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Abstract 

As regards to the fast changes lived through during the development of 
communication technologies, many renewals could be listed from the past 
till our time but it is evident that the period after the invention of internet 
and the period before internet should be separated by drawing a thick line. 
Just like the invention of writing, the invention of internet is a milestone for 
humanity. 
Today in year 2017, we are at a very early stage for using the words 
“internet” and “history” together.  But internet, the first steps of which were 
taken in 1960s and which has developed from those years onwards and 
becoming open to public in 90s, is continuing to accumulate its own history. 
It can be stated that the biggest change among these renewals has started in 
2000s and that the building blocks of this change were interaction, social 
media, and mobile networks.  
At the point where we are today, internet, social media, and new media are 
being considered with various ways and forms and many predictions and 
analysis are made as relating with their future perspectives. As “New” is the 
one that “gets old” quickest, recording of each development  within the 
history of internet that develops so quickly and causes all the structures to 
change from their roots, has a special importance. 
The first time Turkey met with internet was in year 1993 with a connection 
made from METU (Middle East Technical University). In Antalya, the first 
connection was made from Meditteranean University. 
In this study, www.antalya-ws.com site as being the first internet portal of 
Antalya aiming to open Antalya to the world, will be reviewed. Antalya-ws, 
which started its first publication at the early stage of internet in 1996, is 
attracting attention with its rich content and different features as per the 
period when it was established. In the study, by investigating the site with 
content analysis method and by making in depth discussions with the 
founders of the site, it was aimed to leave a trace on Antalya Press and 
internet history. 
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Antalya İnternet Tarihine Düşülen Bir İz: Antalya’nın İlk İnternet 
Sitesi: "Antalya-ws.com" 

Anahtar Kelimeler 
İnternet, yeni 

medya, Antalya 
web portal. 

Özet 

İletişim teknolojilerinin gelişiminde yaşanan hızlı değişimle ilgili olarak 
geçmişten bugüne birçok yenilik sayılabilir ancak internetin bulunuşundan 
sonraki dönemi; internetten önceki dönemle kalın bir çizgiyle ayırmanın 
gerekliliği ortadadır. Tıpkı yazının icadı gibi, internetin icadı da insanoğlu 
için bir milattır. 
Bugün, 2017’de, internet ve tarih sözcüklerinin yan yana kullanımı için 
oldukça erken bir evredeyiz. Ancak; 1960’lı yıllarda ilk adımları atılan, o 
yıllardan itibaren geliştirilerek 90’larda kamuya açılan internet bir yandan 
kendi tarihçesini biriktirmeye devam etmektedir. Bu yenilikler içinde en 
büyük gelişimin 2000’li yıllarla birlikte başladığı; değişimin yapı taşlarının 
da etkileşim, sosyal medya ve mobil ağlar olduğu söylenebilir.  
Bugün gelinen noktada;  internet, sosyal medya ve yeni medya çok farklı yön 
ve biçimleriyle ele alınmakta; gelecek perspektifiyle ilgili de birçok tahmin ve 
analiz yapılmaktadır. “Yeni”nin en hızlı “eskiyen” olduğundan hareketle bu 
kadar hızlı gelişen ve tüm yapıları kökten değişime uğratan internetin kendi 
tarihi içindeki her gelişmeyi kaydetmenin de ayrı bir önemi bulunmaktadır. 
Türkiye’nin internetle ilk buluşması 1993 yılında ODTÜ’den yapılan 
bağlantıyla mümkün olmuştur. Antalya’da ise ilk bağlantı Akdeniz 
Üniversitesi’nden gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmada Antalya’nın ilk internet portalı olan ve Antalya’yı dünyaya 
açmayı amaçlayan www.antalya-ws.com sitesi ele alınacaktır. İnternetin 
erken döneminde; 1996 yılında yayın hayatına başlayan Antalya-ws, 
kurulduğu dönem itibariyle zengin bir içerik ve farklı özellikleriyle dikkat 
çekmektedir. Çalışmada bu sitenin incelenmesi ve sitenin kurucusuyla 
yapılacak derinlemesine görüşmeyle Antalya basın ve internet tarihine bir iz 
bırakılması amaçlanmaktadır. 
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Alınan Tarih 

19 Mayıs, 2017 
Kabul Tarihi 
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1. Giriş 

Dünyada Internet'in kısa tarihçesine bakılacak olursa, ilk çalışmaların (paket 
anahtarlamalı ağ) 1969 yılında ABD Savunma Bakanlığı'nda ARPANET'in 
kurulması ile başlamış olduğu görülür. Daha sonraki süreçte, aynı ağ üzerinde 
geliştirilen TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokolü, 
1983 yılından itibaren ARPANET üzerinde kullanılmaya başlanmıştır. İlk Internet 
omurga ağının oluşturulması ise 1986 yılında NSFNET (National Science 
Foundation – Ulusal Bilim Vakfı) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu süreci takiben, 
Internet’in halka açık hale gelmesi 1989 yılından sonra olmuş; 1990 Haziran’ında 
TCP/IP’nin ilk kullanıldığı ağ olan ARPANET’in kullanımdan kaldırılmasına rağmen 
bu ağın yerini ABD, Avrupa, Japonya ve Pasifik ülkelerinde ticari ve hükümet 
işletimindeki omurgalar (backbone) almış, TCP/IP protokolü ve Internet 90'lı 
yıllardan itibaren büyük bir ivme kazanmıştır. Internet’in ticari anlamdaki gelişimi 
ise 1991 yılından itibaren olmuştur (Parlak, 2005: s. 26). 

