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Twitter’la para da gönderilebilecek
Bir Fransız bankasıyla işbirliği yapan şirket, Twitter 
mesajları ile para gönderme hizmeti vermeye 
hazırlanıyor.

Son yıllarda etki alanlarını 
geliştiren sosyal 
ağlar şimdi de farklı 
alanlara yönelmeye 

başladı. Gelirlerini artırmak 
isteyen mikro blog Twitter, 
para gönderme servisini hayata 
geçirecek. Reuters’in haberine 
göre, Fransa’nın ikinci en büyük 
bankası olan BPCE ile işbirliği 
yapan Twitter, mesaj yardımı ile 
para transferi yapacak. Banka 
müşterileri Twitter üzerinden 
ulaştıkları müşteri temsilcileri 
yardımı ile para transfer işlemlerini 
gerçekleştirebilecek.

Reuters’a açıklama yapan bankanın kısa 
mesaj ile para gönderme servisi S-money’nin 
başındaki isim olan Nicolas Chatillon,  
Fransa’daki Twitter kullanıcılarının “Basit 
bir tweet ile banka hesaplarına ait detayları 
paylaşmadan para transferi yapabileceklerini” 
söyledi.

Konuyla ilgili detaylar açıklanmazken servisin 
ne zaman kullanıma sunulacağı bilgisi de 
verilmedi. Ancak Twitter üzerinden mesajla 
para transferi yapmak beraberinde güvenlik 
açıklarını da getiriyor. Kullanıcının hesabının 
ele geçirilmesi, müşteri temsilcisinin 
hesabının ele geçirilmesi ya da benzeri 
durumlarda ne gibi güvenlik önlemlerinin 
alınacağı bilinmiyor.

Sadece kadınların 

Eski bir Facebook çalışanının kurduğu “Women.
com” sitesine sadece kadınlar üye olup iş 
hayatı, ilişkiler, cinsellik, güzellik ve moda gibi 
birçok konuyu tartışıyor.

Facebook’un eski çalışanlarından Susan Johnson, 
sadece kadınların üye olabileceği bir sosyal ağ kurdu. 
İş hayatı, ilişkiler, cinsellik, güzellik ve moda gibi birçok 

konunun tartışabileceği “Women.com” adlı siteye kadınlar; 
özel davetle ve Facebook aracılığıyla üye olabiliyor.
Sitesinin kurucusu Johnson, women.com’un, fotoğraf 
paylaşımı üzerine kurulu olan Facebook’un aksine, 
üyelerin arkadaşlıklarını güçlendirip kadın 
dayanışmasını artıracağını savunarak “Ayrıca 
Google veya Yahoo Answers’ta sorularınıza 
kimin yanıt verdiğini göremezsiniz ancak 
women.com’da görebilirsiniz” dedi. 
Johnson, kendilerini kadın olarak 
tanımlayan transseksüellerin de 
siteye üye olabildiğini belirtiyor. 
Söz konusu sosyal medya 
platformunda her gün yeni bir 
tartışma konusu açılıyor ve 
üyeler en fazla beğenilen 
yorumları yaparak, site 
içindeki popülerlikleri 
artırmaya çalışıyor.
Ayrıca sitede kadınlara 
özel saç bakımı ve makyaj 
teknikleri hakkında da tavsiyeler 
yapılıyor. Erkekler bu siteye 
kesinlikle kabul edilmiyor ancak 
girmeyi başarırlarsa, “nazikçe” 
çıkarılıyorlar.
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