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Öne Çıkanlar



Instagram

3

● Instagram, Yukarı Kaydır Yöntemine Benzer Ek Bir 
Özellik Geliştirdiğini Açıkladı: Link Sticker

● Yukarı kaydır yöntemi sadece 10 bin takipçisi 
olan veya mavi tik rozeti bulunan hesaplar  
tarafından kullanılabiliyordu.

● Eklenen yeni özellik ile tüm kullanıcılar hesaplarında 
yukarı kaydır benzeri bir yöntemle etkileşim 
sağlayabilecek.

https://www.theverge.com/2021/6/29/22555434/instagram-link-sticker-post-test-swipe-up


Instagram

4

● Instagram Reklamları Artık Reels Videolarında da 
Kendini Göstermeye Başladı.

● Deneme sürecini başarıyla atlatan Reels videolar ile 
hikayelerde kullanıldığı gibi reklamlar videoya 
uygulanabilecekler.

https://mediacat.com/instagram-reelsta-reklam-donemi-basladi/


Twitter

5

● Twitter, Like Butonuna Ek Olarak Yeni İfadeler 
Getiriyor.

● Facebook gönderileri için ifade bırakabilme özelliği 
Twitter’a da geliyor.

● Şuan test aşamasında olan tebrik, düşünceli, 
kahkaha ve üzgün ek ifadelerinin ilerleyen zamanda 
tamamen kullanıma açılacağı belirtildi.

https://www.webtekno.com/twitter-emoji-tepki-butonlari-yeni-goruntuler-h111978.html


Twitter

6

● Twitter Doğru Hedef Kitleye Ulaşılabilmesi Adına 
Yeni Bir Özellik Üzerine Çalışıyor.

● Instagram yakın arkadaşlar benzeri bir yapıyı 
sistemine entegre etmeye çalışan Twitter; bir tweet 
atmadan önce paylaşımınızın kimler tarafından 
görüntülenip görüntülenemeyeceğini sizin 
seçiminize bırakıyor.

https://techcrunch.com/2021/07/01/twitter-considers-new-features-for-tweeting-only-to-friends-under-different-personas-and-more/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAG_SO0BnKayUq22FkpbVcOe9ik7PN-pDrxRmfvcoPO9Y-CiaKcEZ4MtJHMsC8ql-BPvZssi-5qON22oa5yOVbU4G9B2Z4-Gigus-93uVDgkqtXQMgDLbsniSWUNSQS4SdIs1KjYQzf4517o9o5qBrmhC5-ZwMjMESI0X_QDtpoqT


TikTok

7

● TikTok, İş Bulma Platformunu Resmi Olarak 
Açıkladı.

● TikTok, şimdilik yalnızca ABD'de kullanılabilen yeni 
bir pilot uygulamanın başlatıldığını duyurdu. 
"TikTok Resumes" olarak isimlendirilen bu hizmet, 
kullanıcıların TikTok'ta CV amaçlı videolar çekip, bu 
videolarla iş başvurusunda bulunmasını sağlıyor.

● TikTok tarafından yapılan açıklamalara göre 
platformu LinkedIn haline çeviren pilot 
uygulama, 31 Temmuz'a kadar kullanılabilir olacak. 

https://www.tubefilter.com/2021/07/08/tiktok-jobs-discovery-platform-40-companies-400-listings/?utm_source=Tubefilter+Newsletters&utm_campaign=ad29401638-Tubefilter+Daily+Recap+-+2016-09-15_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_09c509c94c-ad29401638-413245197&mc_cid=ad29401638&mc_eid=dfed49a7b2


WhatsApp

8

● WhatsApp’a Kaybolan Fotoğraf ve Video Özelliği 
Geliyor.

● WhatsApp’a entegre edilen “bir kez görüntüle” 
özelliği ile gönderilen fotoğraf veya videolar, 
karşıdaki alıcı tarafından yalnızca bir kez 
görülebilecek şekilde tasarlandı.

https://www.webtekno.com/whatsapp-kendi-kendine-kaybolan-fotograf-ozelligi-h107016.html


WhatsApp

9

● WhatsApp’a Facebook Marketplace Benzeri 
Alışveriş Özelliğinin Entegre Edileceği Duyuruldu.

 
● Uzun zamandır hayata geçirilmesi beklenen 

WhatsApp Alışveriş özelliğinin kısa süre içerisinde 
yayına alınması planlanıyor.

https://about.fb.com/news/2021/06/new-ways-to-shop-for-products-you-love-across-our-apps/
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Yerli Haberler



Yemeksepeti

11

● Yemeksepeti, Teknoloji Merkezi Açacağını Duyurdu.

