
SOSYAL MEDYA DERSİ 
SÖZLÜK OLUŞTURMA ETKİNLİĞİ

KELİME AÇIKLAMA

+1 butonu Facebook “beğen” butonuna benzer bir biçimde, +1 
butonu, google’a ait bir terimdir.

360° reklam Televizyon , açık hava, radyo, sosyal medya , internet 
siteleri yani tüm reklam verilebilecek mecraların sıralı 
yada eş zamanlı olarak tek kampanya için verilen 
reklam bütünlüğüne verilen addır.

Abandonment rate Türkçe karşılığı vazgeçme oranıdır. kaç adet 
kullanıcının sayfanızı beğenmekten vazgeçtiğini 
gösterir.

Aboneler Youtube kanalında abone olan tekil kullanıcı sayısını 
gösterir

Ad Reklam olduğu belirtilmektedir. ve sık sık karşımıza 
çıkar

Ad blocker Reklam engelleme yazılımı.

Adaptör Dalgalı akımı küçük değerde doğru akıma çeviren 
elektronik araç gibi bir şeyi başka bir şeye değiltiren 
cihazdır.

Admin Admin kelimesi ingilizce "administrator" kelimesinin 
kısaltması olarak kullanılan bir kelimedir ve yönetici 
anlamına gelir.

Adsense Google’ın görsel ve metin reklam platformudur.

Affiliate marketing Reklam sunucusu, bannerların yayınlanacakları web 
sitesindeki önceden belirlenmiş alana 
yerleştirilmelerini, görüntülenme ve tıklanma gibi 
analitik bilgilerin takibini sağlayan kullanıcı ara 
yüzüne sahip sunucudur.

Ağır çekim (slow motion) Bir filmin veya videokasetin normalden daha yavaş 
bir *çerçeve oranı ile geriye doğru oynatılması veya 
daha yüksek bir çerçeve oranı ile konunun kaydedilip 
normal hızda oynatılması –ki ikinci yöntem daha düz 
ve sorunsuz bir görüntü yarattığı için tercih edilir– 
aracılığıyla gerçekleştirilen fotoğraflanan öznenin 
hareketinin yavaşlatılmasına dayalı efekt.

Ağlar Facebook'ta okullarla veya işyerleriyle kurulan 
ilişkilerdir.

Aida Attentıon/awarenes, interest, desıre, actıon. 
pazarlamada satın alma davranışının her bir adımını 
ifade eder. tüketicinin satın alma noktasına kadar 
gösterdiği eğilimdir.
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Aile emniyet merkezi İnternette güvende olmak için gerekli olan bilgi, araç, 
kaynakları bulmak üzere oluşturulmuştur.

Akıllı linkler Web sitesi sayfalarında bulunan linklerde bazı 
kelimelerin parlatılarak link haline getirilmesidir.

Ama (ask me anything) Ama, ask me anything'in kısaltması olarak sosyal 
medyada kendine yer edinmiş kavramlardan biri, 
anlamı ise "bana bir şey sor". reddit'te kullanmaya 
başlanan kavram şimdilerde diğer mecralarda da sık 
sık kullanılıyor. kullanım alanlarına facebook canlı 
yayınları ve ınstagram hikayelerindeki etkinlikler 
örnek olarak verilebilir.

Analytics Analytics genel olarak, verileri analiz etmek ve 
davranış kalıplarını bulmak için web'den veri 
toplayan araçlardır. sosyal medya analiz araçları, 
çeşitli sosyal ağların apı'leri aracılığıyla niceliksel 
verileri ortaya koyar ve bunları analiz etmeye 
yardımcı olur.

Anasayfa Herhangi bir sosyal medya aracının kullanıcıyı 
karşılama sayfasıdır.anasayfada kullanıcının takip 
ettiği kişilerin gönderileri,hikayeleri,tweetleri yer 
alır.anasayfa genelde güncel olan postları veya 
tweetleri ilk başta gösterir.

Antivirüs Antivirüs veyaantivirüs programı, bilgisayarınızı 
potansiyel tehdit unsurlarına karşı korumaya 
yardımcı olan yazılımlardır. antivirüs yazılımları 
bilgisayarınızı hem internetten gelebilecek virüslere 
karşı hem de bilgisayarınız içerisinde yer alan 
virüslere karşı daha korunaklı hale getirmenin en 
kolay yoludur.

Apı: application programming ınterface Uygulama geliştirme ara yüzü olarak da kullanılıyor. 
istenilen herhangi bir platformda geliştirilen bir 
uygulamanın, kodları gizli kalacak şekilde yine farklı 
platformlarda, farklı programlar tarafından 
kullanılabilmesini sağlayan teknolojiye verilen isimdir.

Application programming ınterface (apı) Apı, programcıların bilgisayar programları geliştirmek 
için kullanabilecekleri bir dizi yapı taşıdır.

Arkadaş ekleme Sosyal medya üzerinden herhangi bir kullanıcıyı 
arkadaş listenize ekleyebilirsiniz. profiliniz sadece 
arkadaşlarınıza açık ise arkadaş ekleyerek profilinize 
erişmesini sağlayabilirsiniz.

Arşiv Instagram'da önceden paylaşılan 
gönderileri,hikayeleri görmemizi sağlayan kısımdır.

Asl Chat dilinde ingilizce age, sex ve location 
kelimelerinin kısaltmasıdır. türkçe olarak 
çevrildiğinde yaş, cinsiyet ve nereli olduğu olarak 
çevrilebilir.
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Avatar Profil resminiz olarak da bilinen sosyal medya 
avatarınız. sizi bir sosyal ağda temsil eden küçük bir 
resimdir.

Averaj sayfa görüntülenme ( pages per visit ) Her bir tekil ziyaretçinin, web sitesinde görüntülediği 
toplam sayfa adedine göre, bir ziyaretçinin sitede 
ortalama kaç sayfa gezdiğinin sayısıdır.

B2b “business to business”, türkçesiyle “şirketten şirkete” 
kavramı şirketlerin kendi aralarında 
gerçekleştirdikleri pazarlama veya satış 
uygulamalarını ifade eden kısa tanımdır.

B2c Business-to-consumer (b2c) bir e-ticaret terimidir. 
ürünün tüm özellikleriyle birlikte tüketiciye 
yayınlanması.

Ban Kullanıcıyı kısıtlamak, uzaklaştırmak.

Başlıca haber Zaman tüneli, sizin hikayenizi anlatan 
fotoğraflarınızın, haberlerinizin ve deneyimlerinizin 
bir derlemesidir.

Bebo Facebook’a alternatif olabilecek zengin içerikli bir 
sosyal medya sitesidir. bloglar, fotoğraflar, videolar 
ve şarkılar paylaşabileceğiniz yeni insanlarla 
tanışabileceğiniz ve var olan arkadaşlarınızla iletişime 
geçebileceğiniz bir sitedir.

Bildirim Telefonunuzda mesaj, e-posta ya da sosyal medya 
güncellemesi gibi bir olay olduğunda gelen 
bilgilendirme uyarısıdır.

Bilgisayar Önceden belleğine yüklenmiş bir izlenceye (yazılıma) 
göre komuta edilerek, çok sayıda ve karmaşık 
mantıksal ve aritmetiksel işlemlerden oluşan bir işi 
çok kısa sürede yapıp sonuçlandırabilen aygıt.

Binge watch Binge-watching ya da binge-viewing türkçeye 
tercümesi seri-izleme olarak yapılabilir. bir televizyon 
dizisinin, filminin ya da programının bölümlerini art 
arda izlemedir.

Bio Profilde yer alan biyografinin kısaltılmış halidir.kişiye 
ait bilgileri içerir.

Bip Bip; turkcell tarafından ios ve android kullanıcıları 
için geliştirilen, herkesin ücretsiz şekilde 
kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

Bitmoji Gmail, messenger, slack ve hemen hemen tüm 
çevrimiçi ağlara eklenebilen özelleştirilmiş bir 
emojidir. bitmoji ile, kişisel avatarınızı oluşturabilir ve 
çeşitli sahnelerde avatar özellikli bir çıkartma 
kütüphanesine erişebilirsiniz.
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Block Sosyal medyanızda istemediğiniz ya da rahatsız 
olduğunuz bir kişinin sosyal medya üzerinden size 
erişmesini engellemek.

Block - unfollow: Başka bir kullanıcının profilinize ulaşmasını 
engelleme işlemidir.

Blog Blog, genellikle güncelden eskiye doğru sıralanmış 
yazı ve yorumların yayınlandığı, web tabanlı bir yayını 
belirtir.

Blogger Kendine ait veya başkasına ait bir sitede, belli bir 
ücret karşılığı yazı yazan kişilere verilen isimdir.

Blogger: istatistikler Blogger'la analytics'i kullanma okuyucularınızın 
nereden geldiğini ve blogunuzda neler okuduğunu 
öğrenmek için analytics'i kullanabilirsiniz.

Blog-unfollow Başka bir kullanıcının profilinize erişmesini engelleme 
işlemine denir.

Bluetooth Kablo bağlantısını ortadan kaldıran kısa mesafe radyo 
frekansı teknolojisinin adırdır.

Boards Pinterest'te sizin tarafınızdan yaratılmış olan içerik 
sayısını gösterir.

Boomer Yaşça büyük insanların basmakalıpolarak atfedilen 
tutumlarını reddetmek veya alay etmek için 
kullanılan bir terimdir.

Boomerang 1 saniyelik video çekmemizi sağlayan uygulamadır. 
bu videolar gıf formatında facebook ve ınstagram’da 
paylaşılabilir.

Bot Sosyal medyada kullanıcıların oluşturduğu yapay 
hesaplar.

Brute force Brute forcehackerların deneme-yanılma yoluyla 
şifreleri çözebilmek için kullandığı bir dijital ve 
kriptografik saldırı tekniğidir

Bulut bilişim Belge ve dosya gibi şeyleri kaydetmek için fiziksel bir 
cihaz kullanmadığınız zamandır.

Business ıntelligence Bu terim, işletmeniz hakkındaki bilgileri toplayıp 
analiz etmenizi ve sunmanızı sağlayan bütün 
uygulamaları, teknolojileri, süreçleri ve verileri ifade 
eder.

Buzzword İş başvurusu yaparken, online ortamda cv 
gönderirken çalışılan iş ile ilgili önemli buzzword'leri 
kullanmak gerekir (project management, data 
analysis vb.) bunun sebebi okuyacak insanı 
etkilemektir.gunumuzde bu amaçla kullanılmaktadır.
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C2c “consumer to consumer”, türkçesiyle “tüketiciden 
tüketiciye” kavramı tüketicilerin birbirleriyle 
kurdukları ticari ilişkiyi ifade eden kısa tanımdır

Campaignwall Satışı, katılımı, eğlenceyi, coşkuyu, ilgiyi arttırmak 
istediğiniz her yerde ve her türlü ekranda 
kullanılabilen özel amaçlı, twitter ve ınstagram 
platformları üzerinden #hashtag bazlı data çekebilen, 
kampanya yönetebilen bir araçtır.