İnternet’in gelişmesindeki son aşama ise World Wide Web’in (www) 
geliştirilmesidir. World Wide Web, Internet kullanımı ve kullanıcı sayısının 
artmasında önemli rol oynamıştır. Ocak 1993’te Internet üzerinde yalnızca 50 adet 
web sitesi bulunmaktaydı. 1993’ün Mart ayında tüm Internet trafiğinin yüzde 0,1’i 
web üzerinden gerçekleşmekteyken Ekim ayında Internet’teki web sitesi sayısı 
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500’e ulaşmış, toplam Internet trafiği içinde web’in payı yüzde 1’e çıkmıştır. 1994 
yılında ise Internetle ilgili standartların oluşturulmasıyla yeni tarayıcı programlar 
piyasaya çıkmıştır. İlk web konferansının düzenlenmesine dair bilgiler, 1994 
yılında Cenevre’de yapılmasıyla tarihe geçmiştir (Karaca, 2009: s. 466). 

İnternetin 2000’li yılların başından itibaren yeni bir döneme girdiği iddia 
edilmiştir. Bilgisayar dünyasına özgü bir isimlendirme olan Web 2.0 bu yeni 
dönemi adlandırmak için kullanılmaktadır. Web 2.0 terimi internet tarihinde 
özellikle kullanıcıların içeriğe katkıda bulunmak açısından 90’lı yıllara göre çok 
daha etkin olabildiği bir ikinci döneme işaret etmek üzere kullanılır. Bloglar, sosyal 
ağlar ve wikipedi gibi insanların yapımına doğrudan katkıda bulunduğu 
uygulamaların karakterize ettiği bu dönem görünürde gerçekten kullanıcı 
merkezlidir. Bu kavram ilk olarak enformasyon tasarım danışmanı olarak çalışan 
Darcy DiNucci tarafından yayınlanan 1999 tarihli bir makalede kullanılmıştır. Bu 
çalışmada DiNucci o zamanlarda bir tarayıcı penceresine yüklenen durağan bir 
web sayfasından ibaret olan web içeriğinin gelecek internetin ancak “embryo’su 
olduğuna işaret etmiştir (Çobanoğlu, 2011: s. 10). 

Web 1.0, “www” uygulamalarını içerirken; Web 2.0, “sosyal web” uygulamalarını 
içermektedir. Sosyal yazılım, Web 2.0 hareketinin temel bir bileşeni olarak ortaya 
çıkmaktadır. Son birkaç yılda Web 1.0’daki bazı uygulamaların Web 2.0’daki 
karşılığı aşağıda verilmiştir. Web 2.0 ile birlikte bloglar özellikle de kişisel bloglar 
(msn space’ler vb.), wikipedia, youtube ve benzeri uygulamalar ön plana çıkmıştır 
(Başhan, 2011: s. 8). 

Tablo 1: Web 1,0’daki Uygulamaların Web 2,0’daki Karşılığı  
WEB 1,0 WEB 2,0 

DoubleClick Google AdSense 
Ofoto Flickr 

Britannica online Wikipedia 
Kişisel web sitesi Blogging 

Alan adı spekülasyonu Arama motoru optimizasyonu 
Sayfa görünüşü Tıklama başına maliyet 

Yayımlama Katılım 
İçerik yönetim sistemleri Wikiler 

Dizinler (taxonomi) Etiketleme (folksonomi) 
Yapışkanlık Bir araya getirme (syndication) 

Bunlardan başka Facebook, Twitter, Wikipedia, sözlükler vb. internet siteleri web 
2,0 teknolojileri ile şekillenmiştir. Kullanıcının içeriğe müdahale ettiği ve içeriği 
değiştirebildiği bu sitelerin kullanımı oldukça yaygındır. Bununla birlikte, çalışma 
kapsamında ele alınan onedio.com ve zaytung.com da Web 2,0 özelliklerini 
taşımaktadır. Enformasyonu farklı kapsam ve yöntemlerle internet kullanıcılarına 
aktaran bu siteler, kullanıcıların içerik oluşturmasına izin vermektedir (Yıldırım ve 
Başer, 2016: s. 182).  

Web 3.0, web teknolojilerinin gelişimi ve bu teknolojilerin geleceği açısından çok 
önemli bir kavram olarak değerlendirilebilir. 2001 yılında başlayan web 3,0 
çalışmaları W3C tarafından başlatılmıştır. Yakın gelecekte geçilmesi beklenilen 
web 3,0 versiyonunun tamamen anlamsal web altyapısı üzerine kurulması 
düşünülmektedir. Henüz intranet üzerinde projelerin geliştirilmesi, denemelerin 
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yapılması ve deneysel anlamda standartların oluşturulması amacıyla 
kullanılmaktadır. Ancak sistemin web sunucularında yayımlanan web sayfalarında 
RDF ve OWL dillerinin standart olarak kullanılmasıyla, tüm bilgi içeriğinin meta-
datalar ile ifade edilmesiyle bu teknolojiye geçilmiş olacaktır. Web 3,0 teknolojisi, 
web siteleri üzerinden bilgi çıkarımında bulunan, kişiye özel ve daha etkili 
sonuçlar veren içerik tabanlı arama motorları ve kişisel farklılıkların veya 
özelliklerin web siteleri üzerinden toplanarak bilgilerin değerlendirildiği 
portalların geliştirilmesi temeline dayanmaktadır (Demirli ve Kütük, 2010: s. 100). 

Kısaca web 3,0; internet kontrolünün insanın elinden çıktığı web dünyasıdır. Web 
1,0 insanlar tarafından yaratılan internet uygulamalarının kullanıldığı bir dünya 
iken, web 2,0 insanlar tarafından web 1,0 mantığıyla yaratılan internet 
uygulamalarının değiştirilebildiği, kontrolün insan eline geçtiği bir dünya 
olmuştur. Web 3,0 ise cihazlar arası etkileşimle internetin kendi kendini yaratacağı 
bir web dünyasıdır (Gökçearslan, 2011: s. 3). 

