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Altın Örümcek Ağlarını
Facebook’ta Örüyor

A

ltın Örümcek Türkiye’nin
en prestijli ödülleri arasında
yer alıyor. Bu yıl 10.’su
düzenlenen Altın Örümcek Web
Ödülleri hemen hemen her sektör
tarafından yakından takip ediliyor.
Dünyadaki gelişimine paralel
olarak Türkiye’de de internetin
gelişimi ve kullanım alanlarının
yaygınlaşması Altın Örümcek’e
olan ilgiyi her geçen yıl arttırıyor.
Bu ilginin altında aynı zamanda
Altın Örümcek Web Ödülleri’nin web ve internet
teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı
projelerin daha iyi tanıtılmasına, hak ettiği yeri
bulmasına, bu alanda yapılacak yatırımların
özendirilmesine ve gündem oluşturulmasına
kattığı değer yatıyor. 10 yıldır düzenlenen ve
artık geleneksel hale gelen Türkiye’deki ilk ve
tek platform bağımsız organizasyon olan Altın
Örümcek herkes için çok özel bir anlam, prestij
değeri taşıyor.
2002 yılından bu yana DorukNet tarafından
düzenli olarak gerçekleştirilen Altın Örümcek
Web Ödülleri Organizasyonu’nda, web ve
internet teknolojileri, pazarlama ve iletişim
alanlarında uzman ve tecrübeli jüri üyeleri her
sene Türkiye’de gerçekleştirilen başarılı projelerin
belirlenmesinde etkin rol
oynuyor. Altın Örümcek’in
şuan ki süreçleri hakkındaki
tüm detayları DorukNet
Pazarlama Müdürü Aslı Cem
ile konuştuk.
Macline: 10. Altın
Örümcek Web Ödülleri
başvuruları nasıl sonlandı?
Altın Örümcek’in gelişimi
Türkiye’de internet
kullanımının gelişimi
ile paralellik gösteriyor.
Bu nedenle de aslına
bakarsanız bir ödül
olarak her yıl değerini ve
cazibesini artıran bir yanı
var. Çünkü bizler her sene
gelişmeleri yakından takip
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ederek, yorumları ve trendleri takip ederek Altın
Örümcek Web Ödülleri’ni jüri üyelerimiz ile
değerlendirerek çalışmlarımıza yön veriyoruz.
Çok uzun ve meşakkatli bir çalışma dönemi
oluyor ama her sene bu çalışmalarımızın
karşılığını aldığımızı görmek bizleri mutlu
ediyor.
Bu sene Altın Örümcek Web Ödülleri’nin 10.
Yılı, yani Türkiye’de internetin tarihini yazmaya
kalksanız Altın Örümcek araştırmacılara çok
önemli bir kaynak olur. 10. Altın Örümcek
Web Ödülleri başvurularını geçen yıllara göre
kıyasladığımızda başvuru sayısında artış
gözlendi. Yoğun bir ilginin olduğu başvuru
sürecimizin sonlanmasıyla beraber öne çıkan
beş kategori sırasıyla Kurumsal Web Sitesi, Blog,
E-Ticaret, Mikrosite ve Sosyal Medya Kampanyası
oldu. Bu sıralama aslına bakarsanız Türkiye’deki
yönelimler ile ilgili de bilgi veriyor.
Altın Örümcek Web Ödülleri’nin artık pazarlama
sektöründeki gelişme, değişim ve dinamiklerin
de bir yansıması haline geldiğini inanıyoruz.
Özellikle bu kategorilere katılımın çok
olmasında internetin hayatımızdaki yerinin ne
kadar vazgeçilmez olmaya başladığının, Altın
Örümcek Web Ödülleri’ne gelen başvuruların
çeşitliliği ile bir kez daha gözler önüne serilmiş
oldu. Ayrıca eskiden özel sektörün katılımının
daha fazla olduğunu görüyorduk ama şimdi
hem bireysel kullanım hem de kamu kurum
ve kuruluşların hatta sivil toplum örgütlerinin
bile katılımını görmek bu alandaki gelişimi
anlatıyor. Yine eskiden büyük ölçekli şirketlerin
katılımı fazlayken şimdi orta ölçekli şirketlerin de
katılımını görmek yarışmaya gösterilen ilginin
çeşitlenmesi açısından önemli.

