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Öne Çıkanlar



Öne Çıkanlar - WhatsApp
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● Android ve iOS Cihazları Arasında Sohbet Geçmişi 
Kolayca Aktarılabilecek.

● WABetaInfo'ya göre WhatsApp, iOS ile Android  
cihazları arasında sohbet geçmişini taşıma özelliğini 
test ediyor. 

● Sohbet geçmişinin taşınmasına izin veren üçüncü 
taraf uygulamalar bulunuyor. Ancak WhatsApp bu 
yöntemlerin Hizmet Şartları'nı ihlal ettiğini ve 
güvenli olmadığını söylüyor. 

https://www.androidpolice.com/2021/04/06/whatsapp-working-on-natively-transferring-chat-history-between-android-and-ios/


Öne Çıkanlar - WhatsApp
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● WhatsApp Çoklu Cihaz Desteği Üzerinde Çalışıyor.

● Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma 
servisi WhatsApp, tek bir cihaz üzerinden 
kullanılabiliyor. Yine bunun için de cihazın aktif 
internet bağlantısına sahip olması gerekiyor. 

● WABetaInfo‘ya göre çoklu cihaz desteği özelliği, 
WhatsApp Web'in cihazlarda internet bağlantısı 
olmadan kullanılmasına izin verebilecek. Bunun yanı 
sıra WhatsApp platformunun dört cihaza kadar 
kullanılabileceği de iddia ediliyor. 

https://www.indiatimes.com/technology/news/whatsapp-multi-device-feature-will-work-on-up-to-four-devices-at-once-534106.html#:~:text=2%20months%20ago-,WhatsApp%20Multi%2DDevice%20Feature%20Will%20Work%20On,To%20Four%20Devices%20At%20Once&text=WhatsApp%20has%20since%20long%20been,the%20WhatsApp%20user%20base%20soon.


Öne Çıkanlar - Facebook
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● Facebook’un Yeni Platformu Hotline Deneme 
Aşamasında.

● Facebook, pandemi sürecinin en popüler 
uygulamalarından biri olan Clubhouse ve Instagram 
Live’ın karışımı Hotline’ın genel beta testi 
aşamasında olduğunu duyurdu. 

https://techcrunch.com/2021/04/07/facebook-tests-hotline-a-qa-product-thats-a-mashup-of-clubhouse-and-instagram-live/


Öne Çıkanlar - Facebook
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● Facebook’tan Farklı Bir Flört Uygulaması; Spark.

● Facebook’un yeni flört uygulaması Spark, 
kullanıcılarını videolu bir şekilde buluşturuyor ve ilk 
buluşma sadece 4 dakika sürüyor.

● 4 dakikalık görüşmenin ardından taraflar isterse  
ikinci aşama olan 10 dakikalık farklı bir 
randevu ayarlanıyor. Süreç sonucunda Spark 
aracılığıyla iletişim bilgilerinin paylaşılması da 
mümkün. 

https://screenrant.com/facebook-sparked-speed-dating-video-calls-service-testing/
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● Facebook, Neighborhoods Özelliğini Kanada’da 
Deneme Sürecine Aldı.

● Facebook Neighborhoods ile komşuların birbirlerini 
tanımasını ve benzer ilgi alanlarını keşfetmelerini 
hedefliyor.

● Özellik; aynı bölgede yaşayan kullanıcıların, 
çevrelerinde gelişen durumları 
değerlendirebilmeleri için onları tek bir platformda 
birleştiriyor.

Öne Çıkanlar - Facebook

https://bgr.com/tech/facebook-neighborhoods-nextdoor-clone-5923810/
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● Audience Insights 1 Temmuz 2021'den İtibaren 
Kullanımdan Kalkıyor.

● Kullanıcıların bunun yerine Facebook Business 
Suite İstatistiklerini kullanmaları tavsiye 
edilmektedir. Bu araç, Facebook ve Instagram'daki 
hedef kitle istatistiklerinize erişebilmenizi sağlar.

● Facebook sayfanızın ve Instagram işletme 
profilinizin performansına ilişkin eğilimleri ve 
ölçümleri görüntülemenize olanak tanır.

Öne Çıkanlar - Facebook

https://www.facebook.com/business/help/531965364451139


Öne Çıkanlar - Instagram
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● Instagram Reels’te Reklam Zamanı Başlıyor.

● Instagram hikayelerinde gezinirken karşılaşılan 
reklamlar, artık Reels videolarını izlerken de 
görülecek.

