
 

 

Teknolojideki Gelişmeler (04.07.2022-10.07.2022) 

04.07.2022 

-Çin’in Şanghay şehrinde iddiaya göre bir hacker Şanghay polisinin veri tabanına sızarak 1 milyar Çinli 

vatandaşın verisini ele geçirdi. ChinaDan adlı bir kullanıcın “2022’de Şanghay Ulusal Polisi (SHGA) 

veri tabanı sızdırıldı. Bu veri tabanı, milyarlarca Çin vatandaşı hakkında birçok TB veri ve bilgi içeriyor” 

paylaşımından sonra yayılan iddialarda, Çinli vatandaşların isimleri, adresleri, doğum yerleri, telefon 

numaraları, tüm suç/vaka ayrıntıları ve ulusal kimlik numaraları gibi bilgileri 10 bitcoin karşılığında 

sattığı söylenmekte. Bu haberden sonra Çin’in en büyük sosyal medya ağları olan Weibo ve WeChatte 

halk tepkileri göstermesi üzerine, Binance CEO’su Zhao Changpeng bu sızıntının, Çin Hükümet’in bir 

kurumunun yaptığı “Elastic Search” yazılımında oluşan bir hata nedeniyle olduğunu açıkladı. İddiaların 

doğru çıkması halinde tarihteki en büyük sızıntılardan biri olacak olan bu olay üzerine Çin Hükümeti 

bir açıklamada bulunmamasına rağmen Çinli yetkililer alarma geçti. 

05.07.2022  

-Tesla, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen IdeenExpo fuarında gösterdiği araçlardan biri fuara 

katılanları şaşırttı. Üzerinde Güneş panelleri ve SpaceX Starlink uydu bulunan römork aracın yapılış 

amacının ne olduğunu kimse anlamadı. Uzmanların iddialarına göre araçta bulunan güneş panellerinin 

300 W’lık olduğunu günde 2.7 kW’lık bir enerji oluştura özelliğine sahip ve şarjsız ortalama 80 km yol 

alabilen bir araç olduğunu düşünmekte. Fakat uzmanlar bu aracın çok kullanışlı olmadığını çok nadir 

durumlarda işe yarayacağını söyledi. Birçok farklı proje ile fuara katılan Tesla’nın esrarengiz araçla 

ilgili Tesla’dan bir açıklama gelmedi. 

-ProPublica tarafından paylaşılan bilgiye göre Google, Rus Hükümetinin denetlemiş olduğu 

kuruluşlardan 700 kişinin bilgilerini Rusya’nın en büyük bankasına ait teknoloji şirketiyle paylaştığı 

ortaya çıktı. Dijital reklam analiz şirketi Adalytics’in araştırmasına göre bu paylaşımın, Rusya’nın 

Ukrayna işgale başlamasıyla birlikte Senato İstihbarat Komitesinin Rusya’yı Google’a karşı 

uyarmasından 4 ay sonra olduğunu, Google’ın başta Ukrayna olmak üzere dünyanın diğer bölgelerine 

de 700 kişinin bilgilerine erişim sağlandığını ve bu paylaşımın Rus şirket RuTarget’in yardımıyla 

olduğunu açıkladı. 

06.07.2022  

-Meta, uygulaması olan İnstagram üzerinden veri hırsızlığı yapan Çin kaynaklı Octopus şirketine ve 

Ekrem Ateş adlı hacker’a dava açtı. Meta tarafından duyurulan federal davalara göre Octopus ve Ekrem 

Ateş, İnstagram’da toplam 350 bin kişinin profil bilgilerini izinsiz kopyaladığını söyledi. Meta aynı 

zamanda Octopus adlı şirketin veri toplama kampanyası ile bu bilgileri elde ettiğini hatta kimlik 

doğrulama bilgilerini dahi ele geçirdiğini söylerken, Ekrem Ateş adlı hacker’ın ise bot hesapları 

kullanarak İnstagram kullanıcıların rızaları olmadan bilgilerini tarayarak çeşitli mecralara sattığını 

açıkladı.  

07.07.2022 

-Alman otomobil devi Volkswagen elektrikli otomobil sektörüne büyük bir etki yapacak bir yatırım 

yaptı. Volkswagen, elektrikli araba aküsü yapmak amacıyla 20,38 milyar dolar değerinde yatırım 

yaparak PowerCo adlı bir yan kuruluş kurdu. Bu yan kuruluşun amacı ise yeni teknolojiler araştırılması 

ve geliştirilmesinden hammadde madenciliğine gibi Volkswagen’ın ihtiyaçlarını karşılamak olacak.  



 

 

 

Volkswagen yaptığı açıklamada PowerCo gibi 6 tane daha fabrika açma amaçlarında olduğunu bildirdi. 

