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ÖZETÇE
Türkiye’de
bilişim
teknolojilerinin
yerleşmesi, ülkemizin gelişmesi için çok
önemlidir. Meslek odalarõ, dernekler ve
diğer
sivil
toplum
örgütlerinin
bu
teknolojiden yararlanma şeklini öğrenmek
için bu çalõşmayõ planladõk.
Arama motorlarõ ve sağlõkla ilgili
sitelerin bağlantõlarõ taranarak sağlõkla ilgili
75 dernek, dört meslek odalarõ birliği, 58
meslek odasõ, 16 vakõf, iki kooperatif, bir
sendikaya ait web sitelerine ulaşõldõ.
Bunlarõn alan adõ, içeriği, ziyaretçi sayõlarõ,
güncellenme sõklõğõ, reklam alõp almadõklarõ
ve sponsorlarõ olup olmadõğõ incelendi.
Toplam 156 adet web sitesine ulaşõldõ.
Bunlardan tanesi 131 tanesi ( %84.0) kendi
alan adõna sahipti ve bunlarõn da 104 tanesi
(% 66.7) .tr uzantõsõ taşõyordu. Sitelerin 100
tanesi (%64.1) kurumun tanõtõmõ, 75’i (%
48.1) kurumla ilgili işlemler için yol
gösterici bilgiler, 126’sõ (%80.8) kurum
yöneticilerine ait bilgi, 120’si (% 76.9)
haber-duyuru, 87’si (% 57.8) başka sitelere
bağlantõlar, 126’sõ (% 80.8) adres, 128’i (%
82.1) telefon, 139’ü (%89.1) e-posta, 130’i
(% 83.3) kullanõcõya yönelik bilgi-belge,
49’u (% 31.4) interaktif işlem, 40’õ (% 25.6)
İngilizce web sayfalarõ içeriyordu. Kõrk
dokuz (% 31.4) sitede ziyaretçi sayõsõ bilgisi
vardõ. Bunlardan tarih belirtilenlerde aylõk
ortalama 787 (111-4728) iken, tarih
belirtilmeyenlerde ortalama 7855 (2596355) ziyaretçi kaydõ vardõ. Güncelleme
bilgisi 36 (% 23.1) sitede bulunuyordu ve
ortalama 108 gündü (1-1245). Sitelerin 9’u
(% 5.8) reklam almõştõ, 54’ünün (% 34.6) ise
bir sponsoru vardõ.
Anahtar kelimeler: Sağlõk, www, web,
içerik, sivil toplum örgütleri, Türkiye
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GİRİŞ
Son yõllarda, çağdaş toplumlarõn yaşamõna
giren, her alanda kendisini hissettiren
internetin önemi Türkiye’de de anlaşõlmaya
başlanmõştõr. Ülkemizde pek çok kişi ve
kurum, internetin sunduğu olanaklarõ
kullanarak kendilerini tanõtmak, kendileri ile
iletişim kurmayõ, işlemleri kolaylaştõrmak ve
kamu yararõna bilgi sunmak istemektedir.
Bunun en ekonomik ve etkili yolu web
hazõrlamaktõr ve biz, toplumda anahtar rolü
olan meslek odalarõ, dernekler ve diğer sivil
toplum
örgütlerinin
bu
teknolojiden
yararlanma şeklini öğrenmek için bu
çalõşmayõ planladõk.
Dünyada sivil toplum örgütlerinin bu
konuda önemli çalõşmalarõ vardõr. RSNA
(Kuzey Amerika Radyoloji Derneği) web’de
bir eğitim merkezi açmõştõr1. Amerikan
Tabipler Birliği de web sayfalarõ ile
internetten sürekli tõp eğitimi konusunda
organizasyonu
sağlamakta,
pek
çok
üniversite ve sivil toplum örgütünün web
üzerinde
hazõrladõğõ
sürekli
eğitim
programlarõnõ takip etmekte ve kredilendirmektedir2,3.
