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Google Asistan, Türkçe desteği resmen 
duyuruldu. 

Kaynak 

Uzun süredir Siri, Alexa ve Cortana gibi rakiplere karşı 

sıkı bir rekabet içinde olan Google Asistan, veri tabanının 

genişliği sayesinde Android ekosisteminin vazgeçilmezi 

haline geldi. Android cihazların yaygın olduğu bölgelerde 

lokalizasyon çalışmaları yürüten Google, şimdiyse 

Türkiye için düğmeye bastı. 

https://shiftdelete.net/google-asistan-turkiyeye-geliyor


YouTube Red gidiyor, YouTube Music geliyor. 

Kaynak 

YouTube, iki yıl önce YouTube Red adını verdiği bir 

hizmeti duyurmuştu. Spotify ve Apple Music gibi 

servislerle rekabet etmek isteyen YouTube, bu yeni 

hizmeti ile isteğe bağlı müzik hizmeti sunacaktı. Şimdi ise 

bu hizmetin adı değişiyor: YouTube Music. 

 

YouTube Music ile müzik klipleri ve diğer videolar 

arasında bir ayrıma gidiliyor. Yine aylık 10 dolar vermek 

isteyen kullanıcılar YouTube Music‘teki yalnızca müzik 

kliplerini ve ilgili içeriği reklamsız olarak izleyebilecek. 

 

YouTube içerdiği tüm videolardaki reklamları kaldırmak 

için aylık 12 dolarkarşılığında YouTube Premium adıyla 

bir hizmet daha sunuyor.  

https://shiftdelete.net/youtube-red-gidiyor-youtube-music-geliyor


WhatsApp, sohbet gruplarına yeni özellikler 
ekledi 

Kaynak 

WhatsApp’ta grup açıklamaları için bir bölüm 

oluşturulacak. Bu bölümde grup yöneticileri, grubun 

amacını ve kurallarını açıklayabilecekler. Yeni bir kişi bir 

gruba katıldığında, açıklama sohbetin en üstünde 

görünecek. Grup ayarlarında artık yöneticilerin grubun 

konusunu, simgesini ve açıklamasını kimlerin 

değiştirebileceğini kısıtlayan bir denetim söz konusu 

olacak. 

 

Telegram’daki grup sohbetler seçeneğindeki bir sohbet 

grubunu, gruba dahil olan birden fazla kişinin 

yönetebiliyor olması özelliği yeni güncelleme ile 

WhatsApp’ta da kullanılabilecek. 

 

https://webrazzi.com/2018/05/16/scorp-muzikli-ve-dublajli-videolar-cekilebilmesini-saglayan-yeni-guncellemeyi-yayina-aldi/


Ücretli Facebook ne kadar olacak? 

Kaynak 

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan 

reklamlardan arındırılmış ücretli Facebook platformunun ne 

kadar olacağı henüz belli değil. 

 

Facebook'un gelirleri ve aktif kullanıcı sayısı baz alındığında 

sosyal medya devinin bir kullanıcıdan elde ettiği aylık gelirin 

7 dolar seviyesinde olduğu düşünülüyor. Bu da, ücretli bir 

Facebook uygulaması durumunda aylık en az 7$ gibi bir 

ücreti işaret ediyor. 

 

Diğer bir ihtimal ise, ücretli Facebook kullanıcı sayısının 

daha popüler olması ve reklam verenlerin bu kitleyi 

hedeflemek istemesi nedeniyle bu kullanıcılardan aylık 11-

14$ arasında bir tutar istenebilir. Bu ücreti ödemek 

istemeyen kullanıcılar, Facebook hesabını şu an olduğu gibi 

kullanmaya devam edebilecek. 

http://www.haberturk.com/ucretli-facebook-ne-kadar-olacak-1924608-ekonomi


Instagram Hikayeler anket özelliği için 
büyük yenilik! 

Kaynak 

Instagram, kullanıcılarına arkadaşları ile etkileşim 

kurmanın yepyeni bir yolunu sunuyor.  

 

Instagram Hikayeler anket özelliği için duyurulan emoji 

slider çıkartması (emoji kaydırıcısı) tamamen yeni bir 

oylama olanağı sağlıyor. 

https://shiftdelete.net/instagram-hikayeler-anket-ozelligi-icin-buyuk-yenilik


Instagram, istatistiklerine uygulama içinde 
“harcanan süre”yi ekliyor 

Kaynak 

Uygulamalar da dahil olmak üzere cihazda geçirdiğiniz 

vakti gösteren Android P’nin yeni panelinin ardından 

Instagram’ın da uygulamasına bu alanda yeni istatistikler 

eklemesi dikkat çekti.  