Günümüz, çoklu ortamlar ve ileri teknolojiler çağı olarak nitelendirilebilir. Bu çağ 
içerisinde, yazın dünyası da teknolojik gelişmelerden etkilenmektedir. Teknolojik 
gelişmelerle etkileşim içerisinde olan yazın dünyası, hem nitelik hem nicelik olarak 
farklı boyutlara ulaşmaya başlamıştır. Elektronik kitle iletişim araçlarının etkisiyle 
okuma ve yazma kültürümüz, bir başka deyişle kültür tekniğimiz de evrim 
geçirmekte, değişmektedir. Okuma kavramı, artık yalnızca kâğıt üzerindeki bir 
metni okumak değil, görsel-işitsel olarak da ekran okurluğunu gündeme 
getirmiştir (Asutay, 2009: 63-66). 

İnternet’in Türkiye’ye gelişi süreci; ilk geniş alan ağının, 1986 yılında tesis edilen 
EARN (European Academic and Research Network)/BITNET (Because It’s Time 
Network) bağlantılı TÜVEKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı) 
olduğu görülmektedir. İlerleyen yıllarda bu ağın hat kapasitesinin yetersiz kalması 
ve teknolojik açıdan ihtiyaçlara cevap verememeye başlaması üzerine, 1991 yılı 
sonlarına doğru ODTÜ ve TÜBİTAK, Internet teknolojilerini kullanan yeni bir ağın 
tesis edilmesi yönünde bir proje başlatmışlardır. Bu çerçevede ilk deneysel 
bağlantı 1992 yılının Ekim ayında X.25 üzerinden Hollanda’ya yapılmış; PTT’ye 
1992 yılında yapılan başvurunun sonuçlanmasını takiben, 12 Nisan 1993′de de 64 
Kbps kapasiteli kiralık hat ile ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem 
salonundaki yönlendiriciler kullanılarak, ABD’de NSFNet (National Science 
Foundation Network)’e TCP/IP protokolu üzerinden Türkiye’nin ilk Internet 
bağlantısı gerçekleştirilmiştir (Taş ve Kestellioğlu, s. 79). 

O günden bugüne internet tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı gelişimini 
sürdürmüş ve medyada tümden bir değişimin tetikleyicisi olmuştur. 

2. Antalya-ws Genel Bakış 

Antalya’nın ilk internet portalı 1996’nın mart ayında kurulan www.antalya-ws.com 
sitesidir. Portalın isminin açılımı Antalya web site yani Antalya web sitesidir. Siteyi 
kuran ilk çekirdek ekipte M. Oktay Kürüm (Proje Koordinatörü), M. Turgay Kürüm 
(Programcı), Volkan Önkol (Web Tasarımcısı ve Grafiker) ve Arzu Birecik Kürüm 
(Metin Editörü) yer almaktadır. Ayrıca sitenin içeriğine Fuat Kıvran ve Mustafa 
Uysal “Antalya – Bir Kentin Portresi” adlı kitaplarıyla, Medya Production’dan Erdal 
Baştuğ Antalya fotoğraflarıyla, Haşim Yetkin “Dünden Bugüne Alanya” adlı 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (2), 173-190.  177 

 

kitabıyla, Üner Beköz ve Ömer Baklavacı sualtı bölümünün hazırlanmasıyla, 
Dağcılık Federasyonu Antalya Temsilcisi Kemal Güneş Dağcılık bölümünün 
hazırlanmasıyla, Nevin Halıcı Antalya Mutfağı adlı bir makaleyle sitenin mutfak 
bölümünün hazırlanmasıyla, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Oğuz 
Alpözen sualtı bölümü için yazılarıyla katkı vermişlerdir. 

Aynı zamanda Türkiye’nin ilk turizm portalı olan Antalya-ws.com’un bir önemli 
özelliği de 1996-2017 yılları arasında Türkiye’de halen aktif olarak yayında olan 
ender web sitelerinden birisi olmasıdır. Her ne kadar 2009 yılından sonra sitenin 
güncellenmediği görülse de, Antalya hakkında bilgi ve fotoğraflarıyla portal halen 
internette Antalya hakkında bilgi alınabilecek değerli kaynaklardan birisidir. 1996 
yılında kurulan ve büyük içeriklerinin büyük bölümü o yıllarda oluşturulan, o 
yıllardaki teknolojiyle kurgulanan bir sitenin bugün hala kullanımda olması, hala 
bilgi sunuyor olması çok önemlidir. Bu yönüyle Antalya-ws tüm internet tarihine 
tanıklık etmiş, internette tüm gelişmeleri yaşamış ve bugün de yaşamaya devam 
eden ender oluşumlardan biridir. 

Site incelendiğinde Antalya ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapıldığı gözlemlenmiştir. 
Dönemin internet siteleri düşünüldüğünde Antalya Web Site’ın kurulduğu yıllar 
itibariyle son derece gelişmiş bir portal olduğunu söylemek gerekir. Antalya’yla 
ilgili yüzlerce bilgi, belge, fotoğraf o dönemin şartlarında siteye yüklenmiş, o 
dönemde son derece sınırlı olan internet kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur. 
Sitede Antalya, Oteller, Tarihi Yerler, Müze Sualtı, Dağlar, Aktiviteler, Mutfak, Milli 
Parklar, Mağaralar, Şelaleler, Flora, Makale sekmelerinin yanı sıra, Antalya’nın 
ilçeleri ve tarihi-kültürel zenginlikleri ile ilgili birçok farklı bölüm bulunmaktadır. 
Site, bugünkü statik durumuna rağmen, 2017 yılında halen Antalya hakkında en 
kapsamlı bilgi edinilebilecek internet kaynağı olarak göze çarpmaktadır. Bağlantı 
kurabilmek bir yana, Türkiye’de henüz pek az kimsenin internet kavramıyla ile 
ilgili bir fikrinin olduğu 1996 yılında bu denli kapsamlı bir portalın hayata 
geçirilmesi Antalya Basın Tarihi’nde önemli bir yer tutmaktadır. 

