyada
aktif olacağı tahmin ediliyor.
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Google Ads

Google Ads, Mağaza Ziyaretleri İçin Özel Dönüşüm
Değerlerini Etkinleştiriyor
●

●

●

Google, reklamverenlere mağaza ziyaretleri ve
mağaza satışları için özel dönüşüm değeri kuralları
belirleme olanağı sağlamaya başladı.
Yeni etkinleştirilen özellik ile dönüşüm değeri kuralları,
işletmelerin bir dönüşüm hedeﬁnin değerini
belirtmesine olanak tanıyor.
Bu sayede işletmeler satışları ﬁziksel bir konuma
getirmek için tasarlanmış reklamlar oluşturabiliyor.
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Yerli Haberler

Yemeksepeti

Yemeksepeti’nde Ücretli Abonelik Dönemi Başlıyor
●

●

●

Yemeksepeti’nin ücretli abonelik ile kazanılacak özel
müşteri üyelik sistemi “Yemeksepeti+” kullanıma
açılıyor.
Aylık abonelik ücreti karşılığında, Yemeksepeti+
üyelerine indirimler ve ücretsiz gönderim dahil olmak
üzere bir çok avantaj sağlayacak.
Ücretlendirmesi daha belli olmayan yeni özelliğin
2022 son çeyreğinde seçilmiş kullanıcılarla
gerçekleştirilecek testten sonra 2023 yılında tüm
Yemeksepeti kullanıcılara açık hale getirilmesi
planlanıyor.
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Diğer

Obilet.com Araç Kiralama Hizmetini Başlattı
●
●

●

Seyahat bileti satış platformu Obilet.com, reklam ﬁlmi
ile yeni araç kiralama hizmetini tanıttı.
Otobüs, uçak ve feribot bileti hizmetlerinin yanı sıra
artık araç kiralama hizmetine de başlattığını duyuran
Obilet.com, kullanıcıların ﬁyat karşılaştırma
seçeneğini kullanarak ihtiyacı olan araca ulaşmasını
ve kiralamasını sağlıyor.
Obilet.com’un güvenilir ve pratik bir platform olduğu
vurgulanırken en uygun koşullarda hizmet sunduğunu
dile getiren reklam ﬁlmi, Come to Movida tarafından
hazırlandı.
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Önemli Gelişmeler

Metaverse

Çinli Şirketin Başına Kadın Robot CEO Geçti!
●

●
●

Çinli mobil uygulama, oyun geliştirme ve metaverse
şirketi NerDragon Websoft’un yeni CEO’su kadın bir
robot oldu.
Adı «Ms Tang Yu» olan yeni CEO, dünyanın ilk robot
yönetici pozisyona sahip robotu oldu.
Gücünü yapay zekadan alan Tang yu, şirketin
organizasyon ve verimlilik departmanının ön
saﬂarında yer alacak.
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Meta

Meta Hesapları Tüm Kullanıcılara Açılıyor
●

●

Meta paylaştığı bir blog gönderisinde Meta
hesaplarının tüm kullanıcılara açıldığını duyurdu.
Meta hesapları ve Meta Horizon Proﬁlleri şirketin VR
sistemine giriş yapmak için kullanılan Facebook ve
Instagram hesaplarının yerini alacak.
Yeni güncelleme VR ve Oculus kullanıcılarının,
Instagram ve Facebook hesabı oluşturması
gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Meta hesaplarını tüm
dünyadaki kullancılara kademeli olarak açılacak.
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Twitter

Twitter’a Yeni Rozet Geliyor
●

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong,
Twitter’ın proﬁllerde yer alacak yeni bir rozet
üzerinde çalıştığını aktardı. Wong’un tweetine göre,
Twitter, kullanıcılarının proﬁllerine onaylı cep telefonu
numarası rozeti eklemeyi hedeﬂiyor.
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YouTube
Youtube Yalan Haberlere Savaş Açıyor
●
●