 

Instagram’ın Android uygulamasında gizlenen bir kod 

“Kullanım İstatistikleri” özelliğini ortaya çıkardı. Bu 

özellik, kullanıcıların uygulama içinde geçirdiği zamanı 

gösteriyor. 

https://webrazzi.com/2018/05/16/scorp-muzikli-ve-dublajli-videolar-cekilebilmesini-saglayan-yeni-guncellemeyi-yayina-aldi/


Twitter’ın algoritma değişikliği kötü ve troll 
tweetleri engelleyecek 

Kaynak 

Twitter, platformda bulunan ve içerideki topluluğu uzun 

süredir rahatsız eden taciz ve troll tweetlerine yeni 

algoritmasıyla dur demeye karar verdi. Genellikle bot 

hesaplarının aktifliğiyle etkileşim ve içerik kalitesinde 

düşüş yaşayan Twitter, yeni algoritmasıyla kötü ve troll 

tweetlere savaş açıyor. 

 

Platformda yapılacak algoritma yeniliği ile birlikte bir 

konuşma içindeki ve arama sonuçlarındaki tweetler 

puanlanacak. Bu puanlamanın temelinde ise o tweetin 

tweet’in kişilerin hesaplarını ve IP adresini engellemesine 

neden olup olmadığı, o kullanıcıya kayıtlı hesapların 

sayısı gibi şeyleri dikkate alan daha fazla veriler 

kullanılacak. 

https://webrazzi.com/2018/05/16/twitterin-algoritma-degisikligi-kotu-ve-troll-tweetleri-engelleyecek/


Scorp’tan müzikli ve dublajlı videolar 
çekilebilmesini sağlayan yeni güncelleme 

Kaynak 

Scorp, son yaptığı güncellemelerle etkileşimini 3 katına 

çıkardı.  

 

Scorp‘ta aktif edilen yeni güncelleme ile platform 

üzerinden artık dublajlı ve müzikli video çekebilmek 

mümkün. Bu kapsamda oluşturulan müzik kütüphanesi 

için ise dijital müzik platformu Muud ile iş birliği içerisinde 

olan Scorp, bütün müzik altyapısını Muud 

sponsorluğunda bünyesinde bulunduruyor.  

 

https://webrazzi.com/2018/05/16/scorp-muzikli-ve-dublajli-videolar-cekilebilmesini-saglayan-yeni-guncellemeyi-yayina-aldi/


 
Snapchat’in akıllı gözlük modeli Spectacles 

v2 tanıtıldı. 

Kaynak 

Suya dayanıklı olarak tasarlanan ve daha hafif olan akıllı 

gözlük, ayrıca fotoğraflar ve videolar için daha yüksek 

çözünürlük sunuyor. Yeni Spectacles modeli cam 

göbeği, mercan ve siyah renk seçeneklerine sahip. 

 

Yeni Spectacles 150 video ve 3.000 fotoğraf 

depolayabiliyor. Spectacles.com üzerinden ABD, 

Kanada ve Fransa’da 150 dolara satışa sunulan 

gözlüğün 3 Mayıs’ta diğer Avrupa ülkelerine de 

sunulacağı açıklandı. 

http://www.haberturk.com/snap-yeni-nesil-spectacles-modelini-tanitti-1936503-ekonomi


Netflix hikayeler özelliğini duyurdu. 

Kaynak 

Dijital video platformu Netflix, Instagram ve benzeri 

sosyal ağlarda kullanılan Hikayeler özelliğini mobil 

uygulamasına uyarladı. 

 

Uygulama üzerinde bulunan Previews (ön gösterim) 

bölümünde daire içinde yer alacak dizi ikonlarının 

üzerine tıklandığında kısa video içerikler izlenebilecek. 

Hikayeler arasında gezinmek için Instagram'da olduğu 

gibi sağa ya da sola parmak ile kaydırmak yeterli olacak. 

 

https://www.teknolojioku.com/mobil/netflix-hikayeler-ozelligini-duyurdu-5ad966d4d8a7e6348f531e33


Teşekkürler 