● Şimdilik bazı ülkelerde test aşamasında olan Reels 
reklamları yakın zamanda daha fazla ülkede 
uygulama alanı bulacak.

https://www.fonearena.com/blog/338591/instagram-reels-ads-india.html


Öne Çıkanlar - Instagram
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● IGTV’de Reklam Denemesi Testi Geçti.

● IGTV videolarını izlemek için açanlar artık ilk olarak 
IGTV reklamları ile karşılaşacak.

● Video reklamlar, mobil cihazlar için oluşturulacak ve 
15 saniyeye kadar sürecek. 

https://www.facebook.com/business/news/instagram/bringing-igtv-ads-to-creators-in-more-countries/
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● Instagram Hikayelere Alt Yazı Özelliği Getiriyor.

● Kullanıcıların hikayeleri süresince konuşmaları, 
otomatik olarak alt yazı çıkartması şeklinde 
eklenebilecek.

● Test aşamasını başarıyla geçen hikayeler için alt yazı 
özelliği yakın zamanda kullanıma girecek.

Öne Çıkanlar - Instagram

https://www.elitedaily.com/p/heres-how-to-add-auto-captions-in-instagram-stories-for-more-accessible-videos-68745158


Öne Çıkanlar - Instagram

12

● Instagram Beğeni Sayılarını İsteğe Göre Gizlemeye 
Hazırlanıyor.

● Instagram; gönderilerin altında yer alan beğeni 
sayılarının, diğer kullanıcılar ile paylaşılıp 
paylaşılmama kontrolünü profil sahibine bırakıyor.

https://techcrunch.com/2021/04/14/instagrams-new-test-lets-you-choose-if-you-want-to-hide-likes-facebook-test-to-follow/#:~:text=If%20you've%20been%20opted,%E2%80%A6%E2%80%9D%20menu%20at%20the%20top.


Öne Çıkanlar - Twitter
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● Twitter, Tip Jar ile Para Kazanma İmkanı Sunacak.

● Kişilerin profillerine yerleştirilen ve belirli bağış 
uygulamalarıyla entegre gözüken bahşiş kutusu 
sistemi, kullanıcılar arasında para alışverişine olanak 
sağlayacak. Böylece, takipçiler, sevdikleri içerik 
üreticilerine para desteği sunabilecek.

https://www.bbc.com/news/technology-57021380


Öne Çıkanlar - Google
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● Google Ads Dönüşüm Güncellemeleri 
Gerçekleştiriyor. 

● Google Ads, Mayıs ayından itibaren Global Site 
Etiketi ve Google Etiket Yöneticisi aracılığıyla yeni 
bir tanımlayıcıya sahip birinci taraf çerezi 
ayarlayacağını açıkladı. 

● Bu uygulama, birinci taraf tanımlama bilgisi olarak 
benzersiz olacak ve belirli bir sitenin kullanıcılarıyla 
sınırlı olarak kalacak.

https://wpguynews.com/google-ads-conversion-updates-global-site-tag-to-set-first-party-cookie-gmp-to-model-conversions-in-europe-via-sejournal-hoffman8/


Öne Çıkanlar - Google
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● Google Teklif Verme Stratejileriyle İlgili Söylentileri 
Kaldırıyor.

● Google, Hedef ROAS ve Hedef EBM'nin ortadan 
kalkmadığını, ancak diğer teklif stratejileri içinde 
gruplandırıldığını onayladı. 

https://www.searchenginejournal.com/google-dispels-rumors-about-bid-strategy-changes/403121/#close


Öne Çıkanlar - Google
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● Google, Anahtar Kelime Eşleme Türlerinde 
Değişiklik Yapıyor.

● Google, geniş eşleme düzenleyiciden sıralı 
eşlemeye aşamalı olarak geçişi hedefliyor.

● Bu değişikliğin ana amacı, Google sistemlerinin 
artık aranan kelime veya kelime gruplarını anlamları 
bakımından değerlendirebilecek öğrenime ulaşması 
ve buna bağlı olarak sıralı eşleme türü ile korunan 
kelime sıralamasının önemini yitirmesi.

https://support.google.com/google-ads/answer/10286719?hl=en
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Yerli Haberler



Yerli Haberler – Youtube
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● Youtube Kids Türkiye’de Kullanıma Açıldı.

● 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 
faaliyete geçen Youtube Kids, çocuklara özel 
hazırlanan bir uygulama olma özelliğini taşıyor.

● Çocukları zararlı içeriklerinden korumak amacıyla 
geliştirilen platform, ebeveyn kullanımı ile aktif hale 
getiriliyor.

https://pembeteknoloji.com.tr/youtube-kids-turkiyede-kullanima-sunuldu-34914/


Yerli Haberler - Google
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● Rekabet Kurulu Google’a 296 Milyon Lira Ceza Kesti.

