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Facebook’tan 
Markalar İçin Yeni Bir 
Mesajlaşma Özelliği! 

Markaların Instagram hesaplarına gelen mesajların, 

Facebook sayfalarının gelen kutularından görüntülenmesi 

ve yanıtlanması mümkün olacak. 

Kaynak 

https://mediacat.com/facebooktan-markalar-icin-yeni-bir-mesajlasma-ozelligi/


Instagram, web 
üzerinden direkt 
mesaj gönderebilme 
özelliğini test ediyor. 

Kaynak 

https://digitalage.com.tr/instagramdan-kullanicilarini-sevindirecek-ozellik/


Emojilere 230 Yeni 
İfade Daha Ekleniyor. 
Duyguları ifade etmenin popüler yolu emojilerin kullanımı 

günden güne artıyor. Anlık mesajlaşma uygulamalarında 

hayatımızın bir parçası haline gelen emojilere 230 yeni 

ifadenin daha ekleneceği açıklandı. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=4HJhBUIVul8 

 

Kaynak 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=4HJhBUIVul8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=4HJhBUIVul8
https://digitalage.com.tr/emojilere-230-yeni-ifade-daha-ekleniyor/


Netflix’in ‘Akıllı 
İndirme’ Özelliği Şimdi 
Tüm Platformlarda! 
Netflix’teki yapımları internet olmadan da izlemeyi 

sağlayan, indirilen bölümü izledikten sonra silerek 

otomatik olarak sıradaki bölümü indiren smart downloads 

(akıllı indirme) özelliği Android platformuna geldikten 1,5 

yıl sonra iOS cihazlara da geldi. 

Kaynak 

https://digitalage.com.tr/netflixin-akilli-indirme-ozelligi-simdi-tum-platformlarda/


Spotify Reklam 
Engelleyicilere  
Savaş Açtı! 
Hizmet kullanım şartlarında yaptığı güncellemeyle birlikte 

Spotify, reklam engelleyicilere karşı tavrını net bir şekilde 

koydu. Zira reklam engelleyici kullanan Spotify 

abonelerinin hesapları, reklam engelleyici kullanıldığı 

tespit edildiği anda askıya alınacak ya da tamamen 

kaldırılacak. 

Kaynak 

https://mediacat.com/spotify-reklam-engelleyicilere-savas-acti/


Güney Kore, dünyada 
5G’ye geçecek ilk 
ülke olacak! 

Kaynak 

https://digitalage.com.tr/guney-korede-5g-resmen-martta-kullanilmaya-baslayacak/


BluTV ve Amazon 
İşbirliği, Türk Dizilerini 
Almanya’ya Taşıyor. 
Geçtiğimiz günlerde Masum’un Netflix anlaşmasıyla 

gündeme gelen BluTV, şimdi de uluslararası dijital 

yayıncılığın önde gelen isimlerinden Amazon Prime Video 

ile önemli bir işbirliğine imza attı.  

 

BluTV’nin Masum, Bozkır, Sıfır Bir – Bir Zamanlar 

Adana’da gibi orijinal içeriklerin yanı sıra Türk 

televizyonlarının en çok izlenen dizileri de yine BluTV 

aracılığıyla Prime Video Almanya ve Avusturya’da 

izlenebilecek. 

Kaynak 

https://mediacat.com/rekortmen-yumurta-catladi/
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7neiMnbPgAhWBKFAKHUBjByYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/channel/UCgwVmujVzvH8jjCf2e1-W7g&psig=AOvVaw3VppFXE6nx3nfLUrhx8Qq5&ust=1549958906883584


“OK Google, bankayı 
ara” dönemi başlıyor. 
“Yapay zeka şirketi Cbot, Türkçe dil desteği eklenen 

Google Asistan üzerinden çalışacak ilk bankacılık 

uygulamasını geliştirdi. 

 

Google Asistan Bankacılık Uygulaması Türkçe NLP 

altyapısı ile geliştirildi. Teknolojinin Türkçe’deki doğruluk 

seviyesi yüksek olduğu için bankacılık sorularına çok 

yüksek oranda doğru yanıt sağlayabiliyor.  

 

Kaynak 

http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/ok-google-bankayi-ara-donemi-basliyor-41126352


Rekortmen Yumurta 
Çatladı! 
“world_record_egg”, kısa sürede elde ettiği şöhretini iyi 

bir amaç için kullandı. Hulu ile işbirliği yapan yumurta, 

Super Bowl’da akıl sağlığı hakkında farkındalık yaratmak 

için çatladı. 

 

Boy gösterdiği 30 saniyelik reklam filminde “Son 

zamanlarda çatlamaya başladım. Sosyal medya baskısı 

beni rahatsız ediyor. Eğer siz de cebelleşiyorsanız, 

birileriyle konuşun.” diyen rekortmen yumurta, izleyicileri 

Mentalhealthamerica.net’e yönlendirdi. 

Kaynak 

https://mediacat.com/rekortmen-yumurta-catladi/
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