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WhatsApp’ta reklam dönemi başlıyor. 

Kaynak 

 WhatsApp reklam dönemi ile birlikte, artık durumlar sekmesinde reklamlar gösterecek. İlk olarak iOS 

sürümü için başlayan WhatsApp reklamları, ilerleyen günlerde Android kullanıcıları için kullanıma 

sunulacak. 

http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/whatsapp-kullanicilarina-kotu-haber-reklam-donemi-basliyor-41004912


Instagram'dan kullanıcıları şoke eden yeni özellik!  

Kaynak 

 Sunulan yeni özellik ile birlikte, artık kullanıcılar Instagram üzerinde ne kadar vakit geçirdiklerini 

öğrenebilecek. 

https://www.msn.com/tr-tr/haber/bilim-ve-teknoloji/instagramdan-kullanıcıları-şoke-eden-yeni-özellik/ar-BBPJO3e?ocid=spartanntp


Kaynak 

Instagram, bazı kullanıcıların parolasını sızdırdı. 

 Facebook'un sahibi olduğu Instagram, bazı kullanıcıların parolalarını sızdırdı; açık çok geçmeden 

onarıldı! 

 

 The Information'ın raporuna göre bazı kullanıcılar Instagram fotoğraflarını ve videolarını 

indirdiklerinde, parolanın arşive erişmekte kullanılan URL'ye dahil edildiğini gördü. Bu ciddi bir 

güvenlik açığıydı çünkü tarayıcı geçmişinize bakabilen herhangi biri, parolanızı rahatça görebilirdi. 

https://www.chip.com.tr/haber/instagram-bazilarinin-parolasini-sizdirdi_79230.html
https://www.chip.com.tr/haber/instagram-bazilarinin-parolasini-sizdirdi_79230.html


Kaynak 

Uygulama standart bir müzik servisi gibi çalışıyor, kullanıcılar istedikleri şarkıcıları, albümleri, 

şarkıları arayabiliyor. Spotify, Apple Music gibi servislerde olduğu gibi lisansı alınan 30 milyondan 

fazla şarkı kullanıcılara sunuluyor. 

 

Ücretsiz olarak Android ve iOS işletim sistemli telefonlara indirilebiliyor. Ayda 10 dolara YouTube 

Red üyeliğiyle müzik dinleme deneyimini reklamsız hale getirmek de mümkün.  

YouTube Music uygulaması yayınlandı. 

https://digitalage.com.tr/youtube-music-uygulamasi-yayinda/


YouTube ücretsiz, sadece reklam destekli filmler ekledi. 

Kaynak 

 Daha önce YouTube Movies & Shows kanalında sadece kullanıcılara filmleri ve TV programlarını satın 

alma imkanı sunuyordu. Şu anda ise YouTube bu ücretsiz filmleri reklamlarla beraber kullanıcılara 

sunuyor.  

https://webrazzi.com/2018/11/17/youtube-ucretsiz-sadece-reklam-destekli-filmler-ekledi/


Netflix’in ilk Türk orijinal dizisinin yayın tarihi belli oldu 

Kaynak 

  Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi The Protector (Hakan: Muhafız), 14 Aralık’ta tüm dünya ile aynı anda 

izleyiciyle buluşacak. 

https://digitalage.com.tr/netflixin-ilk-turk-orijinal-dizisinin-yayin-tarihi-belli-oldu/


Kaynak 

 Apple Watch ile olan bu yeni entegrasyon, en son dinlediğiniz şarkılara erişimi telefonunuz 

cebinizdeyken bile kolay hale getiriyor.  

Spotify Apple Watch uygulaması yayınlandı 

https://digitalage.com.tr/spotify-apple-watch-uygulamasi-yayinlandi/
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/spotfiy-apple-watch-uygulamasi-nihayet-yayinlandi-41018541


Spotify, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da kullanıma açıldı. 

Kaynak 

 Spotify, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgeleri’nde bulunan 13 ülkede faaliyete başlayarak, global 

ayak izini toplamda 78 pazara taşıyor.. 

https://digitalage.com.tr/spotify-orta-dogu-ve-kuzey-afrikada-kullanima-acildi/


Kaynak 

Gençler 1 günü 34 saat hissediyor. 

 12 – 19 yaş aralığındaki 750 gençle online olarak gerçekleştirilen Ipsos 360’ Teens Pulse adlı 

araştırmanın sonucunda, gençlerin aynı anda çok iş yaptıkları ve çok ekranlı yaşadıklarından 

olsa gerek, bir günü 34 saat hissettikleri ortaya çıkıyor.  

https://digitalage.com.tr/avrupanin-populer-moda-arama-motorlarindan-glami-turkiyede/
https://mediacat.com/gencler-1-gunu-34-saat-hissediyor/


Kaynak 

Yeni Jaguar, trafik ışığı ile konuşacak! 

 İngiliz Hükümeti ile ortak olarak yürütülen bu çalışmanın sonucunda yeni Jaguar modelleri, trafik 

ışıklarıyla haberleşerek sürücüye sürekli yeşil ışıklara denk gelmesi için bilgilendirecek. 

https://digitalage.com.tr/avrupanin-populer-moda-arama-motorlarindan-glami-turkiyede/
https://shiftdelete.net/yeni-jaguar-trafik-isigi-ile-konusacak


Kaynak 

Samsung’un ilk çentikli ekrana sahip modeli olacak olan Galaxy A8s, uzun bir süredir 

konuşuluyordu. Ocak 2019’da düzenlenecek olan CES 2019 kapsamında resmiyet kazanacağı söyleniyor..  

Galaxy A8s sızdı! 

https://shiftdelete.net/ekrana-gomulu-kamerasiyla-galaxy-a8s-sizdi


Hürriyet.de yayın hayatına başladı. 

Kaynak 

 Demirören Medya, yeni haber portalı Hurriyet.de ile Avrupa’da önemli bir haber ağı için ilk adımı atıyor. 

https://digitalage.com.tr/hurriyet-de-yayin-hayatina-basladi/


Bu Cuma Black Friday. 



Teşekkürler 


