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YENI MEDYA TERMINOLOJISI SÖZLÜĞÜ

Advertising: Any new mass media has enormous advertising potential as it can bring together audiences 
and advertisers in new and more effective ways. See paid for search and online advertising. 
Reklamcılık: Yeni ve daha etkili yollarla kitleleri ve reklamverenleri bir araya getiren yeni kitle iletişim araç-
larının büyük bir reklam potansiyeli var. Arama için ödenen ücret ve çevrimiçi reklam.

Analogue: Non digital form of recording and reproduction. Standard terrestrial TV is still fed from analo-
gue transmissions however these are gradually being replaced by digital free to air services. 
Analog: Dijital olmayan kayıt ve çoğaltma şekli. Standart karasal TV hala besleniyor analog iletimden, an-
cak bunlar yavaş yavaş dijital ücretsiz hava yoluyla değiştirilir.

Application Programming Interface (API): an interface that enables a computer application to interact 
with another computer applicat on. APIs save time because programmers can use predefined functions to 
make the programs talk to one another rather than having to write them from scratch. A common use of 
an API is to retrieve data from one system for display or use by another system. An organization will release 
its API (either publicly or in a controlled fashion to approved developers) so that other software developers 
can design new services and products. For example the Twitter API allows other application  and organi-
zations to search, collect, and send tweets. The Brooklyn Museum Collection API can be used to display 
collection images and data in your own applications. 
Arayüz programlama aplikasyonu: Bir bilgisayar uygulamasının başka bir bilgisayarla etkileşime geç-
mesini sağlayan bir arabirim. API’ler zamandan tasarruf sağlar çünkü programcılar programların sıfırdan 
yazmak zorunda kalmadan birbirleriyle konuşmasını sağlamak için önceden tanımlanmış fonksiyonları 
kullanabilirler. Bir API’nin yaygın kullanımı, bir sistemden başka bir sistem tarafından görüntülenmesi veya 
kullanılması için verileri almaktır. Bir kuruluş kendi API’sini (herkese açık olarak veya onaylanmış geliştiri-
cilere kontrollü bir şekilde) sunacaktır, böylece diğer yazılım geliştiricileri yeni hizmetler ve ürünler tasar-
layabilir. Örneğin, Twitter API’si diğer uygulama ve kuruluşların tweet’leri aramalarına, toplamalarına ve 
göndermelerine izin verir. Brooklyn Müze Koleksiyonu API’si, koleksiyon görüntülerini ve verilerini kendi 
uygulamalarınızda görüntülemek için kullanılabilir.

App: short for “application.” Often used to refer to a small, specialized program downloaded onto mobile 
devices. 
App (Uygulama):“uygulama” için kısa addır. Genellikle mobil cihazlara indirilen küçük, özel bir programa 
başvurmak için kullanılır.

ASDL: A broadband digital transmission technology which can send far more data down existing domes-
tic phone lines than either conventional modems or ISDN.  
ASDL: Mevcut modem telefon hatlarını geleneksel modemlerden veya ISDN’den çok daha fazla veri gön-
derebilen bir geniş bantlı dijital iletim teknolojisi. 
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Augmented reality (AR): a version of reality enhanced by digital information (sound, images, video), of-
ten displayed as a visual overlay through a device (e.g., smartphone camera, AR headset). AR is informati-
on overlaid on the real world while virtual reality (see below) replaces the real world with a simulation. 
Gerçekliği Arttırma: bir aygıt aracılığıyla (ör., akıllı telefon kamerası, AR kulaklığı) genellikle görsel bir yer 
paylaşımı olarak görüntülenen dijital bilgilerin (ses, görüntü, video) geliştirilmiş gerçekliğin bir versiyonu. 
AR, gerçek dünyada bir araya getirilen bilgidir, oysa sanal gerçeklik (aşağıya bakınız) gerçek dünyayı bir 
simülasyonla değiştirir.

Avatar: A small (usually about 100X100 pixels) image associated with a profile on a social media website. 
The avatar can be used for branding and identification, and can also have an impact on the success of the 
profile. 
Avatar:Sosyal medya web sitesindeki bir profille ilişkili küçük (genellikle yaklaşık 100X100 piksel) resim. 
Avatar markalama ve tanımlama için kullanılabilir ve ayrıca profilin başarısı üzerinde de etkili olabilir.

Bandwidth:The amount of digitally encoded data which can be transmitted by particularsystems. 
Band Genişliği: Belirli bir şekilde iletilebilen dijital olarak kodlanmış verilerin miktarı sistemleri.

Blog: “A blog (an abridgment of the term web log) is a website, usually maintai-
ned by an individual, with regular entries of commentary, descriptions of events, or ot-
her material such as graphics or video. Entries are commonly displayed in reverse chrono-
logical order. “Blog” can also be used as a verb, meaning to maintain or add content to a blog. 
Many blogs provide commentary or news on a particular subject; others function as more personal online 
diaries. A typical blog combines text, images, and links to other blogs, web pages, and other media related 
to its topic. The ability for readers to leave comments in an interactive format is an important part of many 
blogs. Most blogs are primarily textual, although some focus on art (artlog), photographs (photoblog), 
sketchblog, videos (vlog), music (MP3 blog), audio (podcasting) are part of a wider network of social me-
dia. Micro--‐blogging is another type of blogging which consists of blogs with very short posts.” 
Blog: “Bir blog (web günlüğü teriminin kısaltması), genellikle bir şahıs tarafından tutu-
lan, yorumların, etkinliklerin açıklamalarının veya grafik veya video gibi diğer materyalle-
rin düzenli olarak girildiği bir web sitesidir. Girişler genellikle ters kronolojik sırayla görüntüle-
nir. “Blog” ayrıca bir blog olarak içerik tutmak veya eklemek anlamında bir fiil olarak kullanılabilir. 
Birçok blog belirli bir konu hakkında yorum veya haber sağlar; diğerleri daha kişisel çevrimiçi günlükler 
olarak işlev görür. Tipik bir blog, diğer bloglara, web sayfalarına ve konuyla ilgili diğer medyalara metin, 
resim ve linkleri birleştirir. Okuyucuların yorumları etkileşimli bir biçimde bırakma yeteneği, birçok blo-
gun önemli bir parçasıdır. Çoğu blog, öncelikle sanat (artlog), fotoğraflar (photoblog), sketchblog, videolar 
(vlog), müzik (MP3 blog), ses (podcasting) gibi daha geniş bir sosyal medya ağının bir parçası olmasına 
rağmen, metinseldir. Micro - blogging, kısa mesajlara sahip bloglardan oluşan başka bir bloglama türüdür.”
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Blogroll: A list of external links located on the homepage of a blog, generally in the blog’s sidebar. 
Blogroll: Genellikle blog’un kenar çubuğunda, bir blogun ana sayfasında bulunan harici bağlantıların bir 
listesi.
Bounce Rate: The percentage of web site visitors who arrive at a web site entry page, then leave without 
going any deeper into the site. 
Yüzeysel tıklama: Bir web sitesi giriş sayfasına gelen web sitesi ziyaretçilerinin yüzdesi, daha sonra siteye 
girmeden ayrılır.
Broken link: When a web page has been moved or no longer exits, or if the server is down and an Internet 
link cannot find the desired page, it is referred to as a dead link. Dead links on your site can negatively im-
pact your performance on search engines. 
Bozuk link: Bir web sayfası taşındığında veya artık çıkmadığında veya sunucu kapalıysa ve İnternet bağ-
lantısı istenen sayfayı bulamıyorsa, bu ölü bağlantı olarak adlandırılır. Sitenizdeki ölü bağlantılar, arama 
motorlarındaki performansınızı olumsuz yönde etkileyebilir.
Blogs: “User generated material on specially created programmes that require no knowledge 
of coding and mark- ‐up language. Now used for a variety of purposes from personal to political and com-
pany driven. A core part of Web 2 (2.0) if you like.” 
Bloglar:   “Bilgi gerektirmeyen özel olarak oluşturulmuş programlarda kullanıcı tarafından oluşturulan materyal 
kodlama ve işaret dili. Şimdi kişisel, politik ve şirket odaklı çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Web 2’nin (2.0) 
bir çekirdek parçasıdır.”
Blueray :Blu Ray 
Bluetooth: This is a wireless system which allows different products to communicate with each other 
using a common protocol. It is able to transmit large amounts of data. Portable computers can link to 
desktop computers or mobile phones via Bluetooth. You may well have a mobile phone with a Bluetooth 
wireless earpiece for example. 
Bluetooth: Bu, farklı ürünlerin ortak bir protokol kullanarak birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan kab-
losuz bir sistemdir. Büyük miktarda veri iletebilir. Taşınabilir bilgisayarlar, Bluetooth üzerinden masaüstü 
bilgisayarlara veya cep telefonlarına bağlanabilir. Örneğin, bir Bluetooth kablosuz kulaklığa sahip bir cep 
telefonunuz olabilir.
Broadband: The digital Holy Grail is having all homes linked to broadband networks which can handle 
huge amounts of digitally encoded data.  
Geniş Band: Dijital Kutsal Kase, büyük miktarlarda dijital olarak kodlanmış veriyi işleyebilen geniş bant 
ağlarına bağlı tüm evleri birbirine bağlıyor. 
BYOD (Bring Your Own Device): Refers to the practice of visitors using their own smartphone or mobile 
device. Museums develop apps and mobile websites for use with BYOD, often as an alternative to provi-
ding equipment for rent. 
KUY (Kendi Uygulamanı Yap): Kendi akıllı telefonlarını veya mobil cihazlarını kullanan ziyaretçilerin uy-
gulamalarını ifade eder. Müzeler, KUY ile kullanım için genellikle uygulama ekipmanı ve mobil web siteleri 
geliştirir.
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Citizenship: “This concept builds on earlier ideas of citizenship which focused upon economic, 
political and social concerns. Economic citizenship gave people the right to trade, political citizenship 
gave people the rights to vote and have representative electable governments with powers limited by law. 
Social citizenship gave people the right to health care, education and pensions. See also cultural citizens-
hip.” 