● Arama ve konaklama fiyatı sorgularında, Google’ın, 
rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı öne sürülmüştü. 

● Rekabet Kurumu, 14 Nisan’da konu hakkındaki 
soruşturmayı karara bağladı ve Google’a rekor idari 
para cezası verildi.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-rekabet-kurulundan-flas-aciklama-googlea-dudak-ucuklatan-ceza-41788448


Yerli Haberler - Pinterest
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● Pinterest, Türkiye’ye Temsilci Atadı.

● Sosyal medya yasasının yürürlüğe girmesiyle günlük 
erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına 
Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.

● Bu yükümlülüğü yerine getiren diğer sosyal medya 
platformlarının arasına son katılan ise Pinterest oldu. 
Böylelikle temsilci atamayan platform kalmadı.

https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-pinterest-turkiyeye-temsilci-atadi,_Bw9wkcoOkeTPv3Mb9tPEA


Yerli Haberler – BluTV
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● BluTV’den Karantina Günlerinde Güzel Haber 
Geldi.

● Yerli dijital içerik platformu 16-17-18 
Nisan tarihlerinde kredi kartı bilgileri vermeden 
BluTV’nin ücretsiz kullanımına olanak sağladı.

https://www.teknoekip.com/blutv-ucretsiz-olarak-kullanicilara-aciliyor-38341.html


Yerli Haberler – BluTV
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● Türkiye’de En Çok İzlenen Video Akış Platformu 
BluTV Oldu.

● Berlin merkezli dizi ve film araştırma şirketi 
JustWatch’a göre 2021 yılının ilk çeyreğinde 
Türkiye en çok BluTV’yi kullandı.

● % 43 pazar payına sahip olan BluTV’yi, % 26 ile 
Netflix, % 18 ile Amazon Prime takip etti.

https://www.dailysabah.com/business/tech/turkish-blutv-leaves-netflix-behind-as-top-streaming-platform-in-q1


23

● BluTV, Discovery+’ı Platformuna Entegre Etti.

● Discovery’nin dijital içerik platformu Discovery+, 
pek çok alanda farklı içerikleri kullanıcısına sunuyor.

● Discovery+ Blu TV’ye ek bir sekme olarak Türkçe 
altyazı seçeneğiyle eklendi.

Yerli Haberler – BluTV

https://shiftdelete.net/discovery-plus-icerikleri-blutv-ye-geliyor


24

● Yeni Yatırımla Trendyol, Türkiye’nin En Kıymetli 
Markası Oldu.

● Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın, Trendyol’a sermaye 
artırımı yoluyla 350 milyon dolar yatırım yaptığı 
bildirildi.

● Trendyol’un aldığı yatırım ile değerlemesi 9.35 milyar 
dolara yükseldi.

Yerli Haberler – Trendyol

https://doingbusinessinturkey.com/trendyol-becomes-turkeys-most-valuable-company-with-new-investment-from-alibaba/


Yerli Haberler - Diğer
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● Türk Dizilerini Dünyaya Açan Yeni Dijital Platform 
“Dramax” Yayın Hayatına Başladı.

● Dramax, yayınlandıklarında çok ses getiren Türk 
dizilerini tek bir çatı altında toplamayı hedeflemesi ile 
diğer dijital platformlardan ayrılıyor. 

● Türkiye dışındaki kullanıcılar için hazırlanan abonelik 
sistemiyle hayata geçirilen Dramax 5.000 saatten fazla 
dizi içeriğine sahip.

https://teknosafari.net/demiroren-holding-dramax-isimli-yeni-yerli-icerik-platformunu-tanitti/


Yerli Haberler - Diğer

26

● Save Ralph Kısa Filmini Paylaşan Influencer’lar 
Kafalarda Soru İşareti Yarattı.

● “Cruelty Free” ibaresi bulunmayan ürünlerin tanıtımını 
yapan ve bunları kullanan influencer’ların Save Ralph’i 
paylaşması sosyal medyada tepki uyandırdı.

 

https://habermotto.com/hayvanlar-uzerinde-deney-yapan-markalari-kullanan-influencerlarin-save-ralph-paylasimlarina-tepki-yagdi/


Yerli Haberler - Diğer
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● Dijital Pazarlama Devlerinden Semrush Türkiye’ye 
Geliyor.

● Tüm dünya genelinde 7 milyondan fazla pazarlama 
profesyoneline ve birçok uluslararası markaya 
çevrimiçi görünürlük yönetimi için hizmet veren 
Semrush; Türkçe hizmet sunmak adına tercihini Jeel 
Media’dan yana kullandı.

https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/semrush-artik-turkiyede/


Yerli Haberler - Diğer
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● 32 Şirkete Centilmenlik Anlaşması Nedeniyle 
Soruşturma Açıldı.