3. Site İncelemesi 

Antalya Web Site yayınına 1996 yılında başlamış ve 2009 yılına kadar devam 
etmiştir. AQuasun Turizm A.Ş. ve Antalya Web Site işbirliğiyle yayın yapmıştır. 
Sitenin 4 farklı dil seçeneği mevcuttur. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca 
dillerinde de içeriğe ulaşmayı sağlamaktadır. Sitenin amacı; Turizm bölgesi olan 
Antalya’da çeşitli turistik bölgeleri ve otelleri tanıtarak reklam yapmak ve seyahat 
satışı sunmaktır. Aynı zamanda bölgenin mutfağını da tanıtmaktadır.  

Antalya Web Site; Tarihi Yerler, Oteller, Antalya Müzesi, Sualtı, Dağlar, Antalya 
Mutfağı, Milli Parklar, Şelaleler ve Mağaralar bölümlerini içeren bir içeriğe sahiptir. 
İçerikler, konularında uzman kişiler tarafından hazırlanmıştır. Sualtı bölümü 
TurkDive Dalış ve Deniz Araştırmaları Merkezi tarafından, Dağlar bölümü Dağcılık 
Federasyonu Antalya Temsilcisi  Kemal GÜNEŞ tarafından ve Mutfak bölümü de  
Dr. Nevin HALICI tarafından Antalya Web Site için özel olarak hazırlanmıştır. 

Oteller bölümünde Antalya ve çevresinde bulunan yaklaşık 400 konaklama tesisi 
tanıtılmaktadır. Toplam 300'den fazla fotoğraf yayınlanmaktadır ve bunlardan 125 
tanesi Antalya Müzesi bölümü için özel olarak çekilmiştir. 
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4. İçerik Değerlendirmesi 

Antalya-ws.com sitesinin içerik analizinde ele alınacak başlıklar şunlardır; 

 Ana Sayfa 

 Ana Sayfada Bulunan Sekmelerin İçerikleri 

 Sitede Bulunan Reklamlar 

 Alexa Verileri 

4.1. Ana Sayfa 

İnternet Sitelerinde ana sayfa, site ilk açıldığında karşımıza çıkan sayfadır ve çeşitli 
görsel materyallerle süslenmesi kitleler tarafından daha sık ziyaret edilmesini 
sağlamaktadır. 

Antalya-ws.com sitesinin ana sayfası sarı arka plan üzerine gri ve beyaz puntolar 
şeklindedir. Antalya web site bağlamında kurulan antalya-ws.com sitesinin ana 
sayfasında yer alan sekmeler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 2: Antalya-ws.com’un Ana Sayfa Sekmeleri 

 

Toplamda 13 ana sekmesi bulunmakta olan sitede Antalya bölgesine ait gezilmesi 
gereken yerlere, bölgedeki aktivitelere, bölgeye özgü yemeklere ve kampanyalı 
otellere de yer verilmektedir. 

Antalya 

Sitenin Antalya sekmesine girdiğimizde karşımıza Antalya ve çevresini gösteren 
küçük bir harita çıkmaktadır.  
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Şekil 1: Antalya ve Çevresi 

 

Şekil 1’de gösterilen haritada Kalkan, Kaş, Kale, Finike, Kumluca, Kemer, Antalya, 
Aksu, Serik, Belek, Side, Manavgat,  Alanya, Gazipaşa, Saklıkent bölgelerine yer 
verilmiştir. 

Oteller 

Sitenin oteller sekmesine tıkladığımızda 6 alt sekme karşımıza çıkmaktadır. Bu alt 
sekmeler şu şekildedir; 

 Antalya 

 Side- Manavgat 

 Alanya 

 Serik- Belek 

 Kemer 

 Kaş 

Alt sekmesi bulunan sayfalara girdiğimizde orada bulunan birçok otel çıkmaktadır. 
Otellere tıkladığımızda ise otel hakkında bilgi içeren bir yazı ve rezervasyon için ek 
bir form bulunmaktadır. 

Otellere ait bilgilerde, otelin konumu, tesis alanına ait bilgiler, oda bilgileri, 
aktiviteler, konaklama( her şey dahil, pansiyon, oda- kahvaltı…) gibi bilgiler yer 
almaktadır. 

Tarihi Yerler 

Antalya-ws.com sitesinde yer alan tarihi yerler sekmesine girdiğimizde karşımıza 
Antalya’daki tarihi yerleri gösteren bir harita çıkmaktadır. Haritada işaretlenen 
alanlara tıkladığımızda işaretli olan tarihi yer hakkında bilgi veren ek bir sekme 
açılmaktadır. 

Haritada yer alan tarihi yerler şu şekilde belirtilmektedir; 
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Tablo 3: Antalya’daki Tarihi Yerler 

Kalkan- Patara 
Patara 
 Xanthos 
Letoon 

Kaş 
Antipellos 
Simena 

Kale- Demre Myra 

Finike 
Arykanda 
Lımyra 

Kumluca - Kemer 
Korydalla 
Olympos ve Çıralı 
Phaselis 

Antalya Merkez 

Termessos 
Ariassos 
Karatay Medresesi 
Muratpaşa Camii 
Tekeli Mehmet Paşa Camii 

Aksu- Serik- Belek 
Aspendos 
Sillyon 
Perge 

Manavgat- Side 
Side 
Selge 

Alanya 

Kızıl Kule 
Selçuklu Tersanesi 
Alara Kalesi 
Alara Han 
Mahmutlar Harabeleri 
Syedra Harabeleri 
Liman Şehri  
Şarapsa Kervansarayı 

Gazipaşa 

Antıocheia Ad Cragum 
Aganda- Lamos 
Nephelis 
Selinus 

Tablo 3’te tarihi yerler sekmesinde bulunan haritanın içeriğine yer verilmektedir. 
Tabloda bulunan bütün tarihi yerler hakkında bilgiler bulunmaktadır. 

