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Dergimizde yayýnlanmasý istenen yazýlar bilgisayarda yazýl-

malý, daha önce baþka bir yerde basýlýp, yayýnlanmamýþ

olmalýdýr. Ýmzalý bir dilekçe ekinde kaðýda yazýlý olarak, ayrý-

ca elektronik ortamda dergimizin yönetim yerine posta ile

gönderilmelidir. Yazýlar 7 sayfayý (A4) geçmemelidir. 7 say-

fayý aþan yazýlarýn birbirini izleyen sayýlarda yayýnlanabileceði

düþünülerek bölümlere ayrýlmalýdýr. Fotoðraflar net ve temiz

olmalý, slayt dýþýnda sayýsal gönderilecek fotoðraflarýn

çözünürlüðü yüksek olmalýdýr. Yazýlarda Türkçe kelimeler kul-

lanýlmalý ve Türkçe dil kurallarýna uyulmalýdýr. Yayýnlanacak

yazý ve çevirilerdeki düþünsel ve teknik sorumluluk yazarýna

ait olup, oda yönetimini ve Dergi Yayýn Kurulunu sorumlu tut-

maz. Dergide yayýnlanan yazýlardan kaynak göstermek koþu-

lu ile alýntý yapýlabilir. Dergiye gönderilen yazýlar yayýnlansýn

ya da yayýnlanmasýn geri verilmez. Yazýlar Yayýn Kurulu

tarafýndan incelenir. Yayýn Kurulu yayýnlanacak yazýlarda

gerekli düzeltmeleri yapabilir ve uygun görülen yazýlarý yayýn-

lar.

YÖNETÝM YERÝ

Necatibey Cad. No: 16/13

06430 Sýhhiye / ANKARA

Tel: 0.312 229 20 09

Belgegeçer: 0.312 229 86 33

E-posta: dergi@ormuh.org.tr

www.ormuh.org.tr

TMMOB

Orman Mühendisleri Odasý

Hesap No: T.C. Ziraat Bankasý

Necatibey Þubesi: 132953

BASKI

4Renk Yayýn Tanýtým Matbacýlýk Ltd.Þti.

K.Karabekir Cad. 85/7 Ýskitler / ANKARA

Tel: 0.312 341 40 82 Fax: 341 40 82

ISSN: 1301 - 3572

Yýl: 45     Sayý: 1-2-3      Ocak - Þubat - Mart 2008

��
�

�
�

�
��

��
�	
�������


�
�
���

� ���� �

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Baþyazý............................................................................2

TMMOB Orman Mühendisleri Odasý 

42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý ...........................4

2008 Yýlýnýn Ýlk Mesleki Geliþtirme Eðitimi

Marmaris’te Gerçekleþtirildi ...........................................10

I. Ulusal Okaliptus Sempozyumu Gerçekleþtirildi............13

2008 Dünya Ormancýlýk Günü’nü 

Kendi Ormanýmýzda Kutladýk ..........................................17

Toros Sediri Ormanlarýmýzda Önemli Bir Zararlý:

Sedir Kabuk Böceði (Orthotomicus tridentatus)..............19

Kuzey Amerika’da Orman Ürünlerinin 

Üretiminde Kullanýlan Üretim Makinalarý.........................24

Ormancýlýk Kurumlarý 

Að Sayfalarýna Ýliþkin Bir Ýnceleme ..................................29

Ormanlarýmýz, Ormancýlýðýmýz ve Enerji Ormancýlýðý .......35

Ýç Denetim Nedir? .........................................................38

Þeker Hastalýðý (Diyabet)................................................41

Adana Ýlinde 21 Mart Dünya Ormancýlýk Haftasý 

Çoþku ile Kutlandý ..........................................................43

Denizli Orman Bölge Müdürlüðüne Baðlý 

Çameli Orman Ýþletme Müdürlüðü Ormanlarý 

Bayan Müdiremize Emanet ............................................43

Ormancýlar Yeþil Gecede Eðlendi ....................................44

Çam Kese Böceði Projesi Ýle Birinci Oldular ....................44



29

��
�

�
�

�
��

��
�	
�������


�
�
���

� ���� �

* Orman Mühendisi

ORMANCILIK KURUMLARI 

AÐ SAYFALARINA ÝLÝÞKÝN BÝR ÝNCELEME

Hadiye BAÞAR*   /   Ýsmail ÞAFAK*

1. GÝRÝÞ

Her kurum, kurum felsefesi, kurumsal davranýþ,

kurumsal dizayn ve kurumsal iletiþim unsurlarýndan

oluþan bir kimliðe ihtiyaç duyar. Kurumsal kimliðin

çekirdeðini oluþturan kurum felsefesi, kuruluþun kendisi

hakkýndaki temel düþünceleri, ulaþýlmak istenen hedef

düþünceleri kapsar. Kurumsal davranýþ, kurum felsefesi

çerçevesinde kurumun karþý karþýya kaldýðý çeþitli durum-

larda nasýl davrandýðýna iliþkin temelleri içerir. Kurum

dizayný, logo ve amblem gibi kurum kimliðinin hedefine

uygun olarak belirlenmiþ tüm görülebilen öðeleri içine

alýr. Kurumsal iletiþim ise kurumun kimliði aracýlýðý ile

sahip olmak istediði imaj için uygulanmasý gereken çeþitli

yöntemleri kapsamaktadýr. Kurumsal kimlikle saðlan-

maya çalýþýlan, hedef kitlede istenilen olumlu bir imajýn

oluþturulmasý ve saðlamlaþtýrýlmasýdýr. 

Toplumdaki deðiþiklikler kurumlardan beklentileri

farklýlaþtýrmakta, buna baðlý olarakta kurumlara yöne-

lik talepler deðiþim göstermektedir. Kurumlara yönelik

talep, kurumun toplum gereksinimlerini dikkate aldýðý

ve kurum felsefesini net bir þekilde ortaya koyduðu

ölçüde artmaktadýr. Bu nedenle kurumlar, kurum kim-

liðini bir bütünlük içinde hedef kitleye yansýtmak iste-

mektedir. Kurumsal iletiþim, bu noktada önem kazan-

maktadýr. Kurumsal iletiþim kurumun çevresi ile

gerçekleþtirdiði iletiþimin bütünlüðünü koruma ve

kurum imajýnýn istenilen yönde oluþmasýný saðlamayý

amaçlar. Bu amaçla kurumsal iletiþimin kullandýðý araç

ve yöntemler, kurumlar için ayrý bir önem taþýmaktadýr. 

Bu yöntemlerden biri olan halkla iliþkiler, kuru-

luþlarýn çevreleri ile iliþkilerini düzenleyen, kurumu bu

çevrelere anlatan, çevreden izlenim ve beklentileri

kuruma aktararak bu beklentilere yanýt veren çift yönlü

bir iletiþimdir (Okay vd., 2005). Halkla iliþkiler alanýn-

da, radyo, televizyon, internet, gazete, dergi önemli

iletiþim araçlarýdýr. Teknolojik geliþmeler ve zamanýn

insan yaþamýndaki artan önemine paralel olarak günlük

yaþam içindeki yeri büyüyen internet, geniþ kitlelere

kýsa sürede ulaþma, hedef kitleden kýsa sürede geri

bildirim alma, yeni bilgileri daha kýsa sürede ulaþtýrma

olanaklarýna sahip olmasý ve göreceli olarak daha

düþük masraf ve daha kýsa süre içinde eðitme ve bil-

gilendirme olanaðý sunma özellikleri ile tercih edilmek-

tedir.  Að sayfalarý, internet ortamýnda, yazýlý ve görsel

içeriðe sahip, dünya çapýnda aðdaki (World Wide

Web'de) birimler olarak tanýmlanabilir. World Wide

Web, sosyal, kültürel, eðitim ve mesleki alanlarda

sürekli geniþlemektedir (Uçar vd.,2006). Buna paralel

olarak að sayfalarýnýn fonksiyonlarý da artmaktadýr.

Örneðin günümüzde devlet ile vatandaþ arasýndaki

hizmet ve iletiþimin de elektronik ortama geçtiði

görülmektedir. E-devlet uygulamalarý, ülkemizde de

1990'larýn ortalarýnda bazý devlet kurumlarýnda gayri

resmi olarak baþlamýþtýr. Bu konudaki çalýþmalar 2001

yýlýnda çalýþma gruplarýnýn kurulmasý ve eylem planýnýn

oluþturulmasýyla, bir devlet politikasýna dönüþmüþtür

(Akýncý ve Çaðýltay, 2008).  

