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Özet
Günümüzün dinamik ortam›nda halkla iliflkiler çal›flmalar› aç›s›ndan
yeni ve önemli bir iletiflim arac› olan internet, gerek kamu kurulufllar›nda
gerekse özel sektör kurulufllar›nda yayg›n ve etkin biçimde kullan›lmaya
bafllanm›flt›r. Kurumlar elektronik ortamda hedef kitleleriyle daha yak›n,
etkin, etkileflimli, karfl›l›kl› yarar sa¤layan iliflkiler kurup gelifltirebilmektedirler. Kurumsal web sitelerini en do¤ru biçimde kullanan kurumlar olumlu
bir alg›lama yaratmakta ve rekabetçi ortamda öne ç›kmay› baflarmaktad›rlar.
Halka en yak›n kamu kurulufllar› olan belediyeler de, vatandafla ça¤dafl
hizmetler götürebilmek için elektronik ortamdan yararlanarak çal›flmalar›n› ebelediyecilik uygulamalar›na dönüfltürmüfllerdir. Belediyelerin elektronik
ortamda hizmet sunabilmesi için 24 saat kullan›ma aç›k ifllevsel bir web
sayfas›na ihtiyaç vard›r. Web sitesi kamuoyunu bilgilendirmenin yan› s›ra
e¤itmek ve bilinçlendirmek amac›yla da kullan›labilmektedir.
Bu çal›flmada, iki metropol kentin belediyesi olan ‹stanbul ve Londra
Büyükflehir Belediyelerinin kurumsal web sitelerinin karfl›laflt›rmal› olarak
incelenmesi amaçlanm›flt›r. Kurumsal web sitesinin ana sayfas›,kullan›c›ya
ilk izlenimini verir ve ilk enformasyon kayna¤› olarak önemli bir role sahiptir.
‹ncelemede iki web sitesinin yaln›zca ana sayfalar› karfl›laflt›r›lm›fl ve
inceleme konusu ‘bir enformasyon kayna¤› olarak web sitesinin tasar›m
boyutu’ ile s›n›rland›r›lm›flt›r. Bu incelemede; iki farkl› sitenin birbirleriyle
benzerlikleri, farkl›l›klar› ve web sitesi tasar›m› yönünden ölçütlere
uygunlu¤u belirlenmek istenmifltir.
anahtar kelimeler: e-belediye, internet, kurumsal web sitesi
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Résumé
Dans l’ambiance dynamique de nos jours, du point de vue des travaux de
relations publiques, l’internet, étant un nouveau et important moyen de
communication, est commencé à être utilisé d’une façon répandue et efficace
dans des associations privées et publiques. Les associations peuvent établir et
développer des relations plus proches, plus efficaces, plus interactives et
mutuelles avec leurs contactes. Les associations qui utilisent dans le meilleur
sens leurs sites internet créent une perception positive et réussissent de se
positionner en avant dans le milieu concurrentiel. Les municipalités, étant les
associations les plus proches au public, ont transformé leurs travaux en
applications de e-municipalité en se bénéficiant du milieu électronique afin de
mettre en oeuvre des services moderne aux compatriotes.
On a besoin d’un site internet fonctionnel et disponible 24h sur 24 pour
que les municipalités puissent offrir une service dans le milieu électronique. A
part informer les gens, internet peut également être utilisé pour former et
augmenter le niveau de conscience du peuple.
Le but de cet ouvrage est d’analyser par un approche comparatif des sites
officielles d’internet des municipalités d’‹stanbul et de Londres, étant deux
municipalités de métropole.
La page d’accueil d’un site internet officiel donne la première impression
à l’utilisateur et possède une rôle importante étant la première source
d’information. Dans l’analyse, seulement les pages d’accueil des deux sites
internet ont été comparées et le sujet d’analyse est limité dans le cadre de
conception du site internet qui est une source d’information. Dans cet analyse,
le but est de préciser les ressemblances, les différences et la compatibilité aux
critères au niveau de conception des deux sites.
mots-clés : e-municipilatié, internet, site internet officiel

Abstract
In today’s dynamic environment, both public and private sector
organizations have long been using Internet as a new and effective public
relations communication channel. Organizations have opportunity to build and
maintain more close, effective and interactive relationships in electronic
medium with their different key publics. Municipalities are, among parts of
public administration, the closest link between citizens and public
administration, are specifically oriented to local affairs. As the literature
suggests, e-municipality applications constitute a positive relationship between
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population and e-government capacity at the local level. Consequently in order
to serve effectively on the cyber area, municipalities need a 24 hours open and
functional corporate web site, which can also be used to educate citizens
besides giving information to them.
This study examines and compares the corporate web sites of two large
municipalities, ‹stanbul and London. Main page of a corparate web site has a
major role as being the first information source and giving basic impression.
Accordingly, the study is limited to compare the design of main pages of those
municipalities as an information source. The main similarities and differences
and accordance to the web site design criteria are found out and discussed in
the end.
keywords: e-municipality, internet, corporate web site
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Girifl
Enformasyon teknolojisinin zamanla iletiflim teknolojisiyle olan
yak›nlaflmas› ve bunun günümüzdeki en popüler uygulamalar›ndan birini
oluflturan internet uygulamalar› sayesinde belediyelerin pek çok farkl› sosyal
paydaflla enformasyon paylafl›m› ve etkileflim olana¤› mümkün olmufltur.
‹nternet; bilgisayar a¤lar›n›n birbiriyle iletiflime geçti¤i gerçek, fiziksel ortamdan
farkl› sanal bir ortamd›r. Teknik yönden bak›ld›¤›nda internet, enformasyon ve
iletiflim teknolojilerinin dayand›¤› elektronik bir ortamd›r.
Daha teknik bir ifadeyle, paket anahtarlama yoluyla verileri transfer eden
dünya çap›nda kamuya aç›k bir eriflimi olan birbiriyle ba¤lant›l› bir seri bilgisayar
a¤lar›d›r. ‹nternet, elektronik posta, çevrimiçi sohbet, dosya aktar›m› ve ‘world
wide web’in bar›nd›rd›¤› birbiriyle ba¤lant›l› web sayfalar› ve di¤er belgeleri
kapsayan çeflitli enformasyon ve hizmetlerin sa¤lanmas›d›r. ‹nternet kavram›yla
ad› s›k s›k geçen ve ‘world wide web’ teriminin k›salt›lm›fl› olarak kullan›lan ‘web
ortam›’ terimi ile‘web sitesi’ terimi ise internet yoluyla eriflimin sa¤land›¤›
birbiriyle ba¤lant›l› ‘hipertekst (hypertext)’ belgelerin oluflturdu¤u bir
enformasyon ve iletiflim sistemidir. (Bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/World_
Wide_Web). Baflka bir deyiflle, internet web ortam›n› do¤urmufl, web siteleri de
web ortam›nda bir web taray›c› ile ulafl›labilen enformasyon kayna¤› olarak
ortaya ç›km›fllard›r. Bir web sitesi, belli bir kayna¤a ait çok say›da enformasyonu
bar›nd›ran web sayfalar›ndan oluflmaktad›r. Bu web sayfalar›na eriflmek için
internet kanal›n› kullanarak web ortam›na eriflen ve istedi¤i web sayfas›n›
bulmay› hedefleyen bir web kullan›c›s› çevrimiçi (online) konumda olmak
zorundad›r. Di¤er bir deyiflle, bir bilgisayar›n, kablolu ya da kablosuz
telekominikasyon hatt›n› kullanarak internet ortam›na girifl yapmas› çevrimiçi
olarak adland›r›l›r.
Enformasyon ve iletiflim teknolojileri ça¤›n›n yafland›¤› bugün, yaflam›n
her alan›na giren internet, 2000’li y›llarla birlikte neredeyse en etkili iletiflim kanal›
olarak genifl kitleler taraf›ndan kullan›lmaya bafllanm›flt›r. ‹nternet, en kolay ve
h›zl› biçimde enformasyona ulaflmay› sa¤layan kanal oldu¤u kadar, ayn› zamanda
e¤itim, ticaret, özel ya da kamusal hizmet sunma ve e¤lence gibi pek çok
etkinli¤in gerçekleflmesine olanak tan›makta, bireyler ve kültür aras›nda
yak›nlaflma ve bütünleflme sa¤lamaktad›r.
Sanal ortamda depolanm›fl enformasyon, veri ve belgelere en k›sa sürede
ulaflmay› sa¤layan ve bunu yaparken de etkileflim yaratan özelli¤i nedeniyle web
ortam› ve web siteleri zamana ve mekâna ba¤l› olmadan her türden kurum ve
kuruluflun, kurumsal iletiflim hedeflerine ulaflmas›nda vazgeçilmez bir yol
olmufltur. Uluslararas› ticari kurulufllar, medya, üniversiteler, siyasi partiler, yerel
yönetimler, sanatç›lar, sivil toplum örgütleri gibi pek çok farkl› sektör, çeflitli
kamulara internet kanal›yla h›zl› enformasyon göndererek zaman kazanmakta,
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dünya ile entegre olma imkân› bulmaktad›rlar. Web siteleri ise internet kanal›yla
sanal ortamda kendi kap›lar›na gelen ziyaretçilerle etkileflimli (interaktif) nitelikte
temas kurmaktad›rlar. Bu nedenle kitle iletiflim araçlar›ndan farkl›laflan internet
ve web ortamlar› özellikle bu aç›dan halkla iliflkiler uygulay›c›lar› için de yeni
aç›l›mlar getirmifltir. Ayr›ca, tüm dünyada internet kullan›m› h›zla artmas›yla
birlikte, bu art›fl bir ülkenin geliflmifllik ve ça¤dafll›k düzeyini ortaya koyan bir
gösterge durumuna gelmifltir. ‹nternet, bilgisayar ve enformasyon
teknolojilerinin kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› ve devlet yönetiminin yeniden
yap›lanmas› gibi kamu yönetimi anlay›fl›nda da önemli de¤iflikliklere neden
olmufltur.