Cancel culture Bizdeki "linç kültürü" ile benzer olan bir kavramı 
ifade eden cancel culture, ünlü ve önemli kişilerin 
yanlış söz ve davranışları yüzünden boykot edilmesi 
demek.

Canlı yayın Radyo ve televizyonda ve internette bir programın 
anında, doğrudan dinleyiciye, izleyiciye aktarılmasıdır.

Caps Caps, microsoft paint gibi basit resim düzenleme 
programları kullanarak herhangi bir resmin altına 
kırmızı şerit ve metin ekleyerek oluşturulan internet 
fenomenidir. kelime, "capture" yani "yakalamak" 
kelimesinden gelmektedir.

Caption Sosyal medyadaki fotoğraf, video vb. içeriklerin 
altındaki yazı, açıklama.

Challenge Sosyal medya üzerinde birçok konuda insanların 
ilgisini çekebilmek için yapılan meydan okuma

Chat İnternet veya başka bir bilgisayar ağı üzerinden iki 
veya daha fazla kişi arasında olabilen gerçek zamanlı 
bir iletişim.<p dir="ltr"><p dir="ltr"><p dir="ltr">



Chatbot Kullanıcı ile genellikle metin bazlı olarak iletişim 
kurarak bilgi veren veya bir işlemi gerçekleştiren 
yazılım.

Check-in Sosyal medya ağlarında fiziki olarak bulunan yeri ve 
konumu paylaşmaya denir.

Clap Alkış butonuna basmak, bir medium gönderisine 
desteğinizi göstermenizi sağlar. diğer platformlarda 
ki beğeni butonuna benzetilebilir.

Click- throught rate (ctr) Tıklanma sayısının reklam gösterim sayısına 
bölünmüş haline denir.

Clickbait Kısaca tıklama tuzağı diyebiliriz. sitelerin veya video 
hazırlayanların takipçi çekmek adına yaptığı bir 
yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Clicks Reklam üzerine tıklanma sayısını gösteren terimdir.

Click-through rate (ctr) Reklamın tıklanma sayısının gösterim sayısına oranını 
ifade eder.

Cliks Reklamı kaç kullanıcının tıkladığını gösteren terimdir.
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Communities Bir platformda bulunan farklı konular üzerindeki 
toplulukları gösterir.

Conversıon rate Dönüşüm oranı. reklam veren tarafından önceden 
belirlenen aktiviteyi gerçekleştire ziyaretçilerin dış 
reklama tıklayarak siteye gelen tüm ziyaretçilere 
yüzdesel oranıdır.

Cost per all actions Eylemler için harcadığınız ortalama tutar anlamına 
gelir. beğenme, sayfa etkileşimi, yorum yapma 
paylaşma gibi tüm aktiviteler bu kapsam içerisinde 
yer alır.

Cost per click Reklam üzerinde her tıklamada yaklaşık olarak ne 
kadar bütçe harcadığınızı gösterir.

Cost per click (cpc): Reklamda yapılan her tıklama için ortalama olarak ne 
kadar harcama yaptığınızı cpc sayesinde 
görüntüleyebilirsiniz.

Create group Çeşitli sosyal medya platformlarında grup olusturmak 
icin kullanilir

Creative commons (cc) Cc lisanları, bir eserin kullanım koşullarının telif sahibi 
tarafından belirlendiği ve başka kullanıcının telif 
sahibi ile iletişime geçmeksizin bu eserin kullanım 
koşullarını öğrenmesine olanak sağlayan lisanlardır.

Creep Sözlük anlamı için "tuhaf" denilebilir. sosyal medyada 
kullanılan anlamı ise, kişi veya markaları özellikle 
herhangi bir etkileşim içerisine girmeden yani kendini 
belli etmeden takip etmek, stalklamak.

Cretae new Gmail'de yeni bir mail oluşturma butonudur

Cringe İngilizce bir kelime olancringetürkçeye direkt 
çevirecek olursakyaltaklanmaveyalakalıkanlamına 
geliyor.. ancak tam olarak karşılığı"başkasının adına 
utanmak"diyebiliriz.

Crm Müşteri ilişkileri yönetimiolarak açıklayabiliriz. crm 
olarak kısaltmış hali ve türkçesinin yanında, ingilizcesi 
olancustomer relationship managament’da günlük 
hayatta yoğun olarak kullanılır.

Cta ( call to action) Yönlendirme butonlarına verilen ismin akronimi olan 
bu kavram, web sitelerinde kullanıcıları farklı 
sayfalara yönlendiren tüm bağlantı (link) ve butonlar 
için kullanılır.

Ctr(tıklanma oranı) Bir reklamın tıklanma sayısının gösterim sayısına 
bölünmesi ile ortaya çıkan sayıdır.

Cyber security İnternet dünyasında korsan saldırılara ve virüslere 
karşı bir kişi ya da kurumun güvenliğini sağlama.
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Cyberstalking Cyber ve stalking kelimelerinin bir araya oluşmuştur. 
asıl anlamı cyberbullying siber zorbalıktır. sosyal 
medya üzerinden farklı hesaplarla gönderilen 
rahatsız edici ve takıntılı mesajlar ya da tehdit 
mesajları örnek olarak verilebilir

Çerez Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından 
oluşturulan dosyalardır

Daha sonra izle Youtube'da o an izleyemediğimiz videoları daha 
sonra izle kısmına kaydederek müsait olduğumuzda 
izleme olanağı veren bölümdür.

Daily paid reach Verilen reklam sayesinde internet sitesinin ne kadar 
oturum aldığını gösterir.

Dark & white mode Son zamanlarda popülaritesi yüksek özeliklerden biri 
isedark mod gözleri daha az yoran ve uygulama 
renklerini koyu yapan özelliktir.white mod ise 
standart görünüm şeklinde yer almaktadır.

Dark post Literatürde "yayınlanmamış sayfa gönderisi" olarak 
da geçen ve bir facebook sayfasının zaman 
çizelgesinde yer almayan içeriklerdir. bu içerikler 
hedeflenen haber kaynağında görünür. bir facebook 
sayfasının zaman çizelgesinde görünmeyen yayınlar 
“dark post” olarak kabul edilir. bunlar genelde 
facebook reklam yöneticisi üzerinden ayarlanan 
reklam içerikleridir. profil sayfasında görünen fakat 
normal bir gönderi gibi oluşturulduktan sonra 
sponsorlu gönderiye dönüştürülen içeriklerden 
farklıdırlar.

Database Database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre 
depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir.

Ddos Denial of service, internete bağlı bir hostun 
hizmetlerini geçici veya süresiz olarak aksatarak, bir 
makinenin veya ağ kaynaklarının asıl kullanıcılar 
tarafından ulaşılamamasını hedefleyen bir siber 
saldırıdır.

Demo targeting Hedef kitle seçimini ifade eder. verilecek sosyal 
medya reklamının cinsiyet, bölge, ilgi alanı gibi 
anahtar kelimeler haricinde verilecek reklam hedef 
kitlesini daraltma anlamına gelir.

Dev.to Yazılım ile ilgilenen ve uğraştıkları alanlarla ilgili blog 
yazmak isteyen insanların kullandığı sosyal medya 
platformudur.

Dijital içerik üretici Dijital platformlarda kullanılmak üzere içerik üreten 
profesyonellerdir.
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Dijital pazarlama Elektronik ortamda ürün ve hizmetinizi 
tanıtabileceğiniz, günümüz teknoloji dünyasında 
geleneksel medyaya göre daha avantajlı ve tercih 
oranı yüksek pazarlama yöntemidir.

Discord Kullanıcıların sesli ve görüntülü konuşabildiği, yazılı 
ve sesli mesaj gönderebildiği, canlı yayın açıp 
izleyebildiği ücretsiz sosyal medya uygulaması.

Diss Cevap yollamak

Dm Direct message türkçe anlamıyla mesajlaşma 
bölümüdür. çoğu platform message olarak da 
görülebilir.

Dm kutusu Direkt mesaj atma , kişiye özelden mesaj atma 
demektir.

Dm(direct message) Direct message anlamına gelir.bir kullanıcı veya sayfa 
ile özel mesaj kutusundan iletişime geçmek demektir

Donate Bir sosyal platform üzerinden bir yayıncı ya da 
kuruma bağışta bulunmayı ifade eder

Downvote Bir paylaşımı beğenmediğinizi gösteren butondur.

Dönüşüm ( conversion ) Dönüşüm; herhangi bir internet reklamı aracılığıyla ( 
banner, akıllı linkler, arama motoru reklamları vb. ) 
reklam verenin sitesine gelen ziyaretçinin, reklam 
veren tarafından belirlenen aktiviteyi 
gerçekleştirmesine denir. bu aktivite; site üyeliği, 
bülten aboneliği, satın alma vb. aktiviteler olabilir.

Durum Whatsapp'daki 24 saat içinde kaybolan hikayelere 
denir.

Dürtmek Facebook'un ilk zamanları poke diye bildiğimiz 
olaydır.dürtmekbir insanafacebook'ta yapılabilecek 
en basit harekettir. tek tuşla iletişime geçmenizi 
sağlar ve çok şey ifade eder.

Edit yapmak Edit yapmak kelimesi de dergi, gazete, kitap ya da 
herhangi bir yazının yayımlanmasına hazırlama 
aşamasında düzenlenmesi anlamında kullanılıyor

E-kitap Basılı kitapların aksine, mobil cihazlar, bilgisayarlar, 
tabletler üzerinden okunan kitaplar.

Emoji Emoji, elektronik mesajlarda ve internet sitelerinde 
yer alan mesaj, diğer iletileri zenginleştirmek adına 
kullanılabilecek ideografi ve smiley içeren 
uygulamadır. bazen de karakterlerden oluşturulur.

Emotes Sohbet sırasında duyguları ifade etmekte kelimeler 
yetersiz kaldığında ifadeler(emotes) kullanılabilir. 
onları kendine has bir dil olarak 
düşünebiliriz.https://www.twitch.tv/creatorcamp/tr-
tr/learn-the-basics/emotes/
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Emoticons Sosyal medya, e-posta ya da anında
mesajlaşma 
programlarında ruh halini belirtmek için kullanılan 
ifade simgeleri.

Engelleme Bir hesap veya profili bloke etmektir.

Entry atmak Ekşi sözlük ve uludağ sözlük gibi gençlerin bir konuda 
yorum yaptıkları platformlardaki her konuya entry 
denilmektedir. mesela efes antik şehir bir entry 
olmaktadır. herkes efes ile ilgili görüşlerini bu entry 
altına yazmaktadır. tartışma, eleştiri ve beğenilme 
yine bu platformda bulunmaktadır.