Að sayfalarý fonksiyonlarýna göre farklý þekillerde

sýnýflandýrýlabilmektedir. Bu sýnýflandýrmalarýn en genel

olaný, að sayfalarýný iki ana gruba ayýran, kurum að say-

falarý ve pazarlama að sayfalarýdýr. Kurum að sayfalarý,

hedef kitlelerine kurumla ilgili genel bilgileri haber

veren sitelerdir. Genel olarak kurumun tarihi, felsefesi,

faaliyet alanlarý ile ürün ya da hizmetleriyle ilgili bilgi-

lerin yaný sýra faaliyet alaný ile ilgili güncel geliþmeler,

finansal gücü, insan kaynaklarý yapýsý gibi konularla

ilgili bilgilere yer verir. Pazarlama að sayfalarý ise

çevrimiçi satýþ ve diðer pazarlama aktivitelerinin

gerçekleþtirilmesine uygun þekilde tasarlanmýþ sitel-

erdir (Temel, Yeygel, 2006).

Mekanýn önemini ortadan kaldýrma, dinamik bir bilgi

akýþý, sürekli deðiþime ve etkileþime açýk bir yapýya sahip

olma özelliði, að sayfalarýný, kurumlarýn hedef kitlelerine

ulaþmada kullandýklarý önemli araçlar haline getirmiþtir.

Bu iletiþim kanalýnýn etkili bir þekilde kullanýlmasý, að

sayfalarýnýn eriþim hýzý, eriþim kolaylýðý, kullanýlan

teknoloji, içerik ve tasarým gibi kullanýcý davranýþlarýný

etkileyen özellikleriyle mümkün olmaktadýr. 

Að sayfalarýnýn artan fonksiyonlarýna paralel olarak

farklý sektörlerde að sayfasý kullanýmlarýný inceleyen

araþtýrmalarýn sayýsý da artmaktadýr. Örneðin Hançer

ve Ataman (2006)'da seyahat acentalarýnda; Temel ve

Yeygel (2006)'da beyaz eþya sektöründe; Yakýn ve

Yeygel (2006)'de reklam sektöründe að sayfalarýnýn

kullanýmýný incelenmiþtir. 

Bu çalýþmada bazý ormancýlýk kurumlarýnýn að say-

falarý, içerik ve tasarým yönüyle incelenmiþtir. Að say-

falarýnýn etkinliðini artýran faktörleri belirlemek,

ormancýlýk alanýnda faaliyet gösteren bazý kurumlarýn

að sayfalarýný inceleyerek að sayfalarýnýn, kurumlarýn

tanýtýmý ve hedef kitle ile iletiþimde daha etkili olarak

kullanýlmasýna katkýda bulunmak amaçlanmýþtýr. Bu

amaçla, ormancýlýk alanýnda etkinlik gösteren 7 sivil

toplum kuruluþu, T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý,
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Bakanlýða baðlý 3 Genel Müdürlük ile Bakanlýða baðlý

Araþtýrma-Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðýnýn da içinde

bulunduðu 5 ormancýlýk araþtýrma kuruluþunun að say-

falarý incelenmiþtir. Çizelge 1'de að sayfalarý incelenen

kurumlarýn adlarý ile að adresleri görülmektedir.

2. YÖNTEM

Ormancýlýkla ilgili bazý kurumlarýn að sayfalarýnýn

fonksiyon ve sunum özelliklerinin belirlenmesinde

Gibson et al. (2003)'de kullanýlan yöntemden büyük

ölçüde yararlanýlmýþtýr. 

Bu amaçla incelenen að sayfalarýnda, 

• Að sayfasýnýn kullaným kolaylýðýna etki eden

tasarým özellikleri: Ana sayfanýn yapýsý, site haritasý /

dizininin, site içi arama formunun bulunup bulunma-

masý, sabit menü çubuklarýnýn diðer sayfalarda

bulunup bulunmamasý, ana sayfadan saðlanabilen

baðlantýlar ile ayrýntýlý bilgilere ulaþabilme özelliði

• Kurumun tanýtýýlmasýna yönelik içeriðin özellikleri:

Kurumun tarihsel geliþimi, organizasyon yapýsý, kuru-

mun felsefesi, basýn ve halkla iliþkiler, kurumun

çalýþanlarý ve çalýþmalarý ile bunlara ulaþmayý saðlaya-

cak bilgilerin varlýðý

• Ýletiþim ve eriþilebilirlik özellikleri: Kullanýcýlarýn,

diledikleri anda kuruma ulaþabilecekleri e-posta adresi,

kurumun adresi ve telefonlarýna ait baðlantýlar, bel-

gelerin metin halinde indirilmesi, yabancý dile çeviri að

sayfalarýnýn deðerlendirilmesinde kullanýlabilecek

ölçütler olarak kabul edilmiþtir.

Bu çalýþmada ormancýlýk kurumlarýnýn að say-

falarýnýn incelenmesinde fonksiyon ve sunum özellikleri

bakýmýndan indeksler oluþturulmuþtur:

1. Fonksiyonllar: Tanýtým bilgileri, iletiþim aðý,

katýlýmcýlýk ve eriþilebilirlik fonksiyonlarý olarak 3 alt

baþlýkta ele alýnmýþtýr. 

2. Sunum: Görsellik, gezilebilirlik ve güncellik

olmak üzere 3 alt baþlýkta deðerlendirilmiþtir. 

Fonksiyon ve sunum özelliklerine yönelik alt baþlýk-

lar Çizelge 2'de tanýmlanmýþtýr.

3. BULGULAR

3.1. Fonksiyon Özelliklerine Ýliþkin Bulgular 

Tanýtým Bilgileri

Kurumlarýn kendisini tanýttýðý, kurum tarihi, kuru-

mun vizyon ve misyonunu içeren kurum felsefesi,

örgüt yapýsý ve personel bilgilerinin ayrý bir sayfada

yeterli bir þekilde yer alýp almadýðýna göre deðer-

lendirilen bu bölümde bazý kurumlarýn, yalnýzca görev-

lerini tanýmlayan mevzuat bilgilerine yer verdiði,

bazýlarýnýn ise ana sayfada ya da ayrý bir baþlýk altýnda

amaçlarýný, hedeflerini kapsamlý olarak belirttiði

görülmektedir. Ayrýca, kurumlarýn, yaptýklarý çalýþ-

malarý hedef kitlelere duyurmada izledikleri yola, çalýþ-

malarýn ne kadarýna ve nasýl eriþim saðlanabildiðine

bakýlmýþtýr. Kurumun kendisini tanýtýrken, iþbirliði yap-

týðý kuruluþlar ile mali durumunu da içeren yýllýk rapor-

larýna yer verip vermediði de bu baþlýk altýnda incelen-

miþtir. Bu kapsamdaki bulgular Çizelge 3'de verilmiþtir.

Ýncelenen að sayfalarýnýn büyük bölümünde kuru-

mun tarihine ait bilgilere yer verildiði ve bunun genel-

likle ayrý bir sayfada ele alýnarak yapýldýðý, bu konuda

bilgi vermeyen 5 adet að sayfasýnýn bulunduðu

görülmektedir. Bunlarýn daðýlýmýna bakýldýðýnda, sivil

toplum kuruluþlarýndan EOV'nin, kamu kuruluþundan

AGM ve DKMP'nin ve araþtýrma kuruluþlarýndan ise

METLA ve EFI'nin bilgi vermediði görülmektedir. 

Kurum felsefesi ve organizasyon yapýsý hakkýndaki

bilgilere að sayfalarýnýn tamamýnda yer verildiði ve

çoðunluðunda bunlarýn ayrý bir sayfada yeterli þekilde

aktarýldýðý görülmektedir. Kurum felsefesi ve organi-
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zasyon yapýsý konularý bazý að sayfalarýnda (7'sinde)

farklý konularla birlikte ele alýnmýþtýr. Bu konular,

tüzüklerinde yer almasý sebebiyle bazý sivil toplum

kuruluþlarýnda ayrýca ele alýnmayýp, tüzüðün verilme-

siyle yetinilmiþtir. 