Müzeler 

Sitenin ana sayfasında yer alan müzeler sekmesi Tablo 4’te gösterilmektedir. 

Tablo 4: Müze sekmesinde yer alan içerikler 

 

Tablo 4’e bakıldığında 7 alt sekme bulunduğu görülmektedir. Sekmelere tıklandığı 
zaman ise Antalya bölgesinde yer alan müzeler ve içerikleriyle ilgili bilgiler yer 
almaktadır. 
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Sualtı 

Sitede yer alan sualtı sekmesine tıkladığımızda karşımıza Antalya’da bulunan su 
altı dalış merkezlerinin haritası çıkmaktadır. Sualtı Dalış Merkezleri şu şekilde 
sıralanmaktadır; 

 Dalış ve Kanunlar 

 Uluburun Antik Batığı 

 Gelidonya Antik Batığı 

 Fransız Batığı 

 Falezler 

 Sıçan Adası 

 Kaş Uçak Batığı 

 Üç Adalar 

 Gök Mağarası 

 B-24 Amerikan Savaş Uçağı Batığı 

 Paris Batığı  

 Suluin Mağarası 

Sekmelere tıklandığında Batıkların nerede bulunduğuna ve neler içerdiğine dair 
bilgiler yer almaktadır. TürkDive Dalış ve Deniz Araştırmaları Merkezi’nin 
katkılarıyla hazırlandığı belirtilmektedir. 

Dağlar 

Dağlar sekmesine tıkladığımızda Antalya ilinde yer alan dağları gösteren bir harita 
karşımıza çıkmaktadır.  

Haritada yer alan dağlar şu şekilde belirtilmiştir; 

 Kızlar Sivrisi 

 Tahtalı Dağı 

 Teke Dağı 

 Dazkır Tepesi 

 Bakır Tepe 

 Saklı Doruk 

 Alabelen 

 Tunç Dağı 

 Ardıçtepe 

Dağ isimlerini içeren sekmelere tıkladığımızda dağların konumu ve yüksekliğini 
içeren bilgiler yer almaktadır. 
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Mutfak 

Sitede yer alan Mutfak sekmesi Dr. Nevin Halıcı tarafından hazırlanmıştır. Antalya 
Mutfağı ile ilgili çalışma 1982 yılında elli yaşın üzerinde Antalyalı on kadınla 
görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Çalışma ile Antalya'nın çeşitli nedenlerle 
unutulmaya yüz tutan yemek gelenek , görenek, töre , törenleri kaydedilerek 
unutulmaması amaçlanmaktadır.  

Mutfak sekmesi 7 alt sekmeden oluşmaktadır. Bunlar şu şekildedir; 

 Giriş 

 Antalya’da Yemek Öğünleri 

 Geçiş Dönemi Yiyecekleri 

 Kutsal Günlerle ilgili Yiyecekler 

 Neşeli Günlerle ilgili Yiyecekler 

 Yöresel Dışarı Yiyecekleri 

 Antalya Mutfağından Örnekler 

Sekmelere tıkladığımızda bölgeye özgün yemekler ve içerikleri yer almaktadır. 

Milli Parklar 

Milli parklar sekmesine tıkladığımızda Antalya ilinde bulunan milli parkları 
gösteren bir harita yer almaktadır. Haritada yer alan milli parklar şu şekilde 
sıralanmaktadır; 

 Köprülü Kanyon Milli Parkı 

 Termessos Milli Parkı 

 Olympos Milli Parkı 

Her bir sekmede milli parkların fotoğraflarına ve içeriklerine yer verilmektedir. 

Mağaralar 

Sitede bulunan Mağara sekmesine Şekil 2’de yer verilmiştir. 

Şekil 2: Mağaralar Sekmesi 
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Sekmede Karataş-Semahöyük Mağarası, Beldibi Mağarası, Karain Mağarası, 
Altınbeşik Düdeni, Damlataş Mağarasına yer verilmektedir. Mağaraların 
konumlarına ve içerikli bilgilerine sekmelerden ulaşılabilmektedir. 

Şelaleler 

Sitede yer alan şelaleler sekmesinde Antalya’da bulunan Düden, Kurşunlu 
Manavgat şelalelerini gösteren bir haritaya yer verilmektedir. Alt sekmelere 
tıkladığımızda şelalelerin konumu ve içeriklerine dair bilgiler yer almaktadır. 

Flora 

Sitenin anasayfasında yer alan Flora sekmesinde Türkiye’de bulunan endemik 
bitkilerden ve Türkiye Florasondan bahsedilmektedir. Sekmede bazı bitkilerin 
detaylı açıklamalarına yer verilmiştir. Bu bitkiler şunlardır; Kardelen, Manisa 
Lalesi, Sıklamen, Yılanbıçağı, Karçiçeği, Devetabanı, Ak Zambak, Ak Yıldız, Yıldız 
Sümbülü, Sarı Çiğdem, Ada Soğanı.  

Makale 

Antalya-ws.com sitesinin anasayfasında yer alan makaleler sekmesinde iki makale 
yer almaktadır. Biri “Dönen Dervişler” diğeri ise “Altın ve Gümüş”tür. İlk makalede 
Mevlana’ dan ve semavilerden söz edilmektedir. Diğer makalede ise Altın ve 
Gümüş madenlerinin tarihsel süreçte ortaya çıktıkları döneme ve günümüzdeki 
değerine yer verilmektedir. 

4.2. Sitede Bulunan Reklamlar 

Siteye 2009 yılından bu yana içerik yüklemesi yapılmamaktadır. Sitede Google 
tarafından belirlenmiş reklamlar ana sayfanın 3 tarafında yer almaktadır.  