Erişim Paylaşılan içeriklerin organik ya da reklam yapılmış 
hali ile kaç kişiye ulaştığını gösterir

Erişim (reach) Belirli bir
zaman dilimi içinde bir web sitesini, sosyal 
ağı ya da sosyal medya iletisini
bir veya birkaç kez 
görüntüleme potansiyeli bulunan kullanıcılarının 
sayısı.
belirlenen zaman dilimi için toplam 
popülasyonun yüzdesi cinsinden ifade
edilir.

E-ticaret Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret, 1995 
yılından sonra internet kullanımının artmasıyla 
ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması 
kavramıdır. mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, 
sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar 
ağları üzerinden yapılmasıdır.

Etiketleme Abonelik, arkadaş olmasanız bile ilgilendiğiniz 
kişilerden haberler alabilmenizi sağlayan bir özelliktir. 
abone ol düğmesi, görmek istediğiniz türdeki 
güncellemeleri alarak haber kaynağınızı 
düzenlemenizi sağlayan da bir yöntemdir .

Etkileşim Etkileşim, nesnelerin ya 
daolaylarınkarşılıklıbirbirlerinietkilemelerianlamınagel
ir.

Etkileşim (interaksiyon) Etkileşim, genelde “interaksiyon” kelimesiyle eş 
anlamlı olarak kullanılır. facebook’ta etkileşimler 
beğeni, ifade bırakma, yorum, paylaşım gibi 
şeylerden oluşur. ınstagram da içerik 
paylaşamadığınız için etkileşimler arasında sadece 
yorum ve beğeni bulunuyor. twitter da ise rt, beğeni 
ve yanıtlama seçenekleri etkileşim olarak kabul görür.

Etkinlik Etkinlikler, gerçek dünyadaki insanlarla toplantılar 
düzenlemenizi ve bunlara yanıt vermenizi sağlar

Facebook İnsanların 
arkadaşlarıyla veya ailesi ile iletişim 
kurmasını sağlayan, aynı zamanda
 video, fotoğraf 
veya durum gibi özellikleri kullanmanıza yarayan 
sosyal
 bir platformdur.

Facebook reaksiyonları Facebook'ta sevinme, şaşırma, üzülme gibi duyguları 
gösterebilmek için bırakılan ifadelerdir.
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Fake hesap Tanınmayan sahte kişiler olarak oluşturulan 
hesaplardır. bazı fake hesap türleri fotoğrafsız 
olmasının yanı sıra farklı insanların fotoğraflarını 
kullanmaktadırlar. genellikle amaçları stalk yapmaktır.

Fan art Fan art, animeseverlerin el veya bilgisayar yolu ile 
çizdikleri resimlere denir. amaç sevdikleri karakterleri 
çizebilmektir.en yaygın kullanım biçimi el ile çizim 
yöntemidir. ancak bilgisayarlı çizim yöntemi de 
oldukça fazla kullanılır. amatör sanatçılar tarafından 
yapılırlar.<a 
href="https://tr.wikipedia.org/wiki/fan_art">vikipedi
</a>

Fans Popüler bir kullanıcının sosyal medya üzerindeki 
hayran kitlesine verilen isim.

Faq Frequently asked questions-sıkça sorulan sorular 
anlamına gelir.kullanıcıların en sık rastladığı sorunlara 
çözüm sunar

Fav Twitter kullanıcılarının birbirlerinin gönderilerini 
beğendiği o paylaşımı sevdiği anlamına gelmekterdir.

Favlamak Twitter da beğenilen bir tweetin favorilere 
eklenmesidir.

Feed Ana sayfanızda gördüğünüztweetakışı. bu sizi takip 
eden kullanıcıların güncellemelerinden oluyor.

Feedback Geri bildirim anlamına gelir.alınan ürün veya 
hizmetle ilgili görüşler bildirilerek diğer kullanıcılara 
destek olması sağlanır.

Fenomen Sosyal medyada çok yüksek sayılarda takipçisi olan 
kişilere denir.

Ff Follow friday, yani takip ve cuma kelimelerinin baş 
harflerinden oluşan kısaltma, ilginç bulduğunuz, sizi 
takip edenlerin de ilginç bulacağını düşündüğünüz 
twitter hesaplarını listenize duyurmak için 
kullanılıyor.

Filtre Sosyal medyada eski görünüm, siyah beyaz, sepya, 
doygunluk seviyelerini değiştirme gibi görüntüleri 
geliştirmek için uygulanabilen fotoğraf efekti.

Filtreler Kameraya çeşitli efektler vermesi

Fleet Twitter'a yakın zamanda eklenen 'story' özelliğine 
verilen isimdir.

Flickr Birçok internet kullanıcısının ve sanatçının ücretsiz 
olarak fotoğraflarını ve videolarını barındırabileceği 
bir web sitesidir.
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Flood Forumdaki anlamıyla flood bir konuda(topicte) 
sürekli alt alta mesaj atmaya genel olarak flood 
denir. biraz daha açarsak konu içerisinde alt alta 2 
veya daha fazla mesaj atmanıza flood denir.

Follow Takip etmek anlamına gelir.

Follow friday (ff) Bu kısaltma takip ettiğiniz kişilerin
sizi de takip 
etmesi içindir. cuma günleri takip edilmesini 
önerdiğiniz
hesaplar ff ile beraber tweet olarak 
paylaşılır.

Followers Sosyal medyada hesaplarınızı takip eden kişilerdir.

Fomo İnglizce'de fear of missing out cümlesinin kısaltılmışı, 
bir şeyi kaçırma korkusu, sosyal medya üzerinde var 
olan etkinliklere yetişmeme ve onlardan geri kalma 
korkusu.

Forum Elektronik ortamda kullanıcıların tartışıp paylaşım 
yapabildiği siteler.

Frequency Sıklık, frekans

Fresh Kullanılan sosyal medya platformunda yakın 
zamanda yapılan paylaşımları gösteren bölüm.

Gain Gain, kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, 
eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil bir içerik 
platformu olarak hayata geçirildi. diziler, kısa filmler, 
mini belgesel serileri, spor, müzik ve eğlence 
programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı 
yayınlardan oluşan yerli-yabancı geniş bir yayın 
akışını gaın'de bulmak mümkün.

Game Son zamanlarda canlı yayın oyun platformlarının 
popülerliğinden dolayı facebook da bu işe el atmak 
istemiş.canlı oyunların yer aldığı game menüsünü 
oluşturmuştur. artık facebook üzerinden de canlı 
oyun yayınları yapılmaktadır.

Gaslighting Bir çeşit manipülasyon yöntemi olan ve pek çok 
insanın birbirine uyguladığı bu psikolojik şiddet 
türünde kişiye kendisi yetersiz hissettirilerek istenilen 
yaptırılır.

Geotargeting (coğrafi hedefleme) Bu terim, sosyal medyada içeriğin belirli bir yere 
hedeflenmesini anlatmak için kullanılıyor. kimi 
durumlarda sosyal medya gönderilerini belirli ülkeye 
ya da bölgeye hedeflemek mümkündür.

Ghosting Sosyal medya üzerinde iletişiminizin olduğu kişi ya da 
kişilerle bir anda sebepsizce iletişimi kesmek ve 
kişileri görmezden gelmek.
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Gif İngilizce grafik değiştirme biçimi anlamına gelen 
graphics ınterchange formatin kısaltmasıdır ve bir 
sayısal resim saklama biçimidir. kayıpsız sıkıştırma 
kullanır. 8-bit renge kadar destek verir ve 1-bit'lik 
saydamlık sunar.

Gizlilik ayarları Kimlerin size arkadaşlık isteği ve mesaj 
gönderebileceği,
kimlerin iletilerinizi görebileceği 
seçimi gibi gizlilik tercihlerini
yönetmenize olanak 
tanır.

Google analytics Google analytics, web siteleri ile ilgili istatistiksel 
bilgilere hızlı ve kolayca ulaşımı sağlayan web site 
analiz yazılımıdır. ayrıca, reklam kampanyalarının 
raporlarında gösterim ve tıklama dışında çok detaylı 
raporlara google analytics kullanarak ulaşabilmek 
mümkündür.

Google+ (plus) Google tarafından meydana getirilmiş, tanıdığınız ve 
ilgi duyduğunuz kişilerle etkileşimde 
bulunabileceğiniz sosyal ağ sitesidir.

Görsel reklam Resim, fotoğraf yada gif. ( kısa hareketli görsel) 
üzerinde ilgili tanıtım mesajının bulunduğu reklam 
türlerine verilen addır.

Görüntülenme Hesabın ya da içeriklerin toplamda kaç tekil kişi 
tarafından görüntülendiğini gösterir

Görüntülü arama Görüntülü arama, arkadaşlarınızla yüz yüze 
konuşmasını sağlayan bir özelliktir.

Gt Geri takip anlamına gelen bu kısaltma başka bir 
kullanıcının geri takip yapması için kullanılır.

Güncelle Sosyal medya hesaplarında bilgilerin ve gönderilerin 
yeniden düzenlenmesi.

Güvenli ödeme Secured by ......boşluğa herhangi bir güvenli alışveriş 
sağlayan firmanın ismi gelebilmektedir.internet 
alışverişlerinde kart bilgimizin güvenliğini sağlayan 
koruma sistemidir.

Haber kaynağı Haber kaynağınız arkadaşlarınızdan ve takip ettiğiniz 
sayfalardan en son haberleri veren ve sürekli 
güncellenen, ana sayfanızdaki listedir.

Hacker Şahsî bilgisayarlara veya çeşitli kurum ve kuruluşlara 
ait bilgisayarlara ve ağlara izinsiz olarak giriş yapan 
kişi. hacker bilgisini problemlerin üstesinden gelmek 
için kullanan yetenekli bilgisayar uzmanı. hacker 
yetenekli bilgisayar uzmanı anlamına gelse de, bu 
terim popüler kültürde teknik bilgisi ile bilgisayar 
sistemlerine girmek için hata veya istismar 
yöntemlerini kullanan zararlı kişi anlamındaki 
bilgisayar korsanı ile ilişkilendirilmiştir.
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Hacktivizm  Hacktivizm, internet korsanı veya korsan gruplarının, 
sosyal ve politik mesajları iletme kaygısıyla, internet 
siteleri veya bilgisayar ağlarını hedef alan saldırılar 
gerçekleştirmesidir.

Handle  @ Handle, tanıtıcı görevi görmektedir. bir kullanıcının 
twitter'daki hesap adını ifade eder, ancak diğer 
sosyal platformlara da atıfta bulunabilir. her bir 
"handle" benzersizdir ve platformdaki diğer 
kullanıcıları bulmak veya bunlardan bahsetmek için 
kullanılabilir.bir kullanıcının tanıtıcısı "@" simgesidir 
ve ardından kullanıcının hesap adı gelir.

Hashtag Sosyal medyada karşılığı “#” işaretidir. aynı anahtar 
kelimeler kullanılarak insanların ortak olduğu 
konularda buluşması sağlanır. ınstagram’la 
hayatımıza girmiştir.