Literatürün Gözden Geçirilmesi
Çal›flman›n bu bölümünde, enformasyon ve iletiflim teknolojisi literatürü
ile halkla iliflkiler literatürünün gözden geçirilmesi ve konumuzu oluflturan
temalar ve kavramlar ele al›nmaktad›r. Ayr›ca, son bölümdeki iki web sitesinin
ana sayfalar›n›n karfl›laflt›rmal› incelemesi amac›yla kullan›labilecek ölçütleri
belirlemek için saptamalar yap›lmaktad›r. Kazanc› taraf›ndan belirtildi¤i gibi hem
halkla iliflkiler uygulamas›, hem de bir araç olarak karfl›m›za ç›kan internet ayn›
zamanda yeni ça¤›n halkla iliflkiler uygulamalar›nda temel enstrümanlardan biri
olarak ilk s›ralarda yer alacakt›r. Çünkü, zaman›n iyi kullan›lmas›n› sa¤layarak ve
insanlarla birebir iliflkiyle son derece ekonomik koflullarda tüm dünyaya an›nda
seslenme olana¤›n› sunmaktad›r (2002:277). Halkla iliflkiler çal›flmalar›na ve
dolay›s›yla kurulufllara kesintisiz bir iletiflim, an›nda müdahale olana¤›, global bir
iletiflim a¤›, hedef kitle hakk›nda bilgi edinme, çift yönlü iletiflim kurma ve daha
az maliyet yoluyla önemli avantajlar sa¤layan internet (Ülger, 2004:205-206),
kamu hizmeti veren çeflitli kurulufllar›n y›llard›r flikayetçi olduklar› bu tür sorunlar›
en az›ndan internet kullan›c›lar› yönünden çözümleyebilir niteliktedir.
‹nternet ve Kurumsal Web Sitelerinin Yayg›nlaflmas›
‹nternet sayesinde ortaya ç›kan birçok ba¤lant›l› uygulama ve kavram söz
konusudur. ‹nternet zemininde önemli bir kurumsal iletiflim kanal› olarak
kullan›lan world wide web, 1989 y›l›nda CERN (the European Organization for
Nuclear Research)’den Tim Berners-Lee taraf›ndan gelifltirilmifl, 1990 y›l›nda bu
projeye kat›lan Robert Cailliau’nun deste¤iyle uygulamaya geçirilmifltir
(http://info.cern.ch/, Seitel, 2001:298).
Bilgisayarlar aras›nda elektronik bir ortamda veri al›flveriflini sa¤layan
internet zamanla hem elektronik ticaret (e-ticaret), hem kurumsal iletiflim amaçl›
kullan›l›r hale gelmifltir. Son y›llarda yap›lan araflt›rmalar, internetin iletiflim
uzmanlar›na sundu¤u f›rsatlar› ve onu geleneksel halkla iliflkiler ortamlar› ve
kanallar›ndan farkl›laflt›ran en önemli özelliklerini ortaya koymaktad›r (Ashcroft
2001, Cooley 1999, Aydede 2001, Holtz 1999, Kohl 2000, Levine 2004). Kaynak
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ve zaman tasarrufu sa¤lamas›, herhangi bir konuyla ilgili genifl detayl› bilgiye
ulaflma imkân› vermesi, etkileflimli ortam sunarak hedef kamularla birebir iliflki
kurma olana¤› yaratmas›, grup iletiflimi aç›s›ndan ideal bir forum sa¤lamas›,
marka ba¤›ml›l›¤› yaratabilmesi, kifliye özel f›rsatlar sunmas›, her tür araflt›rma
için kolayl›k sa¤lamas›, iletiflim etkinliklerini daha k›sa sürede ölçümlemeyi
olanakl› k›lmas›, verimlili¤i, üretimi ve gündem yönetimini gelifltirmeye de
yard›mc› olan uygulamalara olanak yaratan internet, kurum ve kurulufllar›n ifl
görme biçimlerini büyük oranda de¤ifltirmifltir.
Yönetsel karar alma mekanizmas› içinde yer alan halkla iliflkiler faaliyetleri
için öncelikle gerekli olan araflt›rma ve bilgi toplama çal›flmalar› internet ortam›nda
daha h›zl› ve kolay yap›labilmektedir. Hedef gruplar ve tüketici profilini belirleme
ve de¤erlendirme, çeflitli kamu gruplar›yla karfl›l›kl› etkileflim yaratan interaktif
iletiflim kurma konusunda ‹nternet ya da sanal ortam, halkla iliflkilere büyük
avantaj sa¤lamaktad›r. Halkla iliflkiler çal›flmalar› böylece internet ortam›nda
kendisi için gerekli olan tan›ma ifllevini gerçeklefltirebilmekte, ayn› zamanda
kurumsal web sitesi arac›l›¤› ile kurum ve kuruluflun tan›t›m›n› yapmaktad›r.
Daha önceleri gündem belirleme olana¤›na sahip olan kurum ve kurulufllar
art›k bu f›rsat› müflteri ya da vatandafl ile paylaflmaktad›r. ‹nternet ortamda gerek
kendi web sitesini kurarak, gerekse forumlar ve bloglar arac›l›¤› ile görüfllerini
ortaya koyabilen bireyler, gündem belirleme ya da de¤ifltirme olana¤› elde
etmektedirler. Yaz›l› medyada tüm okuyucuya ayn› enformasyon iletilirken,
internet ortam›nda birey kendi merak›, ihtiyac› ve iste¤i do¤rultusunda mesaj
seçmektedir. Dolay›s›yla karfl›l›kl› iliflki kurma imkân› sa¤layan etkileflimli iletiflim
günümüzün kaç›n›lmaz modeli olmufltur. Bu yeni modelden halkla iliflkiler alan›
da etkilenmifl, internet ortam›nda hedef kitlelere yönelik olarak gerçeklefltirilen
iletiflim çal›flmalar› önem kazanm›flt›r. Giderek artan bir flekilde belediye
yönetimlerinin ‘enformasyon ve iletiflim’ teknolojilerini kullanarak önemli
avantajlar sa¤lamaya çal›flt›klar› görülmektedir. ‹nternet, kurumsal web sitesi gibi
yayg›n enformasyon ve iletiflim teknolojisi uygulamalar› kamusal nitelikte
hizmetler veren belediyelerin gerek hizmet üretme sürecini gerek bunlar›n
vatandafllara ulaflt›r›lmas› sürecini etkilemifl ve de¤ifltirmeye bafllam›flt›r.
Bir ‹letiflim Arac› Olarak Kurumsal Web Sitelerinin Halkla ‹liflkiler
Sürecinde Kullan›lmas›
Yeni iletiflim teknolojileri , iletiflimde kullan›lan mesajlar›n üretimi, da¤›t›m›,
teflhiri ve depolanmas› bak›m›ndan daha etkili ve verimli yollar sa¤layarak halkla
iliflkilerin çal›flma yöntemlerinde keskin de¤iflimler yaratm›flt›r. Cutlip vd.’e göre
internet, iletiflim devriminin en önemli avantaj›n› temsil etmektedir. Dijital dünya,
organizasyonlar›n hem kurum içi iletiflimini, hem de kurum d›fl› farkl› kamularla
olan iletiflimlerini de¤ifltirmifltir (1999:285).
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‹nternet ortam›ndan faydalanarak ve buna dayal› web ortam› olarak
özellefltirilen bir uygulamayla kendine ait bir dizi enformasyonu sa¤layan
kaynaklar web sitesi olarak bilinmektedirler. Karfl›l›kl› etkileflim sa¤layan bu
ortamdan özellikle medya ile iliflkiler aç›s›ndan da azami fayda sa¤lamak
mümkündür. Bas›n bülten ve bildirileri, bas›n kokteyl davetiyeleri, yeni ürün ya
da hizmet duyurular›, y›ll›k finansal raporlar, konuflma ve makaleler, sergi, özel
etkinlik, yar›flma ve ödül töreni duyurular›, kurum broflür ya da kataloglar› gibi
tüm yaz›l› ve bas›l› araçlar web sitesinde yer almaktad›rlar. Bütün bu yönleriyle
kurumsal web siteleri geleneksel halkla iliflkiler ortam ve araçlar›na alternatif
oluflturdu¤u kadar, bu ortamlar›n etkisini destekleyen ve artt›ran bir özellik de
tafl›maktad›r. Öte yandan, kriz dönemlerinde kurum ve kurulufllar›n kendilerini
daha rahat ifade etmelerine, gerekli aç›klamalar› hedef kitlelerine h›zla
yapabilmelerine de olanak sa¤lamaktad›r. Sanayi ça¤›ndan enformasyon
toplumuna geçiflin ard›ndan internet ve web ortam›n›n kullan›lmaya
bafllanmas›yla dünyada say›s›z mesaj, büyük kitlelere büyük bir h›zla iletilmekte,
elektronik posta gruplar› ve forumlar sayesinde ise iletiflimin niteli¤i ve tarz›
de¤iflmektedir.
Web sitesi bir kurumun iletiflim programlar›n›n en ucuz ve en etkili
elemanlar›ndan birisidir. Hedef kamularla etkili ve verimli iliflki kurabilmek için
sitenin bu kitleleri cezbedecek özellikler içermesi ne kadar önemliyse, gereksiz
enformasyona yer verilmemesi de o kadar önemlidir. Sitede kamulara aç›k olarak
sunulan enformasyonun istenmedik biçimde kullan›labilece¤i düflünülecek
olursa, sitede yer almas› gereken bilgilerin stratejik önem tafl›d›¤› ortaya
ç›kmaktad›r (Beard, 2001:47).
Kotler ve Lee’nin belirtti¤i gibi internet kamu sektörünün kurulufllar›nca
yayg›n olarak bir iletiflim kanal› olarak kullan›lmaktad›r, dolay›s›yla kamuya
enformasyon sa¤lanan bir ortamd›r. Di¤er yandan, e¤er pazarlama terminolojisi
ile düflünülecek olursa bu ortam ayn› zamanda bir ‘da¤›t›m kanal›’ olarak da ifllev
üstlenebilmektedir; yani vatandafllar›n kurulufltan hizmet ald›klar›, ifllemler
yapt›klar›, hatta bazen sat›n alma ifllemi yapt›klar› bir noktad›r (2007:129). Özetle
belirtmek gerekirse, internet ve web ortam› iki ifllev üstlenebilmektedir: bir
iletiflim kanal› ve da¤›t›m kanal› olmak görevleri.