Vatandaşlık: Bu kavram, ekonomik, politik ve sosyal kaygılara odaklanan daha önceki vatandaşlık fikir-
lerine dayanmaktadır. Ekonomik vatandaşlık, insanlara ticaret yapma hakkı vermiş, siyasi yurttaşlık oyla-
ma hakkına sahiptir ve yasalarla sınırlı yetkilere sahip devletleri temsil edilebilir seçimlere sahip olmuştur. 
Sosyal vatandaşlık, insanlara sağlık, eğitim ve emekli aylıkları hakkı vermiştir. Ayrıca kültürel vatandaşlığa 
bakınız.
Click-‐Through Rate (CTR): The percentage of clicks compared to the number of emails opened. Ex: 4,350 
clicks from 82,000 opens = 5.3% CTR. 
Tıklanma Oranı: Açılan e-postaların sayısına kıyasla tıklamaların yüzdesi. Örn: 82.000’den 4.350 tıklanma 
=% 5.3 CTR.
CD-Rom: “These are CDs which are Read Only Memory (ROM). These are used for selling 
computer programmes. The data on them cannot be changed.” 
CD‐Rom: Bunlar Salt Okunur Bellek (ROM) olan CD’lerdir. Bunlar bilgisayar satış  programları için kullanılır. 
Onlara ait veriler değiştirilemez.
CMS:  see Content Management Software. 
CMS: İçerik Yönetimi Yazılımına bakınız.
Conversion: The act of converting a web site visitor into a customer or at least taking that visitor a step 
closer to customer acquisition. 
Yöndeşme: Bir web sitesi ziyaretçisinin bir müşteriye dönüştürülmesi veya en azından bu ziyaretçinin müş-
teri edinimine bir adım daha yaklaşması.
Content Management Software: Content management software helps users organise their download 
materials. iTunes is probably the best known of these. It can be used to subsribe to podcast services for 
example as well a place where music or video content may be purchased. You can click this link to go to 
the free iTunes downloads site. (This should not be deemed as an endoresment of Apple’s CMS above any 
other ones.). News from the BBC 12th of Jan 07 says that iTunes has made a deal with the Sundance film 
festival to make films available for download. 
İçerik Yönetimi Yazılımı: İçerik yönetimi yazılımı, kullanıcıların indirme materyallerini düzenlemelerine 
yardımcı olur. iTunes muhtemelen bunlardan en iyi bilinen. Örneğin, müzik veya video içeriğinin satın alı-
nabileceği bir yer gibi podcast servislerine de başvurmak için kullanılabilir. Ücretsiz iTunes siteleri sitesine 
gitmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz. (Bu, Apple’ın CMS’sinin diğerlerinin üstünde bir onaylama olarak 
görülmemelidir.). BBC 12 Ocak 07’den haberler, iTunes’un filmleri indirilebilmesi için Sundance film festiva-
liyle bir anlaşma yaptığını söylüyor.
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Convergence: This is the current process whereby new media and communications technologies are 
changing not only our media equipment but changing the ways old media institutions have worked. It is 
also globalising and changing our systems of gaining knowledge. The process is still in transition with new 
developments rapidly emerging. In a few years these processes will have matured and will be less dyna-
mic. The way that mobile phones are now turning into multi--‐player gaming machines or able to provide 
location based information and send back images by wireless technology is a good example of convergent 
technologies creating new markets. See iPhone for a good example of this. 
Yakınsama: Yeni medya ve iletişim teknolojileri sadece medya ekipmanlarımızı değil, eski medya kurum-
larının çalışma şeklini değiştirdiği mevcut süreci tanımlar. Aynı zamanda bilgi kazanma sistemlerimizi kü-
reselleştiriyor ve değiştiriyor. Süreç hızla gelişmekte olan yeni gelişmelerle hala geçiş halindedir. Birkaç yıl 
içinde bu süreçler olgunlaştı ve sonrasında daha az dinamik olacak. Cep telefonlarının artık çok oyunculu 
oyun makinelerine dönüşme veya konum bazlı bilgi sağlama ve görüntüleri kablosuz teknolojiyle geri 
gönderme yöntemleri, yeni pazarlar yaratan yakınsamalı teknolojilere iyi bir örnektir.  
Cross linking: Where two websites provide links to each other, also called link trading or reciprocal lin-
king. 
Çapraz bağlantı: İki web sitesinin birbiriyle bağlantı sağladığı durumdur, buna bağlantı ticareti veya kar-
şılıklı ticaret de denir
Cross- Post: An article or blog post can be cross‐posted on another blog, generally linking back to the 
source. 
Çapraz Mesaj: Bir makale veya blog yayını, genellikle kaynağa yeniden bağlanan başka bir blogda yayın-
lanabilir.
CD Rewritable: This is a CD which can be recorded and then recorded over rather like an audio cassette. 
Not all CD players can replay these however as the system works on different laser frequencies.  
Tekrar Yazılabilir CD: Bu, kaydedilebilen ve daha sonra bir ses kaseti gibi kaydedilebilen bir CD’dir. Tüm CD 
çalarlar, farklı lazer frekanslarında çalıştıkça tekrarlanmayı gerçekleştiremezler.
Cultural Citizenship: Cultural citizenship is about access to systems of representation within the arts and 
media to ensure that all have the knowledge and capabilities to represent themselves. Kültürel Vatandaş-
lık 
Kültürel vatandaşlık: herkesin kendilerini temsil edecek bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamak için 
sanat ve medya içindeki temsil sistemlerine erişim hakkındadır.
Cybersquatters: These are companies or individuals individuals who have registered variations or miss-
pellings of its key brands, such as “Xbox”. They can make a lot of Money out of this and also get respectable 
brands bad reputaations. 
Cybersquatters: Bunlar, “Xbox” gibi önemli markalarının tescilli varyasyonlarını veya yanlış yazımlarını 
gösteren şirketler veya bireylerdir. Bunun için çok para kazanabilir ve saygın markalara kötü itibarlar vere-
bilirler.
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Desktop Recording Studio: The growth of podcasting has seen a growth of available desktop recording 
studios with some being USB powered and others having separate power supplies. Often small but flexible 
units they provide an interface with analogue microphones and computers. They can be combined with 
powerful software to create different effects and they can also have inputs from devices such as CD pla-
yers and electronic instruments empowering users to podcast onto the internet they are powerful tools in 
the collaborative and user generated world of Web 2.0. Below an early model the Lexicon Omega and the 
more recent Digidesign MBox2. Masaüstü Kayıt Stüdyosu: Podcast yayıncılığın büyümesi, USB güç 
kaynağı olduğu ve diğerleri ayrı güç kaynaklarına sahip olan mevcut masaüstü kayıt stüdyolarının büyü-
mesini gördü. Genellikle küçük ama esnek üniteler analog mikrofon ve bilgisayarlarla bir arayüz sağlar. 
Farklı efektler oluşturmak için güçlü bir yazılımla birleştirilebilirler ve CD çalarlar ve elektronik enstrüman-
ların kullanıcılarını güçlendirerek internet üzerinden podcast yapmalarını sağlayarak Web 2.0’ın işbirlikçi ve 
kullanıcı tarafından oluşturulmuş dünyasında güçlü araçlardır. Erken bir model olarak Lexicon Omega ve 
daha yeni olan Digidesign MBox2.
Digital Distribution: It is necessary to differentiate between models of ‘Business to Business’ distribu-
tion and ‘Business to Consumer’ distribution. Digital forms of distribution can be advantageous to both 
small-scale “cottage” industry sized companies and large media corporations. Digital videos can be dist-
ributed globally by specialist we‐sites globally when users have high speed connections. They are only 
likely to find individuals often with little purchasing power. Large film companies can distribute to points 
of mass exhibition such as cinemas or outdoor arenas by high speed optic fibre cable or else via digital 
satellite links. With encrypted technologies it is now possible to release a film globally in cinemas if ne-
cessary in different versions for different markets on the same day. This will reduce piracy and maximise 
marketing opportunities whilst reducing significantly distribution costs. The ability to respond instantly to 
audience demand by downloading onto servers instead of relying on expensive and relatively slow mul-
tiple copy distribution will help increase profits and retain and develop audiences. Dijital Dağıtım: 
İşletmeden İşletmeye’ dağıtım ve ‘İşten Tüketici’ dağıtım modelleri arasında ayrım yapmak gerekir. Dijital 
dağıtım biçimleri hem küçük ölçekli “yazlık” endüstri ölçekli şirketler ve büyük medya şirketleri için avantaj-
lı olabilir. Dijital videolar, kullanıcılar yüksek hızlı bağlantılara sahip olduğunda, global olarak uzman siteler 
tarafından küresel olarak dağıtılabilir. Sadece bireyleri genellikle az alım gücü ile bulmaları muhtemeldir. 
Büyük film şirketleri, sinema veya açık alan gibi kitlesel fuar alanlarına yüksek hızlı fiber optik kablo ile veya 
dijital uydu bağlantıları üzerinden dağıtabilirler. Şifrelenmiş teknolojilerle, günümüzde farklı filmlerde aynı 
günlerde sinemalarda küresel bir filmin yayınlanması artık mümkün. Bu, korsanlığı azaltacak ve önemli öl-
çüde dağıtım maliyetlerini düşürürken pazarlama fırsatlarını en üst düzeye çıkaracaktır. Pahalı ve nispeten 
yavaş çoklu kopya dağıtımına güvenmek yerine sunuculara indirerek kitle talebine anında cevap verebil-
me yeteneği, kazancı artırmaya ve izleyicileri korumaya ve geliştirmeye yardımcı olacaktır.
Digital divide: A very important social and cultural concept of the “information age”. This term refers to 
those who have access to a wide range of digital communications systems in terms of cost and knowledge 
and those who are excluded from this. It is becoming a serious problem of citizenship. Dijital Bölünme: 
“Bilgi çağı” nın çok önemli bir sosyal ve kültürel kavramı. Bu terim, çok çeşitli dijital iletişim sistemlerine, 
maliyet ve bilgi açısından ve bunlardan dışlananlara erişim sağlayan kişilere atıfta bulunmaktadır. Bu ciddi 
bir vatandaşlık sorunu haline gelmektedir.
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Digital set- ‐top box: These boxes can receive digitally transmitted TV and Radio transmissions via satellite 
(typically in Britain Sky), cable (typically in Britain NTL and Telewest) and a standard TV aerial (Freeview). 