İnternetin denetimsiz bir ortam olmasõ
nedeni ile web’de yer alan, hatta bir kõsmõ
sağlõk profesyonelleri tarafõndan yazõlmõş
sağlõk önerilerinde ciddi hatalar olabilmektedir4. Halka ve sağlõk çalõşanlarõna doğru
sağlõk bilgilerinin verilebilmesi için, sivil
toplum örgütleri de internetin önemini
kavramalõ,
doğru bilginin sunulduğu
kaynaklarõ oluşturmalõ ve bu yeni ortama
rehberlik etmelidir.
Günümüzde kurumlarõn web sahibi olmasõ
bir gerekliliktir, fakat web sayfalarõnõn gerek
nitelik ve gerekse nicelik olarak birbirinden
çok farklõ olduğunu görüyoruz. Bazõ web
sayfalarõ hem görünüm hem içerik, hem de
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kullanma kolaylõğõ açõsõndan mükemmele
yakõnken, bazõlarõnõn çeşitli sorunlarõnõn
olduğu görülmektedir. Bu sorunlarõn başõnda
kurumun bir alan adõna sahip olmamasõ
sayõlabilir. Bu durumda ev sahipliğini başka
bir kurum yapmakta, koşullarõn değişmesi ile
web başka bir kurumun sunucularõna
taşõnmakta, adres değişmekte ve önceden bu
URL’yi bilen insanlar artõk web sayfalarõna
ulaşamamaktadõr. Bunun daha değişik bir
örneği de kurumun kendi alan adõnõ aldõktan
sonra eski web sayfalarõnõn eski adreste ve
güncellenmeden yõllarca kalmasõ ve insanlarõn
çok daha işlevsel bir site yerine bilmeden bu
eski siteyi ziyaret etmeleridir.
Kim ve arkadaşlarõnõn çalõşmasõna göre
1999 yõlõ itibarõ ile sağlõkla ilgili web
sitelerinin kalitesinin değerlendirilmesinde
kullanõlacak kriterler için çeşitli kurum ve
kişiler
tarafõndan
29
ayrõ
rehber
oluşturulmuştur5. Bu rehberlerdeki kriterler
incelendiğinde en çok aranan beş özellik
şunlardõr: sitenin içeriği; tasarõm ve estetik;
yazarlar, sponsorlarõn ve siteyi oluşturanlarõn
kimliğinin belirtilmesi; bilginin güncelliği;
kaynağõn güvenilirliği.
İncelediğimiz web sitelerinde tasarõm ve
estetik açõsõndan da durum çok iyi olmamakla
birlikte bu sorunun aşõlmasõ zaman ve bilgi
birikimi istemektedir. Çalõşmamõzdaki kurumlarõn çoğu meslek örgütleri olduğu için
kaynaklarõn güvenilir olduğunu kabul ettik.
Öte yandan içeriğin oluşturulmasõ için grafik
bilgisi gibi özel bilgilere gerek yoktur, bunun
için bu aşamada özellikle içerik üstünde
durulmasõ gerektiğine inanõyoruz.
Sivil toplum örgütleri, toplumun en önemli
kurumlarõndandõr. Bunlar uzmanlõk, gönüllülük ve özveri temelinde çalõşan kurumlardõr ve
toplumun gelişmesinde öncü rolleri vardõr.
İnternetin Türkiye’ye ilk girdiği günden beri
sivil toplum örgütleri bir araç olarak internetin
önemini kavramõş ve bir çok olanaksõzlõğa
karşõn kaliteli siteler açõlmõştõr. Bu çalõşmada
Ekim 2001 itibarõ ile sivil toplum örgütlerinin
web’i nasõl kullandõğõnõn bir dökümünü
yapmayõ amaçladõk.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Arama
motorlarõ
(www.arabul.com,
www.yahoo.com,
www.altavista.com,
www.netbul.com) ve sağlõkla ilgili sitelerin
bağlantõlarõ taranarak sağlõkla ilgili 75
dernek, dört meslek odalarõ birliği, 58 meslek
odasõ, 16 vakõf, iki kooperatif, bir sendikaya
ait web sitelerine ulaşõldõ. Sadece alan adõ
alõnmõş, fakat web içeriği olmayan veya
inceleme süresince sunucularõ çalõşmayan
siteler değerlendirmeye alõnmadõ. Çalõşmaya
alõnan sitelerin alan adõ, içeriği, ziyaretçi
sayõlarõ, güncellenme sõklõğõ, reklam alõp
almadõklarõ ve sponsorlarõ olup olmadõğõ
incelendi.