Özellikle kamu kurum ve kurulufllar›nda halkla iliflkiler çal›flmalar›nda bir
iletiflim kanal›/arac› olarak internet ve web ortamlar›n›n önemi Türkiye’de de
benimsenmifltir. Bu olanak kamuyu bilgilendirmenin yan› s›ra e¤itmek ve
bilinçlendirmek amac›yla da kullan›labilmektedir. Gerek kurum içi halkla iliflkiler
kapsam›nda çal›flanlar›n hizmet içi e¤itimleri, gerekse e-devlet uygulamalar›
aç›s›ndan kamuoyunun çevrimiçi olarak e¤itilmesi olanakl›d›r.
Haber bültenleri, kurumsal broflürler, ilanlar gibi tüm yaz›l› iletiflim
uygulamalar› kurumsal web sitesine tafl›nabilmekte, kurumsal video film
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yay›nlanabilmekte ve bu durum enformasyonun da¤›t›m›n› gelifltirmede
belediyelere önemli katk› sa¤lamaktad›r. Newsom ve vd’lerinin ifadesiyle medya
olarak karfl›m›za ç›kan internet, orta genifllikte bir izlerkitleye (audience) hitap
etmekte, hedef kitleye eriflimde orta düzeyden yüksek düzeye kadar de¤iflen
aral›kta etkili olmakta, genifl ölçüde enformasyon bar›nd›rabilmekte, yine ayn›
flekilde yüksek bir düzeyde kifliye yönelik uygulama olana¤› vermekte, h›zl› bir
flekilde uygulamaya sokulabilmekte, mesajlar›n yüksek düzeyde kontrol alt›nda
tutulabildi¤i, uzun ömürlü, yüksek bir etkileflime sahiptir. Di¤er yandan, hedef
kitleye ulaflmak bak›m›ndan orta düzeyde bir eriflim maliyeti, al›flverifl deneyimi
sunma yönünden de orta ile yüksek düzey aras›nda de¤iflim göstermektedir
(Hutton vd.den aktaran Newsom vd., 2004: 231). Halkla ‹liflkiler çal›flmalar›nda
internet ve web sitesi kullan›m› neredeyse engel tan›maz bir flekilde
yayg›nlaflm›flt›r. En büyük ticari flirketlerden en küçük kâr amaçs›z kurulufllara
kadar büyük oranda kendi web sitelerine sahiptirler. Böylece, kurumsal web
sitesi kuruluflun kendi hedef kitlesine görünen ilk yüzü olmaktad›r. Halkla ‹liflkiler
bölümlerinde çal›flan internet ve web uzmanlar› da çok büyük ölçüde artm›flt›r
(Seitel, 2001:299).
E-Devlet, E-Belediye Kavramlar›n›n Geliflimi ve Belediyelerde
Kurumsal Web Sitesi Kullan›m›n›n Yayg›nlaflmas›
Di¤er yandan, Kotler ve Lee’nin ifade etti¤i ‘da¤›t›m kanal›’ rolünü
üstlenen internet ve web ortamlar›n›n kamu kurulufllar›n›n hizmetlerini verimli ve
etkili hale getirmesindeki önemini ön plana ç›karan yaklafl›m da kendine bir yer
bulmufltur. Kamu yönetimi günümüzde artan ihtiyaçlara daha h›zl› ve daha az
maliyetle cevap verilebilmek için interneti ve onun sa¤lad›¤› elektronik ortam› en
etkin biçimde kullanmaktad›r. Günlük yaflam›m›za girmifl olan "e-devlet" olarak
ifade edilen elektronik devlet terimi; temel olarak kamuya hizmet verilen
alanlarda enformasyon ve iletiflim teknolojilerinin kullan›lmas› yoluyla daha
fleffaf, vatandafla daha yak›n, daha ucuz ve daha iyi çal›flan bir idari yap›y› temsil
etmektedir. Bir baflka ifadeyle e-devlet terimi, kamu yönetimindeki yenilikler ve
modernleflme çabalar› için uygulanan çeflitli çal›flmalar ve teflebbüsler için
kullan›lmaktad›r. Her gün karfl›m›za ç›kan e-devlet uygulamalar›, çeflitli kamularla
devletin elektronik ortamda birebir iletiflim kurmas›na olanak sa¤lamaktad›r.
Halk›n kamu hizmetlerine ve kendisine gerekli olan enformasyona kolayl›kla
eriflebilmesi ile devlet de vatandafla karfl› olan sorumluluklar›n› daha iyi yerine
getirmesini sa¤lamakta ve bu durum kurumsal alg›lamada olumlu etki
yaratmaktad›r.
Bir tan›ma göre ise e-devlet, kamu yönetiminin daha çok vatandafl
merkezli bir yap›ya kavuflturulmas›d›r. Baflta bilgisayarlar gibi bilgi teknolojisi
araçlar› ve internet gibi iletiflim teknolojisi araçlar›, k›saca teknoloji, bu çabada
kullan›lan sadece birer araçt›rlar (Aktafl, 2004). Genel olarak internet ortam›n›n en
h›zl› geliflen alanlardan birisi de e-devlet uygulamalar›d›r. Bu kavram
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çerçevesinde uygulamaya konulan çal›flmalar aras›nda kurumsal web sitesini
devreye sokmak da vard›r. E-devlet uygulamas› her ülkenin yönetim yap›s›na
göre mevcut merkezi yönetim kurulufllar› ve/veya yerel yönetim kurulufllar›n›
kapsamaktad›r.
Dünyada bir çok vatandafl pek çok farkl› ihtiyaç ve amaçlar için oldu¤u
kadar en çok, resmi devlet ifllemlerini gerçeklefltirmek, sa¤l›k konusunda
enformasyon almak, turizm amaçl› bilgi edinmek, resmi istatistik sonuçlar›n›
görmek gibi konular için devlet kurumlar›n›n web sitelerini ziyaret etmektedirler.
Örne¤in, 2003 y›l›nda ABD’de yap›lan bir araflt›rmaya göre, araflt›rmaya kat›lan
vatandafllar›n % 59’u her gün bir yerel yönetimin web sitesine çeflitli ihtiyaçlar›
ve sorunlar›na çözüm aramak için girdiklerini söylemifllerdir (Hart-Teeter 2003).
Enformasyon toplumunun kent yaflam› da kendi içinde kurallar›n›
oluflturmufltur. Bireyler genel olarak yerel yönetimler, özellikle de belediye
yönetimleri üzerinde planl› ve programl› faaliyetlerin yürütülmesi konusunda
bask› oluflturmaktad›rlar. E-devlet uygulamalar›n›n getirdi¤i fleffafl›k,
enformasyona eriflimde yarat›lan kolayl›klar, belediye yönetim ve hizmetlerinden
de beklenmektedir. Böylece e-belediye kavram› da elektronik devlet
uygulamalar› içinde kendine ait alan› kastetmek üzere ortaya ç›km›flt›r.
Enformasyon ça¤›n›n gerektirdi¤i kent yaflam›na uygun planl› ve programl›
faaliyetler konusunda kifli ve kurumlar›n yerel yönetimlerden beklentileri sürekli
artmaktad›r. Bu ba¤lamda sürekli geliflen biliflim teknolojileri, tüm yerel yönetim
kurulufllar›n›n daha etkin, verimli ve çok yönlü hizmetler sunabilmeleri için çeflitli
olanaklar sunmakta, problemlere uygun çözümler getirmektedirler.
‹nternetin di¤er uygulamalar› ile birlikte kurumsal web sitesi yönetimi bir
arada kullan›larak gerek iletiflim kanal›, gerek da¤›t›m kanal› olma ifllevi
birbirlerine yak›nlaflt›r›lm›fllard›r. Asl›nda ticari sektörde oldu¤u gibi halk›n en çok
iliflkide bulundu¤u belediyeler de hizmet kalitesini, verimini ve h›z›n› artt›rmak
amac›yla enformasyon teknolojilerini yo¤un biçimde kullanmaya bafllam›fllard›r.
Vatandafl›n kat›l›mc› oldu¤u, karfl›l›kl› uzlaflmaya ve bilgiye dayal› bir sistem, yerel
yönetimlerin itibar›n› olumlu etkilemekte, siyasal oy kapasitelerini
yükseltmektedir. Gerek merkezi idarenin, gerek yerel yönetim kurulufllar›n›n
zaman içinde karfl› karfl›ya kald›¤› bir di¤er geliflme de internet ortam›nda
sa¤lanan seçim d›fl› kat›l›mc› demokrasi taleplerinin geliflmesi ve çeflitli
uygulamalar›n›n görülmeye bafllamas›d›r. Bu geliflme, e-demokrasi ad›yla ifade
edilmekte ve e-devlet kavram›n›n içinde bar›nd›rd›¤› iki temel nitelikten biri olan
etkili hizmet anlay›fl›ndan ayr› olarak vatandafl›n kat›l›m› anlay›fl›n› temsil
etmektedir.
Belediyelerde internetin ve web ortam›n›n kullan›lmas›, halkla iliflkiler
çal›flmalar› aç›s›ndan hiç flüphesiz art›k bir gereklilik haline dönüflmüfltür. Öyle ki,
art›k vatandafllar belediye ile olan ifllemlerini elektronik ortamda geçmiflin klasik
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yollar›na göre kolayca gerçeklefltirebilmekte, yine kendisini ilgilendiren konularda
belediyenin web sitesinden bilgi alabilmekte, internetin etkileflimli özelli¤i
sayesinde belediye ile karfl›l›kl› etkileflim içine girmektedirler.
Belediyelerin internet ve web sitesi kullan›m›yla vatandafllarla paylaflt›¤›
belge ve enformasyonun yan› s›ra bir çok interaktif ifllem olana¤› bulundu¤u
bilinmektedir. Tüm bu ifllemler ve hizmetlerin kamusal hizmet niteli¤i tafl›mas›
nedeniyle hem yüksek güvenilirlik, hem yüksek kalitede olmas› gerekmektedir.
