Sosyal Medya kullanımında
yapılan hatalar
Sosyal medya, günümüzün vazgeçilmez iletişim araçlarının
başında geliyor.
Günlük haberlere bakıyor, karşılıklı mesajlaşıyor, sürekli
etkileşim halinde oluyoruz.
Bir çok insan, uyanır uyanmaz sosyal medya hesaplarına bakarak
güne başlıyor.
Öyle ki, sosyal medya hesabı olmayan insanlara hayretle
bakıyor, içten içe şaşırıp, kullanmadan nasıl durabiliyorsun
diye sorduğumuz oluyor.
Ülkemiz, sosyal medya kullanımında oldukça üst sıralarda.
En gencinden en yaşlısına varana kadar, bir çok kullanıcının
en az bir sosyal medya hesabının olduğunu görüyoruz.

Peki, hayatımızda bu denli önemli bir yere sahip olan sosyal
medyayı yeterince verimli ve doğru bir biçimde kullanabiliyor
muyuz?
Bu yazımda, sosyal medya kullanımında yapılan hatalar hakkında
birkaç şey yazmak istiyorum.

Twitter
Twitter
Anlık gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan en etkili
sosyal ağdır desek, sanırım yanlış olmaz.
Haber, spor, siyaset, son dakika…

Tüm gelişmelere anında ulaşabiliyor olmamız, Twitter’ı çekici
kılan sebeplerin başında geliyor.
Öyle ki, Twitter bir bile, kendisini bir haber ağı olarak
nitelendiriyor ve uygulama mağazalarında haber kategorisinde
yer alıyor.

Twitter kullanırken
hatalar nelerdir?

yaptığımız

Twitter kullanımında yapmış olduğumuz en büyük hatalardan bir
tanesi, sözde ücretsiz takipçi veren hesapların tuzağına
düşmemiz maalesef.
Bu hesaplar ve hizmetler, kullanıcıları ücretsiz takipçi verme
vaadiyle kendilerine çekiyorlar.
Kullanıcı, ilgili hizmete Twitter hesabıyla giriş yaptığında,
bir süre sonra olanlar oluyor ve Twitter hesaplarında olağan
dışı aktiviteler meydana gelmeye başlıyor.

Bu hizmetler kullanıcılara nasıl
zarar veriyor?
Sözzde ücretsiz takipçi kazandırdığını iddia eden hizmetlere
giriş yapıldığında;
Hesaptan adımıza çeşitli tweetler atılabiliyor,
Alakasız tweetler retweet ediliyor,
Takipçilerimiz ve takip ettiğimiz hesapların sayısı
azalabiliyor,
Hesabımız ele geçirilebiliyor.
Bu tarz problemlerle karşılaşmamak için;
Tanımadığımız uygulamalara kesinlikle onay vermiyoruz,
Hesabımızda olağan dışı bir etkinlik farkettiğimiz anda
şifremizi değiştiriyoruz,
Twitter hesabımıza erişimi olan uygulamaları gözden

geçirmek için
şu bağlantıyı
Ziyaret ediyoruz
kaldırıyoruz.

ve

tanımadığımız

uygulamaların

onayını

Takipçilerinizi bunaltmayın!
Her gün bir çok kullanıcıyı takip ediyoruz.
Kullanıcılarla etkileşime geçmeyi seviyoruz.
Ancak bunu yaparken,
bunaltmayın.

takipçilerinizi

gereksiz

yere

Zira, kendisine Mention atan yalnız siz değilsiniz.

Her şeyinizi
değilsiniz

paylaşmak

zorunda

Öyle tweetler okuyorum ki, öyle garip paylaşımlara denk
geliyorum ki, ağzım bir karış açık kalıyor.
Gerekli gereksiz bir çok paylaşım yapılıyor.
Yediği yemekten tutun da, içtiği çaya kadar… Bu tarz gereksiz
paylaşımlar, takipçi sayınızın düşmesine ve Sosyal mecradaki
ciddiyetinizin azalmasına neden olacaktır.

Facebook
Facebook
Yaklaşık 2 milyar kullanıcısıyla,En kalabalık sosyal ağ olarak
varlığını sürdürüyor.
Eh, o kadar fazla bir kullanıcı kitlesine sahip olan
Facebook’ta, yapılan hatalar da bir o kadar fazla oluyor.

Facebook kullanırken
yapıyoruz?

neleri

yanlış

Gerekli gereksiz bir çok şeyi paylaşıyoruz,
Başkalarını ilgilendirmeyen konular hakkında detaylı
bilgiler veriyoruz,
Sırf arkadaş sayımız artsın diye, tanıdık olsun olmasın
herkesi eklemeye çalışıyoruz,
Arkadaş listemizi kontrol edip, sırf ortak
arkadaşlarımız var diye tanımadığımız halde insanlara
arkadaşlık isteği gönderiyoruz,
Yediğimizi
içtiğimizi
paylaşarak,

insanların

psikolojilerini olumsuz etkiliyoruz,
Senin yediğini, bir başkası yiyemiyor

diye

hiç

düşünmüyoruz,
Bir gönderi paylaşırken, karşımızdakini etiketleyerek,
onu rahatsız ettiğimizi hiç düşünmüyoruz,
İnsanların rızalarını almadan, onları çeşitli gruplara
ekleyip rahatsız ediyoruz.
Bu hataları çoğaltmak mümkün.
Yazıyı, Sadec Twitter ve Facebook ile sınırlı tuttuğuma
bakmayın, bu iki sosyal ağda yapılan bir çok hata, diğer
ağlarda da sıkça yapılıyor.
Bu iki sosyal ağdaki hataları yapmazsak,
mecralarda da çok rahat ederiz.

diğer

sosyal

Zira, yapılan hatalar, bir çok mecrada hemen hemen aynı.
Umarım, sosyal medya konusundaki bilincimiz artar ve bu ağları
amacına uygun bir biçimde kullanmayı başarabiliriz.

