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Öne Çıkanlar

Meta

Meta’dan AI Adımı
●

●

Meta CEO’su Mark Zuckerberg Facebook
paylaşımında Make-A-Video adlı araştırmadan
bahsetti. Söz konusu çalışma kapsamında yazılan
kısa metinler AI teknolojisiyle 20 saniyelik kliplere
dönüştürülüyor.
Mark Zuckerberg’in gönderisinde “Kendi portresini
çizen bir oyuncak ayı”, “Mars’a inen bir uzay
gemisi” ve “Okyanusta sörf yapan bir robot”
şeklinde yazılan metinlerin nasıl videolara
dönüştüğü görülüyor.
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Instagram
Instagram Keşfet ve Proﬁllere Reklam Yerleştiriyor
●

●

●

Instagram'ın Reels ve video ile dolup taşması, öneri algoritması
ve eklenen her yeni özellik ile platformun giderek TikTok’a
benzemesi nedeniyle pek çok içerik üreticisinin tepkisini
çekmişti. Tepkiler ardından şirket geri adım atacaklarını
açıklamıştı fakat konu reklam olunca şirketin geliştirmelere son
hızla devam ettiği görülüyor.
Keşfet akışında reklamlara yer veren Instagram, Keşfet
sayfasında da reklam gösterimine başlıyor. Bundan sonra
kullanıcılar Keşfet sekmesini açtığında reklamlarla karşılaşacak.
Bununla birlikte şirket, Instagram proﬁllerine de reklam
yerleştirmeyi test ediyor. Test kapsamında, herhangi birinin
proﬁlini incelerken kişiselleştirilmiş bir reklamla karşılaşmanız
mümkün. Proﬁle reklam yerleştirme özelliği şu an için ABD'de
seçilen içerik üreticilerine açılmış durumda. Söz konusu içerik
üreticileri, bu reklamlardan gelir elde edebilecek.
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Instagram

Instagram Hikayeler Artık 60 Saniye
●

●

Denemelerine geçtiğimiz yıl başlanan, Hikayeler’de 60
saniyenin altındaki paylaşımları tek parça halinde
paylaşılabilmesini mümkün kılan özellik tüm
kullanıcılara açıldı.
Artık atılan 60 saniye altındaki hikayeler, 15’er
saniyelik parçalara ayrılmayacak. Yeni özelliği hem
paylaşımı yapanların hem de görüntüleyenlerin olumlu
karşılaması umuluyor ancak kısa süreli hikayeleri tercih
edenler bu durumdan pek memnun olmayabilir.
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Google Ads

Google Ads’in Yeni Güncellemesiyle Uygulama İçi
Reklamları Tıklayan Kullanıcılar Hedeﬂenebilecek
●

●

Google Ads, uygulama içi reklamlardan elde
edilen geliri artırmak amacıyla uygulama
pazarlamacıları için yeni bir güncelleme sundu.
Bu güncellemeyle artık Google Ads'ün uygulama
kampanyaları, uygulamalardaki reklamları
tıklamaya yatkınlığı olan kişilerin hedeﬂenmesine
olanak tanıyor.
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Yerli Haberler

Metaverse
Metaverse'teki ilk akaryakıt istasyonu Aytemiz oldu
●

●

Aytemiz, Metaverse’teki en popüler evrenlerden biri
olan Decentraland’te (MANA) 139,-72
koordinatlarında açtığı akaryakıt istasyonuyla
dünyada Metaverse evrenine giren ilk akaryakıt
şirketi oldu.
Decentraland evrenindeki Aytemiz istasyonunun
ziyaretçileri istasyonda yer alan uygulama ekranları
üzerinden sunulan özel kod ile yıl sonuna
kadar Aytemiz Vaay uygulamasındaki indirime ek,
yüzde 50 avantajlı akaryakıt alma fırsatına sahip
olacaklar.
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TikTok

