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Özet:  Marka kavramı hayatımızın her alanında etkisini göstermektedir. Markanın insan zihninde ateĢlenerek 

kalbine yerleĢen çok değerli bir kavram olduğu düĢünülmektedir. Bilgi temininin ve insan etkileĢimin internet 

ortamlarında yoğunlaĢmasından dolayı mevcut çalıĢmada e-marka bakıĢ açısıyla Türkiye‟deki endüstri 

mühendisliği programlarının internet ortamında görünümü üzerine bir araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaç 

doğrultusunda ülkemizdeki endüstri mühendisliği bölümlerinin web sayfaları marka boyutu da dikkate alınarak 

değerlendirilebilmesi için çeĢitli kriterler belirlenmiĢtir. Ardından, bu kriterlere göre Türkiye‟de aktif olarak 

eğitim veren endüstri mühendisliği bölümlerinin web siteleri bulanık mantık yaklaĢımı da kullanılarak 

değerlendirilmiĢ ve 58 web sitesi için temel bir değerlendirme yapılmıĢtır.  

 
Anahtar Sözcükler: E-Marka,  Marka Yönetimi, Web sitesi değerlendirme, Endüstri Mühendisliği  

 
Abstract: The concept of brand has an impact on all areas of our lives. It is thought that brand is a very valuable 

notion, which starts to form in the human mind and then settles in the human heart. Nowadays the supply of 

information and human interaction intensify in an online environment. Therefore, in this study, online visions of 

industrial engineering programs in Turkey were analyzed by using the viewpoint of e-brand. For this purpose, 

varied criteria were determined to evaluate the websites by considering brand characteristics. After that, websites 

of industrial engineering programs in Turkey which are active were evaluated by fuzzy logic methods. As a 

result of this study 58 websites were analyzed basically. 
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1. Giriş 

 

Hayatımızın her alanında var olan marka oldukça 

geniĢ bir kavramdır. Günümüzde hemen-hemen her 

Ģeyin bir marka değeri taĢıdığı düĢünüldüğünde 

marka oluĢturmanın kaçınılmaz olduğu açıkça 

görülmektedir. Ayrıca sınırların kalkıp sert rekabet 

ortamının oluĢtuğu pazarlar, kurumları sahip 

oldukları markaları rakip markalardan ayırmak ve 

tüketicinin zihninde net bir Ģekilde 

konumlandırmak için yoğun arayıĢlar içine 

sokmuĢtur. Birbirine benzeyen ürün veya hizmet 

sayısı ve bunları seçecek olan tüketicinin piyasayı 

araĢtırma eğilimi arttıkça marka kavramının önemi 

de doğru orantılı olarak artmakta ve oluĢturulan 

markanın yönetiminin kaçınılmaz olduğu 

anlaĢılmaktadır. Bu rekabetçi iĢ ortamında kurumlar 

kendilerine özgü ve tutarlı bir marka kimliği 

sunabilmek için her türlü iletiĢim araçlarından 

faydalanmaya çalıĢmaktadır. Bu doğrultuda 20. 

yüzyılın en önemli buluĢlarından biri olarak kabul 

edilen internet markalaĢma ve marka yönetimi 

sağlama konusunda önemli bir fırsat ve büyük bir 

potansiyel haline gelmektedir. Ġnternetin hız, 

interaktiflik, dünyanın her yerinden ve her zaman 

ulaĢılabilirlik sağlaması, iĢlem maliyetlerinin daha 

düĢük olması gibi özelliklerinden dolayı marka 

yönetimiyle ilgili faaliyetlerin bir kısmının veya 

hepsinin elektronik ortamda gerçekleĢtirilmesi veya 

desteklenmesiyle ortaya çıkan elektronik marka 

yönetimini, kısaca e-marka yönetimini benimseyen 

kurumlar rekabet ortamında büyük avantaj 

sağlamaktadır. Ayrıca yapılan bir çalıĢmanın 

sonuçlarına göre; farkına vardırma, bilgi sağlama, 

beğendirme, tercih sağlama, ikna etme ve satın 

aldırma gibi marka yönetimi aĢamalarının iletiĢim 

araçlarıyla (ilan, reklam, faks, direkt posta, katalog, 

tele-pazarlama, internet, görüşme) iliĢkisi 

incelenmiĢ ve internet tüm bu aĢamaların hepsinde 

etkili çıkan tek iletiĢim aracı olduğu rapor edilmiĢtir 

(Lichtenthal, 2003). 