Macline: Altın Örümcek Web
Ödülleri’nde ön eleme sonuçları
açıklanıyor mu?
Bildiğiniz gibi değerlendirme sürecinde
üç aşama var. Altın Örümcek Web
Ödülleri’nin ilk aşaması olan ön
eleme sürecinin sonrasında bir
bilgilendirme yapılmıyor. Bağımsız
jüri tarafından gerçekleştirilen ön
eleme ve grup değerlendirmelerinin
ardından finale kalan tüm siteler
final değerlendirmelerinin öncesinde
organizasyonun resmi web sitesinde
ve sosyal medya hesaplarından
duyurulacak.
Macline: Altın Örümcek Web
Ödülleri kapsamındaki Halk
Oylaması hakkında ayrıntılı bilgi
alabilir miyiz?
Altın Örümcek Web Ödülleri
Organizasyonu’nda son üç yıldır
sms gönderimi ile Halkın Favorileri
belirlenmekteydi. Bu yıl 10.’su
gerçekleştirilen Altın Örümcek
Web Ödülleri’nde halk oylaması ilk
kez Facebook’ta gerçekleştirilecek.
Altın Örümcek jürisinin yaptığı
değerlendirmeler sonucunda 32
kategoride finale kalan en iyi beş web
sitesi Facebook üzerinden halkoyuna
sunulacak.
05 Mart tarihinde başlayacak olan
halk oylaması uygulaması 30 Mart
tarihine kadar devam edecek. Halk
oylamasına katılan her bir kullanıcı her
kategoriden sadece bir web sitesine
oy verebilecek. 32 kategoride en çok
beğeni toplayan web sitelerinin sahipleri
Halkın Favorileri klasmanında sertifika
ile ödüllendirilecekler. Halk oylamasına
katılanlar geçen senelerde olduğu gibi
sürpriz hediyeler kazanma şansına sahip
olacaklar. Altın Örümcek Web Ödülleri
Halk oylaması http://www.facebook.
com/altinorumcek adresi üzerinden
gerçekleştirilecek.
Macline: Kazananlarda halkın oyları
mı, jürinin oyları mı etkili?
Genel olarak her yıl karşılaştığımız bir
soru. Her iki grubun da yapmış olduğu
değerlendirmeler katılımcılar açısından
büyük önem taşıyor ama her ikisi de
ayrı kategoriler. Organizasyonda ödül
alacak, yani Altın Örümcek Ödülü’nü
almaya hak kazanacak, başarılı
projelerin tamamı jürinin yapmış
olduğu değerlendirmeler sonucunda
belirleniyor.
Halk oylaması ile internet
kullanıcılarının da organizasyona
katılımının teşvik edilmesini

ve beğenilerini
duyurabilecekleri bir
platform yaratılmasını
amaçlıyoruz. Bu
kapsamda jürinin yapmış
olduğu değerlendirmeler
sonrası, ödül alacak
sitelerin belirlenmesine
geçmeden öncesi her
kategoride finale kalan
siteler organizasyonun
resmi web sitesinden
ve sosyal ağlarından
duyurularak aynı anda
halkın oylamasına
sunuluyor. Böylece, jüri
değerlendirmeleri ile belirlenen ödül
sahiplerinin yanında, her kategoride
finale kalan siteler arasında sadece
halkoyları ile belirlenen “Halkın
Favorileri” de ayrıca belirleniyor.
Macline: Bu sene bizleri bekleyen
bir sürpriz var mı? Özellikle geçen
sene Sertab Erener’in harika bir
performansı vardı. Bu sene sahnede
kimi düşünüyorsunuz?
Altın Örümcek Web Ödülleri her yıl
bir önce ki yıla oranla büyüyor ve
gelişiyor. Her sene daha çok ses getiren
bir organizasyon olma yolunda devam
ediyor. Bu yıl 10. yaşını kutluyor
olmamız, kendi alanında ilk ve tek
yarışma olmasının yanında geleneksel
hale gelmesi DorukNet olarak bu
pazarda üstlendiğimiz misyonun bir
yansıması aslında.
Geçen yıl ödül töreni 3 bin 500
kişinin katılımıyla Kuruçeşme
Arena’da gerçekleştirildi. Bu yıl da
tüm konuklarımıza çok özel bir gece
organize etmek için çalışmalara
başladık. Ödül gecesi ödül süreci
içerisinde en önemli anlardan birisi. İnce
eleyip sık dokuduğumuz çok önemli
bir detay. Sahne alacak olan sanatçının
kim olacağı konusunda görüşmelerimiz
devam ediyor, şu an bir isim vermem
mümkün değil, sürpriz olsun.

anlama geldiğini çok daha iyi
anlıyoruz.
Günümüzde geleneksel
pazarlama yöntemleri değişiyor,
firmaların internet ve dijital dünya
sayesinde geniş kitlelere “anında”
ulaşabilmesi, markanın büyümesi
ve tanıtılması amacıyla kullanılan
anahtar çok etkili ve güçlü bir
araç haline geldi. Bu yöntem ile
firmalar pazarlama faaliyetlerinin
başarısını kesin ve hızlı bir şekilde
ölçebiliyor. Biz bu organizasyonu
başlatırken amacımız bu dijital
değişime elimizden geldiğince
katkıda bulunabilmekti.
Tüketici çağında yeni bir devrim
yaşanıyor. İnterneti doğru ve stratejik
bir yaklaşımla kullanan markaların bu
dijital dünyada liderliğe oynayacaklarını
düşünüyoruz. Bunun yansımlarını
aslında görüyoruz.
Başarılı iş sonuçları ile neredeyse sürekli
karşılaşıyoruz. Bu da aslında ne kadar
doğru bir yolda olduğumuzun bir
göstergesi. Bugün elektronik ticaretin
ne kadar önemli olduğunu ve na kadar
geliştiğini hepimiz görebiliyoruz. Ama
aynı zamanda kar amacı gütmeyen,
işi kültür hizmetini yaymak olan
kurumların örneğin müzelerin daha
interaktif olma çabalarını ve bu sayede
daha fazla kişiye ulaşma çabalarını da
göz ardı etmemeliyiz. İnternet her iş
koluna ve her sektöre değer katıyor.
Altın Örümcek aslında bu değerin bir
göstergesi.

Macline: Altın Örümcek ödüllerinin
katılımcılara kattığı değer
hakkındaki görüşünüzü alabilir
miyiz?
Altın Örümcek Web Ödülleri
organizasyonunda, internet ve web
teknolojileri kullanarak gerçekleştirilen
projeler prestijli bir ödül ile
taçlandırılıyor. Girişimcilerin bu alana
yapacağı yatırımlar özendiriliyor.
Yarışmanın ödül gecesinin ardından
basın yansımalarını takip ettiğimizde
bu ödülün web sitesi sahipleri için ne
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