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Google, Yalan Haberleri Google News 
Initiative’le Durduracak 

Kaynak 

Google, halen Avrupa çapında faaliyette olan Digital 

News Initiative - Dijital Haber Girişimi'ne' ek olarak 

News Initiative - Haber Girişimi isimli yeni bir platform 

kurdu.  

 

Dünya çapında sahte haberleri takip edip gazeteciliğin 

gelişmesi için çalışacak olan yeni girişim bu iş için üç yılda 

kullanmak üzere 300 milyon Dolar bütçeye sahip olacak. 

https://www.teknolojioku.com/internet/google-yalan-haberlerle-yeni-platformla-savasacak-5ab1cad1d8a7e6489931c8e3


Google, Popüler GIF Platformu Tenor’u 
Satın Aldı 

Kaynak 

Tenor, Google görsellerine ve Gboard gibi hizmetlerine 

GIF eklemesine yardım edecek. Tenor, Facebook 

Messenger’da kullanıcıların paylaşmak için daha kolay 

GIF bulması için kullanılıyor. Bu gelişmeden sonra 

Facebook Messenger’da bir değişiklik yaşanıp 

yaşanmayacağı ise bilinmiyor. 

 

Google, paylaştığı blog içeriğinde markalara reklam 

amaçlı kullanım için GIF klavyesi hizmeti de sunan 

Tenor’un ayrı bir marka olarak yoluna devam edeceğini ve 

şirketin Tenor’a API partnerleri bulma konusunda yardım 

edeceğini belirtti. 

https://webrazzi.com/2018/03/29/google-gif-platformu-tenoru-satin-aldi/


Kaynak 

WhatsApp ses kaydı kilidi ile 

kullanıcılar sesli mesajlar için kayıt 

tuşuna basılı tutmaktan kurtuluyor.  

 

Uygulama içi YouTube videosu 

oynatma özelliği ile ise WhatsApp 

içinde YouTube videoları izlenebilecek.  

WhatsApp'tan iki yeni özellik 

http://digitalage.com.tr/kripto-paralara-bir-darbe-de-twitterdan-geldi/


Mark Zuckerberg, ABD Senatosu'nda  
ifade verdi 

Kaynak 

Son haftalarda sıkça konuşulan ve sosyal 

medya skandalının kahramanı İngiliz veri 

analiz firması Cambridge Analytica ile birlikte, 

skandalda payı bulunan Facebook’un CEO’su 

Mark Zuckerbeg, gelişmelerle ilişkin ABD 

Senatosu’nda ifade verdi. Soruşturma öncesi 

Zuckerberg suçlamaları kabul etti ve 

“Üzgünüm, benim sorumluluğumdu” dedi.  

 

Senatoda soruları yanıtlayan Zuckerberg; 

servetini bir günde 2.8 milyar dolar artırırken, 

Facebook hisseleri ise son iki yılın zirvesine 

tırmandı. 

http://www.hurriyet.com.tr/video/mark-zuckerberg-abd-senatosunda-ifade-verdi-40801239


Facebook Avrupa’daki kullanıcılara yüz 
tanıma özelliğini açıyor. 

Kaynak 

https://webrazzi.com/2018/04/22/facebook-avrupadaki-kullanicilara-yuz-tanima-ozelligini-aciyor/


Facebook yeni özelliği Listeler ile daha fazla 
kişisel paylaşımın önünü açıyor 

Kaynak 

http://sosyalmedya.co/facebook-yeni-ozelligi-listeler-ile-daha-fazla-kisisel-paylasimin-onunu-aciyor/


Instagram’a yeni özellik: Odak 

Kaynak 

Instagram, Hikayeler modunda portre çekimlerine 

özel yeni Odak formatını aktif etti. 

 

Bu yeni format sayesinde ön kamerayla “selfie” 

veya arka kamerayla portre çekimlerinde kamera 

doğrudan kadraja giren yüze odaklanıp, arka 

planı hafifçe bulanıklaştırıyor. 

 

Instagram aynı zamanda @bahset çıkartmasını 

da kullanıma sundu. Kullanıcılar artık Hikayeler 

formatında fotoğraf veya video çektikten sonra 

çıkartmalar arasından @bahset çıkartmasını 

seçip, hikayelerinde başka bir hesabı 

etiketleyebiliyorlar. 

http://digitalage.com.tr/instagrama-yeni-bir-ozellik-odak/


Instagram’ın terk ettiği platformlara bir 
yenisi daha eklendi 

Kaynak 

Geçtiğimiz günlerde  Twitter, Google, Amazon ve 

Slack gibi şirketlerin Apple Watch desteğini 

sonlandırmasının ardından Instagram da Apple 

Watch desteğini çekmişti. Instagram şimdi de 

Microsoft‘un çevrimiçi mağazasında benzer bir 

değişime gidiyor.  

 

Windows 10 Mobile için yayınlanan Instagram 

sürümü, en son güncelleme ile birlikte veda etti.  

http://digitalage.com.tr/instagramin-terk-ettigi-platformlara-bir-yenisi-daha-eklendi/


Snapchat’in Snap Map özelliğine internetten 
erişilebilecek 

Kaynak 

Snapchat’in üstünde en çok konuşulan özelliği 

haritalar şimdi de internetten erişilebilecek. 

Herhangi bir zamanda Snapchat üzerinde 

yapılan paylaşımları haritadan izleyebilmenize 

olanak sağlıyor Snap Map. Şimdi bir adım öteye 

geçen uygulama, artık internetten herkesin 

görüntülemesine açık ve ayrıca haritadaki bir 

bölgeyi ya da haritadaki belirli Snapleri internette 

paylaşmak mümkün olacak.  

http://sosyalmedya.co/snapchatin-snap-map-ozelligine-internetten-erisilebilecek/


Teşekkürler 