Web siteleri üzerinden sa¤lanan bu hizmetlerin belediyelere uzun vadede
maliyet düflürücü etki yaratmas› beklenmektedir. Web sitelerinin tasarlanmas›
ve hizmete sokulmas›nda öncülük eden ticari sektörün müflteri odakl›l›k
anlay›fl›n›n belediyelerin web sitesi anlay›fl›na bafllang›çta etki etmedi¤i fakat
ikinci kuflak web sitelerinde belediye-vatandafl etkileflimine kap› araland›¤›
görülmektedir. Enformasyon ve iletiflim teknolojilerinin sa¤layabildi¤i en önemli
avantaj tüm kamu sektörü kurumlar›n›n birbirleriyle ve sosyal paydafllar›yla bir
flebeke/a¤ oluflturabilmeleridir. Ancak bu tür bir modelin henüz görülmedi¤i
söylenebilir. Nitekim genellikle dünyadaki örneklerinde görüldü¤ü gibi Türkiye’de
de belediyeler tek bafllar›na kurumsal web sitesi yay›n› yapmakta, küçük çapl›
bile olsa ilgili bir flebeke oluflturmamaktad›rlar. Gerçekten de kamu sektöründe
e-devlet kavram› ortaya at›ld›ktan sonra genel anlay›fla göre kamu kurulufllar›n›n
internet üzerinden web sitesi arac›l›¤›yla hizmet vermeye bafllamas› yeterli
say›lm›flt›r. Böylece belgelere, enformasyona ve veri taban› kay›tlar›na
vatandafl›n d›flar›dan eriflimi sa¤lanm›flt›r. Bu ifllem günün yirmi dört saati
yap›labilmektedir. Kimi ifllemler ve hizmetler etkileflimlidir. Kamu hizmeti
sa¤laman›n yeni arac› olarak oldukça önem tafl›maktad›rlar.
Dünyada kamu sektörünün enformasyon ve iletiflim teknolojilerine
yöneliflinin ard›ndaki önemli etkenlerin bafl›nda kurumsal harcama/giderlerin
düflürülmesi ve eldeki yetersiz kaynaklar›n kullan›m›nda ekonomik bir çözüm
getirmesi beklentisi bulunmaktad›r. Geçmiflte bireysel enformasyon amac›
do¤rultusunda baflvurulan web ortamlar›n›n günümüzde kollektif bir kat›l›mc›l›¤a
yönelebildi¤i görülmektedir. Özellikle belediye yönetimlerinin e-devlet ve bunun
tamalay›c›s› olarak e-demokrasi kavram› alt›nda hayata geçirmesi gereken bu tür
uygulamalar akademik çevrelerce s›k s›k dile getirilmektedir.
Belediye yönetimlerinin s›k s›k dile getirip flikayet ettikleri yüksek miktarda
hizmet talebine karfl›l›k yetersiz kaynaklara sahip olduklar› yak›nmalar›n›n önemli
bir k›sm›n›n internet ve web sitesi üzerinden yap›lan ifllemlerle azalt›labilece¤i
beklenmektedir. Bu uygulamalar belediye hizmetlerinin görülmesi s›ras›nda çok
daha uygun çal›flmak, vatandafl taleplerine yönelik olmak, maliyetleri düflürmek
ve geribildirimlerden yararlanmak amac›yla kullan›labilmektedir. ‹nternet ve web
sitesi belediyelerin vatandafllarla ilgilenme tarzlar›n›, ticari kurum ve kurulufllarla
iliflkilerini, di¤er kamu birimleriyle iliflkilerini, belediye içi yönetim süreçlerini ve
kendi çal›flanlar›yla etkileflim süreçlerini etkileyip de¤ifltirmeye bafllam›flt›r. Bir
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baflka geliflme de Avrupa Birli¤i’nin ‘eEurope 2000’ olarak adland›r›lan yenileflme
politikalar› kapsam›nda kimi ülkelerde hayata geçirilen ‘Eylem Planlar›’n›n yerel
yönetim kurulufllar›n› vatandafl-devlet etkilefliminde bir ön büro olarak
konumland›rm›fl olmalar›d›r.
Belediyelerin internet ve kurumsal web sitesi kullan›m› yoluyla çevrimiçi
kamu hizmetleri çerçevesinde ne yapabilecekleriyle ilgili potansiyeller flunlard›r
(Anselmi vd., 2002):
1. Enformasyon sa¤layan portallar›n kullan›ma sokulmas› – böylece
vatandafllar web sitesini kullanarak ücretsiz olarak ilgili enformasyonlar› elde
edebilmektedir.
2. Hizmet portallar›n›n kullan›ma sokulmas› – böylece kamu hizmetlerinin
vatandafla ulaflt›r›lmas›nda çevrimiçi yollar kullan›lmakta ve enformasyon
aktar›m›, hizmet taleplerinde etkileflim, al›flverifl ifllemleri bu flekilde
yürütülebilmektedir. Bu hizmet portallar› da dört kategoriye ayr›larak sunulabilmektedirler; vatandafllar için yap›lan hizmetler, giriflimciler ve ticari kurumlar için
verilen hizmetler, iflgörenler için verilen hizmetler ve sertifikaland›rma hizmetleri.
3. Kamu hizmetlerinin görülmesi ve vatandafllar›n kat›l›m›n›n artt›r›lmas›
için ‘yerel sivil a¤’ oluflturulmas› – böylece ayn› bölgede oturan ve ortak nitelikte
hizmet beklentisi bulunan vatandafllar›n birbiriyle iletiflime geçebilmesi,
ihtiyaçlar›n ve bunlar›n niteliklerinin belirlenebilmesi, belediyenin yönlendirici
dan›flmanl›¤›ndan yararlan›lmas› yoluyla vatandafl›n kendi içinde bir platform
oluflturulmas›n›n sa¤lanmas›.
4. Vatandafl-yönetim etkileflimi amaçl› e-posta platformu ve sanal tart›flma
forumlar› yürürlü¤e konmas› – böylece belediye ile vatandafllar›n her biri aras›nda
k›sa süre içinde sonuçlanabilen bir etkileflim süreci yarat›lmas›.
Bir e-devlet uygulamas› olarak belediye web sitelerine vatandafllar›n
duyaca¤› güven önemli bir meseledir. Genellikle vatandafllar›n kulland›klar› web
sitesi ortam›ndan memnun kalmalar›yla bafllad›¤› kabul edilen güven unsurunu
tamamlayan alt bileflenler de incelemeye al›nmaktad›rlar; web sitesindeki
ifllemlerde vatandafl odakl› bir bak›fl aç›s›, fleffafl›k ve etkileflimlilik üç temel öge
olarak ileri sürülmektedirler. Bu çerçevede yap›lan bir araflt›rman›n sonucuna
göre, vatandafllar›n kamu kurumlar›n›n web sitesini kullanmaya bafllamas› ad›m›
e¤er kulland›klar› web sitelerinden memnuniyetle sonuçlan›yorsa genel olarak edevlet anlay›fl›ndan da memnuniyet duyduklar› görülmektedir (Welch vd.,
2004:371-391). Araflt›rmac›lar›n ortaya koyduklar› bir nokta ise, vatandafllar›n
elektronik enformasyon edinme olanaklar› ve bu fikirden (baflka bir deyiflle
fleffafl›k uygulamas›) memnun olmalar›na karfl›l›k kulland›klar› bu web sitelerinin
etkileflimlili¤i ve bu ortamda yapt›klar› elektronik ifllemlerden baz›
memnuniyetsizlikler söz konusudur. Kamu kurumlar›n›n web sitelerini
kullananlar belki de kritik bir önem tafl›yan müflteri gibi görülmeyebilirler, fakat
onlar talepleri ve haklar› olan vatandafllard›r.
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Web sitelerinin kamu kurulufllar›nda kullan›ma sokulmas›, bu kurumlara
karfl› uzun bir süredir yükselen güven kayb› sorununa yan›t getirebilmektedir.
Özellikle vatandafl ile kamu aras›ndaki alg›sal mesafe, vatandaflla kamu
kurulufllar› aras›ndaki enformasyon edinme aç›¤› bu güven kayb›n›n temel
etkenlerinden gibi görünmektedir. Bu çerçeveden bak›larak baz› akademisyenler
e¤er enformasyon ve iletiflim teknolojileri uygun bir flekilde kullan›labilirlerse
taraflar aras›ndaki bu mesafe ve eksikli¤i giderebilir görüflündedirler (Welch vd.,
2004:371-372). ‹nternet ve internet üzerinden yürütülen web sitesi uygulamalar›
bu potansiyelin hayata geçirilmesi olarak belirtmektedirler. Ancak bu potansiyelin
kamu kurulufllar›nca kullan›m› s›ras›nda yöneltilen baz› elefltiriler bulunmaktad›r.
Vatandafllar›n kendilerinin dahil olmas› gereken kamusal meselelere ve hizmet
verme süreçlerine kat›l›m› için olanak bulunmas›na karfl›n, uygulamalar›n pek
az›nda bunlara yer verilmektedir (Welch vd., 2004:372). Bu da göstermektedir ki
internet ve web sitesi potansiyelinin a¤›rl›kl› olarak tek yönlü iletiflim ak›fl›
stratejisi kabul edilmifl, iki yönlülük kapasitesi söz konusu olmam›flt›r.
Rainey’in 1997’de yay›mlanm›fl olan araflt›rmas›na göre, vatandafllar
genellikle kamu kurulufllar›n›n performanslar› hakk›nda yanl›fl enformasyon ve
yarg›lara sahiptirler. Örne¤in, ABD’de birçok kifli Sosyal Güvenlik ‹daresi’nin
harcamalar›n›n devletin tüm idari harcamalar›n›n yar›s›n› oluflturdu¤una
inanmaktad›rlar. Oysa bu oran gerçekte %1.3’tür (Bkz. Welch, 2004:375).
Weber ve Murray’in yapm›fl oldu¤u bir tarama araflt›rmas›nda ortaya konuldu¤u
üzere elektronik demokrasi kavram› çerçevesinde iki temel soru günceldir:
“Çevrimiçi kullan›c›lar/kat›l›mc›lar kimlerdir, profilleri nedir?” ve “Vatandafllara
sunulan çevrimiçi olanaklar nelerdir, nereye kadar uzanmaktad›r?”