Son yıllarda, yükseköğretimle ilgili beklentilerin 

artması, yeni öğretim teknolojilerinin ve elektronik 

bilgi kaynaklarının geliĢmesi bu rekabet ortamında 

var olabilme çabasının üniversiteler için de önem 

kazanmasına sebep olmuĢtur (Yelkikalan vd., 

2006). Dolayısıyla üniversitelerin web siteleri 

önemli bir araç haline gelmektedir. Yapılan bir 

araĢtırmanın sonuçlarına göre; üniversite tercihinde 

bulunacak öğrenciler için okulların web siteleri 

büyük önem taĢımaktadır. Öğrenciler web 

sitelerinde yer alan tanıtım videolarını izlemekte ve 

tercih edecekleri okul, bölüm hakkında ayrıntılı 

bilgilere okulların web sitelerinden ulaĢmaya 
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çalıĢmaktadırlar (Çağlar, 2011). Bununla birlikte 

üniversiteye yerleĢen öğrencilerin de eğitim 

hayatları boyunca en çok takip ettikleri sitelerden 

biri kendi bölümlerine ait web siteleri olduğu 

bilinen bir gerçektir. 

Bahsi geçen gerçekliklerden yola çıkarak, bu 

çalıĢmada Türkiye‟deki üniversitelerin endüstri 

mühendisliği bölümlerine ait web sitelerini çalıĢma 

kapsamında belirlenen kriterler yardımıyla 

değerlendirmek için bulanık sıralama “fuzzy 

ranking” ve bulanık derecelendirme “fuzzy rating” 

tekniklerinin de yardımıyla web sitelerinin 

elektronik marka yönetimini faktörleri de dikkate 

alınarak değerlendirilmesine çalıĢılmıĢtır.  

 

2. Uygulamanın Kapsamı 

 

31.03.2011 tarihinde Adana Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesinin kurulmasını öngören tasarının 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 

kabul edilmesiyle; Türkiye‟deki toplam üniversite 

sayısı 172‟ye ulaĢmıĢtır. Bu üniversitelerin 103‟ü 

devlet üniversitesi, 62‟si vakıf üniversitesi, 7‟si ise 

vakıf meslek yüksekokulu statüsündedir (Yüksek 

Öğretim Genel Müdürlüğü, 2011). 46‟sı devlet, 31‟i 

vakıf üniversitesi olmak üzere 77 üniversitede 

endüstri mühendisliği, endüstri sistemleri 

mühendisliği, sistem mühendisliği ve üretim 

sistemleri ve endüstri mühendisliği bölümleri 

bulunmaktadır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 

bu bölümler için henüz öğrenci alımına baĢlamamıĢ 

üniversiteler ve aktif olarak endüstri mühendisliği 

bölümüne öğrenci alımı gerçekleĢtiği halde 

bölümün web sitesi yapım aĢamasında olan Düzce 

Üniversitesi uygulama kapsamının dıĢında 

bırakılarak; 58 üniversitenin web sitesi 

değerlendirmeye alınmıĢtır. Bu üniversitelerin 29‟u 

devlet, 29‟u vakıf üniversitesidir. 

 

3. Web Sitelerini Değerlendirmede 

Kullanılan Kriterlerin Belirlenmesi 

 

Elektronik marka yönetiminin baĢarılı olmasını 

sağlamak için web sitelerine önem vermek 

zorunluluktur. Bu zorunluluk web sitesi tasarımı 

konusunu gündeme getirmektedir. Web sitesi 

tasarımında dikkat edilmesi gereken kavramlar; 

interaktiflik, kiĢiselleĢtirme,  içerik, e-iletiĢim, 

güvenirlilik-güvenlik, iĢlevsellik ve teknolojik alt 

yapı gibi kriterlerden oluĢmaktadır (Büyüközkan, 

2006).  