4.3. Alexa Verileri 

Alexa verileri bir internet sitesin popülerliğini ölçmekte kullanılır. Alexa verileri 
web sitesinin kalitesini de belirlemektedir. 

Şekil 3 :  Alexa Verileri 

 

 

Şekil 3'te yer alan Alexa verilerine göre sitenin anadili Almanca olarak 
gösterilmektedir. Sitenin açılışı hızı 0.33 sn’dir. Sayfa boyutu ise 43.27KB olarak 
gösterilmektedir. 
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Şekil 4: Ziyaret Oranları 

 

Şekil 4’te Antalya-ws.com sitesinin arama motorlarında aranan kelimelere göre 
ziyaret oranları gösterilmiştir. 

5. Derinlemesine Görüşme 

Çalışma kapsamında sitenin kurucusu ve proje koordinatörü M. Oktay Kürüm ile 
yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede o 
yıllardaki internet trafiğinden, sitenin kuruluşuna ve içeriğine dair bilgiler 
alınmıştır. 

Proje Koordinatörü M. Oktay Kürüm, internetin Türkiye’de dahil yeni olduğu, web 
sitesi kurmak bir yana internet erişiminin bile son derece kısıtlı ve pahalı olduğu 
yıllarda Antalya için böyle bir site kurma fikrinin ortaya koyan ve bunu 
gerçekleştiren kişi olarak göze çarpmaktadır. Yaptığımız derinlemesine görüşmede 
Kürüm, bu fikrin ilk olarak Paris ve Tokyo’ya ilgili internet portallarını görüp, 
“neden Antalya’nın da böyle bir internet sitesi olmasın” sorusuyla ortaya çıktığını 
söylemektedir. Birçok bilgi ve fotoğraf derlediklerini, bunları maddi bir beklenti 
olmadan siteye yüklediklerini söyleyen Kürüm, site hazır hale geldikten sonra Sera 
Otel’de yapılan bir toplantıyla sitenin tanıtımını yapıldığını belirtmektedir. Kürüm, 
ilk dönemde web sitelerinden önce insanlara internetin ne olduğunu anlatmaya 
çalıştıklarını ancak bunu bile çoğu zaman başaramadıklarını ifade etmekte, ancak 
internetin gelişimiyle birlikte 2000’li yılların başlarında günlük 45 bin ziyaretçiye 
ulaştıklarını söylemektedir. Yine Kürüm’ün ifadesiyle site sayesinde Antalya 
hakkına birçok kişi ve özellikle de yabancılar bilgi sahibi olmuş, buna karşın 
1996’dan bu yana geçen yıllarda maddi anlamda siteye yapılan yatırımın yüze 1’i 
bile geri alınamamıştır. 

Soru 1: Türkiye'ye internetin daha yeni geldiği yıllarda kapsamlı bir site açmayı 
planladınız. Öncelikle o yıllarda Türkiye'de internetin durumunu anlatabilir 
misiniz? (bilgisayarların ve hatların durumu, insanların internetle ilgili bilgisi, 
bağlantı zorlukları, bağlantı hızları, ücretleri, diğer sorunlar vs) 

Cevap 1: Kişisel bilgisayarların (PC) Türkiye’ye gelmeye başlamasının üzerinden 
10-12 yıl geçmiş olmasına rağmen, küçük işletmelerde dahi bilgisayarlar çok 
yaygın değildi. Kişisel Bilgisayar bulunan ev sayısı ise sayılıydı. 

1994 yılında, üniversitelerde uzun zamandır kullanılan internetin genel kullanıma 
açılması kararından sonra,  ulusal internet servis sağlayıcılığına (ISS) yatırım 
yapan birkaç şirket ortaya çıkmaya başlamıştı. 
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Telekom alt yapısının izin verdiği hızlarla bağlantı yapmanın zorlukları bir yana, 
internete bağlanmak için iş-evlerdeki yegâne telefon hattı da sürekli meşgul 
olduğundan, ikinci bir telefon hattı olmayanların internete bağlanmaları/bağlı 
kalmaları büyük sorun oluşturuyordu. 

O dönem öne çıkan iki İnternet Servis Sağlayıcısının (ISS) ortalama aylık internet 
ücretleri $100.- seviyesindeydi. Bunun dışında, hattın kullanıldığı süre kadar da 
Telekom’a ücret ödeniyordu. 

Kişisel bilgisayarların yanına, internete bağlanmak için bir modem cihazı alınması, 
bu iş için ayrı bir telefon hattı çektirilmesi, internet hizmeti için İnternet Servis 
Sağlayıcılara ve Telekom’a ayrı ücretler ödenmesi gibi faktörler, ilk yıllarda 
internet kullanımını çok dar bir çevreye hapsediyordu. 

Her yeniliğin karşılaştığı türden dirençlerle karşılaşılsa da zamanla insanlar, 
bilmedikleri bu yeni “bilgi-iletişim” ortamının sunduğu imkânları keşfettikçe, her 
birey, her ticari sektör ya da toplum kuruluşu kendi yararına bu aracı hızla 
kullanmaya başlamışlardı. 

Soru 2: Antalya-ws.com nedir biraz anlatır mısınız? İnternetin ilk çıkış döneminde 
bir site kurma gibi cesaretli bir fikir nasıl ortaya çıktı ve proje nasıl gelişti? Nasıl ve 
ne kadar zaman çalıştınız; site nasıl kuruldu? 

Cevap 2: 1984 yılında, Antalya’da kurulan ilk bilgisayar şirketi olan kuruluşumuz 
On-Line Servis A.Ş, 1994 yılına gelindiğinde,  Türkiye’de ilk kurulan iki ISS’den biri 
olan Turk.Net ile “iş ortaklığı” anlaşması yaparak interneti kullanmaya ve internet 
üzerinden hizmetler üretmeye başlamıştı. 

