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Özet: Bilişim teknolojilerinin kullanımı sayesinde dünya ülkeleri ve bu ülkelerin insanları 

(toplumları) her alanda dolaylı dolaysız işbirliği ve etkileşime gitmektedirler. Ticaret alanında 

da bu etkileşimin gerçekleşmesi kaçınılmazdır. 6102 sayili kanunun 1524 maddesi uyarınca 

denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren 

üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen 

yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. 
Bu çalışmada, 32 ihracatçı şirketin, hedef kitlesi olan kişi ve kurumlarla iletişiminde 

kullanmak üzere hazırlamış oldukları web siteleri incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre; 

Uğur Soğutma, Uğur Motorlu Araçlar, Tuğba Gıda ve Orhanoğlu Gıda ilk sıraları alırken, 

Eraslanlı Tarım, Kuteks Kutsallar, Sistem Enerji ve Nar Gıda alt sıralarda yer almıştır. Çalışma 

sonuçları ile ihracatçı web sitelerinin geliştirilerek düzenlenmesinin gerekliliği ortaya 

konulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler 

Web sitesi, İhracatçı Şirketler, görsel tasarım.  

 

A New Approach for Quality Function Deployment: An Application 

 

Abstract: Quality Function Deployment is a quality development method which is used for 

new product design or improvement of existing product and at the same time Quality Function 

Deployment provides reflecting customer's needs and requirements on product. Until now 

many Quality Function Deployment applications are based on calculatiın in which correlation 

for technical requirements and customer's needs are not considered together. For the ones 

which considers the correlation, more complex approaches are used. In this study unlike other 

application one more simplistic approach is used so both correlation for technical requirements 

and customer's needs are considered. 
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1. Giriş 

 

Değişen tüketici profili ile birlikte 

tüketicilerin, mal ve hizmetler hakkinda daha 

çok ve somut bilgi istemesi, ürünler arasinda 

seçim yapma talebi ve işlemlerini zamana ve 

mekâna bağli kalmadan gerçekleştirme isteği 

ortaya çikmiştir. işletmelerin bu talep 

karşisinda varliklarini sürdürebilmeleri ve 

değişen  şartlara ayak uydurabilmeleri için 

internete ve internetteki faaliyetlerine önem 

vermeleri gerekmektedir. [1] 

 
Bilişim teknolojilerinin kullanımı sayesinde 

dünya ülkeleri ve bu ülkelerin insanları 

(toplumları) her alanda dolaylı dolaysız 

işbirliği ve etkileşime gitmektedirler. Ticaret 

alanında da bu etkileşimin gerçekleşmesi 

kaçınılmazdır. 6102 sayılı kanunun 1524 

maddesi uyarınca denetime tabi olan sermaye 

şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili 

tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet 

sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir 

bölümünü şirketçe kanunen yapılması 

gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek 

zorundadır. 

 

14 Şubat 2011 tarihinde 27846 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunun 1524 üncü maddesinde “internet 

sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 

itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya 

internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde 

internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu 

hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket 

yönetim kurulu üyeleri, limited şirket 

müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirkette yönetici olan komandite 

ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden 

üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı 

madde uyarınca internet sitesine konulması 

gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde 

koymayan bu bentte sayılan failler üç aya 

kadar hapis ve yüz güne kadar adli para 

cezasıyla cezalandırılırlar.” hükmü yer 

almaktadır. 

 

“(1) Her sermaye şirketi, bir internet 

sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten 

mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü 

aşağıdaki hususların yayımlanmasına 

özgülemek zorundadır. Yayımlanacak 

içeriklerin başlıcaları şunlardır: 

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken 

ilanlar. 

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini 

koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli 

kullanabilmeleri için görmelerinin ve 

bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, 

açıklamalar. 

c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından 

alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, 

değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara 

ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl 

belirlendiğini gösteren hesapların dökümü. 

 

 (3) İnternet sitesinin bilgi toplumu 

hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin 

erişimine açıktır. Erişim hakkının 

kullanılması, ilgili olmak veya menfaati 

bulunmak gibi kayıtlarla 

sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta 

da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde 

herkes engelin kaldırılması davasını açabilir. 

(4) İnternet sitesinin bu maddenin 

amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan 

içeriğin başına tarih ve parantez içinde 

“yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu 

ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada 

anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle 

değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan 

bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, 

bir numara altında tescili ve ilgili diğer 

hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. 