●

YouTube, kullanıcılar arasında asılsız haberlerin
yayılmasının önüne geçmek için harekete geçti.
Cambridge Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmanın
sonucunda verilen karara göre şirket, kullanıcıları
dezenformasyon teknikleri konusunda eğitmek için
otomatik reklam videoları yayınlamaya başlayacak.
“Gerçeği önceden gösterme” adı verilen araştırma
kapsamında 5,4 milyon kişiye yalan haber videosu
izletildi, bu kişilerden 22 bini daha sonrasında bir
ankete katıldı. Sonuçlar, insanların çarpıtılan bilgiye
maruz kalmadan önce bunun nasıl üretilip yayıldığını
öğrenmeleri halinde yalan haberlerin etkisiz
kalabileceğini ortaya koydu.
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WhatsApp

WhatsApp Durum Özelliği Sohbetlere Geliyor
●

●

●

Uygulamanın yayınlanan 22.18.0.70 IOS beta
sürümünde durum özelliğinin sohbetlerde görülmesi
test ediliyor.
Artık kullanıcılar Durum paylaşımı yaptığında
paylaşım sohbet listesinde görünür olacak ve
kullanıcılar yeni durum paylaşıldığını proﬁl
fotoğrafının etrafındaki mavi halkadan görebilecek.
Sohbetler sekmesindeki Durum içeriklerinin gösterimi
kişilerin seçimine bağlı olacak.
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TikTok

TikTok’tan Reklamlar Hakkında Şeffaﬂık Kararı
●

●

●

TikTok reklam şeffaﬂığında yeni bir döneme
giriyor. Şirket kullanıcılarına, bir reklamın neden
karşılarına çıktığına dair “reklam hedeﬂeme”
detaylarını aktarma kararı aldı.
“Bu reklam hakkında” butonu aracılığıyla
aktarılacak olan bilgilere dair bir önizleme
TikTok’un Business sayfasında paylaşıldı.
“Bu Reklam Hakkında” bilgisine, bir reklamın sağ
alt köşesindeki “paylaş” butonuna veya reklama
uzun süre basarak ulaşılıyor. Böylelikle bu reklamı
sunmak için kullanılan reklam hedeﬂeme verilerine
erişilebiliyor.
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Google

Google‘ın Yapay Zekalı Chat Bot’u Beta Sürecine Başlıyor
●

●

●

Yapay zeka destekli chatbotları hakkında önemli
çalışmalar yapan Google, Mayıs ayında düzenlenen
I/O 2022 konferansında LaMDA 2 isimli yapay zeka
chatbotu için test sürecine başlayacağını duyurmuştu.
Google tarafından aktarılan son bilgilere göre şirket,
LaMDA 2 chatbotu için bekleme listesi başvurularını
almaya başladı.
Test sürecine katılacak olan kişiler, AI Test
Kitchen isimli uygulamayı indirerek yapay zeka
destekli LaMDA 2 chatbot’u ile sohbet edebilecek.
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Google Ads
Google Ads İşbirliği ve Reklam Oluşturmayı Kolaylaştıran
Araçlar
●

●

●

İşbirliği içerikleri ve reklam kampanyalarının
hazırlanmasını kolaylaştırarak daha iyi bir kullanıcı
deneyimi sunmak isteyen Google, Google Ads için
yeni araçlar geliştirdi.
Yeni gelen araçlardan biri olan Varlık Kitaplığı ile
reklam kampanyaları için görsellere öncelik veren bir
deneyim sunuluyor. Google Ads hesabındaki
kullanıcılar varlık kitaplığına kaydedilen görseller ve
videolara ulaşabiliyor.
Yeni video reklam oluşturucusu sayesinde ise artık
video reklam oluşturmak çok kısa sürüyor. Yeni özellik,
Google’ın sunduğu şablonları özelleştirip, Google’ın
müzik kütüphanesinden istenilen bir sesi seçerek
hızlıca video reklamı oluşturmayı sağlıyor.
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Google Ads