Antalya Web Site, o zaman ortaya çıkan “iş fikirlerinden” bir tanesiydi; “Çok dilli 
bir şehir portali yapmak.” 

Antalya’nın, Dünya turizm pazarındaki nadide yerinin farkındaydık. Kentin ve 
bölgenin tarihini, kültürel dokusunu bu mecrada tanıtabilmek, turistler için 
sağladığı imkânları aktarabilmek, aynı zamanda bu kente olan “vefa borcumuzu” 
da ödeme fırsatı verecekti. 

Bizler bilgisayar teknolojileriyle uğraşıp, bundan para kazanan, uzmanlığını bu 
konuda geliştiren bir ekiptik. Bu konu hepimiz için çok yeni bir şeydi. 

Kararı verip, işe koyulduğumuzda tarih 1995 baharıydı. Kaynak araştırmaları, 
kaynak sahiplerine ulaşıp, izinlerinin alınması, metinlerin ve görsellerin elden 
geçirilmesi, kaynak bulunamayan konularda, bu konuda uzmanlara ulaşılıp, 
metinlerin yazdırılması, görsellerin çektirilmesi, İngilizceye çevrilmesi vs…  

AWS’nin “İçeriğe Katkıda Bulunanlar” bölümünde özetlenenden çok daha fazla 
kişinin/kurumun katkısıyla oluşturulan “içerikler”, şirketimiz bünyesindeki uzman 
arkadaşlar tarafından “internet ortamına aktarılmasıyla” 1996 baharında 
yayınlanabilir bir “Antalya Web Sitesi” hazırdı. 

Kentin turizm ve kültürü konusunda faaliyet gösteren kişi/kurum/şirketlerin 
davet edildiği bir toplantıyla, Club Hotel Sera’da tanıtımını gerçekleştirdiğimiz 
Antalya Web Site, sürekli güncellendiği 2006 yılına kadar, 10 yıl kesintisiz olarak 
hizmet verdi.  
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Soru 3: Antalya'yı seçerken burada yaşıyor olma dışında hangi nedenler öne çıktı? 
Antalya'ya nasıl bir artı değer sağladınız? Antalya'da ve yurtdışında site nasıl 
karşılık buldu? 

Cevap 3: Sırayla gidersek:  

3.1. İş fırsatı ve kente vefa.  

3.2. Antalya’ya nasıl bir artı değer kattığımızı değerlendiremem. Umarım olumlu 
katkılarımız olmuştur. 

3.3. Bilmediğimiz “yayıncılık” dünyasının en keyifli yanlarından biri de buydu 
sanırım. Tanımadığınız insanlara ulaşmak ve yaptığınız şeyin olumlu/olumsuz 
tepkisini hızlı bir şekilde almak.  

Tahmin ettiğimiz gibi, ağırlıklı yurt dışı ziyaretçilerimiz oldu. Dünyanın her 
köşesinden insanlar AWS’yi ziyaret ediyordu. Günlük ziyaret istatistiklerine 
bakmak, sabah kahve keyfinin ayrılmaz parçası olmuştu. Adını bile duymadığınız 
kentlerden/yerlerden gelen ziyaretçiler “Antalya” hakkında bilgi alıyor, belki de 
onlar da “Dünyanın bu köşesindeki kenti” ilk kez keşfediyordu.  

Binlerle ifade edebileceğim sayıda e-mail alıyorduk. Bunun için “yardım 
masası/help desk” adında bir birim oluştu. Gelen talepler, istekler birçok dilde 
oluyor, öncelikle bunu anlamak, elimizden geliyorsa çözüm bulmak, yönlendirmek 
ve yine olabiliyorsa, o kişiye kendi dilinde cevap gönderebilmek gerekiyordu. Hiç 
bir e-mail cevapsız kalmadı ama her şeye “çözüm” üretme imkânımız da yoktu.  

Lâra dolmuşunda kamerasını unutandan, satın aldığı halının gönderilmediğini 
şikâyet edenlere, otellerle ilgili bilgi/şikâyet/rezervasyon taleplerine, 
kültürle/doğayla ilgili taleplere kadar, birçok farklı konuda elimizden geleni 
yapmaya çalıştık. Şayet o gün bir tane bile olsa “teşekkür” e-maili gelirse, bütün 
ekibin keyfi yerine geliyordu. Sanırım yurt dışında olumlu karşılık buldu ki amaç 
da buydu. 

Soru 4: Siteyi açtıktan sonraki süreç nasıl gelişti? Bu site adeta internetin tüm 
gelişim tarihine tanıklık etti. O dönemleri; dönem dönem anlatır mısınız? 

Cevap 4: Sorunuz, cevabı geçiştirilmeyecek kadar önemli ve uzun. Bu soruya 
“objektif” cevap verebilecek yetkinlikte olduğumu sanmıyorum, ancak kendi hayat 
penceremin önünden akanları yorumlayabilirim. Kusura bakmayın. 

Soru 5- Ciddi bir emek ve maddi yatırım yaptınız. Bunun karşılığını alabildiniz mi? 

Cevap 5: Ticari olarak elbette ki hayır. Bizim çalışmamız, ticari açıdan “erken 
bahara aldanan, badem ağacının” hikâyesine benziyor.  

Manevi yönü ise, kelimelerin kifayetsiz kaldığı durumlardan birini yaşatıyor. 
Aradan geçen 20 yıla rağmen “Sizin gösterdiğiniz ilgi” ile hala manevi karşılığını 
almaya devam ediyoruz. 

Soru 6:  Süreç içinde olumlu-olumsuz başka neler yaşandı? Site kaç yıl 
güncellendi? Sonrasında neden sürdürülebilir olmaktan çıktı ve bırakmaya karar 
verdiniz? 
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Cevap 6: Sırasıyla:  

C.6.1- Süreç içinde bizi sevindiren, gönüllü katkı koyan insanlar oldu. Aynı süreçte 
yardım/destek taleplerimize olumsuz cevap verenler de oldu. Ama zaman içinde 
olumsuz yaklaşımda bulunanlar da konunun önemini kavramışlardır umarım. 