Pace in conjunction with Sky + and others with hard disc  based digital recorders. Sky + has a 40 Gigabyte 
hard disc. A similar box is now being offered to Freeview viewers. It has a twin tuner and a 20 gigabyte 
hard disc. With a twin tuner it is possible to watch one programme or listen to radio whilst recording ano-
ther. 
Dijital set-top box: Bu kutular, dijital olarak iletilen TV ve uydu yayınları (tipik olarak İngiltere’deki Sky), 
kablo (tipik olarak İngiltere NTL ve Telewest) ve standart bir TV anteni (Freeview) yoluyla gönderilebilir. 
Sabit disk tabanlı dijital kayıt cihazları ile Sky + ve diğerleri ile birlikte hızlanır. Sky + 40 Gigabyte sabit diske 
sahiptir. Şimdi Freeview izleyicilerine benzer bir kutu sunulmaktadır. İkiz tuner ve 20 gigabaytlık bir sabit 
diske sahiptir. İkiz tuner ile bir programı izlemek veya başka bir kayıt yaparken radyo dinlemek mümkün-
dür.
Digital storage medium: Generic term for a wide range of storage media such as mini disc, CD, CD ROM, 
Hard disc, floppy disc etc. These media may sometimes be designed by a company to only fit their produ-
cts. Others will be generic. Some will be read only such as a CD or DVD game or film. Others are random 
access and as such can be totally or partially used many times. 
Dijital Depolama Ortamı: Mini disk, CD, CD ROM, Sabit disk, disket vb. Gibi çok çeşitli depolama ortamları 
için genel bir terimdir. Bazen bir şirket tarafından sadece ürünlerine uygun olacak şekilde tasarlanabilir. 
Diğerleri jenerik olmaktadır. Bazıları sadece CD veya DVD oyunu veya filmi için okunabilir. Diğerleri rastgele 
erişimdir ve bu nedenle birçok kez tamamen veya kısmen kullanılabilir.
Digital Versatile Disc / DVD:A disc which although the same size as a CD can hold many times the amount 
of data due to a combination of more sophisticated data compression systems, the ability to store and 
retrieve data from different levels of the disc. This means that moving images can be stored in a way which 
is more permanent than tape and maintains its quality over time, whereas tape particles lose their magne-
tism and lose details. Research is going on to more than double the storage capacity of the current DVD’s 
by using different laser technologies. The “versatility” referred to in the name means that the equipment 
incorporates technical standards which means that digital information relating to images static or moving 
sounds or text can be stored and retrieved. 
Çok yönlü dijital Disk/DVD: Bir CD ile aynı boyutta olmasına rağmen, daha karmaşık veri sıkıştırma sis-
temlerinin bir birleşiminden ötürü veri miktarını birçok kez tutabilen bir disk, diskin farklı seviyelerinden 
veri saklama ve alma yeteneğidir. Bu, hareketli görüntülerin banttan daha kalıcı bir şekilde saklanabilece-
ği ve zaman içinde kalıcılığını koruduğu, diğer taraftan bant parçacıklarının manyetizmlerini yitirdiği ve 
ayrıntıları yitirebileceği anlamına gelir. Farklı DVD teknolojilerini kullanarak, mevcut DVD’lerin depolama 
kapasitesinin iki katından fazla araştırma yapılmaktadır. Adında atıfta bulunulan “çok yönlülük”, ekipmanın 
teknik standartlara sahip olduğu anlamına gelir; bu, statik veya hareketli sesler veya metin görüntüleri ile 
ilgili dijital bilgilerin saklanabileceği ve geri alınabileceği anlamına gelir.
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Digital Rights Management: (generally abbreviated to DRM) is an umbrella term that refers to any of 
several technologies used by publishers or copyright owners to control access to and usage of digital 
data or hardware, and to restrictions associated with a specific instance of a digital work or device. The 
term is often confused with copy protection and technical protection measures; these two terms refer to 
technologies that control or restrict the use and access of digital content on electronic devices with such 
technologies installed, acting as components of a DRM design. 
Dijital Hak Yönetimi: (genellikle DRM diye kısaltılır), dijital verilerin veya donanımın erişimini ve kullanı-
mını kontrol etmek için yayıncıların veya telif hakkı sahiplerinin kullandığı çeşitli teknolojilere ve dijital bir 
iş veya aygıtın belirli bir örneğiyle ilgili kısıtlamalara atıfta bulunan bir şemsiye terimdir. Terim genellikle 
kopya koruma ve teknik koruma önlemleri ile karıştırılır; Bu iki terim, DRM tasarımının bileşenleri olarak 
hareket eden, bu tür teknolojiler yüklü elektronik cihazlarda dijital içeriğin kullanımını ve erişimini kontrol 
eden veya kısıtlayan teknolojiler anlamına gelir.
Digital Video: Often called DV as an abbreviation. The ability to ‘capture’ moving images without the use 
of film on a digital storage format. The data can be edited ( post production) digitally and streamed onto 
the web or put on a DVD or CD 
Dijital Video: Genellikle kısaltma olarak DV denir. Filmi kullanmadan görüntüleri dijital depolama biçimin-
de ‘yakalama’ yeteneği. Veriler dijital olarak düzenlenebilir (post prodüksiyon) ve web üzerinde yayınlana-
bilir veya bir DVD veya CD’ye yerleştirilebilir.
Digg/Slashdot Effect: The Slashdot effect, also known as the Digg effect, is the phenomenon of a popular 
website linking to a smaller site, causing the smaller site to slow down or even temporarily close due to the 
increased traffic. 
Digg/Slashdot efekt: Digg etkisi olarak da bilinen Slashdot etkisi, daha küçük bir siteye bağlanan popüler 
bir web sitesinin fenomeni olup, küçük sitenin artan trafiğe bağlı olarak yavaşlamasına hatta geçici olarak 
kapanmasına neden olmaktadır.
Dolby surround sound: This is a digital sound decoding system which provides the surround sound fe-
atures now standard in cinemas. It is also a feature of domestic audio visual surround sound systems and 
can disperse the sound around up to 7 ordinary loudspeakers and a sub woofer to deal with very deep bass 
sounds known as a 7.1 system. 
Dolby kapsayıcı ses: Bu, sinemalarda artık standart olan kapsayıcı ses özelliklerini sağlayan bir dijital ses 
kod çözme sistemidir. Aynı zamanda, ev içi ses görsel kapsaycı ses sistemlerinin bir özelliğidir ve sesi, 7.1 
sistem olarak bilinen çok derin bas sesleri ile başa çıkmak için 7 adede kadar sıradan hoparlör ve bir alt 
woofer kadar dağıtabilirsiniz.
Download: The expression for taking things from the Internet and putting them onto your computer eit-
her temporarily or permanently. 
İndirme: İnternetten şeyler alıp bunları geçici veya kalıcı olarak bilgisayarınıza koyma ifadesi.
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DRM “(Meaning 1) Digital Rights Management: This is a major concern for compa-
nies and individuals dependent upon traditional copyright legislation to protect their intelle-
ctual rights. ‘Pirate downloading’ is still seen as a major problem by many media comapnies.    
Dijital Hak Yönetimi: (Anlam 1) Dijital Hak Yönetimi. Bu, fikri haklarını korumak için geleneksel telif hakkı 
mevzuatına bağlı şirketler ve bireyler için büyük bir durumdur.  ‘Korsan indirme’, çoğu medya şirketleri ta-
rafından hala büyük bir sorun olarak görülüyor. 
DRM:(Meaning 2) DRM or Digital Radio Mondiale is the world’s only, open standard digital radio system 
for short‐wave, AM/medium-wave and long‐wave. It has been endorsed by the ITU, IEC and ETSI. DRM is 
the only universal, open standard digital AM radio system with near FM quality sound available to markets 
worldwide. Unlike digital systems that require a new frequency allocation, DRM uses existing AM broad-
cast frequency bands. The DRM signal is designed to fit in with the existing AM broadcast band plan. Below 
a Morphy richards DRM Radio. 
Dijital Radyo Mondiale: (2 Anlamı) DRM veya Dijital Radyo Mondiale, kısa dalga, AM / orta dalga ve uzun 
dalga için dünyanın tek açık standart dijital radyo sistemidir. ITU, IEC ve ETSI tarafından onaylanmıştır. DRM, 
dünya çapında pazarlara yakın FM kalitesine sahip tek evrensel, açık standart dijital AM radyo sistemidir. 
Yeni bir frekans tahsisi gerektiren dijital sistemlerin aksine, DRM mevcut AM yayın frekans bantlarını kulla-
nır. DRM sinyali mevcut AM yayın bandı planına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Morphy richards DRM Rad-
yo’nun altında.
DVB- ‐H: Digital Video Broadcasting for Handhelds - El Bilgisayarları için Dijital Video Yayını 
DVD- ‐Audio: A music format which by having a higher sampling rate than conventional CDs can create 
more “natural sounding” music. DVD-Ses Geleneksel CD’lerden daha yüksek örnekleme oranına 
sahip olan bir müzik formatı daha “doğal ses” müziği yaratabilir.
DVD-HD: This is a new high definition format which Toshiba and its backers including Microsoft launched 
in 2006. It is one side of a format war with Sony who along with many consumer electronics heavyweights 
such as Philips and Panasonic have now launched Bluray. This is also supported by many Hollywood Studi-
os 
DVD-HD: Bu, Toshiba’nın ve Microsoft’un da dahil olduğu destekçilerinin 2006’da piyasaya sürdüğü yeni 
bir yüksek tanımlı formattır. Sony ile birlikte bir biçim savaşının bir yanı, Philips ve Panasonic gibi pek çok 
tüketici elektroniği ağırlığının yanında Bluray’ı da piyasaya sürdü. Bu da birçok Hollywood Studios tarafın-
dan desteklenmektedir
DVD Recordable: A new breed of domestic machines has now appeared which can record TV or films 
in DVD format. Whilst currently still very expensive it is probable that they will replace the VCR in most 
households in 5 years time. They will be able to record digital r dio signals as well. There is not currently a 
standardised format which makes things difficult for consumers. 
DVC Kaydedici: Artık DVD formatında TV veya film kaydedebilen yeni bir yerli makine türü ortaya çıktı. 