Hashtaglar “#” işaretinin karşılığı hashtag’dir.sosyal medya 
paylaşımlarında konuyu (veya konuları) işaretlemek 
ve ortak ilgi alanlarına sahip kişilerin keşfedilmesini 
sağlamak için kullanılan bir yoldur.

Hedef kitle seçici Her içerik yayınladığızda içeriğinizi kimlerin 
görebileceğini seçmenize izin verir.

Hesap ayarları Temel hesap tercihlerinizi yönetmek için kullanılır. 
adınızı
veya e-posta bilgilerinizi düzenleyebilir, 
bildirim tercihlerinizi
değiştirebilir, ek güvenlik 
özelliklerini açabilir ve daha 
fazlasını
gerçekleştirebilirsiniz

Highlight Instagramda kullanıcının profilinde istediği hikayeleri 
kalıcı olarak sabitlemesi,öne çıkarmasıdır.highlight 
kullanıcının hikayelerini istediği şekilde 
gruplayabilmesini sağlar,kullanıcı grupladığı 
hikayelere sonradan eklemeler yapabilir.

Hikaye Hikaye (story) anlık paylaşım yapabilme özelliğidir. en 
büyük özelliği 24 saat kalıcı olmasıdır sonrasında 
otomatik kaybolur.böylece anlık olarak paylaşım 
yapılmak suretiyle pek çok kişinin videoyu, fotoğrafı 
ya da metni görmesine imkan tanımaktadır.

Hikaye özelliği Instagram ve benzeri platformlarda 24 saat içerisinde 
silinen fotoğraf, video ve yazılardır.

Houseparty Houseparty, gen z'nin video görüşmeleri üzerinden 
insanlarla bağlantı kurmak için kullanıldığı bir 
uygulama.

Igtv İnstagramın video süresi storylerde 15 sn ile 
postlarda ise 1 dk ile sınırlı olduğundan hem uzun 
videoların paylaşımına imkan sağlamak hem de 
videolu içerik paylaşımını arttırmaya yönelik 
kullanıcılar için ıgtv yi geliştirdiler.
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Igtvfd Skype, kullanıcılar arasında metin, sesli ve görüntülü 
sohbetlere izin veren ücretsiz bir programdır.

Impression "gösterimler", gönderilerinizin sosyal medyada 
kullanıcılar tarafından görülme sayısıdır.

Influencer Önemli bir kitleye ulaşabilen ve bir eğilim, konu, 
şirket veya ürün hakkında farkındalık yaratan sosyal 
medya kullanıcılarına verilen isimdir.

Influencer marketing Influencer takipçi açısından geniş bir kitleye sahiptir. 
ınfluencer marketing de bu kişilerin sosyal 
medyadaki etkilerini kullanarak yaptıkları bir 
pazarlamadır.

Instagrammer Instagram'a sıklıkla içerik üreten ama insanları veya 
belirli bir kitleyi henüz paylaşımları ile etkileyemeyen 
kişilere denir.

Instant messaging Anında mesajlaşma - anlık mesajlaşma (ım), iki veya 
daha fazla kişi arasında gerçek zamanlı, doğrudan 
metin tabanlı bir iletişim şeklidir.

Instructor Gunumuzde eğitmen yerine kullanılan populer 
kelimedir.

ISS İnternet servis sağlayıcıları.

İletişim İletişim, iletilmek istenen bilginin hem gönderici hem 
de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir 
göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir.

İnovasyon İnovasyon, toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni 
yöntemlerin kullanılmaya başlanması anlamındadır.

İnstagram İnstagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video 
paylaşma uygulamasıdır.

İnteraksiyon Etkileşim anlamına gelir. örneğin facebook'ta yorum 
ve paylaşımlar, twitter'da retweet ve beğeni birer 
interaksiyondur.

İnternet İnternet tüm kısıtlama ve sınırlardan bağımsız, 
merkezi kontrol dışında işlev gösteren ve 
bilgisayarların bir ağ dâhilinde birbiri ile bağlantıda 
olmasını sağlayan bir iletişim ağı olarak nitelendirilir.

İzlenme Hazırladığınız videoların kaç kez izlendiğini size 
gösterir.

Join meeting Zoom programında yer alan toplantıya katıl 
butonudur

Kapak fotoğrafı Zaman tünelinizin en üstünde, profil
resminizin 
hemen üzerinde yer alan büyük resim.

Kappa Twitch platformunda kinaye yapıyorum, beni ciddiye 
almayın anlamında kullanılan bir kelime ve emote.
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Katıl butonu Youtube.com aracında sayfaların kendi tercihleri ile 
oluşturdukları video içeriklerine ve sayfa desteklerine 
göre şekillendirilebilen ücret ödeme sistemine 
katılmayı sağlayan butondur.

Kaydedilenler Instagram'da istenilen postları kaybetmemek adına 
kaydedilenler kısmına kaydetmemizi sağlayan özellik

Kaydet Belirli bir paylaşımı kullanmakta olduğunuz cihaza 
kaydetmenizi sağlayan özellik

Kaydırmak Sosyal medya ürünlerinde veya uygulamalarda sayfa 
üzerinde gezinmek için yapılan parmak hareketi

Kelime Açıklaması

Keşfet Instagram'da kişileri,sayfaları takip etmek,yeni kişiler 
sayfalar bulmak ve onları takip etmek için kullanılan 
bölümdür.en üst kısmında arama butonu bulunur.

Keylogger Keylogger basitçe sizin klavyeden yaptığınız her 
vuruşu kaydeden ve bu kayıtları kişisel bilgilerinizi 
çalmak isteyen kişilere gönderen programlardır. bu 
kişiler istedikleri zaman bunlara ulaşıp yazdığınız her 
tür bilgiyi görebilirler. bu yolla sizin e-mail şifreniz, 
kredi kartı numaranız gibi hayati önem taşıyan 
bilgileriniz çalınabilir.

Kısıtla Instagram'da gönderlerindeki yeni yorumlarını 
sadece kendiniz ve kısıtlanan hesabın görebilme 
durumu. ilaveten sohbetin mesaj isteklerine 
taşınması durumudur.

Kik Kik, insanların kik mobil uygulaması üzerinden 
birbirlerine kısa video mesajlar gönderebilecekleri bir 
sosyal medya ağıdır.

Kitaplık Youtube'da geçmiş,daha sonra izle,oynatma 
listeleri,beğenilen videolar'ın yer aldığı bölümdür.

Klout Klout, sosyal etkinin bir ölçüsüdür.hizmet, 
kullanıcıların facebook, flickr, youtube vb. gibi çeşitli 
sosyal hesaplara bağlanmasına izin verir ve ardından 
her kullanıcıya klout puanını sağlar

Knime Knıme ismi konstanz ınformation miner yani 
konstanz bilgi madencisinin kısaltmasından 
oluşmuştur. knıme açık kaynak ve çapraz platform 
veri analizi, raporlama, entegrasyon platformudur.

Konum Sosyal hayatta kullanıcıların zamandan tasarruf 
etmesini ve gidilecek adrese kısa sürede ulaşılmasına 
olanak sağlayan konum atma özelliğidir.

Kpi(key performance indicator) Anlamı anahtar performans göstergesidir. belirli bir 
performansın etkinliği ölçülür.
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Kullanıcı Bir uygulamada ki üye olan her bireye verilen genel 
isimdir. ingilizce user kelimesi daha aktif 
kullanılmaktadır.

Laptop Diz üsütünde kullanılan ve her yere taşınınılabilen 
bilgisayar türüdür.

Lens Kullanıcılar kendi fotoğraflarını çekerken kullanılan, 
"selfie" olarak da bilinen animasyonlu bir kaplama 
efekti.

Like Sosyal medyadaki bir içeriği beğenmek için kullanılan 
butondur.

Link Sözlük anlamı "bağlantı"olan, daha çok web tasarım 
sektöründe kullanılanbir terim olup, hypertext aracı 
kullanılarak, çeşitli sayfaları birbirine bağlayan yapıdır.

Linkedin Genel olarak iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle 
iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını 
amaçlayan profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal 
paylaşım platformudur.

Liste üyelikleri Diğer kullanıcılar tarafından dahil edildiğiniz listeler, 
etkinlik alanınız konusunda veri sağlar.

Live streaming Canlı akış, içeriği internet üzerinden gerçek zamanlı 
olarak sunma eylemidir.

Livejournal Livejournalveya jivoy jurnal / jeje sup medya'nın 
sahip olduğu bir sosyal paylaşım sitesidir. internet 
kullanıcıları blog veya köşe yazısı yazabilir veyahut 
günlük tutabilirler.

Login Herhangi bir platforma giriş yapmak anlamına gelen 
kelimedir.

Logout Herhangi bir platformda açık olan oturumu 
sonlandırmak.

Lol İngilizce “laughing out loud” benzetmesinin ilk 
harflerinden oluşan lol, sosyal medya sayesinde 
hayatımıza giren kısaltmalardan biridir.

Lol (laughing out loud) atmak Sesli gülmek anlamına gelir. beğenilen ya da komik 
olan bir ileti ya da fotoğraf altına #lol hashtagi ile çok 
güldüğünü ifade etmektedir.

Lol / rofl Sosyal medya tabiri caizse komik video ve içeriklerle 
dolu. siz de bu içerikleri veya videoları komik 
bulduğunuzu kısaca belirtmek istiyorsanız “ lol – 
laughing out loud” (sesli güldüm) veya “rofl – rolling 
on the floor laughing” (gülmekten yerlere yattım) 
kalıplarını kullanabilirsiniz.

Marketplace Facebook'da yer alan ürünlerin satıldığı bölümdür.
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Medya Medya hiçbir ırk, cinsiyet ya da başka bir ayrım 
gözetmeksizin aktarılması gereken bilgileri 
topluluklara ulaştırma amacıyla üretilmiş araçların 
bütünüdür.

Medya okuryazarlığı Medya okuryazarlığı, medyayı çözümleyebilme, 
yorumlayabilme ve izleyeniniletileri doğru anlaması 
içinkatkıda bulunur. kişilere iletişim araçlarına 
erişebilme ve bu araçların verdiği mesajları doğru 
algılayabilme becerisi kazandırmayı hedefler. 
insanların gerçek dünya ve medya dünyası arasındaki 
ayrımı yapmalarını sağlar.

Memes Kısa sözlerle görselleri birleştirerek günlük durumları 
yorumlayan (genelde komedi vasıtası ile) internet 
paylaşım biçimleridir.

Memoji Apple tarafından ios 12 sürümü ile gelenyüzünüzün 
emoji karakterini kontrol etmesini sağlayan bir 
animoji türüdür.

Mention Türkçe'deki karşılığı bahsetmek 
olanmentionkelimesinitwitter'da birisini etiketlemek 
istediğimizde kullanırız.