Yapılan bir araĢtırmaya göre ziyaretçilerin web 

sitesini tekrar ziyaret etmesini sağlayan en önemli 

özellikler; yüksek kaliteli içerik, kullanım kolaylığı, 

hız ve güncelleme sıklığıdır (Rosen ve Purinton, 

2004). Web sitelerinde kaliteli fotoğraflara, 

metinlere, profesyonel grafiklere yer verilmeli ve 

ziyaretçinin zorlanmadan site içinde yön 

bulabilmesi sağlanmalıdır (Johnson ve Griffith, 

2002). Bir web sitesinin kullanım kolaylığı, bütün 

bilgilere doğrudan eriĢimi sunabilmesine, site 

haritasının bulunmasına, site içi arama 

yapılabilmesine, aranan bilgiye en kolay Ģekilde 

ulaĢımı sağlamasına bağlıdır. Ayrıca ana sayfanın 

tek sayfa Ģeklinde tasarlanması da kullanım 

açısından kolaylık sağlar (Irgat ve Kurubucak, 

2002). Sayfaların yüklenme hızının yavaĢlığı 

kullanıcı üzerinde olumsuz bir etkiye sebep 

olmaktadır. Bu geç yüklenmelerin sebepleri internet 

tarayıcısı fazla miktarda görsel öğeye yer verilmesi 

ya da web sitesinin programlanması sırasında 

kullanılan gereksiz kodlamalar olabilir. Tasarımı ve 

içeriği açısından kurumların kimliğini tamamlayan 

bir misyon üstlenen web sitesinin güncellenmesi de 

en önemli konulardan biridir.  
Kurumların web sitelerinde yer alan görsel 

unsurlar ise kurumların kiĢiliğini yansıtmaktadır. 

Görsel unsurların doğru Ģekilde kullanılması 

kullanıcıya verilmek istenen mesajların doğru bir 

Ģekilde aktarılmasına yardımcı olmaktadır. Doğru 

tasarlanmıĢ web siteleri farklılık yaratır, 

kullanıcının dikkatini çeker ve kullanıcıyı 

etkileyerek tekrar ziyaret etmesini sağlayabilir. 

Elektronik marka yönetiminde baĢarıya ulaĢmak 

isteyen kurumlar, web sitelerinin tasarımında son 

adım olarak web sitesinin nasıl göründüğü ve ne 

hissettirdiğiyle de ilgilenmelidirler. Yapılan 

çalıĢmada,  elektronik marka yönetiminde öne çıkan 

görsel unsurlardan; renk, tipografi, slogan ve 

logonun web sitesinde bulunup bulunmamasına da 

dikkat edilmiĢtir. 

Renk: Web sitelerinde tercih edilen renkler 

kurumların kimliğini yansıtmalıdır. Nasıl ürünlerin 

satıĢında ambalajlarının renkleri etkiliyse web 

siteleri için de aynı kural geçerlidir. Renkleri 

kullanırken göz önünde bulundurulması gereken 

bazı noktalar vardır. Örneğin açık ve koyu renkleri 

bir arada kullanarak zıtlık yaratmak ve 

okunabilirliği kolaylaĢtırmak mümkündür. 

Renklerin birbirleriyle olan kombinasyonu da 

değiĢik etkiler yaratır (Wroblewski, 2002). Bazı 

renklerin birbiriyle kombinasyonu okunabilirliği 

zorlaĢtırır. Kırmızı-yeĢil, mavi-mor ve kırmızı-mavi 

kombinasyonları gibi. Web sitelerinin tasarımında 

bu renklerin bir arada kullanımından kaçınılmalıdır. 

Ayrıca kırmızı ve yeĢil renklerini ayırt edememek 

görülen en yaygın renk körlüğü çeĢidi olduğundan 

tasarımda dikkat edilmelidir.  

Tipografi: Web sayfalarında dikkat çekmek, 

kullanım kolaylığı sağlamak için gerekli bir diğer 

unsur yazıdır. Yazının sade ve anlaĢılır olması 

önemlidir. Web içerikleri çok uzun olmamalıdır. 

Uzun içerikler kullanıcının dikkatini dağıtır. 

BaĢlıkların diğer metinlerden ayırt edilebilmesi ise 

web sitesinin daha kolay anlaĢılmasını sağlar. 