Halihazırda hala çok pahalı olmakla birlikte, VCR’ı 5 yıl içinde çoğu hanede ikame edecekleri muhtemeldir. 
Dijital radiyo sinyallerini de kaydedebilecekler. Şu anda tüketiciler için işleri zorlaştıran standart bir format 
bulunmamaktadır.
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E-‐commerce B2C ( business to consumer): IdTV and mobile are likely to be the devices which dominate 
this sector by volume rather than by commercial value.  
E Ticaret (işten tüketiciye): IdTV ve mobil, bu sektöre ticari değerden ziyade hacimli olarak hakim olan 
cihazlar olma özelliği taşıyor.
Encryption: This makes it impossible to use media texts without having specialist software able to read 
the security encryption. This is to reduce software piracy and will enable large companies to retain more 
effective control over their products. Digitised products can be kept in high security systems and downlo-
aded in encrypted form by cinemas for example.   
Şifreleme: Bu, güvenlik şifrelemesini okuyabilecek özel bir yazılıma sahip olmadan medya metinlerini kul-
lanmanın imkansız olmasını sağlar. Bu, yazılım korsanlığını azaltmak ve büyük şirketlerin kendi ürünleri 
üzerinde daha etkili bir kontrol elde etmelerini sağlamaktadır. Sayısallaştırılmış ürünler, yüksek güvenlik 
sistemlerinde tutulabilir ve örneğin sinemalar tarafından şifrelenmiş biçimde indirilebilir.  
Entertainment Phones: The world’s largest mobile phone manufacturer is producing a new  product cal-
led Ngage. Containing on board memory cards it will be able to play high speed games. The phone will be 
expensive and currently the possibilities of multi player gaming on line are perceived of as very limited.  
Eğlence Telefonları: Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Ngage adında yeni bir ürün üretiyor. Kartlı 
hafıza kartlarını içeren yüksek hızlı oyunları oynayabilecek. Telefon pahalı olacak ve şu anda çok oyunculu 
oyun oynama olanakları çok sınırlı olarak mevcut. 
Email Blast: An email sent to an organization’s mailing list fort he purpose of advocacy fundraising riving 
website traffic, educating members or some combination of the four. 
Posta: Web sitesi trafiğini teşvik etmek, üyelerini eğitmek veya dördün bazı kombinasyonlarını destekle-
mek için bir kuruluşun posta listesine gönderilen bir e-posta.
Embedding: Typically in reference to audio or video, embedding is the act of displaying media directly on 
a website, rather than linking to it. 
Katılaştırma/Tutturma: Tipik olarak ses veya video referans alınarak, yerleştirme, içeriği link vererek gös-
terme yerine doğrudan bir web sitesinde görüntülemek.
Firewalls: This is security software which stops unwanted e.mails or hackers getting into your computer 
when it is online. As such it is much more sophisticated than straight forward anti-virus software. It is 
becoming increasingly important to have this software installed as the internet grows in size and comp-
lexity. 
Güvenlik Duvarları:Bu, çevrimiçi olduğunda istenmeyen e postaları veya bilgisayar korsanlarının bilgi-
sayarınıza girmesini engelleyen bir güvenlik yazılımıdır. Bu nedenle, düz ileri anti-virüs yazılımı çok daha 
karmaşıktır. İnternet  çok boyutlu ve karmaşık büyüdüğü için bu yazılımın kurulmasının önemi giderek 
artmaktadır.
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Flash Memory: Flash memory is solid state memory. It exists on cards such as Secure Digital cards com-
monly used in digital cameras and also as USB Flash Drives It is fast, versatile and more resilient to damage 
by dropping than conventional hard drives. The technology is advancing quickly and for high small com-
puters which firms like “Samsung envisage as ‘Super Blackberries’ it will be the first choice over conventio-
nal hard drives.  
Flash Bellek: Flash bellek katı hal hafızasıdır. Dijital fotoğraf makinelerinde yaygın olarak kullanılan Secure 
Digital kartlar ve ayrıca USB Flash Sürücüler gibi kartlarda bulunur. Geleneksel sabit disklerden daha hızlı, 
çok yönlü ve düşmeye karşı daha dayanıklıdır. Teknolojinin hızla ilerlediği ve “Samsung’un” Süper Böğürt-
len olarak tasarladığı “gibi firmaların, geleneksel sabit disklere göre ilk tercih olacağını belirten teknoloji, 
hızla ilerlemektedir. 
Free to Air: Digitally transmitted TV and radio services which cost the viewer no more than the standard 
licence fee. 
Free to Air: Görüntüleyiciye standart lisans ücretinden daha fazla ücret ödemeden dijital olarak iletilen TV 
ve radyo hizmetleri.
Forum: An on line discussion group where people exchange ideas about a common interest. Also called a 
newsgroup or message board. 
Forum: İnsanların ortak ilgi alanlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduğu bir çevrimiçi tartışma grubu. Ha-
ber grubu ve mesaj panosu da denir.
FTTH: Fibre to the home technologies currently being pushed as the next big thing in Japan. This would 
enable a home to be watching several films in different parts of the house. 
FTTH: Japonya’da şu anda gelecek büyük bir şey olarak fiber ev teknolojileri genişlemektedir. Bu durum 
evin farklı bölümlerinde çeşitli filmleri izleme olanağı sağlamaktadır.
Global Positioning System (GPS): The ability to find out where you are in the world through special equ-
ipment including expensive mobile phones. These link with a satellite to give a precise position. See also 
Location based service. Latest gizmo “ The Hoppy”. Aimed at tourists this device monitors GPS satellites 
and gives an commentary stored on mini CD using MP3 data compression technology. When triggered by 
the GPS signals. It can be connected to the car stereo giving information to the driver in real time. 
Global Konumlandırma sistemi (GPS): Dünyada nerede bulunduğunuzu pahalı cep telefonları da dahil 
olmak üzere özel ekipmanlarla bulma olanağı. Bu, bir uydu ile kesin bir pozisyon vermek için bağlantı kurar. 
Ayrıca bkz. Lokasyon bazlı servis. Son gizmo “Hoppy”. Turistlere yönelik olarak bu cihaz GPS uydularını izler 
ve MP3 veri sıkıştırma teknolojisini kullanarak mini CD’de saklanan bir yorum sunar. GPS sinyalleri tarafın-
dan tetiklendiğinde. Gerçek zamanlı olarak sürücüye bilgi veren araba teybine bağlanabilir.
Google: An example of an internet search engine. It became a member of the American stock market in 
2004 and first started in 1998. Its founders Sergey Brin and Larry Page were worth an estimated $10 billion 
each in August 2005. 
Google: İnternet arama motoru örneği. 2004 yılında Amerikan borsalarının bir üyesi oldu ve ilk olarak 
1998’de başladı. Kurucuları Sergey Brin ve Larry Page, Ağustos 2005’te 10 milyar dolar değerinde.
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Hashtag: a word or combination of characters preceded by a pound sign (#) that is used on Twitter and 
other social networks (Facebook, Instagram) to group messages on a specific topic. Commonly used mu-
seumrelated hashtags include #musetech, #musesocial, and #museumed. 
Hashtag: Twitter’da ve diğer sosyal ağlarda (Facebook, Instagram) belirli bir konudaki mesajları gruplan-
dırmak için kullanılan bir pound işareti (#) ile önce gelen bir kelime veya karakter kombinasyonu. Yaygın 
olarak kullanılan museumrelated hashtag’ler arasında #musetech, #musesocial ve #museumed bulunur.
Hard- ‐disc recorder: A digital recording machine which records other digital sources on a hard disc si-
milar to the ones found in computers. The advantage over a CD or DVD recorder is that material can be 
more easily edited before being recorded on another more permanent medium such as a recordable CD.  
Hard Disk Kaydedici: Bilgisayarlarda bulunanlara benzer bir sabit disk üzerindeki diğer dijital kaynakları 
kaydeden bir dijital kayıt makinesi. CD veya DVD kaydedici üzerindeki avantaj, materyalin, kaydedilebilir 
bir CD gibi başka bir kalıcı ortama kaydedilmeden önce daha kolay düzenlenebilir olmasıdır.
Hyperlinks: Hyperlinks are used to link pages of the website, documents, etc. together. Links are used to 
move through the website and/or to other websites, portals, search engines, etc. on the web  
Hyperlinkler: Uzantıları, web sitesini, belgeleri, vb. Sayfalarını birbirine bağlamak için kullanılır. Linkler 
web sitesinden ve / veya web’deki diğer web sitelerine, portallara, arama motorlarına bağlanır vb.
HHD Hybrid Hard Drives: This is likely to be particularly relevant to the “high end laptop market.However 
Sandisc has already announced a flash memory card which is claims is superior to HHD. Whatever else the 
effect on small devices which demand high storage such as HD‐video are likely to see these appearing. 
HHD Karma Sabit Diskleri: Bu, özellikle “high end laptop market” ile ilgili olması muhtemeldir. Ne var ki 
Sandisc, HHD’den daha üstün olduğu iddia edilen bir flash bellek kartını zaten açıklad. HD gibi yüksek de-
polama gerektiren küçük cihazlar üzerindeki etkisi ne olursa olsun Videonun görünmesi olasıdır.
HD-TV: High definition TVs came on sale in Britain in a big way in 2006 in the run up to the World Cup. 
whilst the quality is undoubtedly excellent when you see one with a live HD feed there is a problem in the 
UK of a lack of available programme material in HD. Rumour has it that many people are happily watching 
their HD TV not realising that the images are not being broadcast in HD. HD-DVDs also became available 
in 2006 led by Toshiba who have also brought out an HD-DVD Recordable.  
HD-TV: Yüksek çözünürlüklü televizyonlar, 2006 yılında Dünya Kupası’na kadar İngiltere’de büyük bir oran-
da satışa sunuldu. Canlı HD beslemeli bir görüntü gördüğünüzde kalitesi hiç şüphesiz mükemmelken, İn-
giltere’de HD’de mevcut program materyallerinin eksikliği sorunu yaşanmaktadır. Söylentiye göre, birçok 
insan HD görüntülerini HD kalitesinde izlemediklerini fark etmeden mutlu bir şekilde izlerler. HD-DVD’ler 
ayrıca, 2006 yılında HD-DVD Kaydedilebilir bir fotoğraf makinesini de beraberinde getiren Toshiba’nın li-
derliğinde de piyasaya çıktı. 