Tarayõcõ olarak Internet Explorer 5.5
kullanõldõ. Sitede interaktif işlem olup
olmadõğõ da incelendi. Site içi arama, asp,
php, cgi, web form işlemleri interaktif işlem
olarak kabul edildi.
SONUÇLAR
Toplam 156 adet web sitesine ulaşõldõ.
Bunlardan 131 tanesi ( %84.0) kendi alan
adõna sahipti ve bunlarõn da 104 tanesi (%
66.7) .tr uzantõsõ taşõyordu. Sağlõkla ilgili dört
meslek birliğinin de web sitesi vardõ (Türk
Tabipleri Birliği, Türk Eczacõlar Birliği, Türk
Diş Hekimleri Birliği ve Türk Veterinerler
Birliği). Toplam 54 adet tabip odasõndan 17
tanesinin (% 31.5), 39 eczacõlõk odasõndan
32’sinin (% 82.1), 30 diş hekimliği
odasõndan 6’sõnõn (% 20.0), 38 veteriner
odasõndan 3’ünün (% 7.9) web sitesi vardõ.
Sitelerin 100 tanesi (% 64.1) kurumun
tanõtõmõ, 75’i (% 48.1) kurumla ilgili işlemler
için yol gösterici bilgiler, 126’sõ (%80.8)
kurum yöneticilerine ait bilgi, 120’si (%
76.9) haber-duyuru, 87’si (% 57.8) başka
sitelere bağlantõlar, 126’sõ (% 80.8) adres,
128’i (% 82.1) telefon, 139’u (%89.1) eposta, 130’u (% 83.3) kullanõcõya yönelik
bilgi-belge, 49’u (% 31.4) interaktif işlem,
40’õ (% 25.6) İngilizce web sayfalarõ
içeriyordu. Derneklere ait sitelerden iki
tanesi sadece İngilizce’ydi.
Kõrk dokuz (% 31.4) sitede ziyaretçi sayõsõ
bilgisi vardõ ve bunlardan dokuz tanesinde
(% 6.0) sayõnõn hangi tarihten itibaren olduğu
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belirtilmişti. Tarih belirtilenlerde aylõk
ortalama ziyaret 787 (111-4728) iken, tarih
belirtilmeyenlerde ortalama 7855 (25-96355)
ziyaretçi kaydõ vardõ. Güncelleme bilgisi 36
(% 23.1) sitede bulunuyordu ve ortalama 108
gündü (1-1245). Sitelerin dokuzu (% 5.8)
reklam almõştõ, 54’ünün (% 34.6) ise bir
sponsoru vardõ, diğer bir deyişle ücretsiz ev
sahipliği yapan bir firma veya kurum vardõ.
TARTIŞMA
Sivil toplum örgütleri, demokrasinin
vazgeçilmez unsurlarõdõr ve bir ülkedeki sivil
toplum örgütlerinin gelişmişliği o ülkenin
demokrasisi hakkõnda bir bilgi verir. Gelişmiş
ülkelerde sağlõkla ilgili yasa tasarõlarõnõn
sağlõkla ilgili meslek birliklerine mutlaka
danõşõldõğõ, hatta bazõ yasa tasarõlarõnõn bizzat
bu
kurumlar
tarafõndan
hazõrlandõğõ
hatõrlanmalõdõr. Güçlü sivil toplum örgütleri
için teknolojinin olanaklarõndan yararlanmak
kaçõnõlmazdõr. Türkiye’de de yõllardõr bu
konuda küçümsenemeyecek çabalar vardõr.