Tiktok Teyit Etmeye Devam Ediyor
●

●

TikTok, platform üzerinden yanlış bilginin yayılmasını
önlemek için haber doğrulama organizasyonu
Teyit.org iş birliğiyle bir kampanya başlattı.
Kampanyanın amacı kullanıcıları #Teyitçiyim etiketini
kullanarak doğru bilgi paylaşmaya teşvik etmek.
Kampanyada, kullanıcıların bilgileri nasıl teyit
edebileceğine dair yönlendirmeler yer aldı ve etiketle
paylaşılan içerikler ise en az 20 milyon izlenme
sayısına ulaştı.
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Amazon
Amazon Türkiye’deki İlk Lojistik Üssünü Tuzla’da Açtı
●

●

Amazon Türkiye’deki ilk lojistik üssünün açtığını
duyurdu. Söz konusu lojistik üssü, 100 milyon
dolardan fazla yatırım ile faaliyete geçti. Artan müşteri
talebinin karşılanması konusunda önemli katkılar
sağlayacağına inanılan lojistik üssünün, bir yılda bini
aşkın yeni istihdam yaratacağı bilgisi paylaşıldı.
Amazon’un Tuzla, İstanbul’da kurulan yeni lojistik
üssünde görev alacak mühendislik, insan kaynakları,
muhasebe, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi işlem (IT)
alanlarındaki roller ve ürünlerin kabulü ve
depolanması ile müşterilerin siparişlerinin seçilip
paketlenmesinden sorumlu depo operatörleri için işe
alım süreçleri geçtiğimiz aylarda başlamıştı.
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Migros
Migros Elektrikli Araçlar için Şarj İstasyonu Olacak
●
●

●

Şirket KAP üzerinden yaptığı açıklamayla büyük bir
projenin eşiğinde olduğunu duyurdu.
açıklamayla, hizmet verdiği lokasyonlarda elektrikli
otomobiller için şarj istasyonu kuracağını bildiren
Migros, bu istasyonlar için 4 milyon 500 bin TL
harcama yapacak.
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden
yaptığı açıklamada, yasal izinler için Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu dahil gerekli başvuruların
yapılacağı aktarılarak "Yeni şirket Migros Ticaret
AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak olup nakden
ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 4 milyon 500
bin TL olacaktır." ifadesi kullanıldı.
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Önemli Gelişmeler

Facebook
Facebook Ana Sayfaları Kişiselleştiriliyor
●

●

●

Kullanıcıların kendilerini özel hissetmesini isteyen
Facebook, ana sayfadaki gönderi akışının kontrolünü
kullanıcılara bırakıyor.
Facebook, kullanıcıların ana sayfalarını kendi isteğine
göre şekillendirebileceği yeni bir özellik kullanıma
sundu. “Daha az göster” ya da “Daha fazla göster”
gibi seçenekler sunan özellikle, akışta yer alacak
gönderileri seçmek mümkün olacak.
Reels videolarında da test edilecek yeni özellik
hakkında “Yapay zeka sistemlerimizi daha akıllı ve
duyarlı hale getirecek” açıklamasında bulunan Meta,
platformun yapay zekasının da iyileştirileceğinin
sinyallerini verdi.
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Facebook

Facebook Marketplace, İkinci El Araba ve Ev Satışı
Özelliğini Desteklemeyecek
●

●

Meta yayınladığı bir gönderiyle ikinci el araç satışı ve
ev kiralama özelliğini kaldırdığını açıkladı. Facebook
Marketplace 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren satılık
araç veya satılık/kiralık emlak ilanlarının oluşturulması
özelliğini desteklemeyecek.
Bu desteğin kaldırılması, tüm satıcılar için geçerli
olacak. Aynı şekilde özelliğin şu anda kullanıma açık
olduğu pazarlarda araçlar ve envanter
yönetimi sekmeleri için de destek sonlandırılacak.
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Twitter