Hype Cycle: The Hype Cycle, used by Gartner to track the adoption of new technologies, has five distinct 
phases, “Technology Trigger,” “Peak of Inflated Expecttations,” “Trought of Disillusionment,” “Slope of Engli-
ghtment” and “Plateau Productivity” 
Hiper Döngü: Gartner tarafından yeni teknolojilerin benimsenmesini izlemek için kullanılan Hype Döngü-
sünün beş farklı aşaması vardır: “Teknoloji Tetikleyici”, “Şişirilmiş Beklentiler Zirvesi”, “Hayal Kırıklığı”, “Aydın-
lanma Eğimi” ve “Plato Verimliliği”



nisantasi.edu.tr13

YENI MEDYA TERMINOLOJISI SÖZLÜĞÜ

Hypertext: The new aesthetic of the digital era. Originally perceived as the ability to move around a text 
through links making a medium non linear and allowing a viewer to make some narrative decisions inte-
ractively.   
Hiper Metin: Dijital çağın yeni estetiği. Başlangıçta doğrusal olmayan bir ortam oluşturan ve bir izleyicinin 
etkileşimli olarak bazı anlatı kararları vermesine izin veren linkler aracılığıyla bir metin etrafında hareket 
etme yeteneği olarak tanımlanmıştır
IdTV: Interactive digital television. Currently at a simple level of development. Press red button to vote 
yes/no on an issue on the programme, or to get a brochure if it is an advert. This is likely to develop into 
a way of buying which means that media companies will gain transaction fees as well as advertising. The 
rapid growth of the internet as an important vehicle for buying goods and services may well have made 
this technology semi redundant since the time of writing and up to date sales figures havn’t been seen. 
Certainly along with mainstream TV this seems to be a technological dinosaur. 
IdTV: Etkileşimli dijital televizyon. Şu anda basit bir gelişim düzeyinde. Programdaki bir konuya evet / hayır 
olarak oy vermek için kırmızı tuşa basın ya da bir reklam ise broşür alın. Bunun bir satın alma biçimine dö-
nüşmesi muhtemeldir, bu da medya şirketlerinin reklam kadar işlem ücreti de kazanacağı anlamına gelir. 
İnternetin, mal ve hizmet satın almak için önemli bir araç olarak hızlı bir şekilde büyümesi, yazının zama-
nından bu yana, bu teknolojiyi yarı gereksiz hale getirmiş olabilir ve güncel satış rakamları görülmemiştir. 
Kesinlikle ana akım TV ile birlikte bu bir teknolojik dinozor gibi görünüyor.
Immersive environments Virtual Reality: Çoklu Ortamlar Sanal Gerçeklik
Incoming Links: Links that are directed toward a particular website. 
Direkt Bağlantılar: Belirli bir web sitesine yönlendirilen bağlantılar.
Information filters: Media products which review various media outputs and industrial activities to synt-
hesize and perhaps analyse these products and processes. These are necessary to cope with information 
overload. 
Enformasyon Filtreleri: Bu ürünleri ve süreçleri sentezlemek ve analiz etmek için çeşitli medya çıktılarını 
ve endüstriyel etkinlikleri gözden geçiren medya ürünleri. Bunlar bilgi yüklemesi ile baş etmek için gerek-
lidir.
Information gateways: A service, programme etc which provides access to media filtering and media 
metaforms. 
Enformasyon Geçitleri: Medya filtrelemesine ve medya metaforma erişim sağlayan bir hizmet, program 
vb.
Information inequality:  Sometimes discribed as the “Digital Divide”. This expresses the concern that so-
ciety will become polarised between the “digital haves” and “have nots” forming another division in society. 
The lack of availability of information or else low quality information will directly impact upon citizens-
hip. 
Enformasyon eşitsizliği: Bazen “Dijital Bölünme” olarak tanımlanır. Bu, toplumda dijital alanlara ve ay-
gıtlara sahip olanlar ve olmayanlar arasındaki ayrımı ve kutupluluğu tanımlar.  Bilginin mevcudiyeti ya da 
düşük kaliteli bilgi, doğrudan vatandaşlık üzerinde etkili olmaktadır.
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Information Society: Many sociologists and media commentators are now suggesting that advanced 
western societies are increasingly becoming societies based upon the use of digitally stored information 
or data. This is increasingly affecting all our social cultural and scientific systems. Leadeing commentators 
on this such as Manual Castells have changed their ideas to calling contemporary society the Networked 
Society. 
Enformasyon Toplumu: Birçok sosyolog ve medya yorumcusu şimdi ileri batı toplumlarının dijital olarak 
depolanmış bilgi veya verilere dayanarak giderek artan bir biçimde bilgi toplumları haline geldiğini ileri 
sürmektedir. Bu, tüm sosyal kültürel ve bilimsel sistemlerimizi giderek daha fazla etkilemektedir. Manuel 
Castells gibi bunun üzerine yorumcuların düşünceleri, fikirlerini çağdaş topluma Ağ Toplumu tanımlaması 
yapar
Interactive: This is an essential term to understand. Digital technologies are provide a wide range of inte-
ractivity which allow audiences to interact with the media product such as a TV show requiring some input 
or the ability to access certain stories stored on news programmes. Audiences can also provide feedback 
to media institutions large or small about their needs desires and criticisms of a media text in real time. 
This means that the man of the difficulties of creating and retaining an audience can be facilitated through 
these interactive monitoring systems. With mobile phone systems location based services can be accessed 
and information sent received such as booking a hotel or finding out what is on. 
Etkileşimsellik: Bu anlamak için önemli bir terimdir. Dijital teknolojiler, kitlelerin, bazı girdi gerektiren bir 
TV şovu veya haber programlarında saklanan belirli öykülere erişme yeteneği gibi, medya ürünüyle etkile-
şimde bulunmalarını sağlayan çok çeşitli etkileşimler sağlar. Kitleler, medya kuruluşlarına, ihtiyaç duyduk-
ları istekleri ve gerçek zamanlı olarak bir medya metni eleştirilerini büyük veya küçük bir geri bildirimde 
bulunabilirler. Bu, bir izleyici yaratmanın ve elde tutmanın zorluklarının insanının, bu etkileşimli izleme sis-
temleri aracılığıyla kolaylaştırılabileceği anlamına gelir. Cep telefonu sistemleri ile lokasyon bazlı servislere 
erişilebilmekte ve otel rezervasyonu yapmak ya da ne olduğunu öğrenmek gibi bilgiler gönderilmektedir.
Interactive TV: The ability to feedback information into the TV system. This requires digital technology. 
Typically the flow of information from the receiver 
Etkileşimsel TV: TV sistemine bilgi geri bildirme yeteneği. Bu dijital teknoloji gerektirir. Tipik olarak alıcı-
dan gelen bilgi akışı
Interface: Interfacing is the way in which people use technologies. A mouse or keyboard is the way we 
usually interface with computers. For games machines and consoles a range of joysticks were developed. 
The latest ways of interfacing are through digital imaging where a digital camera can image a subject and 
store this in the machine in ways that link to icons on the screen. The person can trigger these icons remo-
tely via the camera link. This is the next technological step towards a more immersive environment
Arayüz: Arayüz, insanların teknolojiyi kullanma şeklidir. Bir fare ya da klavye genellikle bilgisayarlarla ileti-
şim kurabileceğimiz yoldur. Oyun makineleri ve konsolları için bir dizi joystick geliştirildi. En yeni arayüzle-
me yöntemleri, dijital kameranın bir nesneyi görüntüleyebildiği ve bunu makinede ekranda bulunan ikon-
larla bağlantı içinde saklayabileceği dijital görüntüleme yöntemidir. Kişi bu simgeleri kamera bağlantısı 
üzerinden uzaktan tetikleyebilir. Bu daha çoklu bir çevreye doğru bir sonraki teknolojik adımdır
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Internet Search Engine: To navigate the internet effectively it became necessary to invent new software 
to make a rapid search of the millions of domain names which mushroomed on after the start of the World 
Wide Web in the mid 1990s. These include search engines such as Yahoo and MSN. The most successful 
to date is Google. The way in which the companies who run these make money is by selling advertising 
space.  
Internet Arama Motoru: İnternette etkili bir şekilde gezinmek için, 1990’ların ortasında World Wide Web’in 
başlamasından sonra ortaya çıkan milyonlarca alan adının hızlı bir şekilde aranması için yeni yazılımların 
icat edilmesi gerekli hale geldi. Bunlar Yahoo ve MSN gibi arama motorlarını içerir. Bugüne kadarki en ba-
şarılı Google. Bunları işleten şirketlerin para kazanma yolu reklam alanı satmalarıdır.
Keyword: A word that a search engine user might use to find relevant web page(s). If a keyword doesn’t 
appear anywhere in the text of your web page, it’s highly unlikelyi your page will appear in the search re-
sults. 
Anahtar kelime: Bir arama motoru kullanıcısının alakalı web sayfalarını bulmak için kullanabileceği bir ke-
lime. Bir anahtar kelime web sayfanızın metninde herhangi bir yerde görünmüyorsa, arama sonuçlarınızda 
sayfanızın görünmeyeceği çok önemsizdir.
Keyword density: The ratio of the number of occurrences of a particular keyword or phrase to the total 
number of words in a page. One element of search engine optimization. 
Anahtar Kelime Sıklığı: Belirli bir anahtar kelimenin veya ifadenin meydana gelme sayısının bir sayfadaki 
toplam kelime sayısına oranı. Arama motoru optimizasyonunun bir öğesi.
Keyword prominence: How prominently keywords appear in the text of a web page. Title tags, headers, 
the beginning of paragraphs and hyperlinks, are just some of the places keywords should feature promi-
nently. 
Anahtar Kelime  ön plana çıkarıcı: Anahtar kelimeler, bir web sayfasının metninde nasıl görünür. Başlık 
etiketleri, başlıklar, paragrafların ve köprüler başlangıcı, anahtar kelimelerin belirgin bir şekilde öne çıkarıl-
ması gereken yerlerden sadece birkaçıdır.