Google Müdahaleci Reklamlara Sebep Olan Reklamları
Yasaklıyor
●

●

Google, tüm kullanıcılarına mevcut veya gelecekteki
reklamlarını yeni politikaya uyacak şekilde yeniden
biçimlendirmeleri için Ekim ayına kadar süre verdi.
Eğer marka yeni politikayı ihlal ederse, reklam
reddedilecek ve platformun reklam çıkışında
yayınlanmaya son verilecek.
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Google Ads

Google Ads’ten Yeni Güncelleme: Performance Max
ile Nihai URL genişletme
●

●

Nihai URL genişletme, Performans Max
kampanyalarının performansını optimize etmeye
yardımcı oluyor.
Kullanıcının arama sorgusuna ve amacına göre
daha alakalı bir açılış sayfasıyla değiştirmek ve
açılış sayfası içeriğiyle eşleşen dinamik bir reklam
başlığını özelleştirmek için Nihai URL genişletme
özelliği kullanılabilecek.
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Google Meet
Google Meet’ten Kullanıcı Deneyimini Arttıracak Yeni
Özellik
●

●

Şirket kendi bloğu üzerinden, Meet kullanıcılarının kısa
bir süre boşluk çubuğunu basılı tutarak seslerini
açabileceklerini ve çubuğu serbest bırakarak
kendilerini tekrar sessize alabileceklerini yeni özelliği
duyurdu.
Google, bu özelliğin, toplantılarda kullanıcı kendi
sesini açtıktan sonra tekrar sessize almayı unuttuğu
durumlarda da kişilere yardımcı olacağını söyledi.
Bahsi geçen ses özelliği, Google Meet'te varsayılan
olarak kapalı olarak gelecek ve kullanıcılar dilediği
zaman özelliği Google Meet ayarlarında
etkinleştirilebilecek.
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Twitch
Twitch Partnerleri Farklı Platformlarda Yayın Yapabilecek
●

●

●

Bugüne kadar partnerlik anlaşması yaptığı yayıncıların
sadece Twitch üzerinde yayın yapmalarına izin veren
şirket artık partnerlerinin farklı platformlarda da yayın
yapabileceğini duyurdu.
Twitch, partner yayıncılarına gönderdiği bir e-posta ile
YouTube ve Facebook Live’da yayın yapabilmelerinin
önünü açtığını duyurdu fakat yayıncılar tamamen
özgür olamayacaklar. Şirket, partnerlerine bu
yayınların Twitch yayınları ile aynı anda olamayacağı
şartını koştu.
Twitch’ten farklı olarak, Instagram Live ve TikTok gibi
platformlarda eş zamanlı yayına izin veriliyor.
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Apple
Apple Cihazlarını Atıklardan Üretmeyi Planlıyor
●

●

Sürdürülebilirlik projeleri Apple dahil pek çok
markanın en önemli gündem maddelerinden birini
oluşturuyor. Teknoloji devi Apple da uzun yıllardır bu
alanda yaptığı yatırımlar ve aldığı aksiyonlarla ses
getiriyor. Geçtiğimiz yıllarda akıllı cihazlarını
tamamen geri dönüştürülebilir materyaller kullanarak
üretmeye başlayan şirket, şimdi ise atıklardan cihaz
üretmeyi hedeﬂiyor.
Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirketin uzun vadeli
planlarının arasında tamamen atıklardan cihazlar
üretmek olduğunu söyledi. Geri dönüştürülmüş
metaller, silikonlar, plastikler ve diğer malzemelerle
üretilecek olan cihazlar, hem ﬁyat olarak daha uygun
ve erişilebilir hem de çok daha çevreci olacak.
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Amazon

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Amazon Prime’ın
Rekorunu Kırdı
●

●

Amazon Prime’ın şu ana dek en büyük projesi olan
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’nin ilk iki bölümü
1 Eylül itibariyle 240 ülke ve bölgede yayına girdi.
J.D. Payne ve Patrick McKay beraber yarattığı Dizi,
ilk günde ulaştığı 25 milyon izlenme ile Amazon
Prime’ın 15 yıllık tarihinde en çok görüntülenen
içeriği oldu.