(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda 

veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre 

öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine 

konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten 

itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde 

kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal 

tablolar için bu süre beş yıldır. [2] 

 



İnternet Siteleri ve İlan Edilecek Bilgilerin 

Düzenlemesi Aynı Kanun’un 34 üncü 

maddesi ile 6102 sayılı TTK’nın İnternet 

Siteleri başlıklı 1524 üncü maddesinde 

yapılan değişikle, internet sitesi oluşturmakla 

yükümlü olan sermaye şirketleri, sitenin 

kurulma zamanı, siteye konulacak içeriklerin 

hangi sürede bu siteye konulacağı, sitede ilan 

edilecek hususlar yeniden düzenlenmiştir. 

Buna göre, her sermaye şirketi için getirilen 

internet sitesi kurma zorunluluğu sadece 

bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerini 

kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Ayrıca anılan internet sitelerinde 

yayınlanacak bilgiler daraltılmış olup, 

şirketlerin her türlü finansal tablo raporlarının 

internet sitesinde yayımlanmasına gerek 

kalmamıştır. Yapılan değişiklikle birlikte, 

yalnızca kanunen yapılması gereken ilanların 

internet sitesinde yayımlanması zorunlu 

kılınmıştır. İnternet sitesi açma yükümlülüğü 

ise 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 3 ay 

içerisinde gerçekleştirilmesi istenmektedir. 

[3] 

Kanun koyucu tüm sermaye şirketlerine 

internet sitesi kurma zorunluluğu getirerek şu 

iki amaca ulaşmayı planlamaktadır: 

1. İnternet sitesi ile her şirketin e-ticaret ile 

tanışmasını sağlamak, ulusal sınırlar ötesinde 

ticari iş ve ilişkiler kurmasının önünü açarak, 

bilgi ekonomisinden ülkemizin alacağı payı 

büyütmektir. 

2. İnternet sitesinde yayımlanmasını 

öngördüğü hususlar sayesinde şeffaflık ve 

kamuya aleniyet ilkelerine uygun şekilde 

işleyen bir şirket yönetimi yaratmak. 

Şirketin internet sitesinde yayımladığı bu 

bilgilerin doğruluk ve bütünlüklerini sağlama 

yani “bilgi güvenliği” ilkelerine, 

standartlarına uygun bir internet sitesine 

sahip olma ödevi başlamaktadır. Kamuya 

aleniyet ilkesi gereği internet sitesinde 

yayımlanan bilgi ve belgelere göre üçüncü 

kişiler hareket edeceklerinden, bu internet 

sitesinin yetkisiz erişimlere, verilerin izinsiz 

değiştirilmesi veya yok edilmesi gibi 

eylemlere karşı korunaklı yani “hackersafe” 

bir site olması gerekmektedir. [4] 

 

2. Yöntem  

 

Bu çalışmada; tarama yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmamızın evreni;  

İhracatçı Şirketlerin Web Siteleridir. Çalışma 

evreni ise Nazillideki şirketlerin web 

siteleridir. Web sitelerinin değerlendirilmesi 

için on uzman daha önceden yapılmış olan 

web sayfası değerlendirilmelerine ilişkin 

çalışmaları tarayarak 25 kriter belirlemiş ve 

bu kriterlere de puan değerleri takdir 

etmişlerdir. Tarama ölçütü dört ana bölümden 

oluşmaktadır. İçerik bölümünde 10 alt başlık, 

Görsellik bölümünde 5 alt başlık, Yapı ve 

navigasyon bölümünde 5, görsel tasarım 

bölümünde ise 5 alt başlık yer almaktadır. 

İçerik ve görsellik bölümlerindeki alt 

başlıklar beş, yapı ve navigasyon 

bölümündekiler üç, görsel tasarım 

bölümündekiler ise 2 puan ile 

değerlendirilmiştir.  Araştırma belirlenen 25 

kriter ile sınırlıdır. [5] 

 

Benzer araştırmalarda da web 

sitelerinin karşılaştırılmasında sitenin 

bilinirliği, güvenliği, dürüstlüğü, dizaynı ve 

rekabetçilik etmenleri olmak üzere beş 

kategori ele alınmaktadır.  [6] 

 
Günümüzde web sitesi, bir şirketin zorunlu 

ihtiyaçlarından biridir. Tanıtım maliyetlerini 

düşürmesi, şirket çalışanları ve müşteriler 

arasındaki iletişimi kolaylaştırması ve şirketin 

prestijine katkısı kesinlikle göz ardı edilemez. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu, şirketlerin ticaret 

hayatında kalmaları ve rekabet edebilmeleri 

için zaten gereken bir şeyi zorunlu hale 

getirmiştir. [7] 

 

3. Bulgular  

 

Araştırma bulgularına göre; Nazilli Ticaret 

Odasına bağlı ihracatçı şirketlerden web sitesi 

değerlendirme kriterlerine göre Uğur 

Soğutma 90 puanla ilk sırada yer almaktadır. 