Araflt›rmac›lar›n ortaya koydu¤u sonuçlara göre yerel yönetimlerin vatandafllar
için enformasyon ve çevrimiçi hizmetler sa¤lamada oldukça yol alm›fl olduklar›
ve bunlar› ço¤unlukla baflar›l› bir flekilde yerine getirdikleri görülmektedir. Bunun
yan› s›ra, internet ve web sitesi kullan›m›n›n bir iletiflim ve etkileflim arac› olarak
tüm potansiyelinden yararlanmaktan ve haberdar olmaktan oldukça uzakt›rlar
(Bkz. Welch, 2004:375-376). Gerçek bir etkileflim ve iletiflim süreci için vatandaflbelediye aras›nda kat›l›mc› bir elektronik ortam sa¤lanmas› gerekmektedir.
Nitekim Stayaert bundan yoksun bir ortamda vatandafllar›n bir çeflit müflteriye
indirgenmifl olduklar›n›, asl›nda teknolojinin elinde bulunan potansiyelin göz ard›
edildi¤ini belirtmektedir (Bkz. Welch, 2004:376).
‹nternet üzerinden sa¤lanan uygulamalar çok k›sa bir süre içinde örgütsel
çapta iletiflimin esas araçlar›ndan biri halini alm›flt›r. Daha önce yap›lm›fl olan bir
çok inceleme, internetin ve kurumsal web sitelerinin halkla iliflkiler arac› olarak
önemini göstermifllerdir. Bunlar›n baz›lar› da kurumsal sorumluluklara ait iletiflim
faaliyetini sürdürmede kurumsal web sitelerinin artan bir öneme sahip oldu¤unu
belirtmektedirler (Bkz. Capriotti ve Moreno, 2007:84-91). ‹nternet ve web sitesi,
kuruluflun hedef gruplar›yla etkileflimli bir iliflki kurmas›na olanak tan›maktad›r.
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Halkla iliflkiler çal›flmalar›n›n bir parças› ve arac› olarak web sitesi
tasar›m›nda ve uygulamalar›nda iki temel biçim olufltu¤u görülmektedir. ‹lki, web
sitesinin bir enformasyon yayma arac› olarak görülmesi ve buna uygun biçimde
tasarlanmas›d›r. Di¤eri ise enformasyon yayma görevinin yan› s›ra kurulufl ile
hedef gruplar› aras›ndaki iliflki düzeyini gelifltiren karfl›l›kl› etkiye aç›k bir yap›da
tasarlanmas›d›r. Birinci biçimde etkileflim düzeyi oldukça düflüktür, tek yönlü
aktar›ma odaklanm›flt›r, as›l amaç kurumsal enformasyonun yay›lmas› ve
kullan›c›lar›n gözündeki imaj›n gelifltirilmesidir. ‹kinci biçimde ise etkileflim
derecesi yüksektir, iki yönlü iletiflim ak›fl›na odaklan›r ve böylece gerçek
iletiflimin kolaylaflt›r›lmas›n› amaçlar, etkileflim ve diyalog yoluyla taraflar
aras›ndaki iliflkiyi oluflturmak ve gelifltirmek istenir (Capriotti ve Moreno,
2007:85). Moon da (2002), kamuoyu ile yerel yönetimler aras›ndaki iliflkide edevlet uygulamalar›n›n kapasitesinin olumlu yönü üzerinde durmaktad›r.
Kurumsal Web Sitesinde Bulunmas› Gereken Temel Özellikler
Tüm dünya ile h›zl›, kolay ve ucuz iletiflim kurmay› sa¤layan elektronik
ortamda, kurum ve kurulufllar kendilerini kurumsal web siteleri arac›l›¤› ile
tan›tmaktad›rlar. Bir web sitesinin nas›l olmas› ve bu sitede hangi türden
enformasyonun yer almas› gerekti¤i konusu sektöre ve ihtiyaçlara göre
farkl›l›klar gösterse de, genel olarak bir web sitesinin hangi temel ö¤eleri
bar›nd›raca¤›na iliflkin ortak görüfller mevcuttur.
Yap›lan araflt›rmalara göre (Levine, 2000) kurumsal web sitesi;
• Görsel aç›dan çekici olmal›d›r.
• Kullan›lmas› kolay olmal›d›r.
• E¤lenceli olmal›d›r.
• ‹lgi çekebilmelidir.
• K›sa sürede indirilebilir olmal›d›r.
• Tüm hedef kitlelerin bekledikleri enformasyonu sa¤lamal›d›r.
• Etkileflim yaratmal›d›r.
• S›k güncellenmeli, gereken de¤ifliklikler yap›lmal›d›r.
• Verilen sözler tutulmal›d›r.
2003 y›l›nda 84 büyük dünya kentinin web sitelerinin incelendi¤i, dünyada
yap›lm›fl en kapsaml› e-belediyecilik araflt›rmas›n›n web sitesi de¤erlendirme
kriterleri 5 temel unsurdan oluflmaktad›r (New Jersey State University &
Sungkunkwan University, 2003). Bunlar;
• Güvenlik ve Gizlilik
• Kullan›fll›l›k
• ‹çerik
• Hizmetler
• Vatandafl kat›l›m›
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Moon (2002), e-devlet uygulama modellerini kategorize etmek amac›yla
kamu devlet kurumlar› için web sitesi de¤erlendirme kriterleri ortaya koymufltur.
Bu kriterler: enformasyon da¤›l›m›, çift yönlü iletiflim, hizmetler, bütünleflme ve
siyasi kat›l›m’dan oluflmaktad›r. Holzer ve Melitski (2003) ise bu kriterlere
"güvenlik" faktörünü eklemifllerdir.
Syracuse Üniversitesi’nden Dwyer ve arkadafllar›, 1999 y›l›nda ABD’de
belediyelerin web sitelerini incelemeye ald›klar› çal›flmalar›n›, 2002 y›l›nda gözden
geçirerek, belirledikleri de¤erlendirme kriterleri çerçevesinde olumlu yönde bir
de¤ifliklik olup olmad›¤›n› araflt›rm›fllard›r (Dwyer vd, 1999). Araflt›rmac›lar, bir
Belediyenin web sitesi de¤erlendirmesini 7 farkl› kategoride ele alm›fllard›r.
Bunlar;
• ‹çerik (Bütçe, toplant› ve hizmetlerle ilgili bilgiler, e-posta ile geri bildirim
sa¤lama, belli bir konuyla ilgilenen kifliye ulaflma bilgileri, belli bir konuyla ilgili
linkler)
• Sayfa Tasar›m› (Site konulara göre bafll›klar verilerek mi tasarlanm›fl?,
Belli bir enformasyona ulaflmak için düzenlenmifl link say›s› nedir?)
• Sayfa düzenlemesi (Sayfan›n genel olarak düzenlenme flekli [ilk bak›flta
görünüflü sade mi, yoksa karmafl›k m›], Grafik ve metinleri rahat görme ve
okuma olana¤›)
• Sayfan›n güncellenme s›kl›¤›
• Webmaster (Web sitesinden sorumlu kiflinin iletiflim bilgileri)
• Grafik ve linklerin çal›flma düzeni (Sitede grafikler kolay ve h›zl›
indirilebiliyor mu, linkler çal›fl›yor mu?)
• Arama motorlar›nda kay›t (Yahoo, ya da Google’a belediyenin ismini ya
da anahtar bir sözcük yazarak ilk t›klamada ulaflmak mümkün mü?)
Seitel da web sitesi yönetiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar› flöyle
belirtmektedir (2001:307):
• Süresi dolmufl link bulundurmamak
• ‹letiflim bilgileri ve yollar›n› aç›klamak, mümkün k›lmak
• Enformasyonun sayfaya gözün okuma yönü do¤rultusunda
yerlefltirilmesi
• Do¤ru renk kullan›m›
• Kullan›m kolayl›¤› sa¤lamak
• Sitenin var olufl amac›n› do¤ru saptamak
Bir iletiflim arac› olarak halkla iliflkiler amaçl› kurumsal web sitesinin
öncelikle enformasyon veren, etkileflime aç›k bir yap›s› olmal› ve sitenin
kullan›m›n› sa¤lamak için de görsel tasar›m› yönünden nitelikli k›l›narak çok yönlü
bir ‘kullan›c› dostu’ olmak zorundad›r. Çal›flmam›z›n kapsam› bak›m›ndan
belirtmek gerekirse, bir belediyenin sosyal paydafllar›na enformasyon ak›fl›n›
sa¤layacak web sitesinin tasar›m yönünden kullan›c› dostu olmas›, hem bu
ifllevini kolayl›kla yans›tmas›, hem estetik ve alg›sal yönden yeterli olmas›n›
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gerektirecektir (Bkz. Haig, 2000). Örne¤in renk körlü¤ü bulunanlar için k›rm›z› ve
yeflil kullanman›n isabetsizli¤i de en az›ndan görsel alg›lama nedeniyle göz
önünde bulundurulur (http://www.jessett.com/ web_sites/design/index.shtml).
Londra Büyükflehir Yönetimi ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Web
Sitelerinin Ana Sayfalar›n›n Karfl›laflt›rmal› ‹ncelenmesi
‹ki web sitesinin ana sayfalar› Haziran 2007 ve A¤ustos 2007’de on befler
günlük iki ayr› periyodla incelenmifltir. Bulgular tablo üzerinde gösterilmifl,
aç›klamalar› da ilgili yerde yap›lm›flt›r. ‹nceleme kurulufllar›n www.london.gov.uk
(LBY) ve www.ibb.gov.tr (‹BB) web adreslerinde ana sayfalar› yönünden
yap›lm›flt›r.
Konu, Amaç ve S›n›rlar
Bu çal›flmada, iki metropol kentin belediyesi olan ‹stanbul ve Londra
Büyükflehir Belediyelerinin kurumsal web sitelerinin karfl›laflt›rmal› olarak
incelenmesi amaçlanm›flt›r. Bu incelemede, iki farkl› sitenin birbirleriyle benzerlik
farkl›l›klar› ile web sitesi tasar›m› yönünden ölçütlere uygunlu¤u belirlenmek
istenmektedir.
Literatürde de görülece¤i gibi, bir kurumsal web sitesi gerek tek yönlü
(statik bir yap›da olmasa bile), gerek iki yönlü (etkileflimli) iflletilebilmektedir.