CoTweets Özelliği Daha Geniş Kitlelere Açıldı
●

●

●

The Verge'ün Kıdemli Editörü Tom Warren'ın yaptığı
bir paylaşım ile CoTweets özelliğinin kademeli olarak
daha geniş kitlelere açıldığını görüyoruz.
Hala test sürümünde olan özellik, görüldüğü üzere
iki farklı hesabın tek bir tweeti sahiplenmesini
sağlıyor.
Özellik sayesinde iki farklı hesap tek bir tweetin
yazarı olarak konumlanabilecek. Şu an için Kanada,
Kore, ve ABD'de test edilen özellik, yeni test
kullanıcılarına açılmış görünüyor. Fakat Twitter henüz
konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
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Youtube
Youtube Premium Olmayanlara Kötü Haber!
●

●

●

Son dönemde kullanıcılarını “premium” abonelik
satın alması için agresif politikalar izleyen YouTube,
artan reklam sayısının yanında bir de yayın kalitesini
kısıtlama yoluna gidiyor.
Konu reddit kullanıcılarının da dikkatini
çekerken, /r/youtube/ subreddit’inde “Artık
YouTube Premium olmadan 4K video izleyememiyor
musunuz?” ve “2160p çözünürlük YouTube’da artık
Premium özelliği” gibi başlıklar açıldı.
Yeni Premium özelliği yalnızca belirli bölgelerde test
aşamasında.
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Google
Google Uygulamaları, IOS Kilit Ekranı Widgetlarını
Kullanıma Sundu
●

●

Eylül ayında resmen kullanıma sunulan iOS 16'ın en
göze çarpan özelliği kilit ekranı için widget desteği
olmuştu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar,
diledikleri widgetları hem kilit ekranlarında hem de her
zaman açık ekran özelliğinde kullanabiliyorlar.
Yaklaşık 1 aydır test sürecinde olan Google
uygulamalarının widgetları nihayet kullanıma sunuluyor.
Şu an için Chrome, Google Drive,
Google Haberler ve Gmail uygulamaları için widget
desteği kullanıma sunulmuş durumda. İlerleyen
dönemlerde ise diğer Google uygulamalarının
widgetlarının da iOS 16 kilit ekranına eklenmesi
bekleniyor.

17

Google Ads
Google Görüntülü Reklamlar, Yeni Hedeﬂeme Teknolojisiyle
Daha Kişisel Hale Geliyor
●

●

Google yeni güncellemesiyle, üçüncü taraf çerezler
olmadan Display & Video 360 aracılığıyla daha
kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için birinci taraf
verilerini kullanmanın bir yolunu sunuyor.
Yayıncı Reklamveren Kimliği Uzlaştırması veya PAIR adlı
bu yeni çözüm, hem bir reklamverenin hem de bir
yayıncının sitesini ziyaret etmiş olan kitleler için birinci
taraf verilerini uzlaştırma özelliği taşıyor.
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Google Chrome

Google Chrome, Güvenlik Açığı Konusunda Herkesi
Geride Bıraktı
●

●

●

Atlas VPN verilerine göre dünyanın en popüler
tarayıcısı Google Chrome, 2022 yılında verdiği 303
güvenlik açığıyla sarsıldı.
Ayrıca Chrome, bugüne kadar kapatılan toplam 3.519
farklı güvenlik açığıyla rakiplerini hem güvenlik açığı
vermekte hem de onları kapatmakta geride bıraktı.
Chrome’u 117 güvenlik açığıyla Mozilla Firefox, 103
güvenlik açığıyla Microsoft Edge, 26 güvenlik açığı ile
Safari takip etti.
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TikTok

Bu Sefer TikTok Instagram’ı Kopyaladı!
●

●

Başlattığı trendle diğer sosyal medya platformlarının
da video odaklı bir keşif merkezine dönüşmesini
sağlayan TikTok sürpriz bir hamle yaparak “Fotoğraf
Modu”nu duyurdu.
Bu yenilikle birlikte kullanıcılar tek postta birkaç
fotoğraf içeriği paylaşabilecek, paylaşımlarına müzik
ve açıklama (2200 karakter) da ekleyebilecek.
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WhatsApp

WhatsApp “Bir Kez Görüntüle” İçeriklerinden Ekran Kaydı
Alınmasını Engelleyecek
●