Mention almak Bir fotoğraf ya da ileti paylaşırken bir çok kullanıcının 
hesabını da bu fotoğraf ve iletide kullanmak 
anlamına gelir.

Mentions İnsanların, dikkatinizi çekmek için kullandıkları bir 
yöntemdir ve sizin etkinliğinizin bir ifadesidir.

Mentions by others Paylaştığınız bir tweet ile ilgili başka bir kullanıcının 
size yanıt vermesine ya da sizin başka bir tweeti 
yanıtlamanıza mention ismi verilir.

Mikroblog Bir blog yayın biçimi olarak sınıflandırılabilir. bir 
mikroblog, geleneksel blog'dan içerik ve dosya 
büyüklüğü olarak daha küçüktür. mikrobloglar 
kullanıcılara kısa cümleler, anlık fotoğraflar veya 
video linkleri gibi küçük içerik parçalarını paylaşmak 
için ortam sağlar.<a 
href="https://tr.wikipedia.org/wiki/mikroblog">vikip
edi</a>

Mobil uygulama Mobil uygulama, akıllı telefon, tablet bilgisayar ve 
akıllı saat gibi mobil cihazlarda çalışması için 
hazırlanmış uygulama yazılımıdır.

Modified tweet (mt) “modified tweet anlamına geliyor. yani, bir tweeti 
retweet yaptığınızda ancak üstünde değişiklik 
yaptığınız zamanlarda kullanabileceğiniz bir 
kısaltmadır. birisi ile alay edilmek için ya da 
komikleştirilmek için yazılmış tweet’lerdir.
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Msn messenger İnsanların internet üzerinden bir biri ile 
konuşabilmesini sağlayan ilk “chat” programlarından 
biridir.

Mute Kullanıcıları takip etmeyi bırakmadan veya 
arkadaşlıklarını kaldırmadan sizin akışınızdan 
kaldırılmasını sağlayan bir sosyal medya özelliğidir.

Nasıl hissediyor? ne yapıyor? Facebook
paylaşımlarına ekleyebileceğiniz, farklı 
duygu durumlarını ve yapılan eylemleri
gösteren 
simgeler.

Network Bir veya birden fazla ilişki çerçevesinde kurulmuş, 
birbirine bağlantılı düğümlerden oluşan yapı.

Newsjacking Newsjacking, satışlarınızı ve pazarlama başarısını 
artırmak için bir haber hikayesinin popülerliğinden 
yararlanarak geliştirilen uygulamadır.

Nickname Sosyal medyada kullanıcıların gerçek ismi yerine 
kendisinin oluşturduğu isim, takma isim.

Notification Çoğu platformda yer alan bildirim menüsüdür.

Number of status updates Tweetinizin kaç kere retweet edildiği bilgisine 
ulaşabilirsiniz.

Offical Herkes tarafından tanınmış ünlü kişilerin, oyuncuların 
ya da devlet adamlarının hesaplarında bulunan 
offical işareti hesabın resmi olduğunu belirtir.

Okunabilirlik puanı İçeriği kontrol eder ve önerilerde 
bulunur.okunabilirlik testleri tipik olarak paragraf 
başına cümle sayısını, paragrafta kullanılan kelime 
sayısını ve toplam heceleri dikkate alır.

Online pr Online pr, genel olarak web siteleri ve bloglar 
üzerinde “haber içeriklerinin” ( advertorials ) 
yayınlanması ile uygulanan bir entegre reklam 
türüdür.

Online(çevrimiçi) Çevrimiçi, bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve 
çalışır durumda olma halidir.

Op(original poster) Yorum yapılan paylaşımı asıl başlatan kişiye hitap 
etme şekli.

Openıd Openıd, internet kullanıcılarının tek bir dijital kimlik 
kullanarak birçok farklı sitede oturum açmasına 
olanak tanıyan tek oturum açma sistemidir.

Organic page impressions Reklamsız takipçiniz olan yada olmayan insanların 
gönderilerinizi görme sayısını gösterir.

Organic page reach Türkçe organik takipçi anlamına da gelen 
reklamsız,organik olarak ulaşılan kitledir.
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Organik içerik Reklam harcamalarına gerek kalmadan tamamen 
özgün biçimde oluşturulmuş içeriklerdir.

Organik page reach Reklamsız bir şekilde kaç adet kullanıcının sayfanıza 
geldiğini gösterir.

Otomasyon Sanayide, yönetimde ve bilimsel, teknik işlerde insan 
emeği olmaksızın, işlerin otomatik işleyen araçlarla 
yapılması.

Otomatik tamamlama Başlıca haberleriniz haber kaynağınızı en son kontrol 
ettiğinizden bu yana yayınlanan ilginç bulacağınızı 
düşündüğümüz haberlerden oluşur. bu haberler 
köşelerinde mavi bir işaretle gösterilir ve haber 
kaynağınızı son ziyaret ettiğinizden bu yana geçen 
süreye göre farklılık gösterebilir

Otp Otpyani one trick pony ingilizcede bir şeyi çok iyi bir 
şekilde yapmak anlamına gelir. yani siz bir iş 
yapıyorsunuz ama sadece bu işi yapıyorsunuz ve bu 
işte çok iyisiniz anlamında.genelde online oyunlarda 
kullanılan kelimedir.

Oynatma listesi Müzik ya da video tabanlı sosyal medyalar üzerinde 
bulunan  video veya müzikleri liste düzenine 
getirdiğimiz bir özelliktir.

Ölücü Sosyal medya ve diğer satış yapılan platformlarda, 
ürün bedelinin çok altında rakam teklif eden kişi veya 
kişiler.

Önizle Geneldeblogger sayfalarında paylaşımları yapmadan 
önce dışarıdan nasıl görüneceğini bize gösteren 
arayüz.

Page impressions Sayfanızda paylaştığınız herhangi bir içeriğin gösterim 
sayısı.

Page reach İnternet üzerinden arama yaparak sayfanız ile 
iletişime geçen kullanıcı sayısını gösterir.

Page views Web sitelerinin belirli bir zaman aralığında 
görüntülenme sayısıdır.

Paid page ımpressions Reklam verildikten sonra gelen beğeni ve yorumlar 
ise bu şekilde bilinir.

Pandora Pandora, kullanıcıların en sevdikleri sanatçılara ve 
müzik türlerine göre istasyonlar oluşturmasına 
olanak tanıyan sosyal bir çevrimiçi radyo 
istasyonudur.

Pay-as-you-go Kullandığın kadar öde, bir sistemdeki harcamaların, 
sistem başlarken veya sonlanırken değil, sistem 
çalıştığı sürece ödenildiği ödeme biçimi.

Paylaşım Facebook'ta sayfa üzerinde paylaşılan içeriklerin kaç 
kişi tarafından paylaşıldığını gösterir
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Paylaşım duvarı Duvarınız, profilinizde sizin ve arkadaşlarınızın 
paylaşımda bulunabileceği alandır.

Periscope Periscope veya türkiye'de scope, ios ve android 
platformları için geliştirilen görüntülü canlı yayın 
uygulamasıdır. uygulama, kayvon beykpour ve joe 
bernstein tarafından geliştirildi. yayın hayatına 
başlamadan 2015 yılında twitter tarafından satın 
alındı.

Photobomb Fotoğraf çekilirken başka bir kişinin ansızın fotoğrafta 
görünmesi. (çoğunlukta muziplik ya da şaka olsun 
diye yapılır.)

Pin / iğneleme Öne çıkarılması istenen facebook
iletisi ya da 
tweet’in, kullanıcının duvarının en üstünde 
sabitlenmesidir.

Pins Pinterest' te başka sayfalardan alarak kendi 
sayfanızda görüntülenmesini istediğiniz verilere 
verilen isim

Pinterest Pinterest, fotoğraf paylaşımı yapılan ve bu 
fotoğraflar ile etkileşim sağlanan sosyal medya 
uygulamasıdır.

Platformlar ve web siteleri Fikir alışverişinde bulunabileceğiniz, fikir 
yayabileceğiniz ve insanları birbirine 
yaklaştırabileceğiniz yerler

Plaxo Her birimizin birden fazla mail adresi, saklamak 
zorunda olduğu telefon numaraları gibi iletişim 
bilgileri var. bunlar bir çok farklı kaynakta olabiliyor 
ve bir süre sonra ne neydi kimdi karıştırıyoruz. plaxo 
bunların hepsini düzenliyor ve uygun bir veritabanı 
haline getiriyor.

Pleb Sosyal medya platformlarında düşük gelirli ve bedava 
üyelikler kullanan kişilere denmektedir. örneğin: 
twitch platformunda, yayıncıya abone olmayan chat 
kullanıcılarına pleb lakabı takılmaktadır.

Podcast Bir kullanıcı tarafından oluşturulan ve internetten 
indirilebilen bir dijital ses dosyası serisi. apple 
ipod'dan gelmektedir.(kaynak: 
https://www.hallaminternet.com/social-media-
glossary-2/)

Poke atmak Sözlükte ki anlamı "dürtmek" olan poke atmak, bir 
kişinin sosyal medyada(facebook gibi) birinin 
dikkatini çekmek için dürtmesi olarak nitelendirilir

Popular Sosyal medyada o sırada popüler olan konuları 
gösterir.

Pop-up Bir web sayfasını örtecek biçimde açılan çevrimiçi 
reklam.
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Post Web sitesi içinde diğer kullanıcılar ile paylaşılmış 
gönderi

Post atmak Gönderi demektir. internet üzerinden yapılan 
paylaşım anlamına gelir.

Powerbank Taşınabilir şarj aleti.

Premium Bir çok sosyal medya platformlarında bulunmaktadır. 
premium ile belli bir tutar ödeme yaparak o sosyal 
medya platformunun tüm özelliklerine erişim 
sağlmasıdır.

Profil Kişinin ilgili her şeyinin gözüktüğü (adı,doğum 
tarihi,açıklama vb.) alandır.

Pt (promoted tweet) Sponsorlu tweet anlamına gelir.

Qq İnternette belli ortamdan çıkarken veya ayrılırken 
kullanılır. çıkış noktası ise meşhur bir oyunun çıkış 
kısayolunun alt+q+q olmasıdır.

Qr code: quick response barcode Türkçede her ne kadar kare kod olarak bilinse de 
aslında anlamı çabuk tepki verebilen barkod 
anlamına gelir. beyaz fon üzerinde siyah renkli 
şekillerden oluşan bu kod biçimimobil araçlariçin 
tasarlanmıştır ve bünyesinde çeşitli bilgiler taşıyabilir.