Kullan›c›n›n yapaca¤› tüm katk›lar, soru ve cevaplar etkileflimli/iki yönlü iletiflim
modeli olarak ifade edilmifllerdir. Ayr›ca Kotler ve Lee’nin ifade etti¤i gibi bir web
sitesi hem iletiflim kanal› (dolay›s›yla en az›ndan enformasyon sa¤layan bir kaynak)
olabilmekte, hem de pazarlama terimiyle söylendi¤i gibi kamu kurulufllar›n›n
hizmet ve ifllemlerinin vatandafla ulaflt›r›ld›¤› bir ‘da¤›t›m kanal›’ (da¤›t›m
yeri/noktas›) olabilmektedir. ‹ncelememiz da¤›t›m kanal› (e-devlet uygulamalar›)
yönünü kapsamamaktad›r. Yine literatürde belirtildi¤i gibi, kurumsal web sitesi
tasar›m›nda ana sayfa ilk ad›m› oluflturur; kullan›c›y› siteye çeker ya da çekmez. Bu
zorunluluk nedeniyle de kullan›c› dostu bir tasar›mla etkileflim sürecinin devam
etmesinin yolunu açmas› gerekir. Ana sayfa, bir web sitesinin ilk izlenimini verir ve
ilk enformasyon kayna¤› olarak rolü önemlidir. ‹ncelemede iki web sitesinin
yaln›zca ana sayfalar› karfl›laflt›r›lm›fl ve inceleme konusu ‘bir enformasyon kayna¤›
olarak web sitesinin tasar›m boyutu’ ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
Metod
Bu çal›flman›n inceleme bölümünü oluflturan iki ayr› büyükflehir
belediyesinin web sitesi ana sayfalar›n›n karfl›laflt›r›lmas›nda niteliksel bir yöntem
izlenmifltir. Niteliksel yöntemin dünya görüflü olarak bilinen ‘yorumlamac›’
yaklafl›m ve yine niteliksel yöntemin temel kurallar› olarak bilinen araflt›rma
nesnesine mesafeli yaklaflma, niteliksel örneklem seçimi, alternatifli sorgulama,
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betimleme ve kavramsallaflt›rma (Bkz. Strauss ve Corbin, 1998; Daymon ve
Holloway, 2001) bu incelemede göz önünde bulundurulmufltur.
Bu inceleme göstergebilimsel çözümleme, içerik ya da metin
çözümlemesi olarak tasarlanmam›flt›r. Web sitelerinin incelenmesi sonucunda
elde edilen veriler ve de¤erlendirilmesi niceliksel de¤il, nitelikseldir. Bulgular bu
niteliksel verilere dayal› betimleyici ifadelerdir.
‹ncelemeye al›nan Londra Büyükflehir Yönetimi* (LBY) ve ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi (‹BB); iki metropol kentin öncelikle ‘ayk›r› durum
örneklemesi’ne uygun düflebilece¤i öngörüsünden yola ç›karak ve ayr›ca ‘ölçüt
örneklemesi’ (bkz. Yay›no¤lu, 2005:87) yönünden de ele al›narak seçilmifllerdir.
Bu nedenle, literatür incelemesi sonucunda saptanm›fl olan ve web sitesi
tasar›m› yönünden bulundurulmas› önerilen koflullar ölçüt olarak al›nm›flt›r. Bu iki
kent bir yerel yönetim kuruluflunca idare edilmektedirler, popülerdirler, çok
büyük nüfus bar›nd›rmaktad›rlar (Londra, 7 milyon; ‹stanbul, 12 milyon civar›nda)
ve uzun süredir kendi kurumsal web sitelerine sahiptirler. Bu temel nitelikler
karfl›laflt›rma yapma aç›s›ndan ortak zemini sa¤lamakta, di¤er yandan da iki farkl›
toplumdaki farkl› özelliklere göre flekillenen uygulamalar› karfl›laflt›rma
potansiyeli sunmaktad›r.
Ölçütlerin oluflturulmas›nda öncelikle internet ve web sitesi literatüründe
aç›kça s›ralanan ‘bulunmas› gerekli nitelikler’ listelerinden yararlan›lm›fl ve ikinci
ad›m olarak bunlar aras›ndan da halkla iliflkiler amaçl› enformasyon kayna¤›
olarak bulundurulmas› gerekenler irâdi olarak seçilmifltir. Üçüncü ad›mda ise bu
ölçütler (web sitesinde bulunmas› gerekli nitelikler) önce birbirleriyle iliflkileri
yönünden s›n›fland›r›lm›fl, daha sonra da yine literatürden yararlan›larak bu
s›n›fland›rmalar› ifade eden isimler konularak (etiketleme ifllemi) ‘bir
enformasyon kayna¤› olarak web sitesinin tasar›m boyutlar›’ olarak
belirlenmifllerdir. Di¤er bir deyiflle, seçilen bu ölçütler, amac›m›za uygun olarak
ana sayfa tasar›m›nda temel olarak bulunmas› gereken boyutlar› oluflturan
bileflenlerdir. Kategorilefltirme s›ras›nda yap›lan ifllem gere¤ince her bir boyut
(kategori) do¤al olarak çeflitli bileflenlerden oluflmufltur. Ölçütlerin nas›l
olmas›n›n beklendi¤i ile ilgili aç›klamalar bulgular›n sunuldu¤u bölümde ilgili
yerlerde belirtilmifltir.
Kullan›lan boyutlar ve bileflenleri flöyledir:
• Kullan›m Kolayl›¤› Boyutu – site haritas› bulundurma, çevrimiçi
hizmetler menüsü bulundurma, site içinde arama motoru bulundurma, link say›s›
ve görünürlükleri, sitenin indirilme süresi, indirilebilir dosyalar bulundurma.
*

Orjinali; Greater London Authority. Bu ifade, kurumun kendi web sitesinin Türkçe sayfalar›nda
(http://www.london.gov.uk/languages/turkish.jsp) ‘Büyük Londra ‹daresi’ olarak çevrilmifltir.
Londra kent yönetimi ‘belediye’ olarak ifade edilmemifltir. Biz burada çevirinin ruhuna sad›k kalarak
fakat daha iyi bir Türkçe ifade olmas› bak›m›ndan ‘Londra Büyükflehir Yönetimi’ olarak
kullanmaktay›z.
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• Görsel Çekicilik Boyutu – ana sayfa arka plan (fon) tasar›m› ve
okunabilirlik özelli¤i, fontlar›n kullan›m›, sadelik, k›sal›k ve netlik.
• Bilgilendirici Olma Boyutu – kurulufla ait enformasyon bulundurma,
bas›n odas› bulundurma, kuruluflla iletiflim/temas bilgileri bulundurma, s›kça
sorulan sorulara yer verilmesi, flehir rehberi bulundurulmas›, ilgili baflka linkler
bulundurulmas›, haberler ve duyurulara yer vermesi, baflka dil seçenekleri
bulundurmas›.
• E¤lenceli ve ‹lginç Olma Boyutu – animasyon ve grafik bulundurma,
misafir defteri, soru-cevap, anket, oylama vb. bulundurma, canl› kamera yay›n›,
video/müzik/oyun vb. bulundurma.
• Güncellik Boyutu – güncel enformasyon, güncelleme s›kl›¤›.

Afla¤›da, Londra Büyükflehir Yönetimi ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
web sitelerinin 2 Haziran 2007 tarihli ana sayfalar› örnek olarak verilmifltir.
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Kurumsal Web Sitesi Ana Sayfas›
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Londra Büyükflehir Yönetimi Kurumsal Web Sitesi Ana Sayfas›
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Bulgular
Literatürden faydalanarak ortaya konan ve bunlar aras›ndan konu
s›n›rlamas› çerçevesinde iradi olarak seçilen befl boyuta ait bulgular afla¤›da
belirtilmektedirler.

1. Kullan›m Kolayl›¤› Boyutu
Web sitesinin kullan›m kolayl›¤› temel niteliklerin bafl›nda gelmektedir.
Kullan›fl kolayl›¤› olmayan web sitelerinin kullan›c›y› siteden uzaklaflt›rd›¤›
bilinmektedir. Bu amaçla ço¤u kurumsal web sitesinde kullan›c›n›n profili ve
kullan›m amac› gözetilerek kolaylaflt›r›c› birçok uygulamaya yer verilir. Örne¤in,
site içi arama motoru, site haritas›, görünürlü¤ü ve alg›lamay› sa¤layan makul
say›da linkler ve sitenin kullan›m amac›na uygun çevrimiçi hizmetler linki en çok
görülen uygulamalard›r. Tüm bunlar›n öncesinde, sitenin aç›lma h›z› as›l
belirleyici faktör olarak durmaktad›r. Zira, a¤›r aç›lan web sayfas› kullan›c›n›n
beklemeksizin siteden ayr›lmas›na yol açar. Literatürde belirtildi¤i gibi, web
sitesinin ekranda görünmesi için geçecek sürenin on saniye civar›nda olmas›
gerekmektedir (Haig, 2000:31).
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‹ndirilme süresi kavram›, bir web sitesinin bilgisayar ekran›nda görünmesi
için geçen süre anlam›nda kullan›lmaktad›r. Site tasar›m›nda görsel çekicili¤i
yüksek olan çok say›da grafik, resim, animasyon gibi uygulamalar bu süreyi
uzatmaktad›rlar. Site ziyaretçileri/kullan›c›lar›n›n sab›rs›zl›¤› ve zaman darl›¤›
büyük ölçüde kabul edilmifltir. Sitenin, kullan›c› dostu diye de adland›r›labilecek
makul bir süre içinde aç›lmas› gerekmektedir (Levine, 48).
‹ndirilebilir dosya terimi ise, web sitesinde yer al›p, kullan›c›n›n kendi
bilgisayar›na aktarabildi¤i veri dosyalar›n› kastetmektedir. Ço¤u kez, bu tür
indirilebilir dosyalar›n bileflik nitelikte (örne¤in, HTML ve kelime ifllem program›
dosyalar›n›n bileflimi) oldu¤u görülmektedir. ‹ncelenen her iki web sitesinin ana
sayfalar›nda indirilebilir dosya bulunmamaktad›r.