Meslek odalarõ birbirine bağlantõ verdiği
için web sitesi olanlarõn tamamõna yakõnõna
eriştiğimize inanõyoruz. Dernek ve vakõflar
için aynõ şeyi söyleyemiyoruz. Bunlardan bir
kõsmõnõn sitesi olmakla birlikte bizim
ulaşamamõş olmamõz mümkündür. Bunlarõn
tam sayõsõnõ da bilemediğimiz için dernek ve
vakõflarõn web sitesine sahip olma oranõ
hakkõnda bir bilgimiz yoktur.
Tüm sitelerin % 84’ünün kendi alan adõna
sahip olduğu görüldü. Bilindiği gibi bu
kurumlar alan adõ için belli bir yõllõk ücret
ödemektedir. Bu oranõn yüksekliği, kurum
yöneticilerinin konunun önemine algõladõklarõnõn bir göstergesidir.
Meslek odalarõndan eczacõlõk odalarõnõn site
sahibi olma oranõnõn yüksekliği (% 82.1)
dikkat çekicidir. Web sitesi olan otuz iki
eczacõlõk odasõndan 27’sinin web sayfalarõnõn
ev sahipliğini bilişim alanõnda çalõşan bir firma
yapmaktadõr. Yüksek orandan sorumlu etkenin
bu durum olduğunu düşünüyoruz. Diş
hekimliği ve veterinerlik odalarõnõn web
sitesine sahip olma oranõnõn düşüklüğü de
dikkat çekicidir.
Site içerikleri incelendiğinde en çok e-posta
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adresi bilgisine yer verildiği izlendi (%89.1).
Yine de sitelerin yaklaşõk %11’inde e-posta
adresinin bulunmamasõ ilginçti. Bu durumun,
bilişim
çağõna
tam
olarak
uyum
sağlayamama-nõn bir göstergesi olduğunu
düşünüyoruz. Bundan sonraki içerik sõklõğõna
baktõğõmõzda, her biri %80 civarõnda olan
kurum yöneticilerine ait bilgi, haber-duyuru,
adres, telefon, kullanõcõya yönelik bilgi-belge
içeriği izlendi. Bu grupta adres telefon
bilgilerinin düşüklüğü, bilgi belge içeriğinin
ise yüksekliği dikkat çekicidir. Sitelerin
%64’ünde kurumun tanõtõmõ vardõ, %80
sitede
yöneticilerin
tanõtõmõ
olduğu
düşünülürse, ülkemizde kişilerin kurumlardan daha önemli olarak algõlandõğõ sonucu
çõkarõlabilir. Sitelerin yaklaşõk yarõsõnda
kurumla ilgili işlemler için yol gösterici
bilgiler ve başka sitelere bağlantõlar vardõ.
Yaklaşõk üçte birinde ise interaktif işlem
bulunuyordu. Bu oranlarõn düşüklüğü de
ülkemizde web sayfalarõnõn henüz etkili
biçimde kullanõlamadõğõnõ göstermektedir.
Sitelerin dörtte birinde İngilizce web
sayfalarõ vardõ. Derneklere ait sitelerden iki
tanesi sadece İngilizce’ydi. İngilizce web
içeriğinin düşük olmasõ, bazõ kurumlar için
böyle bir içeriğe gerek duyulmamasõ (meslek
odalarõ gibi), bazõ kurumlarda ise bir içerik
hazõrlama, İngilizce’ye çevirme külfetini
kimsenin sõrtlanmamasõ olarak düşünülebilir.
İki dernekte sadece İngilizce web sayfalarõ
bulunmasõnõn yorumunu okuyucuya bõrakõyoruz.