Random Random internet ile yaygınlaşan bir terimdir. kelime 
anlamı olarak rastgele manasına gelen random 
kelimesi internet ortamında gülmek anlamına 
gelmektedir. kelime anlamı olarak rastgele anlamına 
gelsede günlük konuşma dilinde ise rastgele gülüş 
anlamına gelmektedir. mesajlaşmalarda, herhangi bir 
konuyu sonlandırabilmek, yazılacak herhangi bir 
sözün bulunmaması veya kahkaha atılması gereken 
durumlarda kahkahayı belirtecek rastgele harflerin 
yan yana sıralanması random olarak kullanılmaktadır.

Random gülme Randomkelimesinin sözlük anlamına bakıldığında 
karşımıza 'rastgele' anlamı çıkar. ... rastgele klavye 
üzerinde anlam ifade etmeyen kelimeler bir araya 
getirilerek çok büyük kahkaha anlamına 
gelenrandom gülmekgerçekleştirilir.

Real-time search Gerçek zamanlı arama, neredeyse hiç gecikme 
olmaksızın arama motoru sonuçlarında çevrimiçi 
olarak yayınlanan içeriğin indekslenmesi yöntemidir.

Reddit Sosyal bookmarking sitesi.

Reels Instagramın piyasaya sürdüğü reels, hikayenizde 
yayınlayabileceğiniz kısa ve eğlenceli videolar 
hazırlamanızı sağlayan bir özellik. çekilen videolara 
ses, müzik ve efekt eklemenize imkan tanıyan reels, 
tiktok ile benzer noktaları bulunmakta.
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Referral visits to the website Pinterest aracılığı ile internet sitenize ne kadar kişinin 
geldiğini gösterir.

Regram Regram, başka bir ınstagram kullanıcısının resmini 
veya videosunu yeniden yayınlamaktır.

Replies Kişinin sunduğu içeriğe verilen cevaplardır. değerini 
gösterir skora olumlu katkıda bulunur.

Report Bir paylaşımda doğru olmadığını düşündüğünüz bir 
şey görüyorsanız bu özellik yardımı ile paylaşımı 
rapor ederek yetkililerin incelemesini sağlayabilirsiniz.

Repost: Bir kişinin içeriğinin, başka bir kişi tarafındankendi 
hesabında paylaşma işlemidir.

Retargeting (yeniden hedefleme) Çevrimiçi reklamcılıkta retargeting, yani yeniden 
hedefleme, internet kullanıcılarının davranışlarına 
yönelik verileri farklı bağlamlarda daha çok reklam 
göstermek için kullanılır.

Retweet Bir başkasının tweetini kendi twitter sayfanızda 
paylaşmanıza denir.

Reyting Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme 
oranını gösterir. reklam verenler için bir kriter olarak 
geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla 
ölçülmeye başlanmıştır.

Rising Yükselmekte olan konuların göründü bölümdür.

Roi (yatırım getirisi) Harcadığınız zamandan finansal kaynaklara kadar 
sosyal medya aktiviteleri için yaptığınız yatırımdan 
elde ettiğiniz her türlü istenen getiri, sosyal 
medyadaki yatırım getirisi olarak kabul edilir.

Rss: rich site summary Çoğunlukla içerik ve haber sağlayıcılarının tercih 
ettiği rss, blog ve benzeri sitelerin başka sitelerin 
güncellemelerini takip edebilmesine ya da, kendi 
içeriklerini başka sitelere aktarmasına yarayan 
sistemin adıdır.

Rt Retweetin kısaltmasıdır. retweetin genel amacı, ilginç 
bir haber makalesi, bir teklif veya bir web sitesi gibi 
bilgileri, yeni bir gönderi yazmak zorunda kalmadan 
kendi takipçilerinize iletmektir.

Sansür Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin 
hükûmetçe önceden denetlenmesi işi, sıkı denetim

Sayfa erişimi Hesabın belli bir zaman dilimi içerisinde kaç farklı 
tekil kullanıcı tarafından ziyaret edildiğini gösterir

Sayfa görüntülenme ( page views ) Web sitesi sayfalarının belirli bir zaman aralığında 
toplam görüntülenme sayısıdır.

See more Bütün sosyal platformlarda vardır uzun bir yazı veya 
açıklamanın geri kalan kısımlarını görünmesini sağlar
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Self-ıd Self identify yani "öz kimlik" kavramının ingilizce 
kısaltması olan self-ıd, kişinin kendi benliğini ifade 
ediyor.

Selfie Selfie, özçekim, veya görçek bir dijital fotoğraf 
makinesi ya da kameralı cep telefonu ile çekilen oto-
portre fotoğrafı türüdür. bu fotoğraflar genellikle 
gündelik anlardan ve bir kamera ile yukarıdan kol 
boyu mesafesinden ya da ayna karşısından çekilmek 
suretiyle düzenlenir.

Sem (search engine marketing) Arama motoru pazarlama, google vb. arama 
motorları sonuç sayfaları üzerinde, açık arttırma 
sistemiyle anahtar kelimeler seçerek, ücretli reklam 
verme uygulamasıdır.

Sentiment analizi (duygu analizi) Duygu analizi, sizinle ilgili yorumların olumlu mu, 
olumsuz mu yoksa nötr mü olduğunu söyler. eğer 
meşgulseniz ve çok fazla yorum alıyorsanız bu hem 
zaman hem de emek tasarrufu için son derece 
faydalıdır.

Seo Arama motoru optimizasyonu. arama motorlarında 
ücretsiz/doğal sıralama listelerinde üst sıralarda yer 
almak için yapılan çalışmalardır.

Seo puanı Arama motoru optimizasyonu anlamına gelen seo 
kısaca web sitesini optimize etmektir.

Sfs İnstagramda özellikle de hikaye bölümünde görülen 
sfskelimesi ingilizce shoutout for shoutout 
kelimelerinin kısaltımıdır. ınstagramda daha fazla 
takipçi kazanabilmek amacıyla bazı kişiler karşılıklı 
olarak birbirlerinin instagram hesaplarını paylaşırlar. 
buna da sfsyapmak denilmektedir.

Share Paylaşmak anlamında kullanılır. her sosyal medya 
uygulamasının olmazsa olmazıdır.

Share via Paylaşmak anlamına gelmektedir ve herhangi bir 
platformda gördüğümüz etkinlik, gönderi, video 
benzeri şeyleri başka platformlara 
via(aracılık)yaparak paylaşmamızı sağlar

Shiplemek İki kişiyi birbirine yakıştırmak, beraber olmasını 
istemek.

Shoutout for shoutout (sfs) Karşılıklı profil paylaşımıdır. profilleri storylerde veya 
ana gönderilerde paylaşmaya sfs denir.

Siber zorbalık Siber zorbalık, çağımızın bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanarak bir birey yada gruba yapılan 
davranışsal zarar verme durumudur.
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Signal Signal, özgür ve açık kaynaklı, şifreli bir sesli arama, 
görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulaması. 
signal vakfı ve signal messenger llc tarafından 
geliştirmektedir. internet üzerinden dosyaları, sesli 
mesajları, görselleri ve videoları içerebilen kişiler 
arası veya grup mesajları göndermek için kullanılır.

Siparişlerim E-ticaret sitelerinde yer alan geçmiş siparişlerin 
bulunduğu bölümdür.

Sjw İngilizce "social justice warrior" tanımlamasının 
kısaltmasıdır.genel anlam olarak duyarcı denilebilir. 
buradaki önemli nokta, gerekli veya gereksiz her şey 
için anlamsız "duyar kasan" kimseye karşılık 
gelmekte.

Skype İnternet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi 
yapılmasını sağlayan bir yazılımdır. voıp teknolojisini 
kullanır.

Slide Genellikle mobil cihazlarda parmağı ekrana koyarak 
aşağı yada yukarı doğru yapılan kaydırma hareketinin 
genel adıdır.

Snap Snapchat uygulamasında paylaşılan 1 - 10 saniyelik 
gönderiler snap olarak adlandırılır.

Snapchat Fotoğraf ve kısa video çekip, bu içerikleri notlar, 
efektler veya çıkartmalarla renklendirerek 
paylaşabilme olanağı tanıyan bir sosyal mesajlaşma 
platformudur.

Social blade Social blade(bazensocialblade olarak yazılır), sosyal 
medya istatistiklerini ve analizlerini izleyen bir 
amerikan web sitesidir.

Sohbet Sohbet arkadaşlarınıza anlık mesajlar göndermenize 
olanak veren bir özelliktir.

Sosyal Toplumsal

Sosyal ağ Sosyal ağlar belli bir amaca yönelik olarak açılan, 
internet sitesi içerisinde insanların tıpkı sosyal 
yaşantılarında olduğu gibi sembolik jest ve mimikler 
kullanarak birbirleriyle etkileşimde bulundukları web 
siteleridir. bugün sosyal ağlar dediğimizde en büyük 
örnek olarak karşımıza ınstagram, twitter ve linkedın 
gibi örnekler çıkmaktadır.

Sosyal ağ sağlayıcı Sosyal ağ sağlayıcı sosyal etkileşim amacıyla 
kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, 
konum gibi içerikleri oluşturmalarına, 
görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân 
sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.



KELİME AÇIKLAMA

Sosyal medya danışmanı Sosyal medya danışmanı, kısıtlı bilgi ve argümanla, 
markanız veya şirketiniz hakkında sosyal 
medyaüzerinde algı yönetimi yaparak size maksimum 
sempati kazandıran kişidir.

Sosyal medya monitoring Kişi , kurum veya markanın sosyal medyada yazılan, 
paylaşılan içeriğin takip edilmesi işlemine verilen 
addır…

Sosyal medya optimizasyon ( smo : social media optimizatio “sosyal medya optimizasyonu” bir web sitesinin 
optimize edilerek ihtiva ettiği bilgilerin ve 
içeriğisosyal medyamecralarına ve kullanıcılarınca 
çevrimiçi topluluklara kolayca yayılmasını sağlamak 
işlemidir.

Sosyal medya pazarlama ( smm : social media marketing ) “sosyal medya 
pazarlama”,facebook,twitter,myspacevb. sosyal 
medya üzerinde uygulanan ve sitenize ziyaretçi 
çekmek için yapılan pazarlama çalışmalarıdır.

Sosyal medya uzmanı İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla 
birlikte birçok marka sosyal medyalar üzerinden 
pazarlama yapmaya başlamıştır. pazarlama 
stratejilerinin doğru belirlenmesi ve gerektiği gibi 
uygulanması için uzman gereksinimi ortaya çıkmıştır. 
bu işi yapan bireylere sosyal medya uzmanı 
denmektedir.

Sosyal medya yöneticisi Sosyal medya ile ilgili olarak hazırlanıp yayınlanacak 
olan içerik ve görsellerin planlaması, organizasyonu 
gibi tüm aşamalarının yönetilmesini sağlar.

Soundcloud Soundcloud, web 2.0 üzerinden müzik ve ses 
dosyalarını ücretsiz olarak dinlemeye, indirmeye ya 
da yüklemeye izin veren berlin merkezli çevrimiçi 
web uygulamasıdır. mayıs 2010'da kullanıcı sayısının 
bir milyonu geçtiği açıklanmıştır.