Tablo 1. Kullan›m Kolayl›¤› Boyutu

Yukar›da say›lan kolaylaflt›r›c› uygulama unsurlar› tabloda yer almaktad›r.
Her iki sitenin ana sayfas›nda site haritas› bulundurduklar› saptanm›flt›r. Ayn›
flekilde arama motoru bulundurduklar› da görülmektedir. Fakat, Londra
Büyükflehir Yönetimi (LBY) web sitesi ana sayfas›nda çevrimiçi hizmetler linki
bulunmazken, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi (‹BB)ana sayfas›nda bu uygulama
mevcuttur. Link say›lar› bak›m›ndan da her iki sitenin birbirinden oldukça farkl›
tasarland›¤› anlafl›lmaktad›r. Londra Büyükflehir Yönetimi (LBY), sade ve göreceli
olarak az say›da (50 tane) link bulundururken, ‹BB’nin sayfas›nda yüzden fazla
link tespit edilmifltir. Çok say›da link bulunmas› bunlar›n birbirinden ay›rt
edilebilmesi için gereken bofl alan kullan›m›n› azaltmaktad›r. Linklerin font ve
renk kullan›m› ile arka plan›n rengi ve tek tonlu olmas› alg›laman›n daha da
zorlaflmas›n› engellemifltir. Her iki sitenin de indirilme h›z› (aç›lma süresi)
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literatürde saptanm›fl olan on saniye kural›na uymaktad›r. Günümüzün kiflisel
masaüstü bilgisayarlar›n›n sahip oldu¤u ortalama konfigürasyonlu bir makinayla
denendi¤inde; her iki web sitesinin ana sayfalar›n indirilme süresinin dört saniye
ile on saniye aras›nda de¤iflebildi¤i görülmüfltür. Enformasyon kayna¤› olma
yönünden önemli görülen ve kullan›c›n›n kendi bilgisayar›na indirebilece¤i
dosyalar›n LBY’de bulundu¤u ancak önerilen büyüklük s›n›r›n›n üstünde oldu¤u
görülmektedir. Zira bu dosyalar›n önemli bir k›sm› video kay›t arflividirler. ‹BB,
indirilebilir dosya bulundurmamaktad›r.
2. Görsel Çekicilik Boyutu
Web sitesi sayfalar›n›n görsel çekicili¤i, Haig’in ifadesiyle ‘ilk görüflte aflk’
faktörü de siteyi ilk kez ziyaret edenlerin kal›c›l›¤›n› sa¤lamak aç›s›ndan önemli
görülmektedir. Görsel çekicilik kifliden kifliye belli ölçülerde de¤ifliklik
göstermekle birlikte görsel alg›laman›n ve estetik kurallar›n getirdi¤i temel bir
tasar›m çizgisi de söz konusudur. Web sitesinde arka plan olarak kullan›lan fonun
rengi ve tonu, tasar›m ögeleri aras›ndaki ay›rt edici boflluklar, sadelik, font ve
rengi, linklerde kullan›lan k›sa ve net ifadeler temel tasar›m kurallar› aras›nda
kabul görmüfllerdir. Bir önceki bölümde söz edilen ‘kullan›m kolayl›¤›’ boyutunun
bir bilefleni olan sayfadaki link say›s› ayn› zamanda görsel çekicilik boyutunda da
rol oynamaktad›r. Öncelikle kullan›c›n›n yapmak istedi¤i ifllemleri olabildi¤ince az
say›da t›klamayla yapabilmesi için ana sayfada karfl›s›na ç›kar›lan linklerin say›s›
artt›kça, sadelikten uzaklafl›lmakta ve kalabal›k bir ortam yarat›lmaktad›r.
Alg›laman›n ve görünürlü¤ün azald›¤› bu tür sayfalarda görsel çekicilik de
azalmaktad›r.
Literatürde de belirtildi¤i gibi, aç›k renk bir fon, bu fonda tek bir ton
kullan›lmas›, fontlar›n koyu renk olarak kullan›lmas› asgari koflul olarak
görülmektedir. Buna ba¤l› olarak font seçiminde öncelikle Verdana’n›n tercih
edilebilece¤i, bununla birlikte Arial, Georgia, Helvetica gibi fontlar›n da tasar›m
uygulamas›nda iyi sonuçlar verdi¤i belirtilmektedir. Genellikle yayg›n biçimde
kullan›lan Times New Roman fontu web sitesi tasar›m›nda iyi sonuçlar
vermemektedir. Fontlar›n büyüklüklerinde yerine göre farkl›laflmaya gidilmesi de
önerilmektedir. Link bafll›¤› ile alt bafll›k, girifl cümlesi ya da metin içindeki
anahtar cümlenin font büyüklüklerinin farkl›laflt›r›lmas› belirtilmektedir. Karmafla
ve çokrenklilik (iki ya da üç ana renkten fazlas›n› kullanmak), fazla say›da resim,
grafik, animasyon kullan›m›, linklerde uzun ifadelere yer verilmesi görsel
çekicilikten uzaklaflt›rmakta, kullan›c›n›n alg›lamas›n› zorlaflt›rmaktad›r (Haig,
2000:34-35). Di¤er yandan, özellikle grafik ve animasyon uygulamalar›
kullan›c›n›n ilgisini çekmekte, e¤lendirici özellik sunmaktad›r. Bu aç›dan her iki
nokta aras›ndaki denge ön plana ç›kmaktad›r.
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Tablo 2. Görsel Çekicilik Boyutu

Her iki web sitesinin de tasar›m ilkelerinin bafl›nda yer alan arka plan renk
seçimi, metinlerin font renklerinin seçimi, arka plan›n tek tonlu olmas› gereklili¤i
noktalar›na dikkat etti¤i görülmektedir. Ayn› flekilde her iki web sitesi de Haig
taraf›ndan önerilen fontlardan biri olan Arial’i kullanm›flt›r. Buna paralel olarak
fontlar›n renk çeflitlili¤i önerildi¤i gibi s›n›rl› tutulmufl ve seçtikleri iki ana renk ve
tonlar› kullan›lm›flt›r. Ayr›ca, link ana bafll›¤› ile alt bafll›klar aras›nda font
büyüklüklerinde farkl›l›¤a gidilmifl, ancak girifl cümlesi, anahtar cümle yönünden
örneklere rastlanmam›flt›r. Siteler; link say›s›, renk çeflitlili¤i, hareketli ve grafik
tasar›m uygulamalar› ile ba¤lant›l› olarak ortaya ç›kan tasar›m sadeli¤i yönünden
incelendi¤inde ise LBY’nin web sitesinin çok sade bir görünüme sahip oldu¤u,
buna karfl›l›k ‹BB’nin sadelikten uzak oldu¤u görülmektedir. Buna neden olarak
çok say›da grafik ve animasyon, çok say›da foto¤raf ve resim ve yüzden fazla link
say›s› gösterilebilir. ‹lgi çekici ve e¤lendirici olma ile sade ve anlafl›l›r olma
aras›ndaki dengenin bozulmufl oldu¤u da ifade edilebilir. Her iki web sitesi de
ana sayfa linklerinde k›sa ve net ifade kullanm›fllard›r. Bu yönden
de¤erlendirildi¤inde, kullan›c›n›n alg›lamas›nda kolayl›k sa¤lanabilece¤i
anlafl›lmaktad›r. LBY web sitesi ana sayfas›nda sadelik, arka plan tasar›m›, font
kullan›m›, k›sa ve net olma yönünden tam bir bütünlük sergilenmekte, ancak
grafik ve animasyon kullan›m›ndan kaç›n›lm›fl olmas› bu sitenin ilgi çekici ve
e¤lendirici olma özelli¤ini de azaltabilmektedir. Di¤er yandan ‹BB, di¤er unsurlar›
yerine getirmekle birlikte sadelikten uzak düflen tasar›m› nedeniyle bu boyutun
di¤er bileflenlerini gölgelemifl gibi görünmektedir.
3. Bilgilendirici Olma Boyutu
Web sitesinin bir iletiflim arac› olarak kullan›m›na ba¤l› olarak sitede
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bulundurulan enformasyon ve kullan›c›y› bilgilendirme boyutu göz ard› edilemez
bir a¤›rl›¤a sahip olmaktad›r. Vatandafl›n enformasyon edinme hakk›n› ön plana
ç›karan ve yapmakla yükümlü bulundu¤u eylem ve ifllemler konusunda gerekli
ve yeterli enformasyonu sa¤lamak amac›yla web sitesi önemli bir araç haline
gelmifltir. Bu boyutun bileflenleri olarak, ilgili kuruma ait enformasyon, bas›n›
bilgilendirici bir bas›n merkezi, kurumla irtibata geçmek için kullan›lacak kanallar,
kültürleraras› iletiflim ortam› yaratmak aç›s›ndan kullan›lan yerel dil d›fl›nda farkl›
bir dil ya da dillerde enformasyon sa¤lama, yayg›n olarak merak edilen bilgiler,
flehir hakk›nda doyurucu enformasyon ve site ziyaretçisinin baflvuru amac›yla
paralel olarak kendisini ilgilendirebilecek di¤er kurumsal web sayfalar›n›n linkleri
ve vatandafl›n faydalanaca¤› haberler/duyurular linklerini bulundurmak say›labilir.
Tablo 3. Bilgilendirici Olma Boyutu

LBY web sitesi bilgilendirici olma boyutunda yer alan bileflenlerin hepsine
sitede yer verirken, ‹BB web sitesinde bas›na yönelik enformasyon sa¤layan ayr›
bir bölüm olmad›¤›, fakat ‘Bas›n Bültenleri’ bafll›¤› alt›nda bültenleri
bulundurdu¤u görülmektedir. Ayn› zamanda vatandafl›n en çok ilgilendi¤i
bölümlerden birisi olan "S›kça Sorulan Sorular" bölümüne de sahip olmad›¤›
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görülmektedir. ‹BB web sitesinde yer alan ilgili baflka linkler ve kurulufla ait
iletiflim linkleri de sitenin ana sayfas›n›n en üstünde son derece silik ve ilk
bak›flta dikkat çekmeyecek bir yerde konumland›r›lm›flt›r. LBY web sitesinde,
alternatif diller bafll›¤› alt›nda on üç dil seçene¤i sunmakta, ‹BB ise tek bir
yabanc› dile (‹ngilizce) yer vermektedir. Her iki web sitesinde de kentle ilgili
çeflitli enformasyonun yer ald›¤› kent rehberi bulunmaktad›r.