24

Netﬂix
Netﬂix’e Reklamlar Beklenenden Erken Geliyor
●

●

●

Disney +’ın Pazar liderliğine karşı harekete geçmek
isteyen Netﬂix daha uygun ﬁyatlı bir alternatif
olarak reklamlı aboneliğin geleceğini duyurmuştu.
Variety raporlarına göre Netﬂix yöneticileri, 1
Kasım'da büyük pazarların çoğunda yeni reklamlı
aboneliği başlatma kararı aldı.
Netﬂix ise Variety'nin muhabirine hala daha düşük
ﬁyatlı, reklam destekli bir katmanın nasıl
başlatılacağına karar vermenin ilk günlerinde
olduklarını ve herhangi bir karar verilmediğini
söyledi.
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Shopify

Shopify’dan Collabs Duyuruldu!
●

●

●

E-ticaret sitesi Shopify, markaların ve içerik
üreticilerinin bir araya gelerek para kazanabileceği
yeni gelir modeli Collabs’i duyurdu.
Yeni özellik ile içerik üreticiler, Collabs hesabına
başvurarak, hedef kitlelerine uygun beğendikleri
Shopify satıcıları ile iş ortaklığı kurabiliyor.
İçerik üreticiler, Linkpop’u kullanarak sosyal medyada
paylaşmak üzere ürünlerinin bir listesini
oluşturabiliyorlar. Bu sayede birisi, içerik üreticisinin
paylaştığı bağlantıyı kullanarak ürün satın alındığında
içerik üreticisine ödeme yapılıyor.
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Huawei

Huawei Krizde Hayatta Kalmaya Çalışıyor
●

●

●

Çin medyasından Yucai ve NetEase yayınladıkları
raporlarda Huwei CEO’su Ren Zhengfei tarafından
gönderildiği söylenen mesajlar gündem oldu.
Yucai ve NetEase, şirketin çalışanlarına gönderdiği
bir bildiriyle “nakit akışına ve kâr marjına öncelik
verilmesini” istediği bildiriliyor.
Ren Zhengfei’nin gönderdiği bildiride Huawei’i
önümüzdeki 3 yıl için zor bir dönem beklediği ve
şirketin daha çok ‘hayatta kalmaya’ odaklanacağı
bilgileri yer alıyor.
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Diğer
Tinder’ın Sahibinden Akıllı Yüzük Girişimi
●

●

●

Tinder’ın kurucusu Sean Rad ve Dr. Dustin Freckleton’un
ortaklığı ile kurulan Happy Health, kişilerin ruh halini ve
stres seviyelerini anlık olarak takip
edebilecek akıllı bir yüzük geliştiriyor.
Ortaklardan Dr. Dustin Freckleton neden böyle bir ürün
geliştirdikleriyle ilgili, insanların son zamanlarda her
zamankinden daha fazla stresli olduğunu ancak tam
olarak nasıl hissettiklerini anlayabilmek ve takip edebilmek
için herhangi bir akıllı cihaza sahip olmadıklarını fark
ettiğini söyledi.
Şirketin açıklamasına göre, akıllı yüzükte elektrodermal
aktivite (EDA) sensörü bulunuyor. Akıllı yüzükte ayrıca
insan derisine uygun dört elektrot, dört ışık, ivmeölçer ve
iki sıcaklık sensörü yer alıyor. Bu sayede değişen stres
seviyesini takip ediyor. Yapay zeka ise “mental karnenizi”
oluşturabiliyor.
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Teşekkürler…