Ziyaretçi sõklõğõ açõsõndan değerlendirildiğinde, aylõk ziyaretçinin ortalama 787,
toplam ziyaretçinin ortalama 7855 olduğu
görüldü. Çalõşmamõzdaki tüm sitelere
yansõtõlõrsa, sağlõkla ilgili sivil toplum
örgütlerinin web sitelerinin bugüne kadar
kabaca 1,200,000 kez ziyaret edildiği
düşünülebilir. Bu rakamlarõn yüksekliği
dikkat çekicidir, fakat dünya genelinde de
sağlõkla ilgili web sayfalarõnõn ilgi çektiği
unutulmamalõdõr. Güncelleme sõklõğõnõn
ortalama 108 gün olmasõ, hatta 3 yõlõ aşkõn
süredir güncelleştirilmeyen siteler bulunmasõ
içler acõsõ bir durumdur. Bunun bir sebebi,
kurum içinden hevesli amatörlerin ilk hevesle
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site hazõrlayõp sonra bundan sõkõlmasõ, diğer
bir nedeni de maddi yetersizlikler nedeniyle
profesyonel firmalarla bir sürekli bakõm
anlaşmasõnõn yapõlmamasõdõr.
Sitelerin yaklaşõk üçte birinin bir sponsoru
vardõ. Sponsoru olan kurumlarõn yaklaşõk
yarõsõna yukarõda sözü edilen bilişim firmasõ,
yaklaşõk sekizde birine kendisi de bir sivil
toplum örgütü olan Ankara Tabipler Odasõ
destek olmaktaydõ. Sitelerin % 5.8’i reklam
almõştõ, bu yüzdenin düşüklüğü, ticari
kurumlarõn sivil toplum örgütlerin desteğinin
azlõğõnõ göstermektedir.
Yukarõda sözü edilen özelliklerle birlikte
genel bir değerlendirme yapõldõğõnda sözü
edilen dört meslek birliği, üç büyük şehirdeki
meslek odalarõ ve bazõ vakõflar dõşõnda
mükemmele yakõn siteler pek azdõr. Bazõ
sitelerinde çalõşmayan java script ve appletler,
işlevsiz
linkler,
çok
sayõda
“under
construction” ibaresi vardõr. Bazõ sitelerde
sunucunun yavaşlõğõ veya tasarõmcõnõn
fantezileri nedeniyle uzun bekleme süreleri
izlenmektedir. Ortalama bir kullanõcõnõn ancak
10 saniye kadar beklemeye tahammülü olduğu
unutulmamalõdõr6.
Önümüzdeki onyõllar, sağlõk alanõndaki
profesyoneller arasõndaki ilişkiler, bilginin
saklanmasõ ve paylaşõlmasõ, hasta ve sağlõk
çalõşanõ eğitimi açõsõndan önemli devrimlere
tanõk olacaktõr. Sivil toplum örgütlerinin
toparlayõcõ, koordine edici ve öncü özellikleri
ile bu oluşuma liderlik etmeleri doğaldõr7.
Bu
araştõrmanõn
sonuçlarõna
göre,
Türkiye’de sivil toplum örgütleri web’in
kullanmasõnõn önemini anlamõş durumdadõr,
fakat içerik olarak önemli eksikler vardõr.
Bunlarõn
düzeltilmesi
için
web’in
olanaklarõnõn daha fazla anlaşõlmasõ, maddi
sorunlarõn aşõlmaya çalõşõlmasõ ve zaman
gerekmektedir. Ticari firmalarõn reklam ve
sponsorluk yoluyla destek vermesi teşvik
edilmeli, bilişim teknolojisi ile yoğun şekilde
ilgilenen sivil toplum örgütlerinin yol gösterici
içerik rehberleri hazõrlamalarõ önerilmelidir.
Bu konuda ileride de araştõrmalar yapõlmasõ ve
durumun takip edilmesi ile sivil toplum
örgütlerinin web sayfalarõnõn iyileştirilmesi ve
yaygõnlaştõrõlmasõ
için
yeni
öneriler
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