4. E¤lenceli ve ‹lginç Olma Boyutu
Web sitelerinin kullan›c› aç›s›ndan yeterince enformasyon sa¤lamas›,
ifllem yapabilme aç›s›ndan kolay ve kullan›fll› olmas› gibi yaflamsal öneme sahip
faktörlerin yan› s›ra, e¤lenceli ve ilgi çekici olmas› da sitenin tercih edilmesine
neden olmaktad›r. Böyle bir sitede geçirilen süre artmakta ve bu da sitenin
anlafl›lmas› ve daha iyi tan›nmas› için f›rsat yaratmaktad›r. Böylece kuruma
yönelik alg›lama olumlu yönde etkilenebilmektedir. E¤lenceli ve ilginç k›labilmek
için web sitelerinde genellikle grafik ve animasyon, resim ve foto¤raflar, k›sa
anketler, "bunlar› biliyor muydunuz?" köflesi, oylama, misafir defteri, video,
müzik, canl› kamera yay›n› gibi görsel-iflitsel uygulamalar, hatta oyunlar ve sitenin
kiflisellefltirilebilme olana¤› yer almaktad›r. Oyunlar›n etkileflimli olmas› ve ayr›ca
kurumun ifl alan›yla iliflkili olmas› gibi özellikler, site ziyaretçisini e¤lendirirken
ayn› zamanda bilgilendirecek ve kuruma yönelik alg›lamay› olumlu yönde
etkileyecektir. Tüm bu faktörler site kullan›c›s›/ziyaretçisini kurumla karfl›l›kl›
etkileflim içine sokarak, taraflar aras›nda etkili ve verimli bir iliflki yarat›lmas›na
katk› sa¤layacakt›r.
Tablo 4. E¤lenceli ve ‹lginç Olma
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Her iki belediyenin de web sitelerinde genel olarak grafik ve
animasyonlara yer verdikleri görülmektedir. Son y›llarda çeflitli belediyelerin
uygulad›klar› canl› trafik kameras› yay›n›na, ‹BB’nin web sitesinde yer verilmifltir.
Özellikle ‹stanbul gibi trafik sorunu yaflayan bir metropolde büyükflehir
belediyesinin bu uygulamas›, siteye pek çok say›da kullan›c›y› çekebilmektedir.
LBY ise web sitesinde belediye baflkan›n›n bas›n toplant›lar›n›n video
görüntülerinin arflivini kullan›c›ya sunarak toplant›lar› izleme olana¤› vermektedir.
Ayr›ca sitede misafir defterine yer verilmifltir. Her iki sitede de kullan›c›ya göre
kiflisellefltirme uygulamas› bulunmamaktad›r.
5. Güncelleme / Güncellik Boyutu
Levine’›n ifade etti¤i gibi (2000;180) iyi bir web sitesinin temel
özelliklerinden birisi de s›k s›k de¤iflmesi ve daima güncel olmas›d›r. Kurulufllar›n
web siteleri hedefleri ile paralel olarak farkl› içerik ve tasar›ma sahiptirler. Ancak
tüm kurumsal web siteleri için önemli olan ortak özellik, sitenin güncel olmas›d›r.
Güncelli¤i olmayan web sitesi çok k›sa süre içinde kullan›c› aç›s›ndan ifllevini
yitirecektir. Web sitesi kullan›c›s› ile uzun süreli bir iliflki kurulabilmesi için
kullan›c›n›n siteye s›k girmesini sa¤lamak gerekmektedir. Birkaç kez belli bir
siteye girifl yapan kullan›c›, burada yer alan enformasyonun güncel olmad›¤›n›
anlad›¤› zaman siteye gelmeyi durduracakt›r. Web sitesinde yer alan haberlere
bakarak bir sitenin güncellenmesi ile ilgili bilgi edinmek mümkündür.
Tablo 5. Güncelleme / Güncellik Boyutu

Web sitesi güncelli¤i aç›s›ndan bak›ld›¤›nda her iki metropol belediyesinin
web sitesinde yer alan enformasyonun güncel oldu¤u görülmektedir. Ancak,
LBY’nin güncelleme periyodu ‹BB’den uzundur. Dikkat çekici bir di¤er konu da
bu sitenin günün tarihini belirtmeyiflidir. Buna karfl›l›k ‹BB günün tarihini
belirtmekte, güncellemeyi ise h›zl› yapmaktad›r. Bu ba¤lamda ‹BB’nin web
sitesinin ço¤u kez ayn› gün içinde bile birden fazla güncellenmesi dikkat çeken
bir uygulamad›r.
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De¤erlendirme ve Sonuç
Londra Büyükflehir Yönetimi (LBY) ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
(‹BB) kurumsal web sayfalar›n›n ana sayfalar›n›n karfl›laflt›rmal› olarak
incelenmesi sonucunda baz› belirgin farkl›laflmalar bulundu¤u görülmektedir:
• LBY ana sayfa tasar›m› oldukça sadedir. Link say›s› bak›m›ndan (50’ye
karfl› 100) aralar›nda büyük bir fark oldu¤u görülmektedir. Buna karfl›l›k ‹BB web
sitesinin neredeyse s›n›rlar› zorlay›c› bir yo¤unlu¤u oldu¤u belirlenmifltir.
• ‹BB ana sayfas›nda ‘etkileflimlilik’ niteli¤ine biraz daha vurgu yapan
‘çevrimiçi hizmetler linki’ bulunmakla birlikte LBY ana sayfas›, hizmetlerin
duyurumunu ve haberleri ön plana ç›karan bir yap›dad›r.
• LBY ana sayfas›nda kullan›c› için önemli ölçüde yol gösterici olan ‘s›kça
sorulan sorular’ linki bulunmakta, ‹BB ana sayfas›nda ise bulunmamaktad›r.
Vatandafla daha kapsaml› bir enformasyon sa¤lamas› nedeniyle böyle bir link
bulundurulmas› genellikle tercih edilir.
• ‹BB ana sayfas›; tasar›m›n alg›lanmas›yla ilgili s›n›rlar› zorlamakla birlikte
grafik ve animasyonlar gibi uygulamalar nedeniyle LBY’nin dura¤an görünüflüne
karfl›l›k hareketlilik sunmaktad›r.
• LBY’nin dikkat çekici uygulamas› ise ‘Baflkan’›n gerek bas›n
konferanslar›n› gerek kat›ld›¤› ‘soru-cevap’ (people’s question time) oturumlar›n›n
canl› yay›n› ve arfliv kay›tlar›na ana sayfaya konulan link yoluyla ulafl›labilmesidir.
• ‹BB ana sayfas› LBY’den daha çabuk güncellenmektedir.
Sonuç olarak belirtmek gerekirse, araflt›rma için seçilen iki Büyükflehir
belediyesinden Londra Büyükflehir Yönetimi web sitesinin, görsel olarak daha
sade ancak ifllevsel bir yap›da oldu¤u belirlenmifltir. ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi web sitesi ise görsel aç›dan daha hareketli, çok renkli ve yo¤un
görünümüne efllik eden sürekli güncelli¤i ile dinamik bir yap›dad›r. Çal›flmam›z
her iki kurumun web sitesi yönetiminde ana sayfa tasar›m› yönünden önerilen
temel standartlar› büyük ölçüde yerine getirdi¤ini, kullan›m yönünden de
enformasyon sa¤layan bir iletiflim arac› olarak betimlenebilece¤ini
göstermektedir. Bu çal›flmada ortaya ç›kan bir sonraki soru ise iki kurumun da
web sitelerini ‘etkileflimlilik’ ve ‘vatandafl›n kat›l›mc›l›¤›’ boyutlar›nda ne ölçüde
kulland›klar›n› sorgulamak olabilir.
Daha önce de belirtildi¤i gibi kamu yönetimi alan›nda enformasyon
toplumuna dönüflüm programlar› dünyada h›zla devam etmektedir. Bu süreçte,
internet ve kurumsal web sitesi uygulamalar›ndan halkla iliflkiler yaklafl›m›yla
yararlanmak zenginlik katmaktad›r. ‹steyen herkesin dünyan›n her yerinden "7
gün 24 saat" enformasyona ulafl›m›n›n sa¤lanmas›, devletin vatandafla "bir t›k"
uzakl›¤›nda olmas› "fleffaf devlet" anlay›fl›n› yaratarak, devlet-vatandafl iliflkilerini
farkl› bir düzeye tafl›m›fl ve "halk için var olan devlet" kavram›n›n güçlenmesini
sa¤lam›flt›r. Yerel yönetimler, halka en yak›n kamu yönetimi birimleri olarak
özellikle yerel halk›n istek ve ihtiyaçlar›n› en etkin biçimde karfl›lamakla
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yükümlüdürler. Elektronik ortam› en h›zl› ve etkin biçimde kullanarak ebelediyecili¤e geçmeleri, hem yönetim hem de vatandafl aç›s›ndan olumlu
sonuçlar getirecektir.
Dünyan›n en genifl iletiflim a¤lar›na sahip olan geliflmifl ülkeler, e-devleti
uzun y›llardan beri hayata geçirerek bu yolda bir hayli yol alm›fllard›r. Türkiye ise
e-devlete geçifl sürecinin henüz bafl›nda say›lmakla beraber bu alanda geliflmifl
ülkelerle aras›ndaki fark› kapatmaktad›r. Enformasyon ça¤›na geçen toplumlarda,
halk›na daha iyi hizmet vermek isteyen belediyelerin kurumsal web sitesi
tasar›m›nda ald›klar› yolun ötesine geçerek e-dönüflümü etkili biçimde
sa¤lamalar› bir gereklilik olarak gözükmektedir. Kat›l›mc›, fleffaf, bilgi aç›¤›n›
giderebilen, vatandafl odakl›, hizmette kalite prensibi olan ve sürekli geliflmeyi
ilke edinmifl belediyecilik anlay›fl›, ayn› zamanda kurumsal web sitesine
yans›t›lmal›d›r.
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