
Sosyal Medya Nedir?

İnternet kullanıcılarının birbirleriyle bilgi, görüş, ilgi alanlarını,  
yazılı görsel ya da işitsel bir şekilde paylaşarak iletişim  
kurmaları için olanak sağlayan araçlar ve web sitelerini
içermektedir.



Web 2.0

Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek
yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi
paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir.

Web 2.0, O'Reilly Media tarafından 2004'de kullanılmaya  
başlayan bir sözcüktür ve toplumsal iletişim
sitelerini, vikileri, yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve  
paylaşarak yarattığı sistemi tanımlar.



Sosyal Medya Araçları



Sosyal Medyanın Gelişimi



Facebook

 2004

 Harvard Üniversitesi öğrencisi, Mark
Zuckerberg

 Türkiye’ de en çok kullanılan sosyal ağ  
sitesi

 facebook.com (200 bin $, 2005)

 fb.com (8.5 milyon $, 2010)

Profil oluşturma, arkadaş ekleme, duvar, zaman tüneli, takip etme, etiketleme,  
grup ve sayfalar, etkinlik düzenleme vb…

https://www.facebook.com/ArtvinCoruhUnv - AÇÜ Resmi Facebook Sayfası

http://www.facebook.com/ArtvinCoruhUnv


Twitter

 2006

 Jack Dorsey

 Maksimum 280 karakterlik metin

 twitter.com

Tweet,  
Retweet  
(RT),
Trending Toping (TT),
Direct Message (DM),
Mention (@),
Hashtag (Etiket)

https://twitter.com/ArtvinCoruhUnv - AÇÜ Resmi Twitter Sayfası



Instagram

 2010

 Kevin Systrom, Mike Krieger

 Öncelikle IOS için geliştirildi

 Mobil cihazlar için fotoğraf,
video paylaşma ve filtreleme

 2012, 1 milyar $ (Facebook)

 instagram.com

Bağlantı kurma, etiketleme …



LinkedIn

 2003

 Reid Hoffman

 Dünyanın en büyük profesyonel  
sosyal iletişim ağı

 Ücretli ve ücretsiz üyelik

 Amaç, profesyonellerin birbirleriyle  
iletişim kurmalarını sağlayarak daha  
verimli ve başarılı olmak

 Sanal CV platformu

 linkedin.com

Profil, Bağlantı Ekleme, Onaylama Sistemi, Tavsiye Etme, İşler, İş İlanları …



YouTube

 2005

 Chad Hurley, Steve Chen,
Jawed Karim

 Dünyanın en çok video  
barındıran sitesi

 2006, 1.65 milyar $ (Google)

 youtube.com

Video izleme, yükleme, yorum yapma, kanal oluşturma …



Google+

 2011

 Google Plus, G+

 Google’ ın yeni sosyal ağ sitesi

 Takip ettiğiniz/sizi takip eden kişilerle  
görüntülü konuşma, fotoğraf, video,  
link paylaşımı yapabileceğiniz site.

 plus.google.com



Foursquare

 2009

 Dennis Crowley, Naveen Selvadurai

 Mobil cihazlar üzerindeki GPS  
teknolojisinden faydalanarak, cihaz  
kullanıcılarının bulundukları  
ortamda check-in yapmasınaolanak
tanıyan ve bununla birlikte çeşitli ödül  
sistemleriyle birlikte katılımı artırmayı  
hedeflemekte olan mobil sosyal ağ  
hizmeti.

 Gez-Gör-Paylaş



Tumblr

 2007, David Carp

 tumblr.com adresinden ulaşacağınız
blog servisi.

 İlgi alanlarınız ile ilgili resim, video,  
yazı, bağlantı paylaşabildiğiniz gibi, ses  
videoları da yükleyebilir,
arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.

 2013, 1.1 milyar $ (Yahoo)

http://tumblr.com/
http://tumblr.com/


Snapchat

 2011

 Evan Spiegel, Robert Murphy, Daniel  
Smith, David Kravitz, Leo Noah Katz

 Akıllı telefonlar için anlık mesajlaşma  
uygulaması

 Yazılı metin, fotoğraf, ses veya video  
gönderimi

 IOS ve Android destekli.

 Fotoğraf görüntülenme süresi (1-10 sn)

Facebook Snapchat’i satın almak için 3 milyar $ teklif etti, fakat …



Sosyal Ağlardaki Saldırı Türleri



Sosyal Medyanın Yararları

Eski arkadaşlarınıza ulaşabilir, yeni arkadaşlar  
edinebilirsiniz.