● Global operasyonlar için teknolojik altyapı 
geliştirilmek amacıyla açılacak olan teknoloji 
merkezinde, ilk yıl çoğunluğunun yazılımcı ve 
tasarımcıdan oluşacağı 1000 kişinin istihdam edileceği 
açıklandı.

https://teknosafari.net/yemeksepeti-teknoloji-ve-inovasyon-merkezi-kuruyor/


Hepsiburada

12

● Hepsiburada Dünyanın En Değerli  Şirketlerinin 
Bulunduğu Listeye Girmeye Başardı.

● Dünyanın en değerli şirketlerinin listelendiği ABD, 
Nasdaq borsasında listelenecek olan Hepsiburada; 
Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformları arasında 
yer alıyor.

● 3,9 milyar dolar değerleme ile başlayan şirketin 
hisse fiyatı 12 dolar olarak açıklandı. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hepsiburada-nasdaq-halka-arzinda-39-milyar-dolar-degerlemeye-ulasti-1848991


Diğer

13

● Sosyal Medya için Bir Denetim Üst Kurulunun 
Oluşturulabileceği Açıklandı.

● RTÜK benzeri bir yapıya sahip olacak olan üst 
kurulun amacının, internet üzerinde dolaşan bilgi 
kirliliğinin önüne geçmek olduğu belirtildi.

● Yapının ise kurulup kurulmayacağı henüz netlik 
kazanmış görünmüyor.

https://www.webtekno.com/sosyal-medya-denetlemek-rtuk-benzeri-yapi-kurulabilir-h112224.html


Diğer

14

● Türk Telekom Pokus Uygulaması ile Cüzdanınızı 
Telefonunuza Taşıyor.

● Mastercard güvencesiyle alışveriş yapılabilen her 
yerde kullanılabilen Pokus, temassız ödeme imkanı 
sağlıyor.

● Pokus; temassız alışveriş, para yükleme, 
harca-bölüş ve fatura öde gibi özellikleri ile 
alternatiflerine meydan okuyor.

https://webrazzi.com/2021/07/06/turk-telekom-dan-dijital-cuzdan-uygulamasi-pokus/


Diğer

15

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi Geleceğin Evlerini 
İnşa Ediyor.

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan 
İSTON, üç boyutlu yazıcılar kullanarak evler 
inşa etmeye başladı.

● İstanbul Tuzla'da inşaa edilen ilk evde kullanılan 
malzemeler hem fiyat hem de zaman açısından 
büyük tasarruf sağlıyor.

https://www.log.com.tr/istanbul-buyuksehir-belediyesi-uc-boyutlu-yazici-ile-ev-yapti-video/


Diğer

16

● 6 Sivil Toplum Kuruluşu Tek Amaç için Yan Yana: 
#BirlikteRengarenk

● LGBTİ+ haklarının varlığını göstermek adına 6 sivil 
toplum kuruluşu reklam panolarını gökkuşağı 
renkleriyle donattı.

● Katılım gösteren örgütler; Uluslararası Af Örgütü, 
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Greenpeace, Hayata 
Destek, Change.org, Eşit Haklar için İzleme 
Derneği.

https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/birlikterengarenk-projesi-renklere-uygulanan-yasaklari-hackledi/


Diğer

17

● Akbank Bir Gün Boyunca Sistem Hatası Verdi.

● Akbank kullanıcıları tarafından 06.07.2021 tarihinde 
mobil ve internet uygulamasına erişim problemi 
yaşandığı aktarıldı.

● Akbank’ın geçici olarak neredeyse tüm bankacılık 
işlemleri devre dışı kaldı. Akbank’tan yapılan 
açıklamaya göre sorunun teknik bir arızadan 
kaynaklandığı belirtildi. 

https://www.milliyet.com.tr/galeri/akbanktan-sorun-hakkinda-yeni-aciklama-akbank-sistem-arizasi-ne-zaman-duzelir-6547133
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Önemli Gelişmeler



Twitter
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● Twitter’a Google Hesabı ile Erişim Sağlanabileceği 
Açıklandı.

● Pek çok uygulama Google hesabı ile girişe imkan 
tanıyarak kullanım kolaylığı sağlıyor.