ISDN: This is a high speed data link for computer communications. It runs at 128 Kilobits per se-
cond twice as fast as an ordinary modem and it is possible to use the phone at the same 
time. It is now being superseded by ASDL and broadband technologies. At time of writing in   
ISDN: Bu bilgisayar iletişimi için yüksek hızlı bir veri bağlantısıdır.  Sıradan bir modemden iki kat daha hızlı 
saniyede 128 Kilobite çalışır ve aynı anda telefonu kullanmak mümkündür. Şimdi ASDL ve geniş bant tek-
nolojileri tarafından destekleniyor.  
LAN: This is a local area network in which two or more computers are connected together. In the past 
this has been done by installing special cards and cables to connect to computers together physically.  
LAN: Bu, iki veya daha fazla bilgisayarın birbirine bağlandığı yerel alan ağıdır. Geçmişte bu, bilgisayarlara 
fiziksel olarak bağlanmak için özel kartlar ve kablolar kurularak gerçekleştirildi. 
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Linear editing: Video recorders are examples of this technology. Unable to immediately access any of the 
date unlike data on a hard drive. This kind of editing is very slow and there is a loss of quality involved. To 
reproduce the text on the internet, via digital satellite or on DVDs the text must be digitally re mastered. 
See also non linear editing. 
Doğrusal Kayıt: Video kaydediciler bu teknolojinin örnekleridir. Sabit diskteki verilerin aksine herhangi bir 
tarihe anında erişilemiyor. Bu tür bir düzenleme çok yavaştır ve kalite kaybı vardır. Metni internette, dijital 
uydu veya DVD’lerde çoğaltmak için metin dijital olarak yönetilmelidir. Ayrıca doğrusal olmayan kayıta 
bakınız.
Link bait: Useful or entertaining web content which compels users to link to it. İstemdışı zorlayıcı linkler: 
Kullanıcıları ona bağlamaya zorlayan faydalı veya eğlenceli web içeriği.
Link-‐Building: The process of strategically generating high- ‐quality and relevant incoming links. 
Bağlantı (link) inşası: Stratejik olarak yüksek kaliteli ve ilgili gelen bağlantılar oluşturma süreci.
List Building: The process of increasing the size of an email list. 
Liste boyutu büyütme: Bir e-posta listesinin boyutunu büyütme işlemi.
Local area Network: See under LAN and Wi Fi 
Yerel Alan Ağı: LAN ve Wi-Fi altında bakın
Location based Services: The ability to be able to locate a person’s mobile hone handset, by working 
out which cell it is nearest to. Information can be passed to the emergency services for example. The new 
mobile network “3” uses GPs to provide more accurate positioning. This information can be updated as a 
person moves. 
Konum belirleme servisleri: Bir kişinin mobil bilişim el cihazını, hangi hücreye en yakın olduğunu belirle-
yerek bulma yeteneği. Örneğin acil servislere bilgi aktarılabilir. Yeni mobil ağ “3” daha doğru konumlandır-
ma sağlamak için GP’leri kullanıyor. Bu bilgi, bir kişi hareket ettikçe güncellenebilir.
Long Tail The: Online distirutors are able to carry much larger stocks or else can order instantly from small 
suppliers who are prepared to keep their publications / music available for enthusiasts. It is now much 
easier for consumers to access these products instead of being limited to what any particular high street 
shop chooses to carry on its shelves. 
Uzun Kuyruk: Çevrimiçi yöneticiler çok daha büyük stokları taşıyabilir veya yayınlarını / müziklerini me-
raklıları için hazır bulundurmaya hazır küçük tedarikçilerden hemen sipariş verebilirler. Tüketicilerin, belirli 
bir cadde dükkanının raflarında taşımayı tercih ettiği şeyle sınırlı olmak yerine, bu ürünlere erişmesi artık 
çok daha kolay.
Online Role Playing Game: MMRPG’s for short. They are pervasive (diffusing) virtual environments popu-
lated by human controlled digital people from around the globe. Players develop characters, work towards 
goals, solve puzzles. They are the visual marriage of text  based adventures and chat rooms.  Çevrimiçi 
Katılımcı Oyun Geliştirme: MMRPG kısa sürüyor. Onlar dünyanın dört bir yanından gelen insan kontrollü 
dijital insanlar tarafından doldurulan yaygın (diffüz) sanal ortamlardır. Oyuncular karakter geliştirir, hedef-
lere doğru çalışır, bulmacaları çözer. Metin tabanlı maceraların ve sohbet odalarının görsel evliliği. 
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Media metaforms: This is (1) the growth of television programmes, print media, websites devoted to ot-
her media. Some consider these programmes as just a case of self absorption and a loss of contact from 
“the real” (wars, disasters, politics and policy etc.) Others argu that this is a sign of a growing need for data 
to make sense of other data leadign to new relationship between audience and “text”. The metaforms 
which comprised the “Blairwitch Project” can be seen as an example of an aesthetic life of its own being 
created which is not secondary to an original product. There was a movie, book and websites which beca-
me “official” and “unofficial” all of which were self referantial but also blurred the distinctions between “fact” 
and “fiction” 
Medya metaform: Bu, (1) televizyon programlarının, yazılı medyanın, diğer medyaya adanan web sitele-
rinin büyümesidir. Bazıları, bu programları sadece kendi kendine emilme ve “gerçek” (savaşlar, felaketler, 
politikalar ve politikalar vb.) Temaslarından yoksun olma gibi bir durum olarak görüyorlar. Diğerleri ise, 
bu durumun, diğerlerine anlam vermesi için artan veri ihtiyacının bir işareti olduğunu ileri sürüyorlar. veri, 
izleyici ve “metin” arasındaki yeni ilişkiye yol açar. “Blairwitch Projesi” ni oluşturan metaforlar, özgün bir ürü-
ne ikincil olmayan kendi yaratılmış estetik hayatının bir örneği olarak görülebilir. “Resmi” ve “gayri resmi” 
hale gelen bir film, kitap ve internet siteleri vardı. Bunların hepsi de kendini beğenmişti ama aynı zamanda 
“gerçek” ve “kurgu” arasındaki ayrımları da bulanıklaştırdı.
Metadata gateways: These are currently being developed perhaps most successfully on the web and are 
likely to transfer to other media forms with the increasing convergence of technologies. 
Metabilgi Kapıları: Bunlar şu anda belki de web üzerinde en başarılı şekilde geliştirilmekte ve teknolojile-
rin artan yakınsaması ile diğer medya biçimlerine aktarılması muhtemeldir.
Midband: This offers 128 kilobits per second internet connection which is three times faster than a stan-
dard connection. Calls can be made simultaneously but will halve the net connection speed. This speed 
is still only 25% of an ASDL connection. The system is likely to appeal to those in rural locations without 
access to cable or ASDL. This is rapidly being made redundant. 
Midband: Bu, standart bir bağlantıdan üç kat daha hızlı olan saniyede 128 kilobit internet bağlantısı su-
nar. Aramalar aynı anda yapılabilir, ancak net bağlantı hızını yarıya indirir. Bu hız hala ASDL bağlantısının 
sadece% 25’idir. Sistem, kablo veya ASDL’ye erişimi olmayan kırsal bölgelerdekilere hitap etme olasılığı 
yüksektir. Bu hızla gereksiz hale getiriliyor.
Mini- ‐disc: A rewritable digital recording system which can comfortably work when mobile. It records at 
half the data rate of conventional CDs and therefore quality is compromised. The rapid rise of MP3 and 
iPods is rapidly making this redunant technology. 
Mini- ‐disk: Cep telefonunda rahatça çalışabilen yeniden yazılabilir bir dijital kayıt sistemi. Geleneksel 
CD’lerin veri oranının yarısında kaydeder ve bu nedenle kalite tehlikeye girer. MP3 ve iPod’ların hızlı yükse-
lişi bu hızlı teknolojiyi hızla yapıyor.
Millennial or “digital native”: People in the demographic Generation Y (born 1980s-2000s). A digital na-
tive is a person who has used digital technologies from an early age. These terms are sometimes used 
interchangeably to refer to tech-savvy people. 
Dijital yerliler: Demografik Nesil Y’deki insanlar (1980’ler-2000’ler). Dijital bir yerli, dijital teknolojileri er-
ken yaşlardan beri kullanan bir kişidir. Bu terimler bazen teknoloji meraklılarına atıfta bulunmak için birbi-
rinin yerine kullanılır.
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Mobile technology: refers to devices (e.g., smartphones, tablets) and infrastructure (e.g., wifi, cellular ser-
vice) that allow for interaction with digital content on the go, without needing to be plugged (“wired”). 
Mobil (taşınabilir) teknolojiler: “Dijital”, örneğin (“kablolu”) fişe ihtiyaç duymadan, hareket halindey-
ken dijital içerik ile etkileşime izin veren cihazlara (örneğin akıllı telefonlar, tabletler) ve altyapıya (örneğin, 
kablosuz, cep telefonu servisi) karşılık gelir.
Multiplatform: refers to the use of digital media across different devices or operating systems. Often used 
to refer to mobile applications that are developed for iOS (Apple) and Android devices. Çoklu platform: 
Dijital ortamların farklı cihazlarda veya işletim sistemlerinde kullanılmasını ifade eder. Genellikle iOS (App-
le) ve Android cihazlar için geliştirilen mobil uygulamalara başvurmak için kullanılır.
Multitouch: a touch surface (e.g., touchscreen, track pad) that recognizes two or more points of contact at 
once. Required for gestures such as pinch and zoom. Some multitouch surfaces (e.g., touch table) can be 
used by more than one person at a time. 
Dokunmatik: Aynı anda iki veya daha fazla temas noktasını tanıyan bir dokunmatik yüzey (örneğin, do-
kunmatik ekran, palet). Tutam ve zum gibi hareketler için gereklidir. Bazı çoklu dokunmuş yüzeyler (örne-
ğin, dokunmatik masa), bir kerede birden fazla kişi tarafından kullanılabilir.
MPEG: A digital compression system for transmitting music over the internet with short download times. 
The rate of sampling is only about half as much as on conventional CDs therefore quality is compromised. 
It is claimed that psychoacoustically people effectively notice little or no difference. 
