
 

 

Teknolojideki Gelişmeler (20.06.2022-26.06.2022)- 

Berke BÜLBÜL 

20.06.2022 

-eBay, Türkiye’de faaliyetlerini durduracağını ve 2011 yılında satın aldığı 

GittiGidiyor’u kapatacağını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan eBay, 

“Küresel olarak ticari operasyonlarımızı düzenli olarak gözden geçiriyoruz. 

Bizim için zor ama stratejik olan bu kararı pazarda süregelen rekabet 

dinamiklerine dayalı olarak aldık” ifadelerini belirtti. 

21.06.2022 

- NASA, Space Lunch System roketinin testlerini tamamladı. Daha önceden 

mürettebatsız aya uçuş görevi olan Artemis I için SLS roketi ve Orion uzay 

aracını fırlatacağını açıklayan NASA, Florida’daki Kennedy Uzay merkezinde 

yapılan 12 saatlik test sonunda hidrojen sızıntısı tespit ettiklerini onun 

dışında herhangi bir ciddi sorun olmadığını söyleyen NASA, ağustos ayında 

yapılacak fırlatma etkinliğine SLS roketlerinin yetişeceğini söyledi. 

-Rusya haber ajansı tarafından atılan iddiaya göre, Microsoft, Rusya’daki 

kullanıcılarına Windows 10 ve Windows 11 indirme seçeneğini devre dışı 

bıraktı.Microsoft’un bu iddiaya karşı cevapta bulunmaması üzerine 

BleepingComputer, bu iddianın doğru olduğu, Rusya’daki kullanıcılar 

Windows10 ve Windows 11’i indirmeye çalıştıklarında hata aldıklarını ancak 

Rusya merkezli bir VPN ağı ile indirmenin mümkün olduğunu açıkladı. 

- Geçen haftalarda Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla şirketinde, çalışanlarının 

yüzde 10’nu işten çıkarılacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Söylentilerin 

doğru olduğunu iddia eden Reuters’ın haberine göre Tesla, Nevada’daki 

Gigafactory tesislerinde eskiden çalışan iki kişi federal yasaya göre toplu işçi 

çıkarmalarında 60 gün önceden belirtilmesi zorunluğuna aykırı davranıldığı 

gerekçesiyle Tesla şirketine dava açtığını yazdı.  

22.06.2022 

- Almanya, AB’nin 2035’te fosil yakıt kullanan araçların satımını yasaklayacak 

olan yasayı kabul etmeyeceğini açıkladı. Otomobil devi olan Almanya’nın bu 

kararı otomobil sektöründeki uzmanlar tarafından elektrikli arabaların 

kaderini değiştirebilecek bir olay olduğunu açıklayan uzmanlar aynı zamanda  



 

 

Almanya’nın bu kararının küresel ısınmaya karşı yapılan mücadeleye bir 

darbe olacağını söyledi. 

- Microsoft tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli yüz tanıma projelerini 

durduracağını açıkladı. Yaş, cinsiyet ve saç gibi fiziksel detayların yanı sıra 

kişinin duygu analizi yapabilen hatta duygu ile ifade arasındaki bağı tespit 

edebilen bu teknoloji Microsoft tarafından kişinin gizliliğine aykırı bulunduğu 

için bu teknolojinin kapatacağını açıkladı.  

23.06.2022 

-Google, İnzvia iş birliği ile Makine, yapay zekâ gibi alanlarla aralarında 

Türkiye’de bulunduğu ülkelerde 4,5 ay sürecek eğitim vermeyi planlıyor. 

Öğretmenler Google uzmanları ile İnziva’nın gönüllü eğitmenleri olacak amaç 

ise Türkiye’de yapay zekâ konusunda bilgi birikimi yaratmak ve Türkiye’deki 

bilişim şirketlerine eleman yetiştirmek olacak. 

24.06.2022 

-Japon otomobil devi Toyota, seri üretime geçtiği tam elektrikli modeli bZ4X 

geri çağırdı. Yaklaşık 2 bin 700 aracı geri çağıran Toyota, geri çağırma 

sebebini modelin üretim aşamasında yapılan kritik bir hata sebebiyle aracın 

sürüş halinde her an tekerleğinin çıkabileceğini fark ettiklerini, kazaları 

önlemek için bu hamleyi yaptıklarını açıkladı. 

-Amerikalı teknoloji ve medya haber ağı The Verge, Microsoft’un Windows 

8.1’in fişini çekmeye hazırlığında olduğunu fark ettiklerini açıkladı. Windows 

8, çok karışık arayüze sahip olması sebebiyle en çok eleştiri alan Windows 

yazılımlarında biri olmuştu 8. Microsoft 10 Ocak 2023’ten sonra Windows 8’in 

güvenlik ve destek güncellemeleri keseceğini açıkladı. 

25.06.2022 

-Bitcoin’in ağlarından biri olan Harmony Protocol’e Hack saldırısı oldu. Saldırı 

sonucu Harmony Protocol’un sermayesinin 3’te 2’lik bir kısmına bedel olan 

100 Milyon dolarlık bir hırsızlığın yaşandığını açıklandı. Harmony’nin yaptığı 

açıklamada suçlunun kimliğinin belli olmadığını, Bitcoin piyasasının 

etkilenmediğini, müşterilerin hesapların güvende olduğunu, hırsızı belirlemek 

için ulusal makamlara başvurulduğu söylendi. 

 



 

 

26.06.2022 

- Metaverse’e en çok inanan ve onu en çok geliştirmeye çalışan isimlerden 

biri olan Mark Zuckerber, CNBC’ye verdiği röportajda şirketinin dijital içerik 

satın alımından çok büyük bir para kazandığını ve şirketinin Metaverse’ü 

geliştirmek adına yaptığı çalışmaların önemli olduğunu söyledi. VR ile AR 

laboratuvarlarının yeni ürünler geliştirdiğini, Metaverse’ erişmenin telefon 

kullanmak gibi bir olay olacağını söyleyen Zuckerberg büyük bir iddia ortaya 

attı.  Dünyada Metaverse’ün pazarının daha da güçleneceğini söyleyen 

Zuckerberg 2030 yılında şirketi Meta’nın 1 Milyar Metaverse kullanıcısına 

sahip olacağını iddia etti.  

 