Sıra Şirketin Adı Puan 

1 Uğur Soğutma A.Ş. 90 

2 Uğur Motorlu Araç Ltd. Şti. 78 

3 Tuğba Kuruyemiş 77 

4 Orhanoğlu Gıda Koll. Şti. 76 

5 Cevdet Aksüt Koll. Şti. 71 

6 İpekhanım Çiftliği 65 

7 Çağdaş Şirketler Grubu 62 

8 Demeks Mermer Ltd. Şti. 62 

9 Erksolar Güneş Enerji Ltd. Şti. 60 

10 Maksan Dişli Ltd. Şti. 60 

11 Alba Lojistik Ltd. Şti. 54 

12 Akgül Boya Ltd. Şti. 53 

13 Yaren Ticaret Ltd. Şti. 53 

14 Özgür inşaat Tasarım Ltd. Şti. 53 

15 Gimsan Tekstil Ltd. Şti. 52 

16 Kırlıoğlu Tarım Ltd. Şti. 52 
 

Tablo 1. Değerlendirme Sonuçlarına Göre 

(İlk 16 Şirket) 

. 

Tablo 1 de görüldüğü gibi daha sonra 

sırasıyla Uğur Motorlu Araç Ltd. Şti.(78), 

Tuğba Kuruyemiş.(77) puanla ilk sıraları 

paylaşmışlardır. 

 

Sıra Şirketin Adı Puan 

17 Model Mekanik Ltd. Şti. 51 

18 Kuteks Kutsallar A.Ş. 51 

19 Tormaksan Takım Tezgahları 51 

20 Nazilli Ekomak Ltd. Şti. 50 

21 Retek Selüloz A.Ş. 50 

22 Sartel Kablo Ltd. Şti. 47 

23 Erkin İş Makineleri Ltd. Şti. 47 

24 Yaşar Kırlıoğlu KIRDAĞ Ltd. Şti. 43 

25 As-Ya Tekstil Ltd. Şti. 42 

26 SÜTMAN Dengetat Ltd. Şti. 42 

27 Nazilli Yüzügüler İnş. Ltd. Şti. 42 

28 Kahyaoğlu Mak. Tar Ltd. Şti. 39 

29 Yavuz İncir Ltd. Şti. 39 

30 Sistem Enerji Ltd. Şti. 37 

31 Nar Gıda Ltd. Şti. 37 

32 Özlem İnşaat Ltd. Şti. 36 

 
Tablo 2. Değerlendirme Sonuçlarına Göre 

(Son 16 Şirket) 

 

Web sitelerinin kriterlere göre 

değerlendirilmesi sonucunda Tablo 2 de 

görüldüğü gibi Gimsan (52) ve Kırlıoğlu 

Limited şirketleri de düşük puan almışlardır. 

 

İçerik bölümü alt başlıklarında yer alan 

“Şirketi Tanıtıcı Bilgiler” (%94,74), Şirket 

merkezi ya da şubeleri hakkında Bilgi” 

(%87,47)  “Şirketin Tarihçesi hakkında Bilgi” 

(% 72,63) kriterleri önemli derecede 

önemsenmiştir. “Tüketici hakları hakkında 

bilgilendirme” ise en çok ihmal edilen başlık 

durumundadır. (% 4,74)  

 

Görsellik açısından bakıldığında; 

“Güncellenmeyen Sayfa Mevcut Olması”  (% 

91,58), Sayfaların güncellenmesi” (% 46,32) 

önemsenmiştir.  

 

Yapı ve navigasyon bölümünde ise; “Sitenin 

Kullanımının Kontrol Etme Rahatlığı” (% 

100,00), “Sitenin Bilgi Organizasyonunun 

Düzenli Olması”  (% 100,00), “ Sayfalar 

Arası Geçiş Sağlanması” (% 100,00), iyi 

durumda iken; “Sayfada Arama Motorunun 

Bulunması” ” (% 15,79), çok ihmal 

edilmiştir.  

 

Görsel Tasarım bölümü bulgularına 

bakıldığında; “Yazı tipi ve büyüklükleri tüm 

sayfalarda aynı olması” (% 100,00), “Sitede 

Renk Uyumu ve Logo Bulunması” (% 

100,00) ve “Sayfa düzeni işlevsel olması” (% 

100,00) kriterlerinin değerleri yüksek 

bulunmuştur.  

 
 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Araştırma sonucunda; İhracatçı Şirketlerin 

web sitelerinin beklenen düzeyde olmadığı 

görülmüştür. Tüketiciyi bilgilendirme 

konusunda eksilikler gözlenmektedir. Hedef 

kitlelere ulaşmada önemli bir araç olan aynı 

zamanda yasal bir zorunluluk olan web 

sitelerinin etkin kullanımı ivedilikle ele 

alınmalıdır.   
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