Að sayfalarýnýn kurum çalýþanlarýna ait isim, görev

veya çalýþma konusu, telefon numarasý, e-posta adresi,

çalýþmalarý ve özgeçmiþlerine ait bilgilerin ne kadarýný

içerdiði konusunda yapýlan inceleme sonunda, 4 að

sayfasýnda bu bilgilerin tamamýna yer verildiði

görülmüþtür. Çalýþanlara yönelik bilgiler sivil toplum

kuruluþlarýnda en az, araþtýrma kuruluþlarýnda ise en

fazla yer almýþtýr. 

Ýþbirliði yaptýðý kurumlarý belirten site sayýsý 9 iken;

yýllýk raporlarýný veren kurumlarýn sayýsý 10'dur. Çizelge

3'de Sivil toplum kuruluþlarýndan DHKD, TEMA,

KÇD'nin, kamu kuruluþlarýndan ÇOB, OGM ve DKMP'nin

ve araþtýrma kuruluþlarýndan METLA, IUFRO, PNW'nin

iþbirliði yaptýðý kurumlara iliþkin bilgi verdiði görülmek-

tedir. Yýllýk raporlara ise sivil toplum kuruluþlarýndan

DKHD, TEMA, EOV; kamu kuruluþlarýndan ÇOB,

ORKÖY, OGM ve araþtýrma kuruluþlarýndan EFI, IUFRO,

METLA ve PNW yer vermiþtir.

Ýletiþim Aðý

Ýletiþim aðý baþlýðý altýnda yer alan basýn ve halkla

iliþkiler bölümünde, að sayfalarýnýn basýna ve hedef

kitlesine sunduðu malzeme incelenmiþtir. Hedef kitleye

duyurular, e-bülten ya da e-gazete gibi periyodik bir

yayýnýn bulunup bulunmamasý ve bu yayýnýn sayýlarýna

eriþimin kýsmen veya tamamen mümkün olup olma-

masýna göre yapýlan deðerlendirme Çizelge 3'de sunul-

muþtur. Buna göre, kamu kuruluþlarýnda bu bilgiler,

sivil toplum kuruluþlarý ile araþtýrma kuruluþlarýna göre

daha az yer almaktadýr. 

Kurumun adres, telefon ve e-posta bilgilerinin ne

kadarýna hangi þekilde eriþimin saðlandýðýna göre

yapýlan deðerlendirmede, OMO ve DKMP  að say-

falarýnda iletiþim için ayrý bir bölümün bulunmadýðý



32

��
�

�
�

�
��

��
�	
�������


�
�
���

� ���� �

görülmüþtür. Bu bilgiler OMO'da anasayfa altýnda,

DKMP'de e-hizmet ve birimlerimiz baþlýklarý altýnda

bulunmaktadýr.

Diðer að sayfalarýna baðlantý yapýlýp yapýlmamasý

iletiþim aðý alt baþlýðý içinde incelenmiþtir. Sivil toplum

kuruluþlarýndan KÇD, OMO, TOD; kamu kuruluþlarýnýn

tamamý, araþtýrma kuruluþlarýndan ise ARGE, FRI ve

EFI diðer að sayfa adreslerine baðlantý vermiþtir. Yurt

dýþý araþtýrma kuruluþlarýndan IUFRO, EFI ve

METLA'nýn diðer að sayfa adreslerine baðlantý verme-

diði gözlenmiþtir.

Katýlým ve Eriþilebilirlik

Bu alt baþlýk altýnda Çizelge 3'de görüldüðü gibi,

farklý dile çeviri, indirilebilir belgeler, kurum çalýþanlarý-

na eriþim, iþbirliði olanaðý, çocuk ve gençlere yönelik

sayfalarýn varlýðý incelenmiþtir. Ýncelenen 18 að say-

fasýndan 7 tanesinde, bir veya daha fazla sayýda dile

kýsmen veya tamamen çeviri yapýldýðý, farklý dile çeviri

yapýlan sitelerin hepsinde ingilizceye çeviri olduðu

gözlenmiþtir. Sivil toplum kuruluþlarýndan 2'sinde

anasayfanýn ve bazý sayfalarýn, 1'inde ise tamamýnýn

ingilizceye çevirisinin yapýldýðý; kamu kuruluþlarýnda bu

sayýnýn 1 ve araþtýrma kuruluþlarýnda 2 olduðu

görülmektedir. Ülkemiz ormancýlýk araþtýrma kurumu

(ARGE)'nin kýsmen, Finlandiya ormancýlýk araþtýrma

kuruluþu (METLA)'nýn tüm sayfalarýnýn ingilizcesinin

olduðu; IUFRO, EFI ve PNW'de ise farklý bir dile çeviri

yapýlmadýðý gözlenmiþtir.