İletişimde zaman ve mekân engellerini ortadan  
kaldırabilirsiniz.

Yaşam tarzınıza ve düşüncelerinize göre  
gruplar kurabilir ve sayfalar açabilirsiniz.

Yalnızlık duygusunun neden olacağı  
depresif düşüncelerden uzak  
kalabilirsiniz.



Sosyal Medyanın Yararları

Az kelimeyle çok şeyler ifade eden cümleler oluşturabilen bir yazar ve  
şaire dönüşebiliyorsunuz.

Ürün, marka ve hizmetinizi birinci dereceden müşterilerinize çok ucuza  
tanıtabilirsiniz.

Anlamlı ve anlamsız veri yığından anlamlı ve faydalı bilgiler oluşturabilirsiniz.

Direk birinci derecede kaynağından bilgiye
ulaşabiliyorsunuz.

Özel yetenekleri olan insanlara fırsat kapısı  
olabiliyor.



Sosyal Medyanın Zararları

Sosyal Medyadan uzaklaştığında oluşan agresiflik ve depresiflik hali.

Kişisel, ailevi ve iş hayatınızdaki mahremiyetiniz  
deşifre olabilir.

Sosyal medya sizi asosyal bir insan haline  
getirebilir.

Sosyal medya dedikodu kültürünü arttırdı.

Narsisizme yol açabilir.



Sosyal Medyanın Zararları

Sosyal Medyada üzerinden gerçekleşen boşanma, intihar, dolandırıcılık her  
geçen gün artıyor.

Birçok zararlı yazılım sosyal medya kanalıyla  
bulaşabilir.

Yorumlarla firmaların marka değeri zarar görebilir.

Zararlı sosyal örgütlenmeler olabilir.

Sosyal medya dili yozlaştırıyor.



Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 Kurumunuzu sosyal medya üzerinden eleştirmeyin.

 Kurumunuzun hizmetleri hakkında paylaşımda bulunurken
kurumunuzun bilgi güvenliği politikalarını dikkate alın.

 Dijital toplum karşısında kurumunuzu temsil ettiğinizi unutmayın.

 Sosyal medyada yorum yaparken dikkatli olun.

 Kişisel ve kurumsal itibarınızı zedeleyecek
yorumlar yapmaktan kaçının.



Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 Üzgün, kırgın ve öfkeli olduğunuz durumlarda ruh haliniziyansıtacak  
iletiler paylaşmaktan çekinin. Son pişmanlık fayda etmeyebilir.

 Siyaset, spor, din, terör, cinsellik gibi konularda  
yorum yaparken dikkatli olun.

 Tatil ve eğlence fotoğraflarınızı sosyal medyada
paylaşırken dikkatli olun.

 Paylaşımlarınızda telif haklarının ihlaline dikkat
edin.



Sosyal Medya Bağımlılığı

 Sosyal medya ile ilgili bağımlılık türüdür.

 İşini, gücünü, ailesini ve hatta yeme içmesini  
bile ihmal edecek düzeyde sosyal medya  
kullanan insanlar bağımlı kabul edilebilir.  
Ancak bu bağımlılık halen dünya genelinde  
tıbbi açıdan bir hastalık olarak
değerlendirilmemektedir.

 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve  
Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesi (BRSHH)  
bünyesinde açılan İnternet Bağımlılığı  

Polikliniği’nde, internet bağımlısı kullanıcılar  
tedavi görüyor.



Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 Gereksiz kişisel bilgiler ağ hesaplarından kaldırılmalıdır.

 Güvenlik ve gizlilik ayarları mutlaka yapılmalıdır.

 Yabancılardan gelen arkadaşlık davetleri kabul edilmemelidir.

 Kısaltılmış bağlantılar içeren paylaşımları yapan profil güvenilir ve bilinir  
olmadığı sürece tıklanmamalıdır.

 Her bir oturum için sosyal ağlara sadece bir kez giriş yapılmalıdır.

 Her sosyal ağ için farklı şifre kullanılmalıdır.



Sonuç…

 Bizler internet üzerinde bir karakter yaratma  
çabasındayken aslında birileri için birer 
istatistikten ve dolandırılacak bir hesaptan 
başka bir şey değiliz.

 Kurumlar Sosyal Medya ile beraber gelebilecek
tehlikelere karşı birtakım önlemler alsalar da en fazla  
önem vermeleri gereken konu çalışanların sosyal  
medya kullanımı ve olası zararları ile ilgili
bilinçlendirilmeleri olabilir.