MPEG: Kısa indirme süreleriyle internet üzerinden müzik aktarımı için bir dijital sıkıştırma sistemi. Örnekle-
me oranı geleneksel CD’lerin yaklaşık yarısı kadardır, dolayısıyla kalite tehlikeye girer. Psiko-akustik olarak 
insanların çok az fark ettikleri ya da hiç fark etmedikleri söylenen bir format türü.
Narrowband: This is a standard internet connection via a dial up modem. Maximum speed of these is 56 
Kilobits of data per second. In reality depending upon line conditions these modems connect at about 40 
kilobits per second. This is fine for basic e.mail and text--‐based websites. Audio, video and software down-
loads require broadband connections. A disadvantage of narrowband is that the phone cannot be used at 
the same time. 
Dar Bant: Bu bir dial up modem üzerinden standart bir internet bağlantısıdır. Bunların maksimum hızı 
saniyede 56 Kilobitlik veridir. Gerçekte, hat koşullarına bağlı olarak, bu modemler saniyede yaklaşık 40 kilo-
bite bağlanır. Bu temel e.mail ve metin tabanlı web siteleri için iyidir. Ses, video ve yazılım yüklemeleri geniş 
bant bağlantıları gerektirir. Dar bantın bir dezavantajı, telefonun aynı anda kullanılamamasıdır.
New media: a 21st-century catchall term used to describe digital information such as data, text, images, 
video, and sound as well as the interactive experiences developed to access that digital information. The 
definition of new media is constantly changing. 
Yeni Medya: veri, metin, resim, video ve ses gibi dijital bilgileri ve bu dijital bilgilere erişmek için geliştirilen 
etkileşimli deneyimleri tanımlamak için kullanılan bir 21. yüzyıl medya terimi. Yeni medyanın tanımı sürekli 
değişiyor.
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Non linear editing: This is using hard discs on computers or now dedicated hard disc digital recorders to 
edit sound and images. It is non linear because any part of the information can be easily accessed unlike 
videotape which has to be dealt with on liner editing suites. This form of editing is especially useful for 
Digital Video enabling smal scale film makers to create and place their products on the internet fast and 
cheaply. See also linear editing. 
Doğrusal Olmayan Kayıt: Bu, ses ve görüntüleri düzenlemek için bilgisayarlarda sabit diskleri veya şimdi 
sabit diskli dijital kaydedicileri kullanıyor. Lineer değildir, çünkü liner düzenleme paketlerinde ele alınması 
gereken video bantlarının aksine bilgilerin herhangi bir kısmına kolayca erişilebilir. Bu düzenleme biçimi, 
küçük ölçekli film yapımcılarının ürünlerini internette hızlı ve ucuz bir şekilde oluşturup yerleştirmelerini 
sağlayan Dijital Video için özellikle kullanışlıdır. Ayrıca doğrusal düzenlemeye de bakınız.
Open Rate: The percentage of individuals who open a blast email. For example, if the email was sent to 
1,000 people and 275 of them opened it the open rate would be 27.5%. 
E posta açılma yüzdesi: Grup olarak gönderilen e-posta açan kişilerin yüzdesi. Örneğin, e-posta 1.000 
kişiye yollandıysa ve bunların 275’i açılırsa açık oran% 27,5 olur.
Outbound links: Links from your web page to another web page. 
Birbirine web bağlantı: Web sayfanızdan başka bir web sayfasına bağlantılar.
Operating system: system software that manages technology hardware, such as computers and smartp-
hones. Unix, Linux, OS X, iOS, MS-Windows and Android are common operating systems. 
İşletim sistemi: Bilgisayar ve akıllı telefonlar gibi teknoloji donanımlarını yöneten sistem yazılımı. Unix, 
Linux, OS X, iOS, MS-Windows ve Android yaygın işletim sistemleridir.
PageRank: A family of algorithms for assigning numerical weightings to hyperlinked documents (or web 
pages) indexed by a search engine. Its properties are much discussed by search engine optimization (SEO) 
experts. The PageRank system is used by the popular search engine Google to help determine a page’s 
relevance or importance 
Site Aranma Oranı: Bir arama motoru tarafından endekslenen köprülenmiş belgelere (veya web sayfaları-
na) sayısal ağırlıkların atanması için bir algoritma ailesi. Özellikleri çok arama motoru optimizasyonu (SEO) 
uzmanları tarafından tartışılmaktadır. PageRank sistemi, bir sayfanın alaka düzeyini veya önemini belirle-
mesine yardımcı olmak için popüler arama motoru Google tarafından kullanılır.
Platform: a technological or structural form that supports interaction or processing. This term can be used 
to describe computing platforms (e.g., Mac or PC), social networks (e.g., Facebook or Twitter), or software 
technologies. Related term: multiplatform. 
Platform: etkileşim veya işlemeyi destekleyen bir teknolojik veya yapısal form. Bu terim, hesaplama plat-
formlarını (ör., Mac veya PC), sosyal ağları (ör., Facebook veya Twitter) veya yazılım teknolojilerini tarif et-
mek için kullanılabilir. İlgili terim: multiplatform.
Pinch, zoom, and swipe: gestures that users have become accustomed to in using their own tablets and 
smartphones. Users often expect this functionality from touchscreens. 
Sıkıştır, yakınlaştır. Kaydır: kullanıcıların kendi tabletlerini ve akıllı telefonlarını kullanmaya alışkın olduk-
ları jestler. Kullanıcılar genellikle bu işlevselliği dokunmatik ekranlardan bekler.
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Responsive design: a web design approach that takes into account different viewing sizes across devices 
(e.g., smartphone, tablet, laptop, desktop) and presents an optimal viewing experience based on the devi-
ce being used to view content. 
Çok yönlü tasarım: Cihazlar arasında farklı görüntüleme boyutlarını (ör. akıllı telefon, tablet, dizüstü bil-
gisayar, masaüstü) dikkate alan ve içeriği görüntülemek için kullanılan cihaza göre en iyi görüntüleme 
deneyimini sunan bir web tasarım yaklaşımı.
PageViews: Viewing of a web page by a visitor. If one visitor goes to three pages on your site this counts 
as three pageviews. 
Site Gezinme Oranı: Bir web sayfasının ziyaretçi tarafından görüntülenmesi. Bir ziyaretçi sitenizde üç say-
faya gidiyorsa, bu, üç sayfa görüntüleme olarak sayılır.
Podcast: A method of publishing audio files to the Internet for playback on mobile devices and personal 
computers. 
Ses Kaydı: Mobil cihazlarda ve kişisel bilgisayarlarda oynatmak için İnternet’e ses dosyaları yayınlama yön-
temi.
Profile: Individuals and organizations can create profiles on social networking sites, social news sites, so-
cial bookmarking sites, forums and other online destinations.
Profil: Bireyler ve kuruluşlar sosyal ağ sitelerinde, sosyal haber sitelerinde, sosyal yer imi sitelerinde, forum-
larda ve diğer çevrimiçi hedeflerde profil oluşturabilir.
Referrer: When a user visits your website by clicking a link from another website, the other website is cal-
led a referrer. The referrer could be a Search Engine or an associate website that provides links to your web 
page. 
Yönlendirici: Bir kullanıcı başka bir web sitesinden bir bağlantıyı tıklatarak web sitenizi ziyaret ettiğinde, 
diğer web sitesine yönlendirnme durumu. Yönlendiren, web sayfanıza bağlantı sağlayan bir Arama Motoru 
veya bir ortak web sitesi olabilir.
Repurpose: To revise pre existing content for a different delivery format. For example, an organization 
may repurpose their physical newsletter to create an email or page on their website. 
Yeniden Kullanım: Farklı bir yayın biçimi için mevcut içeriği önceden revize etmek. Örneğin, bir kuruluş 
kendi web sitesinde bir e-posta veya sayfa oluşturmak için kendi fiziksel bültenlerini yeniden kullanabilir.
QR code (Quick Response code): a type of barcode that can be scanned by a user with a QR code scanner 
(e.g., an app) and a smartphone. Scanning a code can bring up a webpage, a video, or any other webenab-
led content. QR usage has not yet become widespread in the United States; short URLs are a good alterna-
tive for exhibit labels. 
QR code (Quick Response code): QR kod tarayıcısına (ör., bir uygulama) ve bir akıllı telefona sahip bir kul-
lanıcı tarafından taranabilen bir barkod türü. Bir kod taranmak bir web sayfası, bir video veya başka bir web 
özellikli içerik getirebilir. QR kullanımı henüz Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın değildir; Kısa URL’ler, 
sergi etiketleri için iyi bir alternatiftir.
RSS Feed:Acronym for Really Simple Syndication or Rich Site Syndiction. Alerts users to new information 
available on Web sites, blogs, and other Internet services. 
RSS Besleme: Gerçekten Basit Sendikasyon veya Zengin Site Sendikasyonu için Kısaltma. Kullanıcıları, Web 
sitelerinde, bloglarda ve diğer İnternet hizmetlerinde bulunan yeni bilgilere uyarır.
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Search Engine Results Page:Search Engine Results Page or SERP, the page that displays in a search engine 
when a specific phrase is searched for. 
Arama Motoru Sonuç Sayfası: Belirli bir kelime arandığında arama motorunda sayfa veya SERP, arama 
motorunda görüntülenen sayfa.
Slideshare: an online service for sharing presentation slides and other documents. 
Slide paylaşım: sunum slaytlarını ve diğer belgeleri paylaşmak için çevrimiçi bir hizmet.
RFID (radio-frequency identification): like a barcode, RFID is used to transmit information between a 
transponder or tag and a processing device or reader. RF tags can be embedded in all kinds of things (e.g., 
cards, wristbands, stickers, signs, and other surfaces) and RFID systems are used in many different ways 
in museums (e.g., to inventory collection items or to build personalized visitor experiences by swiping 
an RF card near readers at exhibition kiosks). RFID (radyo frekansı tanımlama): Bir barkod gibi, RFID bir 
transponder veya etiket ile bir işlem cihazı veya okuyucu arasında bilgi iletmek için kullanılır. RF etiketleri, 
her türlü eşyaya (örneğin kartlar, bileklikler, çıkartmalar, işaretler ve diğer yüzeyler) gömülebilir ve RFID 
sistemleri müzelerin birçok farklı yolunda kullanılabilir (örneğin, envanter koleksiyonu kalemlerine veya 
kişiselleştirilmiş ziyaretçi deneyimleri oluşturarak). RF kartlarını okuyucuların yanına sergi büfelerinde kay-
dırarak).