Konu ile belgelere ulaþma ve indirebilme özelliði 13

að sayfasýnda görülmektedir. Sivil toplum kuruluþlarýn-

dan 3'ünde indirilebilir belge bulunurken, 4'ünde

bulunmadýðý görülmektedir. Kamu kuruluþlarýnýn

tamamýnda, araþtýrma kuruluþlarýnýn ise FRI dýþýndaki-

lerin tamamýnda indirilebilir belge yer almaktadýr.  

Að sayfalarýnýn, kurum çalýþanlarýna eriþim yönüyle

incelenmesi sonucu; Çizelge 3'de görüldüðü gibi sivil

toplum kuruluþlarýnýn yalnýzca 1'inin, kamu kuru-

luþlarýnýn 2'sinin, araþtýrma kuruluþlarýnýn ise tamamý-

nýn kurum çalýþanlarýna eriþime olanak saðladýðý belir-

lenmiþtir. TEMA'da, çalýþanlarýn listesi ile birlikte yal-

nýzca telefon numaralarý verilmiþ; kamu kuruluþlarý

arasýnda, OGM telefonla birlikte e-posta adreslerini de

vermiþ ve e-posta iletiþimi sayfada aktif olarak yer

almýþtýr. Bir diðer kamu kuruluþu olan AGM'de ise yal-

nýzca telefon bilgileri bulunmaktadýr. Araþtýrma kuru-

luþlarýnýn ise tamamýnda telefon ve e-posta bilgileri

bulunurken, bunlardan FRI, ARGE, IUFRO, EFI ve

PNW'de e-postalarýnýn, adres üzerinden eriþim saðlaya-

cak þekilde aktif olduðu görülmektedir.

Hedef kitle ile iþbirliði olanaðý saðlamak amacýyla

oluþturulmuþ sayfalar ya da mesaj kutusu olan að say-

fasý sayýsý 11'dir. Gruplar arasýndaki durum ince-

lendiðinde bu amaca hizmet eden bölümlere sivil

toplum kuruluþlarýnýn, kamu ve araþtýrma kuruluþlarý-

na göre daha fazla yer verdiði göze çarpmaktadýr. 7

sivil toplum kuruluþundan 6'sýnýn, 5 kamu kuruluþun-

dan 3'ünün ve 6 araþtýrma kuruluþundan 2'sinin

katýlýmcýlýðý kolaylaþtýran bu tür bölümlere að sayfala-

rýnda yer verdikleri görülmektedir.  

Að  sayfalarý, daha geniþ kitlelerin katýlýmýna olanak

tanýmak amacýyla hedef kitle olarak çocuklara, gençlere

ve konu ile doðrudan ilgili olmayan kesimlere yönelik

bölümler açýsýndan da incelenmiþtir. Ýncelenen 18 að

sayfasýndan 6'sýnda bu amaca yönelik bölümler düzen-

lenmiþtir. Sivil toplum kuruluþlarý içinde TEMA'nýn,

kamu kuruluþlarý içinde ÇOB, OGM, AGM ve DKMP'ýn

ve araþtýrma kuruluþlarý içinde PNW'nin bu amaçla say-

falar oluþturduðu görülmüþtür. 

3.2. Sunum Özelliklerine Ýliþkin Bulgular 

Sunum özellikllerine iliþkin bulgular Çizelge 3'de ve-

rilmiþtir.

Görsellik

Görselliðin deðerlendirilmesinde, grafik ve resimler

ile metinlerin sayfa dizaynýnda kullaným biçimi,

çerçevelerin sayfanýn bütünü ile uyumu incelenmiþtir.

Ýncelenen að sayfalarýnýn tamamýnda grafik ve resim-
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lere, sayfa bütünlüðü içinde ve konu ile uyumlu bir þek-

ilde yer verildiði; çerçevelerin sayfa büyüklüðü ile

uyumlu olduðu görülmüþtür. Ses, video ve animasyona

çok az sitede yer verilmiþtir.