● Twitter da bu kolaylığı kullanmak adına Google 
hesabı ile kaydolma ve uygulamaya giriş yapma 
imkanı üzerine çalışıyor.

https://www.business-standard.com/article/technology/twitter-may-soon-let-you-sign-in-through-connected-google-account-121062600396_1.html


Youtube

20

● iOS Kullanıcıları için YouTube Uygulamasına Yeni 
Bir Özellik Entegre Edildi.

● iPhone ve iPad gibi iOS kullanıcılarının, başka bir 
uygulama içerisinde gezinirken küçük bir açılır 
pencere ile YouTube’da video izlemelerine olanak 
sağlayan “resim içinde resim” özelliği aktif hale 
getirildi.

● Özellik şimdilik YouTube Premium aboneleri için 
kullanıma açık halde bulunuyor.

https://9to5mac.com/2020/08/27/youtube-starts-testing-native-picture-in-picture-feature-in-its-ios-app/


WhatsApp

21

● WhatsApp, Görüntü Kalitesi Düşmeden Fotoğraf 
ve Video Gönderilebilmesi Üzerine Çalıştığını 
Duyurdu.

● En iyi kalite, otomatik ve veri tasarrufu olarak üç 
gönderim şekli sunacak olan WhatsApp, 
kullanıcılarına fotoğraf ve video gönderiminde 
tercih imkanı sağlayacak. 

https://www.teknovudu.com/whatsapp-fotograf-ve-video-gondermek-icin-en-iyi-kalite-ayarlamasini-sunacak/


Google

22

● 2021 Yılının En Çok Tıklanan Sitesi 90,6 Milyar 
Ziyaretçi Sayısı ile Google Oldu.

● Aylık 34 milyar ziyaretçi ile YouTube ikinci sırayı 
alırken, 22 milyar ziyaretçi ile de Facebook üçüncü 
sırada yer almayı başardı.

https://www.webtekno.com/2021-yilinda-en-cok-ziyaret-edilen-belli-oldu-h111799.html


Google

23

● Google Görüntülü İletişim Hizmeti Meet 
Toplantıları için Kısıtlama Getiriyor.

● Kısıtlamaya göre uygulama; 3 veya daha fazla 
katılımcının olduğu toplantılarda maksimum 60 
dakika boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek. 55. 
dakikada kullanıcılar toplantı bitimi için 
uyarılacaklar.

https://www.webtekno.com/google-ucretsiz-meet-toplantilari-icin-kisitlama-h112338.html


Google

24

● G Suite‘ten Zamanla Evrimleşen Workspace, 
Ücretsiz Kullanıma Sunuldu.

● Google Workspace'in kapsamları içerisinde; Gmail, 
GoogleTakvim, Google Drive, Docs, Sheets, Slides, 
Meet ve Chat gibi çözümler bulunuyor.

https://webrazzi.com/2021/06/14/google-workspacei-ucretsiz-olarak-kullanima-sundu/


Google

25

● Google Mesajlar Uygulamasına Yeni Özellik

● Google Mesajlar uygulaması, konuşma sayfası 
içerisinde yazı boyutunun büyütülüp küçültülmesine 
olanak sağlayan bir özellik geliştirdi.

● Bu özellik ile kullanıcılar sistem ayarlarından 
değiştirmeksizin diledikleri boyutu sohbet 
sayfasında kullanabilecekler.

https://www.donanimhaber.com/google-mesajlar-a-yazi-boyutu-ayarlama-ozelligi-geliyor--134951


Netflix

26

● Spotify’ın Başlangıç Hikayesi, Netflix Aracılığıyla 
Platformda Dizi Haline Getiriliyor.

 

● Altı bölümden oluşan "Untitled Spotify Drama" adlı 
dizinin gösterim yılının 2022 olacağı duyuruldu.

https://www.somagnews.com/netflix-has-started-working-on-the-spotify-series/


Netflix

27

● Netflix’den Android Kullanıcılarına Güzel Haber.

● Netflix mobil uygulamasında indirilmeye çalışılan 
video, tam olarak cihaza indirilmemiş olsa dahi 
indirilebilen kısım görüntülenmeye başlayabilecek. 

https://webrazzi.com/2021/06/30/netflix-in-android-uygulamasinda-iceriklerin-tamami-indirilmemis-olsa-bile-o-icerigi-offline-olarak-izlemek-mumkun


Shazam

28

● Müzik Keşif Uygulaması Shazam 2002’den Bu 
Yana 50 Milyardan Fazla Şarkıyı Etiketledi.