●

WhatsApp’ın «View Once» olarak adlandırılan özelliği,
kullanıcıların sohbet içerisinde yalnızca bir kez
görüntülenebilen fotoğraf ve video göndermelerine
olanak tanıyor. Şirket, kullanıcı gizliliğini bir üst seviyeye
çıkararak «View Once» kapsamında gönderilen fotoğraf
ve videoların ekran kaydının alınmasını engellemeye
başlayacak.
WaBetaInfo’nun paylaştığı bilgilere göre «ekran görüntüsü
ve ekran kaydı engelleme» özelliği WhatsApp TestFlight
beta Program'ı altında test ediliyor.
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Apple
Sanatçılar Artık Proﬁllerini Kişiselleştirebilecek
●

●

Apple’ın duyurusuna göre, müzisyenler ve müzik
grupları, proﬁl sayfalarına biyograﬁ, doğum ya da
grubun kurulma tarihi, hangi şehirde yer aldıkları ya
da hangi şehre ait hissettikleri, grup üyelerinin isimleri
ve zamirleri gibi bilgileri ekleyebilecekler. Ayrıca
müzisyenlerin şarkı sözü eklemeleri de
kolaylaştırılacak.
Apple’ın attığı duyuru e-postasına göre, müzisyenler
belirleyecekleri isimlere analist, proﬁl editörü gibi
çeşitli görevler atayabilecekler. Öte yandan,
müzisyenler ve gruplar şarkıları hakkında daha detaylı
istatistikler görebilecekler. iTunes’tan hangi şarkıların
kaç kez satın alındıkları, Shazam erişimleri, günlük
ortalama dinleyici sayısı gibi veriler müzisyenlere
sunulacak.
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Kripto
Mastercard Dolandırıcılığa Karşı Harekete Geçti
●

●

●

Geçtiğimiz yıl CipherTrade adlı bir kripto güvenlik
şirketini satın alan Mastercard, bankaların kripto
dolandırıcılıklarını anlayabilmelerini sağlayan olan
yapay zekâ destekli yeni bir teknoloji geliştirdi.
Mastercard’ın halihazırda bankalara sağlamakta
olduğu teknoloji üzerine geliştirdiği Crypto Secure,
Mastercard ağı ile ilişkili kripto işlemlerinin
dolandırıcılık bağlantılı olup olmadıklarını anlamakta
kullanılıyor.
Sistem, işlemlerin dolandırıcılıkla ilişkili olma
ihtimallerini hesaplıyor ve işlemlerin gerçekleşmesinde
bu yapılan hesaba göre pozisyon alıyor.
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Kripto

McDonalds Bitcoin ile Ödeme Almaya Başladı
●

Geçtiğimiz haftalarda NFT sergisi düzenleyen fast-food
zinciri McDonald’s, kripto para ödemelerinin giderek
yaygınlaştığı İsviçre’nin Lugano şehrindeki bir
şubesi Bitcoin ile ödeme alacağını açıkladı.
İleride McDonald's'ın, uygulama içi siparişler için de
kripto parala ödemelerini kabul edeceği düşünülüyor.
Lugano'da atılan ilk adımın gelecekte nasıl gelişmeleri
beraberinde getireceği merakla bekleniyor.
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Dünya
Tek Uygulamada Çok İşlem: Super App
●

●

●

Dijitalleşme ile alakalı gelişmeleri genellikle batıdaki
ülkelerden almaya alıştığımız bu dönemde
doğudan yeni bir konsept geldi; Super App.
Birçok uygulamanın yaptığı işlemi tek bir uygulama
üzerinden gerçekleştirme amacıyla ortaya çıkan
Super App’ler, Asya kıtasında oldukça yaygın bir
şekilde kullanılıyor. 2011 yılında Çin’de piyasaya
çıkan WeChat, fatura ödemek, sigorta işlemlerini
gerçekleştirmek, sinema bileti almak, araç kiralamak
gibi işlemleri de bünyesine katarak hayatına Super
App olarak devam ediyor.
WeChat kadar geniş bir yelpazeye sahip olmasa da
ülkemizde Getir, Trendyol gibi uygulamalar Super
App’e örnek gösterilebilir.
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Teşekkürler…