Gezilebilirlik

Bu bölümde að sayfasý içinde hýzlý bir þekilde

hareket etmeyi ve aradýðýna daha çabuk ulaþmayý

saðlayan site içi arama, site haritasý, site dizini, ana

sayfaya dönüþ simgesi ve sabit menü çubuklarýnýn kul-

lanýmý incelenmiþtir. Site içi aramaya sivil toplum kuru-

luþlarýndan ÇEKUL ve TEMA yer vermiþtir. Kamu kuru-

luþlarýnda DKMP haricinde hepsinde site içi arama

bölümü yer almaktadýr. Araþtýrma kuruluþlarýnýn

tamamýnda site içi arama yer almakta; PNW'de bu

bölüm bulunmakla birlikte çalýþmamaktadýr. 

Site haritasý sivil toplum kuruluþlarýndan TEMA, KÇD

ve OMO'da bulunmakta; DHKD baþlýk olarak bulunmasý-

na raðmen bu sayfa, site haritasý niteliði taþýmamak-

tadýr. Kamu kuruluþlarýnda ÇOB, OGM ve AGM'de site

haritasýna yer verilirken DKMP ve ORKÖY'de bu bölüm

bulunmamaktadýr. Araþtýrma kuruluþlarý içinde METLA,

IUFRO ve EFI site haritasýna yer vermiþtir.

Að sayfasý içinde gezilebilirliði kolaylaþtýran ana say-

faya dönüþ ile sabit menü çubuklarýnýn kýsmen veya

tamamen bulunup bulunmamasýna göre yapýlan

inceleme sonucunda sivil toplum kuruluþlarýndan

ÇEKÜL, DHKD, TEMA, EOV ve KÇD'de sabit menü

çubuklarýnýn tamamýnýn yer aldýðý görüþmüþtür. OMO

ve TOD'da ise yalnýzca ana sayfaya dönüþ simgesi

bulunmaktadýr. Kamu kuruluþlarýnda OGM, AGM ve

ORKÖY'de sabit menü çubuklarýnýn tamamý bulunmak-

ta, DKMP'de sayfalar yeni bir pencerede açýlmakta;

ÇOB'da yalnýzca ana sayfaya dönüþ bulunmaktadýr.

Araþtýrma kuruluþlarýnýn tamamýnda sabit menü

çubuklarýna yer verilmiþtir. 

Güncelleme Bilgileri ve Ýzlenme Durumu

Güncelleme bilgilerinin pek çok sitede bulunmadýðý,

bu bilgiye yer veren sitelerin KÇD, ARGE ve PNW

olduðu görülmüþtür. Bununla birlikte OMO dýþýndaki

að sayfalarý güncelliðini kaybetmiþ mesaj içermemekte-

dir. OMO'da "Güncel Konular" baþlýðý içinde yeni ve acil

ifadeleri ile 2006 ve 2007'nin ilk yarýsýna ait duyurular

yer almaktadýr. 

Ýzlenme Sýklýðý

Sayfa sýralamasý (Page Rank), Google tarafýndan

geliþtirilen bir sayfa deðerleme sistemidir. Bu sistemde

her sayfaya 0 ile 10 arasýnda bir deðer verilmektedir.

Bu deðer genel olarak özgün bir içeriðe, sayfaya veril-

miþ baðlantýlara ve baðlantý veren sayfalarýn kalitesine

baðlý olarak deðiþmektedir. Bu deðerler anlýk olarak

belirlenmekte ancak sonuçlar Google Toolbar pagerank

dereceleri olarak 3 ayda bir güncellenmektedir

(Vikipedi, 2008). 

Ýncelenen að sayfa adreslerinin sayfa sýralamasý

deðerleri http://www.prchecker.info adresinden saðlan-

mýþ olup, bu deðerler 3-6 arasýnda deðiþmektedir. En

yüksek sayfa sýralamasý deðerine sahip olan siteler ÇOB,

METLA, IUFRO ve PNW'dir. ARGE ve TOD ise en düþük

sayfa sýralamasý deðerini almýþtýr. Sayfa sýralamasý deðeri

www.google.com'da 10, www.yahoo.com'da 9,

www.google.com.tr'de 7 ve www. hotmail.com'da 7'dir.

Bu deðerler dikkate alýndýðýnda, ormancýlýk að say-

falarýnýn genel olarak iyi bir deðere sahip olduðu

düþünülebilir. 