● Yakalanan sesi analiz ederek aranan müziği kısa 
sürede bulan Shazam, ayda 1 milyar Shazam'ı 
geçtiklerini duyurdu.

https://www.donanimhaber.com/shazam-her-ay-1-milyardan-fazla-sarkiyi-tanimliyor--134906


Apple
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● Apple Watch’a Gelecekte Sağlık Özelliklerinin 
Ekleneceği Belirtildi.

● Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre 
Apple Watch ilerleyen zamanlarda kandan şeker 
ölçümü ve vücut sıcaklığı ölçümü yapabilecek.

https://webrazzi.com/2021/06/15/apple-watch-gelecekte-kandan-seker-olcumu-ve-vucut-isisi-olcumu-yapabilecek


Apple
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● iOS 14 Kullanımından Rekor Sayı Geldi.

● Piyasadaki tüm iPhone modellerinin yüzde 85’inin 
iOS 14 kullandığı açıklandı. iOS 13 kullanan kısım 
yüzde 8’lik dilimi, daha önceki iOS sürümlerini 
kullanan cihazların oranı ise sadece yüzde 7’lik bir 
kısmı oluşturuyor.



Apple

31

● iOS 14 Pil Boşalması Nedeniyle Apple’a Dava 
Açıldı.

● iOS’un her güncellemesinin telefonların işlem 
hızlarını ve pil ömrünü önemli ölçüde düşürerek 
zarar verdiği ve böylece planlı eskitmeye gidildiği 
öne sürülüyor.  

https://www.donanimhaber.com/apple-a-yeni-bir-dava-acildi-ios-14-teki-pil-bosalmasi-sorunu-icin-planli-eskitme-iddiasi--134331


Apple
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● iOS 15’ten Kendine Has Gizlilik Özellikleri Geliyor.

● iOS 15 topladığı verileri ayrıntılı olarak anlatan bir 
gizlilik panosuna sahip. Sunduğu bu artı; kameranızı 
veya mikrofonunuzu kullanmak için uygulamaya 
verdiğiniz izinleri ve bunlara kaç kez erişildiğini 
gösterebilecek.

https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2021/06/13/ios-15-outstanding-new-privacy-features-will-change-your-iphone-forever/?sh=7e4fd06ddb6d


Apple
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● Apple Hibrit Çalışma Modelinde Kararlı Bir Duruş 
Sergiliyor.

● Eylül ayında hibrit çalışma sistemine geçeceğini 
duyuran Apple’ın bu isteği çalışanları tarafından 
tepki görmüştü.

● Apple ise haftanın belli zamanlarının evde belli 
zamanlarının işte çalışma hayatına döneceği hibrit 
sistemde kararlı gözüküyor.

https://www.forbes.com/sites/danpontefract/2021/06/05/is-apple-in-trouble-with-its-hybrid-work-model/?sh=b494c3b40c31


Windows

34

● Windows Mavi Ekran Tarihin Tozlu Sayfalarına 
Karışıyor.

● Windows 11 ile birlikte sayfanın hata verdiği 
durumda karşımıza çıkan mavi ekran yerini siyah 
ekrana bırakıyor.

https://www.bbc.com/news/technology-57695586


Pinterest
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● Pinterest Kilo Verme Reklamlarını Yasaklıyor.

● Pinterest kilo verme reklamlarına engel getirerek 
sağlıksız kilo verme ve düzensiz yeme 
alışkanlıklarının artmasının önüne geçmeyi 
amaçlıyor.

● Pinterest bu yönde adım atan ilk sosyal medya 
platformu olma özelliğini kazandı.

https://newsroom.pinterest.com/en/post/pinterest-embraces-body-acceptance-with-new-ad-policy


Diğer

36

● Norveç’ten Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi 
Geliyor.

● Yeni düzenleme, sosyal medya fenomenlerinin 
fotoğraflarını paylaşırken hangi değişiklikleri 
yaptıklarını beyan etmelerini zorunlu tutuyor.

● Sosyal medya platformlarına yönelik düzenleme ile 
insanların kendi bedenleri ile barışmaları 
amaçlanıyor.

https://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/norvecteki-yasa-sonrasi-filtre-tartismasi,DkRD_QEbsUi8ZGI0N89DxA/TJA2pCOwgkOxRMuWUoiN0A


Diğer

37

● Bir Giyim Markasının İki Reklamı Facebook’ta 
Yasaklandı.

● Sağlıksız derecede zayıf görünen modellerin şikayet 
alması üzerine Reklam Standartları Kurumu 
tarafından Facebook reklamları kaldırtıldı.

https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/facebook-ads-fashion-company-banned-21045990