Search Engine Optimization (SEO): A set of techniques that enable your site to appear higher in a list of 
search engine results.  Arama Moturu Optimizasyonu: Sitenizin arama motoru sonuçlarının bir listesinde 
daha yüksek görünmesini sağlayan teknikler kümesi.
Seeding: The act of submitting links to social news and social bookmarking sites. This process involves 
selecting a category as well as writing a description and headline for the link. Tohumlama: Sosyal haber-
lere ve sosyal yer imi sitelerine link gönderme. Bu süreç, bir kategori seçmenin yanı sıra, bağlantı için bir 
açıklama ve başlık yazmayı da içerir.
Social Networking: “Most services are primarily web--‐based and provide a collection of various 
ways for users to interact, such as chat, messaging, email, video, voice chat, file sharing, blogging, dis-
cussion groups, and so on. Social networking has revolutionized the way we communicate and share  
İnformation with one another in dotay’s society. Various social networking websites are being used by mil-
lions of people everyday on a regular basis and it now seems that social networking is a part of everyday 
life. The main types of social networking services are those which contain directories of some categories 
(such as former classmates), means to connect with friends (usually with self--‐description pages), and 
recommender systems linked to trust. Popular methods now combine many of these, with MySpace and 
Facebook being the most widely used in North America.” Sosyal Ağlar: Çoğu hizmet temel olarak web 
tabanlıdır ve sohbet, mesajlaşma, e-posta, video, sesli sohbet, dosya paylaşımı, blog oluşturma, tartışma 
grupları vb. Gibi kullanıcıların etkileşimde bulunabilmeleri için çeşitli yollar sunar. Sosyal ağ iletişimi, Do-
tay’ın toplumunda birbirimizle iletişim kurma ve paylaşma biçimimizde devrim yarattı. Çeşitli sosyal ağ 
siteleri her gün milyonlarca insan tarafından düzenli olarak kullanılıyor ve şimdi sosyal ağların günlük haya-
tın bir parçası olduğu görünüyor. Başlıca sosyal ağ hizmetleri türleri, bazı kategorilerin (eski sınıf arkadaşları 
gibi) dizinleri, arkadaşlarla bağlantı kurma araçları (genellikle kendini tanımlama sayfalarıyla) ve güvene 
bağlanan öneri sistemleri olanlardır. Popüler yöntemler artık MySpace ve Facebook’un Kuzey Amerika’da 
en yaygın kullanılanı olmakla birlikte bunların çoğunu birleştiriyor.
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Social Bookmarking: In a social bookmarking system, users save links to web pages that they want to 
remember and/or share. These bookmarks are usually public, and can be saved privately, shared only with 
specified people or groups, shared only inside certain networks, or another combination of public and pri-
vate domains. The allowed people can usually view these bookmarks chronologically, by category or tags, 
or via a search engine. 
Yer Kayıt İmi: Sosyal bir yer imi sisteminde, kullanıcılar hatırlamak ve / veya paylaşmak istedikleri web say-
falarına bağlantılar kaydeder. Bu yer imleri genellikle herkese açıktır ve yalnızca özel ağlar veya ortak ve 
özel alanların başka bir kombinasyonu içinde paylaşılan belirli kişiler veya gruplar ile paylaşılabilir, özel ola-
rak kaydedilebilir. İzin verilen kişiler genellikle bu yer işaretlerini kronolojik olarak, kategori veya etiketlere 
veya bir arama motoruna göre görüntüleyebilir.
Social News: Social news refers to websites where individual members can both submit links and vote 
them up or down. These sites are generally designed so the content that gets voted up the most is rewar-
ded with more exposure on the site. 
Sosyal Ağlar: Sosyal haberler, münferit üyelerin hem bağlantı gönderebildiği hem de onları aşağı yukarı 
oylayabileceği web sitelerini ifade eder. Bu siteler genellikle tasarlanır, böylece en çok oylanan içerik siteye 
daha fazla maruz kalmayla ödüllendirilir.
Streaming Media: Non text files, such as sounds, animation and video, that can be viewed or listened to 
shortly after the downloading process begins, because it is not necessary to download the entire file befo-
re viewing it or listening to it. 
Akışkan İçerik: İndirme işleminin başlamasından kısa bir süre sonra görüntülenebilir veya dinlenebilen 
sesler, animasyon ve video gibi metin olmayan dosyalar, çünkü tüm dosyayı görüntülemeden veya dinle-
meden önce indirmek gerekli değildir.
Smartphone: a cell phone that includes additional software functions (such as e-mail, an Internet brow-
ser, or MP3 player), essentially making it a mobile personal computer. 
Akıllı Telefon: Temel olarak bir mobil kişisel bilgisayar haline getiren ek yazılım işlevlerini (e-posta, Inter-
net tarayıcısı veya MP3 çalar gibi) içeren bir cep telefonu.
Social media: a way for people to come together on the Internet, where they can share ideas, opinions, 
and information. Examples include Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram, Flickr, and message bo-
ards. 
Sosyal medya: İnsanların internette bir araya gelip fikirleri, fikirleri ve bilgileri paylaşabilecekleri bir yol. 
Örnekler Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram, Flickr ve mesaj panolarını içerir.
Storify: an online service that allows users to organize and create “stories” by importing and displaying 
social media content such as Tweets, Facebook posts, and other media. For example, a Storify of a Twitter 
chat might serve as an archived summary or transcript for users who were unable to participate in real 
time. 
Öyküleştirme: Kullanıcıların Tweets, Facebook yayınları ve diğer medya gibi sosyal medya içeriğini içe 
aktararak ve görüntüleyerek “öykü” oluşturmasına ve oluşturmasına olanak veren bir çevrimiçi hizmet. Ör-
neğin, Twitter sohbetinin bir Storify’si, gerçek zamanlı olarak katılamayan kullanıcılar için arşivlenmiş bir 
özet veya transkript olarak hizmet edebilir.
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Tablet: a touchscreen mobile computer such as Apple’s iPad or Android-powered devices such as Sam-
sung’s Galaxy. 
Tablet (Dokunmatik Mobil cihaz): Apple’ın iPad’i veya Samsung’un Galaxy’sı gibi Android destekli cihaz-
lar gibi dokunmatik bir mobil bilgisayar.
Tagging: Associating tags or labels with a submission to a social bookmarking or social news                                        
website. 
Etiketleme: Sosyal bir yer imi ve sosyal haber sitesine gönderilecek etiket veya etiketleri ilişkilendirmek.
URL: An acronym for “Uniform Resource Locator,” this is the address of a resource on the Internet. World 
Wide Web URLs begin with http://. 
URL: “Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi” nin kısaltması, bu, internetteki bir kaynağın adresidir. World 
Wide Web URL’leri http: // ile başlar.
User-Generated Content (UGC): Content (e.g., text, photos, video) that is produced by users (e.g., visitors, 
non-experts) and published, often via the web or social media. When displaying or collecting UGC in exhi-
bitions, care is often taken to be clear about what content is generated by the museum vs. by users. 
Kullanıcı destekli içerik üretimi: Kullanıcılar tarafından üretilen (ör. Ziyaretçiler, uzman olmayanlar) ve ge-
nellikle web veya sosyal medya aracılığıyla yayınlanan içerik (ör. Metin, fotoğraf, video). Sergilerde UGC’yi 
görüntülerken ya da toplarken, genellikle müzenin kullanıcılar tarafından üretilen içeriğin ne olduğu konu-
sunda net bir fikir sahibi olunur.
Viral Video: The term viral video refers to video clip content which gains widespread popularity through 
the process of Internet sharing, typically through email or IM messages, blogs and other mediasharing 
websites. 
Viral Video: Viral video terimi, genellikle e-posta veya anlık mesajlar, bloglar ve diğer medya paylaşım si-
teleri aracılığıyla, İnternet paylaşım süreci yoluyla yaygın bir popülerlik kazanan video klip içeriğine atıfta 
bulunmaktadır.
Visits: When someone makes a request for a page on your server for the first time. As long as the same site 
keeps making requests within a given timeout period (generally 24 hours), they will all be considered part 
of the same visit. 
Ziyarettiçiler: Birisi sunucunuzdaki bir sayfa için ilk kez istekte bulunduğunda. Aynı site belirli bir zaman 
aşımı süresi içinde (genellikle 24 saat) istek yapmaya devam ettiği sürece, hepsi aynı ziyaretin bir parçası 
olarak kabul edilecektir.
Virtual reality: an experience that projects the user into an artificial 3-D space generated by the compu-
ter. Some virtual reality systems use stereoscopic goggles that provide the 3-D imagery and some sort of 
tracking device, which may be the goggles themselves for tracking head and body movement, or a “data 
glove” that tracks hand movements. 
Sanal Gerçeklik: kullanıcıyı, bilgisayar tarafından oluşturulan yapay bir 3 boyutlu alana yansıtan bir dene-
yim. Bazı sanal gerçeklik sistemleri, 3 boyutlu görüntüleri ve kafa ve vücut hareketlerini izlemek için göz-
lüklerin kendileri veya el hareketlerini izleyen bir “veri eldiveni” olabilecek bir çeşit izleme aygıtı sağlayan 
stereoskopik gözlükler kullanır.
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Web 2.0: Refers to a supposed second--‐generation of Internet--‐based services  such as social networ-
king sites, wikis, communication tools, and folksonomies  that let people collaborate and share informa-
tion online in ways previously unavailable. 
Web 2.0: Sosyal ağ siteleri, wiki’ler, iletişim araçları ve folksonomiler gibi, sözde ikinci nesil İnternet tabanlı 
hizmetler anlamına gelir; bu, insanların daha önce ulaşılamayan şekillerde çevrimiçi işbirliği yapmasını ve 
paylaşmasını sağlar.
Webcast: A broadcast that is delivered over the Internet. Participants can view and hear streaming media, 
and they can participate in real- ‐time online chats. 
Web yayını: İnternet üzerinden yayınlanan bir yayın. Katılımcılar, akışlı medyayı görüntüleyebilir ve dinle-
yebilir ve gerçek zamanlı çevrimiçi sohbete katılabilirler.
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