Sowwy Sorry yani üzgünüm demenin farklı bir yolu.bu hali 
bir tık daha sempatik ve üzgün oluşunun altında bir 
mahcubiyet içerir.

Spam Spam ya da yığın mesajlar, e-posta gibi elektronik 
ortamlarda çok sayıda alıcıya aynı anda gönderilen ve 
genellikle 'gereksiz' ya da 'uygunsuz' içeriklere sahip 
olan iletilerdir. e-mail yani e-posta kullanımının 
giderek yaygınlaşmasından sonra hayatımıza dahil 
olan 'spam' kavramı, günümüzde sıklıkla kullanılan 
bir ifade.

Spam atmak İstenmeyen bir sosyal medya kullanıcısının 
gönderilerinizi görmesini istemediğinizde spam 
atarsınız. spame düşen mailler gibi düşünülebilir.

Spend Hazırlamış olduğunuz reklam için ne kadar sürede ne 
kadar para harcadığınızı gösterir.
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Sponsor Kendini tanıtmak ya da yalnızca desteklemek 
amacıyla, bir sanat, kültür, spor vb. etkinliğinin 
giderlerinin tümünü ya da bir bölümünü bir tür bağış 
olarak karşılayan kimse ya da kuruluş.

Sponsorluk Kurumsal amaçlara ulaşmak için spor, sanat kültür ve 
sosyal faaliyet alanlarında kişi veya organizasyonların 
para, araç gereç ya da hizmet ile desteklenmesi ve 
tüm bu aktivitelerin planlanması, organizasyonu 
yürütülmesi ve kontrolüdür

Spotify Milyonlarca şarkıya ve diğer içeriğe ulaşılmasını 
sağlayan bir dijital müzik, podcast ve video aktarma 
hizmetidir.

Stalk İngilizce bir kavram olanstalksosyal medya 
platformlarında bir kişinin bir başka kişiyi sosyal 
medya hesaplarında araştırması, gözetlemesi, 
paylaşımlarını incelemesidemektir.

Stalker Stalk yapan kimse.bir kimsenin 
paylaşımlarını,beğenilerini,yorumlarını,takipçilerini vs 
izleyen takip eden kişi.

Stalklamak Stalk, sosyal medya platformlarında bir kişinin bir 
başka kişiyi sosyal medya hesaplarında araştırması, 
gözetlemesi, paylaşımlarını incelemesi demektir.

Story Başta ınstagram olmak üzere sosyal medya 
platformlarında paylaşılan ve paylaşıldıktan 24 saat 
sonra silinen fotoğraf ya da video gibi içerikleri ifade 
eder.

Stream İnternet üzerinden gerçek zamanlı canlı yayın 
paylaşımı yapılması.

Streamer Streamer canlı yayın akışını izleyicilere sunan kişi.

Subtweet Agresif-pasif tweet olarak da bilinir. bir kişi hakkında 
isim vermeden eleştiri yapmak, iğneleyici laflar 
söylemek ya da kırgınlığını belirtmek için paylaştığı 
tweet’tir.

Swarm Bulunduğunuz konumu bildirerek, yakınınızdaki 
arkadaşlarınızı bulup onlarla iletişime geçebilmenizi 
sağlayan bir uygulamadır.

Tablet Tek bir ünitede ekran devresi ve batarya bulunan bir 
mobil bilgisayardır.

Takipçi Sosyal medya üzerinden sizi takip eden kişilere 
takipçi denir.

Tbt Geçmişe ait fotoğraf paylaşma akımıdır. açılımı 
throwback thursday’dir, paylaşımlar sebeple 
perşembe günü tercih edilir.
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Tbt(throwback thursday) Geçmişe ait fotoğrafların ve videoların tekrar 
paylaşılmasına denir.

Teaser Teaser, filmin içerisinde olmak zorunda olmayan ve 
genellikle seyircide merak uyandırmaya yönelik kısa 
tanıtımlardır.

Technorati İnternetteki tüm blogları tarayarak size aradığınız 
sonucu verir. bunun dışında blog sahibiyseniz ki bu 
yazıyı ilgilenip okuduğunuza göre öylesinizdir kendi 
blogunuzu ekleyerek hitinizi arttırabilirsiniz.

Tekil görüntüleyen kişi sayısı Hazırladığınız videoyu tekil olarak kaç kişi 
görüntülediğini size gösterir.

Tekil ziyaretçiler ( unique visitors ) Web sitesine bir veya daha fazla ziyarette bulunan 
her bir “gerçek kullanıcı” sayısıdır. siteyi ziyaret eden 
her bir ıp adresi bir tekil ziyaretçi sayılır.

Telegram Çoklu platform desteği sunan, güvenli anlık 
mesajlaşma servisidir. rus programcısı pavel durov 
tarafından yaratılmıştır. telegram istemcileri hem 
mobil hem de masaüstü sistemleri için mevcuttur.

Throwback thursday (tbt) Sosyal medyada geçmişten fotoğraf paylaşma yoluna 
denir.

Thumbnail Resimlerin veya videoların tanınan veya 
düzenlenmesine yardımcı olmak için kullanılan 
küçültülmüş boyutlu resimlerdir.

Tıklama başına maliyet (cpc) Reklamla modellerinde bütçenin nasıl harcanacağını 
seçmenizi sağlayan bir ayardır ve reklamlarınızda 
tıklama başına bütçenizin harcanacağını gösterir. bu 
durumda gösterim başına değil, kullanıcılar 
reklamlarınıza tıkladığında bir ücret ödersiniz.

Tıklanma ( click through ) Tıklanma; herhangi bir internet reklamının 
kullanıcılar tarafından tıklanmasına denir. kullanıcı, 
reklama tıkladığında başka bir web sayfasına 
yönlendirilir.

Tıklanma oranı İnternet reklamını tıklayan kullanıcıların, 
görüntüleyen kullanıcılara oranıdır. toplam tıklanma 
bölü, toplam görüntülenme şeklinde hesaplanır.

Tıklanma oranı ( ctr: click through rate ) Tıklanma oranı; internet reklamını tıklayan 
kullanıcıların, görüntüleyen kullanıcılara oranıdır. 
toplam tıklanma bölü, toplam görüntülenme 
şeklinde hesaplanır.

Tıklanma(click through) Herhangi bir internet reklamının kullanıcılar 
tarafından tıklanmasına ve ilgili web sayfasına 
yönlendirilmesine denir.
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Tiktok Tiktok veya çin'de bilinen adıyla douyin, musical.ly 
bazında yaratılan, video oluşturma ve paylaşmanın 
yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya 
uygulamasıdır.

Timeline (zaman tüneli) Timeline, esasında kullanıcıların facebook da var 
oldukları süre boyunca yaptığı her şeyi bir zaman 
çizgisi üzerinde gösteren bir arayüzdür.zaman tüneli: 
sizin hikayenizi anlatan fotoğraflarınızın, 
haberlerinizin ve deneyimlerinizin bir derlemesidir.

Tl;dr Kısaltma: too long, didn't read. çok uzun, okumadım.

Toplam durum güncellemesi Twitter'da belli bir zaman dilimi içerisinde yapılan 
toplam durum güncellemesini gösterir

Toplam web site yönlendirmeleri Atılan tweetlerdeki linkler üzerinden bahsi geçen 
web sitelere yapılan yönlendirmeleri gösterir.

Torrent İndirilecek olan dosya ve klasörlere bağlı 
olanmetadatayıadlandırmak için kullanılır. bir torrent 
dosyası, indirdiğiniz asıl dosyayı içermez, asıl 
dosyanın sunucudaki görüntüsünü içerir. torrent, 
kullanıcılarınbüyük boyutlu verileriindirmesine ve 
paylaşmasına olanak tanıyan hızlı ve güvenilir bir 
sistemdir.

Total following Sizin tarafınızdan takip edilen toplam hesap sayısını 
gösterir.

Total referral visits to website Twitter aracılığı ile internet sitenize yapılan toplam 
ziyaret sayısını gösterir.

Touch screen Ekranına dokunarak tüm işlemleri yapabildiğiniz 
teknolojik cihaz.

Touchless Bir ekrana ya da ara yüze dokunmadan mimik ya da 
el/kol hareketi ile bir cihazda işlem yapma

Trafik kaynağı Youtube'da videoların nereden trafik aldığını gösterir

Trend topic (tt) Popüler mikro blogging sitesi olan twitter'da en çok 
kullanılan anahtar kelimeler ve hashtag'ler 
sonucunda oluşturulan listelerdir. tt listesine bakan 
bir kullanıcı o anda twitter'da kullanıcılar tarafından 
neye odaklanıldığını, hangi konuların daha popüler 
olduğunu kolayca anlayabilir.

Trending topics Tt olarak kısaltılabilen popüler başlıklar, yükselen, 
trend haline gelen başlık demektir.
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Trojan <p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">trojan, 
genellikle meşru yazılım kılığındaki bir tür kötü amaçlı 
yazılımdır. trojanlar, kullanıcıların sistemlerine 
erişmeye çalışan siber hırsızlar ve korsanlar 
tarafından kullanılabilir. trojanlar etkinleştirildikten 
sonra siber suçluların sizi takip etmelerini, hassas 
verilerinizi çalmalarını ve sisteminize arka kapı erişimi 
elde etmelerini sağlar. bu işlemler arasında şunlar 
bulunabilir:<ul 
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><li>veri 
silme<li>veri engelleme<li>veri değiştirme<li>veri 
kopyalama<li>bilgisayarların veya bilgisayar ağlarının 
performansını düşürme

Troll İnternet'te insanların keyfini kaçırmak ya da 
münakaşa başlatmak için tohum ekmeye çalışan, 
çeşitli şekilde ironik söylemlerle hakaret eden veya 
ironik söylemlerle kişilere dolaylı olarak rahatsızlık 
veren kişi.

Trollemek Trollemek:ciddi ya da daha resmi olunması gereken, 
anlam içeren bir konu, ortam ya da platformda 
konuyu ciddiyetsiz bir şekilde, alay eder gibi bir 
tavırla dalga geçmek olarak ifade edilmektedir. bu 
durum sadece sosyal medyada olmaz, öğrencilerim 
derslerde bile birbirlerini trollerler. bir nevi ciddi bir 
konuyu geyik malzemesi yapmak diyebiliriz.

Tt (trending topic) Belli konu başlıklarında en çok hangi konuların 
konuşulduğunu gösteren, popüler konu başlıkları 
listesidir. atılan tweet sayısına göre sıralama anlık 
olarak değişkenlik gösterir.

Tumblr İnternet üzerinde açıp yönetilebilen birkişisel 
bloghizmetidir.kişisel bilgilerinizin yanına kendinizi 
daha iyi ifade edebileceğinizresim, video, fotoğraf, 
yazıveyalinkde eklenebilir.

