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DorukNet Pazarlama Departmanı ile Altın Örümcek Web Ödülleri
üzerine söyleşi.
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NewTech: Altın Örümcek Web
Ödülleri gerçekleştiği ilk tarihten
bu yana ne kadar yol kat etti?
Bu yarışmaya gösterilen ilgi sizi
tatmin ediyor mu?
DorukNet: Altın Örümcek
Web Ödülleri Organizasyonu,
2001 senesinde yapılan vizyon
toplantılarından birinde sektörün
gelişimine katkıda bulunma
düşüncesinden yola çıkarak
Türkiye’de bir ilki, web yarışması
fikrini gündeme getirmiş ve
2002 senesinden bu yana
DorukNet tarafından düzenli
olarak gerçekleştirilmektedir.
Organizasyonun yapı taşlarını
oluşturan web ve internet
teknolojileri çerçevesinde, pazarlama
ve iletişim alanlarında uzman
jüri üyeleri tarafından her sene
Türkiye’de gerçekleştirilen başarılı
projeler belirlenmektedir.
Bu yıl onbirincisi gerçekleştirilen
Altın Örümcek Web Ödülleri’nin
sektör tarafından benimsenmesi,
alanında ilk ve en büyük yarışma
olmasıyla birlikte her sene üzerine
koyarak büyüyor olması, bizlere çok
önemli sorumluluklar yüklemektedir.
DorukNet olarak Altın Örümcek
organizasyonunu hiçbir fedakârlıktan
kaçınmadan desteklemekteyiz.
Web ve internet teknolojilerini
kullanarak gerçekleştirilen başarılı
projelerin tanıtılması ve bu alanda
yapılacak yatırımların özendirilmesi
konusunda en önemli platform olan
Altın Örümcek Web Ödülleri’nin,
Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden
biri haline gelmesi bizler için gurur
vericidir.
N: Altın Örümcek Web Ödülleri
kapsamındaki Halk Oylaması
hakkında ayrıntılı bilgi alabilir
miyiz?
DorukNet: Altın Örümcek jürisinin
yaptığı değerlendirmeler sonucunda,
38 kategoride finale kalan en iyi
10 web sitesi, www.altinorumcek.
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com adresi üzerinden halk
oylamasına sunulmaktadır. İnternet
kullanıcılarının organizasyona
katılımını teşvik etmek, beğenilerini
duyurabilecekleri bir platform
yaratmak ve heyecanı geniş kitlelere
yaymak amacıyla halk oylaması
yöntemini kullanmaktayız. Bu sene
de www.altinorumcek.com üzerinde
yer alan bilgiler dahilinde, SMS (kısa
mesaj) gönderimi ile halk oylaması
gerçekleştirilecektir.
Halk oylaması, 13 Mart 2013
tarihinde başlayıp 29 Mart 2013
tarihine kadar devam edecek.
Halk oylamasına katılan her bir
kullanıcı, her kategoriden sadece
bir web sitesine oy verebilecek. 38
kategoride en çok beğeni toplayan
web sitelerinin sahiplerine ise
Halkın Favorileri klasmanında ödül
töreninden sonra sertifika gönderimi
gerçekleştirilecek.
N: Sosyal medya platformlarının
bu yarışmaya kattıkları ile ilgili
bize neler söyleyebilirsiniz?

DorukNet: Altın Örümcek Web
Ödülleri’nde kategori birincilerini
belirlerken, değerlendirme kriterleri
iki başlık altında toplanmaktadır.
Bunlardan birincisi, 5 temel özellik
(1.Tasarım, 2.İçerik, 3.Özellik,
İşlevsellik, 4.Kullanabilirlik,
5.Standart Uygunluğu ve Çapraz
Tarayıcı Uygunluğu), ikincisi
ise “Özel Kategoriler” olarak
belirlenmiştir. Özel kategorilerimizi
Sosyal Medya Kampanyası ve En İyi
Mobil Web Sitesi oluşturmaktadır.
Organizasyona başvuran her
katılımcı, her kategori için bu
değerlendirme kriterlerine göre
incelenmekte; En İyi Web Sitesi
ödülü ise kategoriden bağımsız
olarak, bütün siteler arasında en
yüksek ortalama puanı dikkate
alınarak belirlenmektedir.
N: Halk oylaması sonuçları
ne kadar etkiliyor? Sizin
öngördüğünüz birinciler ile
halk oylaması sonuçları birbirini
tutuyor mu?

DorukNet: Altın Örümcek Web
Ödülleri’nde, daha geniş kitlelere
ulaşmak ve internet kullanıcılarını
da organizasyona dahil edebilmek
amacıyla, final değerlendirme
sürecinde ayrı bir oylama
yapılmaktadır. Final değerlendirmeleri
sonucunda jürinin birincisi ve halkın
birincisi olmak üzere her kategoride
2 adet birinci açıklanmaktadır. Halk
Oylaması sonuçları, jürinin belirlemiş
olduğu kategori birincileriyle bazen
benzerlik göstermektedir. Belirlenen
değerlendirme kriterleri çerçevesinde
yapılan jüri seçimleri, halk oylaması
sırasında etkili olmakta ancak
halk oylamasında değerlendirme
kriterleri zorunlu olmamakla
beraber, final değerlendirmelerine
kalan web siteleri, kendi
duyurularıyla öne çıkabilmektedir.
Jüri değerlendirmeleri sırasında ise
N: Sizce birinci olan web sayfasını tamamen değerlendirme kriterleri
dikkate alınmaktadır.
diğer adaylardan ayıran özellik
nedir? Tasarım mı, işlevsellik mi?
DorukNet: Marka bilinirliğini
arttırmak, hedef kitleye ulaşım ve
farkındalık yaratabilmek adına;
sosyal ağ platformları artık her
marka için ilgilenilmesi ve özel olarak
bütçe-zaman ayrılması gereken bir
yer olmuştur. Altın Örümcek Web
Ödülleri Organizasyonu olarak,
geçen yıl Facebook üzerinden
gerçekleştirilen halk oylamasına rekor
düzeyde katılım olmuş, bu da sosyal
ağların gücünü bize göstermiştir.
Altın Örümcek Web Ödülleri süreci
boyunca, tüm duyurularımızı aynı
zamanda sosyal ağlar üzerinden de
gerçekleştirmekte, Facebook, Twitter
gibi platformlarından anlık olarak
takipçilerimize ve organizasyonla
ilgili tüm soru ve önerilere cevap
verebilmekteyiz.