3.3. Genel Deðerlendirme 

Fonksiyon ve sunum özelliklerine yönelik bulgular

birlikte deðerlendirildiðinde alýnan sonuçlar Çizelge

5'de verilmiþtir. Buna göre sivil toplum kuruluþlarý

içerisinde en yüksek puaný (38) TEMA, en düþük puaný

(21) TOD; kamu kuruluþlarýnda en yüksek puaný (39)

OGM, en düþük puaný (25) DKMP; araþtýrma kuru-

luþlarýnda en yüksek puaný (41) PNW, en düþük puaný

(32) FRI almýþtýr.

4. SONUÇ

Bu araþtýrma ile ormancýlýkla ilgili kurumlarýn að say-

falarý aracýlýðý ile kendilerini nasýl tanýmladýklarý ve kurum

kimliklerini hedef kitleye nasýl sunduklarý incelenmiþtir.

Çalýþmada öncelikle að sayfalarý için kurumlar ile hedef

kitleleri arasýndaki iletiþimi etkileme biçim ve derecesi ile

içerik ve tasarým özellikleri arasýndaki iliþkiyi incelemek

amacýyla bazý kriterler oluþturulmuþtur. Belirlenen kriter-

ler çerçevesinde bazý ormancýlýk kurumlarýnýn að say-

falarýna yönelik bir analiz gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmada

ormancýlýk kurumlarý, sivil toplum, kamu ve araþtýrma

kuruluþlarý olmak üzere 3 grupta ele alýnmýþtýr. 

Að sayfalarýnýn kurumsal iletiþimde tercih

edilmesinin en önemli nedenleri iki yönlü, hýzlý ve geniþ

katýlýmlý bir iletiþime olanak tanýmasýdýr. Bu amaçla

hazýrlanan að sayfalarý kuruluþun amacýna baðlý olarak

farklý önceliklere sahip olabilmekte, bu durum að say-

falarýnýn özelliklerine de yansýmaktadýr. Bu çalýþmada

da farklý yapýsal özellikler gösteren sivil toplum, kamu,

araþtýrma kuruluþlarýnýn að sayfalarýna bu farklýlýðýn

belli ölçülerde yansýdýðý görülmektedir. Hedef kitle ile iþ

birliði saðlamaya yönelik bölümler sivil toplum kuru-

luþlarýnda, kamu ve araþtýrma kuruluþlarýna göre daha

fazla yer almýþtýr. Kamu kuruluþlarýnýn sitelerinde,

mevzuata dair belgeler önemli ölçüde yer almakta,

diðerlerine göre daha fazla indirilebilir belge içermekte-

dir. Uzmanlýk alanlarýnýn öne çýktýðý araþtýrma kuru-

luþlarýnýn sitelerinde ise çalýþanlara ve çalýþmalarýna

eriþim imkanlarýnýn diðer iki gruptan daha ayrýntýlý yer

aldýðý görülmektedir. Bu nedenle að sayfalarýný dahil

olduklarý gruplar içerisinde deðerlendirmek daha

anlamlý olacaktýr. 

Kurumsal að sayfalarý, ziyaretçilerin beklentilerini

karþýladýklarý oranda hedef kitle ile iletiþimin güçlenme-

sine katký saðlamaktadýr. Bu nedenle fonksiyon ve

sunum özellikleri bakýmýndan yüksek puan almýþ að

sayfalarýnýn sayfa sýralamasý deðerinin de yüksek ola-

caðý beklenebilir. Ancak bu çalýþmada böyle bir iliþkinin

geçerli olmadýðý görülmektedir. Nitekim deðerlendirme

sonucunda 28 puan alan Çevre ve Orman Bakanlýðý að

sayfalarýnýn sayfa sýralamasý deðeri 6'dýr. Buna karþýlýk

34 puan alan Araþtýrma Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý

að sayfalarýnýn, sayfa sýralamasý deðeri ise 3'tür. Bu

durum ormancýlýk kurumlarýnýn að sayfalarýnýn izlenme

sýklýðýnda fonksiyon ve sunum özelliklerinden çok

kamuoyundaki tanýnýrlýk düzeyinin, iþlevselliðinin,

hedef kitle geniþliðinin, üye veya personel sayýsýnýn da

etkili olduðunu düþündürmektedir.
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