● Rekabet Kurulu, Türkiye genelinde iş gücü piyasasına 
yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle 32 
teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

● Yemek Sepeti, Zomato, Commencis Teknoloji, 
Markafoni, NTV Radyo ve Televizyon, Google 
Reklamcılık ve Pazarlama, Sahibinden, Migros ve Getir 
gibi pek çok marka soruşturmaya tabi tutuldu.

https://webrazzi.com/2021/04/20/rekabet-kurumu-32-sirkete-is-gucu-piyasasina-yonelik-centilmenlik-anlasmalari-nedeniyle-sorusturma-baslatti/


Yerli Haberler - Diğer
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● Google, TikTok ve Twitter'ın Kurduğu Limited 
Şirketler Ticaret Sicili Gazetesinde Yayınlandı.

● Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ 
sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma 
zorunluluğu getirilmişti.

● Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda Google, TikTok ve Twitter'ın limited 
şirketler kurduklarını ve bu şirketlerin bilgilerinin 
Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandığını duyurdu.

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/google-tiktok-ve-twitter-turkiyede-limited-sirketler-kurdu-1830463
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Önemli Gelişmeler



Instagram

31

● Instagram’da Engellenen Hesap, Yeni Hesabıyla da 
Hayatınızda Engelli Kalacak.

● Instagram, kullanıcılarının engellendikleri profilleri 
ve sonra o kişi tarafından oluşturulan başka 
profilleri de doğrudan engelleme üzerine bir 
çalışma yapıyor.

https://www.donanimhaber.com/instagram-saldirgan-mesajlari-filtreleme-ozelligi-sunuyor--132559


Instagram
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● Instagram Canlı Yayınlarına Clubhouse Modeli 
Geliyor.

● Kullanıcıların canlı yayın esnasında görüntülerini 
kapatmalarına ve mikrofonlarını sessize almalarına 
olanak sağlayan yeni özellik Instagram’a entegre 
ediliyor.

https://techcrunch.com/2021/04/29/instagram-live-takes-on-clubhouse-with-options-to-mute-and-turn-off-the-video/


Facebook
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● Facebook 2018 Hedefine Ulaştı.

● Facebook, küresel operasyonlarında yüzde yüz 
yenilenebilir enerji kullanıldığını ve sıfır emisyona 
ulaşıldığını duyurdu.

● 63 yenilenebilir proje ile ofis ve veri merkezlerinin 
elektrik ihtiyaçlarının karşılandığını açıkladı.

https://www.theguardian.com/technology/2021/apr/16/facebook-says-it-has-reached-net-zero-emissions


Facebook
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● Facebook, Evden Çalışma İş Modelini Kalıcı Hale 
Getirebileceğini Duyurdu.

● Facebook'un gelişiminden sorumlu Başkan 
Yardımcısı Brynn Harrington, bazı çalışanların evde 
"gerçekten başarılı" olduklarını ve bunu yapmaya 
devam etmeyi istediklerini belirtti.

https://www.businessinsider.com/facebook-staff-work-from-home-after-coronavirus-pandemic-twitter-2021-4


Facebook & Apple
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● Ocak - Mart Bilançosunda Apple'ın Geliri Yüzde 54, 
Facebook'un %48 Artış Gösterdi.

● Apple’ın geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
%54 artarak 89,6 milyar dolara ulaştı.

● Facebook’un ise geliri geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla %48 artışla 26,2 milyar dolara yükseldi.

https://agencynews34.com/apples-revenue-increased-by-54-percent-and-facebooks-48-percent-in-the-first-quarter/


Facebook & Spotify

36

● Project Boombox, Facebook ve Spotify’ı Bir Araya 
Getirdi.

● Facebook’a yeni müzik özellikleri entegre etmek 
amacıyla oluşturulan projenin, Facebook 
kullanıcılarına uygulamayla beraber müzik dinleme 
imkanı tanıyacağı duyuruldu.

https://www.engadget.com/facebook-and-spotify-will-team-up-on-new-music-features-191235561.html


Google
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● Google Akıllı Asistanlar, Guacamole Özelliğiyle 
Artık Daha Akıllı Olacak.

● Google, Guacamole özelliğini akıllı telefon 
asistanına entegre etmek için çalışmalara hız verdi.