Uzmanlar, Volkswagen’nın bu girişimin elektrikli otomobil sektörünü geliştireceğini ve elektrikli 

otomobil fiyatlarının düşeceğini söylemekte. 

 

-Punks& Pinstripes’ın haberine göre, Tesla’nın küçülme kararından sonra işten çıkarılan çalışanlar, 

Apple, Amazon ve Google gibi büyük teknoloji şirketleri tarafından işe alındığını söyledi. Habere göre 

işten çıkarılan çalışanların tercih edilmesinde Tesla tecrübelerinin olması ve Tesla’ya karşı koz elde 

etmek olduğu yazmaktadır. 

08.07.2022 

-Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), resmî sitesinden yaptığı açıklamada TEDAŞ’ın 

siber saldırıya uğradığını belirti. Saldırının başlangıç noktasının bir TEDAŞ çalışanın kullanıcı 

adının ve parolasının ele geçirilmesi ve bilgilerin bir e-posta adresine göndermesi olduğu ifade 

edildi. 
 Olayla ilgili KVKK’nin açıklaması ise şu şekilde oldu:  

“Veri sorumlusu sıfatını haiz Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal 

bildiriminde özetle; Veri sorumlusuna ait bir çalışanın kullanıcı adı ve parolasını belirlenmeyen şekilde 

ele geçirildiğini ve o kullanıcı hesabı ile sistemde kayıtlı diğer kullanıcı verilerin bir e-posta adresine 

gönderim yolu ile sızdırıldığı, İhlalin, Bakanlık Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından Dark 

Web’de yapılan istihbarat çalışmaları sırasında tespit edildiği, ihlalden etkilenen ilgili kişi grupların 

çalışanlar ve vatandaşlar olduğu, ihlalden etkilenen  kişisel verilerin ad, soyad , e-posta ve cep telefon 

numarası olduğu, ihlalden etkilenen kişi sayısının 208.000 olduğu bilgilerine yer verilmiştir. Konuya 

ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07.07.2022 tarih ve 

2022/686 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildirim Kurumunun internet sayfasında ilan edilmesine 

karar verilmiştir.” 

 

-Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla yapacağı ilk icraatın bot hesapların kaldırmak olacağını 

açıklamıştı. Satın alma işlemi tamamlanmamış olsa da Twitter, Elon Musk’ın bu isteğine karşı çıkmıştı. 

Elon Musk ile Twitter’ın yönetim kurulu arasında çıkan Twitter’ da ki bot hesap oranı ile ilgili 

anlaşmazlık bitmiş olacak ki, Twitter bugün yaptığı açıklamada bu tutumlarından vazgeçtiklerini, günde 

1 milyon bot hesabı sildiklerini, amaçların tüm bot hesaplarını kapatmak olduğunu açıkladı. 

 

09.07.2022 
-Elon Musk, Twitter’ı satın almayı içeren 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti. Elon Musk yaptığı 

açıklamaya göre Twitter’ın yönetim kurulunun, Musk’ı yönetim kurulunda istememesi, Twitter 

yönetiminin, Twitter’daki yüzde bot hesap sayısının toplam kullanıcı hesabının yüzde beşi olarak 

açıklanması fakat Musk’ın bu sayıyı yalanlayıp kendi yaptırdığı araştırmalar sonucunda bot hesap 

oranının yüzde 20 olduğunu belirtmesi sonucu oluşan tartışma ve Twitter’ın yönetim kurulunun, 

Musk’ın asıl verilerini istemesine rağmen vermemesi gibi Twitter kaynaklı nedenlerden dolayı 

antlaşmayı feshettiğini açıkladı. SEC, Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık satın alımını iptal etmesi 

nedeniyle Twitter’a 1 milyor dolar ceza ödemesine karar aldı. Elon Musk’ın satın alma durumundan 

önceki yüzde dokuzluk hissesinin akıbeti henüz açıklamadı fakat Twitter hisselerinde yüzde altılık bir 

düşüş yaşandı. 

  



 

 

 

10.07.2022 

-Apple yeni ürettiği patentleri ile kazaları azaltmayı planlıyor. Apple hazırladığı Airpod geliştirmesi ile 

kullanıcılarına Airpod kullanırken çevredeki acil sesleri duyurmayı planlıyor. “Bağlamsal Ses” adını 

verdiği sistem, cep telefonu veya Apple Watch’ın gibi cihazların topladığı Gps verileri ve diğer sensör 

parametrelerinden aldığı bilgileri tarayıp olası tehlike durumunda kulaklığın seviyesini değiştirme, 

alarm çalma, çalmayı kesme gibi yollarla kullanıcın çevresindeki araba kornalarını, ambulans sireni gibi 

sesleri duymasını sağlayacak. 
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