Tweeps Bir twitterkullanıcısının takipçilerine verilen isim.

Tweet Tweet, twitterüzerindeki kayıtlı kullanıcıların 
gönderdikleri gönderilere verilen kısa addır.

Tweet analytics Twitter'da atılan tweetlerin istatistiklerinin 
gösterildiği kısımdır.tweet'i kaç kişinin gördüğü vb. 
bilgiler yer alır.

Tweet vine Twitterın bu yıl yayına aldığı kullanıcılarına 6 saniyelik 
video hizmeti veren sosyal ağı.

Tweetstorm Twitter’ın en meşhur özelliği olan 140 karakter 
sınırlamasına bir alternatif olarak var olmuştur. eğer 
insanların anlatacağı şeyler çok uzunsa, tweetleri 
sıralandırarak twit atabilir. örneğin 1/10,2/10 gibi. bu 
şekilde numaralandıralarak alt alta yazılan tweetlere, 
tweetstorm denmektedir.
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Twitter Kullanıcıların 280 karakter ile sınırlandırılmış "tweet" 
adı verilen gönderiler yazabildiği bir sosyal ağ.

Twitter kano Kullanıcıların birbirlerini mention ederek bir konuya 
diğer kullanıcıları da eklemesidir. her kullanıcı 
mention olduktan sonra diğer kullanıcıları mention 
ederek kanoya katılır.

Twitterati "twitterati", inanılmaz derecede yüksek sayıda 
takipçisi olan ve düzenli olarak paylaşım yapan 
twitter kullanıcılarıdır.

Unblock Sosyal medya üzerinden blockladığınız kişinin size 
erişimini tekrardan açmanızdır.

Unf Takipten çıkarmak.

Unfollow Kişiyi takipten bırakma anlamına gelir.

Unique visitors Web sitesine bir veya daha fazla zziyarette bulunan 
her bir gerçek kullanıcı sayısıdır. siteyi ziyaret eden 
her bir ıp adresi ir tekil ziyaretçi sayılır.

Unlike Sosyal medyalar üzerinde bulunan herhangi bir 
gönderi için beğenmeme özelliğidir. kullanıcılar 
beğenmediği gönderileri belirtmek için bu özelliği 
kullanır.

Update Sosyal medya uygulamasına yeni özellikler eklemek 
için ve mevcut versiyonda olan hataları düzeltmek 
için gelen güncellemelerdir.

Upvote Bir paylaşımı beğendiğinizi gösteren like butonu ile 
benzer işlev gören butondur.

User generated content (ugc) Ugc, bir markayı tanıtan hayranların oluşturduğu 
içeriktir. ugc videolar, resimler, yazılar, ses, 
incelemeler, makaleler ve daha fazlası şeklinde 
olabilir. markalar, kullanıcıları sosyal medya 
kampanyalarına dahil etmek ve takipçileriyle güven 
ve sadakat oluşturmak için genellikle ugc'ye güvenir.

Ux: user experience Kullanıcı deneyimi olarak dilimize çevrilen bu kavram 
web sitelerinin kullanıcılar tarafından rahat 
kullanılması için göz önünde bulundurulan bütün 
değişkenleri kapsar. bu değişkenler yazı boyutu, site 
tasarımı, cta butonlarının yerleştirilmesi gibi pek çok 
kullanıcıyı ilgilendiren elemanları kapsar.

Veritabanı Veritabanıyada ingilizce database kavramı, verilerin 
belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen 
genel bir isimdir

Video Hareketli görsel görüntülerdir.

Video reklam: ( viral ) Sosyal medya kanalları yada internet siteleri 
üzerinden ilgili marka kişi yada kurumun ürün veya 
hizmetini anlatan video reklam türüne verilen addır.
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Vine Vine, twitter'ın 2013 ocak ayında kullanıma sunduğu 
ücretsiz video barındırma uygulaması. uygulama 
kullanıcının maksimum 6 saniyelik kısa videolar 
çekebilmesini sağlamaktadır. facebook ve twitter 
üzerinden paylaşılabilir. ayrıca dünya'da ve türkiye'de 
günlük hayatta kullanılan bir uygulama haline 
gelmiştir.

Viral Bir virüsün yayılışı gibi, önlenemeyen şekilde sosyal 
medyada paylaşılan konu, reklam vs.

Viral pazarlama İnsanların çarpıcı ve eğlendirici olan
içerikleri 
birbirine ileteceği ve paylaşacağı umuduyla 
hazırlanan komik
videolar, interaktif oyunlar, 
resimler ve hatta metinlerden oluşan içerik. 
bu
içerik genellikle bir ürüne ya da hizmete ilişkin 
farkındalık oluşturmayı
amaçlayan bir marka 
tarafından desteklenir. 

Virtual reality (vr) Sanal gerçeklik (vr),teknoloji kullanılarak oluşturulan 
kurgular ile gerçek ve hayalin birleştirilmesidir.

Vkontakte Özellikle eski sscb ülkelerinde yaygın olarak kullanılan 
bir sosyal medya sitesidir. özellikle hitap ettiği 
ülkelerde genellikle facebook’un ne olduğunu dahi 
bilmez insanlar bu site sayesinde. arkadaşlarınızla 
iletişime geçmenizi, fotoğraf, video paylaşmanızı 
sağlayan bir sitedir.

Vlogger “video-logger” kelimesinin kısaltılmış halidir. “video-
logger” ise, videolar oluşturan kişi manasına 
gelir.vlogger'lar; blogger'lar ile aynı işi yaparlar fakat 
içeriklerini yazmak yerine, kamera karşısına geçerek 
üretirler.

Watch Facebookda yer alan yapay zeka sayesinde en çok 
süre harcayıp etkileşimde bulunduğunuz videolara 
benzer videolar karşınıza çıkaran bir menüdür. diğer 
sosyal medya platformları da genelde bu yöntemi 
kullanırlar.

Web 1.0 Web 1.0, tamamen hyperlinkler vasıtasıyla bağlanan 
web sayfalarından oluşan world wide web’in ilk 
aşamasına atıfta bulunmaktadır. web 1.0’ın tam 
tanımı bir tartışma kaynağı olmasına rağmen, genel 
olarak etkileşimli içeriği sağlamayan, statik web 
sitelerinin bir kümesi olduğu söylenebilr.

Web 2.0 Web 2.0,o'reilly mediatarafından 2004'te 
kullanılmaya başlayan bir sözcüktür ve ikinci 
nesilinternethizmetlerini - toplumsal iletişim 
sitelerini,vikileri,iletişimaraçlarını,internet 
kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı 
sistemi tanımlar.
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Web geçmişi Çeşitli programları üzerinden yapılan tüm gezintiler 
veritabanında saklanarak istenildiği zaman 
bulunabilmesidir

Webinar Webinar, ya diğer adlandırmalarla web tabanlı 
seminer, webkonferans ve sanal sınıf, teknoloji ve 
iletişim ağlarının çeşitlenmesiyle kişi ve kurumların 
birbirleriyle iletişim kurabildiği çalışma ve etkileşim 
yöntemlerinden biri. internet eksenli seminer, 
sunum, workshop veya dersler olarak da 
tanımlanabilir.

Whatsapp Akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası 
çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama 
uygulamasıdır. halen en popüler mesajlaşma 
uygulamasıdır.

Wi-fi İnternet’e kablosuz biçimde bağlanma kabiliyeti. 
kafelerde, havaalanlarında vb. bulunan internet 
“hotspot”ları bu teknolojiyi kullanır.

Wiki Bir kullanıcı topluluğu tarafından ortak bir şekilde 
geliştirilen bir web sitesi ya da veritabanı. tüm 
internet kullanıcılarının içerik eklemelerine ya da 
düzenlemelerine izin veren bir sistem.

Wom Worl of mouth. kitlelerin bir ürün ya da olayı 
birbirlerine aktararak yaydığı durumu ifade eder.

Woot Özellikle online iletişimde ‘heves, coşku ve zafer’ 
ifadesini göstermek için kullanılan kelime.

Wordpress İnternet ortamında kişisel blog ve site oluşturmayı 
sağlayan ücretsiz içerik yöneticisi.

Www World wide web, dünya geneli ağ'ın ingilizce 
kısaltması.

Wyl Bu ingilizce kısaltma, daha ziyade karşılıklı 
diyaloglarda karşınıza çıkabilir. iki kişinin konuşması 
esnasında taraflardan biri bir konuda herhangi bir 
sorumluluk üstlenmek istemiyor veya kararı karşı 
tarafın almasını istiyorsa “wyl – whatever you like” 
(istediğin gibi olsun) kısaltmasını kullanır.

Yaay Uygulamanın arayüzü twitter ile hemen hemen aynı 
olan twitter benzeri, mikroblog mantığı ile çalışan 
yerli sosyal medya uygulamasıdır.

Yakın arkadaş Bir yakın arkadaş listesi oluşturarak sadece o 
listedekilerin görebileceği hikaye seçeneğidir.

Yaptıklarının dökümü Facebookta yaptığınız her şeyi gözden geçirmenizi ve 
yönetmenizi sağlayan araçtır.

Yazılım Program da denilen, bir bilgisayarı belirli işlevleri 
yerine getirmek üzere yöneten, bilgisayara ne 
yapacağını söyleyen, kodlanmış komutlar dizisi.
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Yer imleri Bir internet sayfasının tam adresini tarayıcı içerisine 
kaydederek daha sonradan kolayca ulaşabilmeniz için 
geliştirilmiş bir sistemdir.

Yıldızlı Gmail'de önemli bulduğunuz görüşmeleri 
yıldızlayarak daha rahat erişim sağlamamıza yardımcı 
olan bir menüdür.

Yolo "you only live once" anlamına gelen bir 
kısaltma.sözlük anlamı olarak "bir kez yaşıyorsun"a 
karşılık gelmektedir ve "anı yaşa" mottosuna dayanır..

Yorum Sosyal ağlar üzerinde bir gönderi hakkında düşünce 
ve görüşlerimizi iletmemize yarayan özellik.

Youtube Video barındırma web sitesidir.

Youtuber Youtube için özgün içerik üreten kimselere denir.

Yönetici Yöneticiler grup ve sayfalarda faaliyet oluşturan ve 
bunları yöneten kişilerdir.

Zaman tüneli Sizin hikayenizi anlatan
fotoğraflarınızın, 
haberlerinizin ve deneyimlerinizin bir derlemesidir.

Zenofobi Xenophobia kelimesinden dilimize geçen zenofobi, 
"yabancı korkusu" anlamına geliyor. ırkçılığın farklı 
bir kolu olan zenofobi sadece beyazların siyahlara 
yaptığı ırkçılık kalıbını değiştiriyor. insanlar 
kendilerinden olmayan herkese zenofobi 
geliştirebiliyor.

Zil bildirimi Youtube da, kanalınız için tümbildirimleri açık 
konuma getiren abonelere gönderilen bildirimdir.