● Özellik, “Hey, Google”  demenize gerek 
kalmaksızın basit ve kısa ifadelerle telefonunuza 
komut vermenize yardımcı oluyor. Örneğin; 
"durdur", “ertele”, "aramayı cevapla / reddet" 
şeklinde telaffuz etmenize olanak tanıyor.

https://www.cnet.com/news/google-guacamole-will-reportedly-let-you-use-voice-assistant-without-saying-hey-google/


Netflix

38

● Netflix Kararsızlar İçin “Bir Şeyler Oynat” Özelliğini 
Aktif Hale Getirdi.

● Deneme aşamasını tamamlayan “Play Something” 
özelliği erişime açıldı. Özellik şu an sadece Netflix 
TV uygulamasında geçerli.

● Kişisel zevkleriniz doğrultusunda algoritması 
oluşturulan özellik, daha önce izlediğiniz içeriklere 
göre size tercih sunuyor.

https://www.theverge.com/2021/4/28/22407467/netflix-play-something-shuffle-feature-launch-tv-movie


Netflix

39

● Netflix 7 Dalda Oscar Ödülü ile Geceye Damgasını 
Vurdu.

● Dijital yayın devi Netflix, 93. Oscar Ödülleri 
töreninden 35 adaylık içerisinden 7 ödülle ayrıldı.

https://www.cnbc.com/2021/04/26/netflix-snags-7-awards-nearly-doubling-its-all-time-oscars-tally-.html


Apple

40

● Apple TV Yeni Bir Güncelleme Üzerine Çalışıyor.

● Yeni güncellemeler ile Apple TV’ye kamera ve 
HomePod entegre edilmesi planlanıyor. 
Güncellemelerin hayata geçirilmesiyle TV 
üzerinden görüntülü konuşma da yapılabileceği 
duyuruldu.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-12/apple-working-on-combined-tv-box-speaker-to-revive-home-efforts
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-12/apple-working-on-combined-tv-box-speaker-to-revive-home-efforts


Apple

41

● Rusya’dan Apple’a 12 Milyon Dolarlık Ceza.

● Rusya, rekabet kurallarını ihlal ettiği ve rekabette 
avantaj sağladığı gerekçesi ile Apple’a rekor ceza 
kesti.

● Apple ise cezayı kabul etmeyerek Rusya Federal 
Rekabet Kurumuna verilen ceza için itiraz etmeye 
hazırlandığını duyurdu.

https://www.theverge.com/2021/4/28/22407293/apple-russia-antitrust-monopoly-fine-kaspersky-parental-control-app
https://gadgets.ndtv.com/apps/news/apple-app-store-dominance-abuse-fine-usd-12-million-russia-lawsuit-sue-antitrust-fas-2423347#:~:text=Russia%20said%20it%20had%20fined,and%20a%20Western%20technology%20firm.


Apple

42

● Apple, Facebook’un Endişelendiği Yeni 
Güncellemesini Yayınladı.

● Apple, iPhone'lar için yeni bir yazılım güncellemesi 
olma özelliği taşıyan iOS 14.5'i piyasaya sürdü.

● Bu güncellemenin en önemli özelliği ise, 
kullanıcılara karşılarına çıkan reklamlar konusunda 
daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlayan yeni gizlilik 
değişiklikleri. Facebook’un, anlaşmalı olduğu 
reklamları artık kullanıcılar gizleyebileceği için bu 
özellik konusunda endişeli olduğu öne sürülüyor.

https://www.cnbc.com/2021/04/26/apple-ios-14point5-iphone-update-is-out-now-heres-whats-new.html


Spotify

43

● Spotify Greenroom, Kısa Süre Sonra Spotify 
Kullanıcılarının Hizmetine Sunulacak.

● Spotify CEO’su Daniel Ek tarafından yapılan 
açıklamalara göre Spotify tarafından satın alınan 
Locker Room, Spotify Greenroom’a dönüşüyor.

● Spotify Greenroom, canlı sesli içerik özelliğini 
platforma katmış olacak.

https://www.engadget.com/spotify-greenroom-locker-room-rebranding-221537708.html


Diğer

44

● 2021’de Takip Edilmesi Gereken 4 Pazarlama 
Trendi

● 1) Abonelik modelleri yükselişe geçti.

● 2) Sesli arama satışlarının 2017 ile 2022 sonu 
arasında yaklaşık yüzde iki bin artacağı tahmin 
ediliyor.

● 3) Canlı video etkinliklerinin popülerliği artıyor.

● 4) SMS ve anlık uyarıcılar kullanıcı etkileşimini 
giderek daha fazla artırıyor.

https://www.pazarlama30.com/2021de-takip-etmeniz-gereken-4-pazarlama-trendi/
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Teşekkürler.