C.6.2- 10 yıl kesintisiz güncellendi. 

C.6.3- AWS’nin ticari gelirleri, kendi giderlerini karşılamaya hiç bir zaman 
yaklaşamadığı için, Şirketimiz diğer kaynaklardan kazandığı gelirle AWS’nin 
giderlerini karşılıyordu. Proje bu haliyle “ticari girişim” olmaktan çıkıp, gönüllü bir 
çalışma haline evrildi. 

11 Eylül 2001 yılında, ABD’de meydana gelen olayların doruk noktaya çıkardığı 
ekonomik daralma, içerde ekonominin koşulları, Şirketimizin gelirlerinde 
azalmaya sebep oldu. Hızla giderlerde kısıntıya gitmek ve yeni gelir kaynakları 
yaratmak için yaptığımız çalışmalarla ancak 2004 yılına kadar dayanabildik. Bu 
süreçten sonra aynı yapıyla devam edilemeyeceğine karar veren şirket yönetimi 
On-Line Servis A.Ş.’nin tasfiyesine karar verdi. Tasfiye kararının alınmasından, 
fiilen şirketin tasfiyesinin sonuçlandığı tarih olan 2007 yılına kadar AWS için bir 
çıkış noktası aramaya devam ettik. Çeşitli iş birlikleri, hatta birleşme, devretme 
dâhil denendi. Sonuçsuz devam eden süreç bu güne kadar devam etti.  

Soru 7: Yıl 2017 ve Antalya-ws.com güncellenmese bile halen yayında. Türkçe ve 
İngilizce ciddi bir içerik sunuyor. Ayrıca belki de Türk internet tarihinin en uzun 
yayında olan portallarından birisi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? 

Cevap 7: Bunu ben değerlendirmeyeyim.  

Soru 8: İnternetin ilk döneminde site kuran bir kişi olarak o günden bugüne 
internetle ilgili gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'de ve dünyada 
internet nasıl gelişti ve sizce nasıl devam edecek? 

Cevap 8:  Bu soruya maalesef C.4’deki gibi cevap vereceğim.  

Soru 9: Sizin Antalya'nın internet üzerinden tanıtılmasıyla ilgili 1996 yılında 
başlattığınız süreçte; Antalya ve internet ilişkisini bugün nasıl görüyorsunuz. Sizin 
o günkü hayalinize bugün ulaşılabildi mi? 

Cevap 9: İyi niyetli birçok “Tanıtım” girişimi olduğunu gördüm. Bazılarında 
naçizane görüşlerimize başvuruldu. Aklımızın yettiği, elimizden geldiği kadar katkı 
sağlamaya çalıştık ama farklı tarihlerdeki iki önemi girişim, kısır çekişmelerin 
kurbanı oldu.  

Uzun zamandır Türkiye’den uzağım. Güzel şeylerin her zaman olabileceğini, yeni 
gelenlerin bizleri geçeceğine inancımızı kaybetmiş değiliz. Sonuçta zaman ve 
teknoloji kimseyi beklemiyor ve kendi doğası içinde sürekli eviriliyor.  

Kent, bir bütün olarak ele alınıp, bütün paydaşların ortak aklıyla, katkı koymasıyla 
“iyi bir turizm tanıtım/geliştirme uygulamasına” sahip olacaktır, bir gün... 

Soru 10: Son olarak 2017 yılından baktığınızda Antalya-ws.com ile ilgili neler 
söylemek istersiniz? 
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Cevap 10: Bize; araştırmanın zevkini, yaşadığımız coğrafyanın gizemlerini, 
yayıncılığın heyecanını, ekip çalışmasının güzelliğini tattıran AWS, bizlere çok şey 
kattı.  Umarım insanlar hayal kurmaktan vazgeçmezler.  

6. Sonuç 

Çalışmada Antalya’nın ilk web portalı olan www.antalya-ws.com sitesi 
incelenmiştir. Çalışmada hem site bugün yayında olan haliyle incelenmiş, hem de 
proje yürütücüsü M. Oktay Kürüm ile derinlemesine görüşme yapılarak çalışma 
detaylandırılmıştır. Çalışma sonuçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 Antalya-ws 1996 yılında kurulan Antalya’nın ilk web portalıdır. 

 Kurulduğu yıllardaki internet şartları düşünüldüğünde kendi zamanına 
göre oldukça geniş ve kapsamlı bir site oluşturulmuştur. 

 Site kurulurken profesyonel bir ekip içerik hazırlamış ve site 4 dilde yayın 
yapmıştır. 

 Ancak internetin gelişim hızı ve çeşitliliği bağlamındaki gelişmelere paralel 
olarak bir süre sonra site maddi anlamdaki yatırımın karşılığı 
alınamadığından gönüllü bir proje olarak devam etmiştir. 

 Bu gönüllülük çerçevesinde site 2009 yılına dek güncellenmiştir. 

 Bugün yani 2017 yılında halen siteye www.antalya-ws.com adresinden 
ulaşılabilmekte ve sitenin internet trafiği sürmektedir. 

 Sitenin kurucuları maddi anlamda olmasa bile manevi anlamda emeklerinin 
karşılığını aldığını belirtmektedir. 

İnternetin gelişim aşamalarında önemli dönemeçler bulunmaktadır. Antalya 
internet tarihi ve aslında Antalya iletişim tarihi açısından da www.antalya-
ws.com’un özel bir yeri vardır. Bu çalışma www.antalya-ws.com’u ele alarak, 
internet tarihine bir iz düşmeyi amaçlamıştır.  
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