Kullanılan yazı tipi, metinlerin boyutları, yazı rengi 

insanlar üzerinde farklı etkiler uyandırır. Web 

siteleri oluĢturulurken yazı tipleri bilinçli bir Ģekilde 

seçilmelidir. Örneğin devlete ait bir web sitesiyle, 

çocuklara hitap eden bir web sitesinin yazı tipleri 
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farklı olmalıdır. Seçilen yazı tipi kurumun marka 

imajını desteklemelidir. Hoffman (2001), internet 

kullanıcılarının hangi yazı tipini en az ve en çok 

okunur buldukları konusunda bir araĢtırma 

yapmıĢtır. Yapılan araĢtırmanın sonucunda 

“verdana” en okunur yazı tipi seçilmiĢtir. Yazılarda 

büyük harf ve küçük harf seçimi de bir diğer önemli 

konudur. Eğer web sayfasında dikkat çekilmek 

istenen bir nokta varsa büyük harf tercih 

edilmelidir. Büyük harf daha kolay odaklanmayı 

sağlar. 

Slogan: Slogan, bir marka hakkında tanımlayıcı, 

betimleyici ve ikna edici bilgiyi ileten kısa kelime 

grubu olarak tanımlanır (Hürel, 2001). Ġyi bir 

slogan, baĢarılı bir marka yaratmanın temel 

Ģartlarındandır. Sloganlar markaların rakiplerinden 

farklılaĢmasında etkili rol oynarlar. Sloganlar 

reklamlarda, tanıtım araçlarında, yani tüm 

pazarlama etkinliklerinde kullanılmalıdır (Uzuoğlu, 

2001). Çağımızın en etkin pazarlama araçlarından 

biri olan internet, kurumların internette var 

olabilmesini sağlayan araç da web sitesi olduğuna 

göre; kurumlar web sitelerinde sloganlarına yer 

vererek elektronik marka yönetiminde önemli bir 

adım atmıĢ olurlar. 

Logo: Bir markanın en önemli öğesi logosudur. 

Logo, markanın imzası olarak görülür ve Ģirketin 

perspektifini, kurumsal kimliğini yansıtan bir 

yapıda olmalıdır. Her çağa uygun olabilecek bir 

logo tasarımı güç olduğundan Ģirketler değiĢen 

koĢullar karĢısında logolarını yenileme yoluna 

gitmektedirler (Klein, 2002). Web sitesinde kuruma 

ait logonun yer alması marka kimliğini 

güçlendirmektedir. 

Mevcut çalıĢmada, bu bilgiler esas alınarak web 

sitelerini değerlendirmede kullanılacak olan 

kriterler dört ana baĢlık Ģeklinde belirlenmiĢtir. 

Bunlar: 

 İçerik 

 İnteraktiflik 

 İşlevsellik 

 Görsel unsurlar 

 

Ancak web sitelerini incelerken farkına varılan 

“bağımsızlık” unsurunu da değerlendirmede 

kullanılacak kriterler arasına alarak 

değerlendirmeyi beĢ ana kriter çerçevesinde 

yapmak daha uygun görülmüĢtür. Eğitimle ilgili bir 

web sitesinin temel amacı; kullanıcıya kısa 

zamanda ve kısa bir gezinti ile aradıkları bilgiye 

ulaĢma olanağı sağlamasıdır. Mc Kenzie (1997), 

okul web sayfalarının içeriğinde yer alması gereken 

en önemli özelliklerin; okulu ziyaretçilere tanıtıcı 

bilgiler (okuldaki etkinlikler, okulun görevleri, 

nitelikleri ve görünümü) ile dersler, öğretim 

planları gibi bilgiler olduğunu savunmaktadır. 

Üniversite web sayfalarının içeriklerinin 

hazırlanmasında göz önünde bulundurulması 

gereken önemli bir nokta da hedef kitlelerin 

beklentileri ve gereksinimleridir. Ġlgili web sitesinin 

hem bölümü tercih etmeyi düĢünen aday 

öğrencilere, hem de bölümün kayıtlı öğrencilerine 

yönelik olması gerektiği unutulmamalıdır. Bölüm 

tercihinde dikkat edilmesi gerekenler; bölümün 

nitelikli akademik kadrosu, bölümün kendisini 

ulusal ya da dünya çapında kabul ettirmesi (var olan 

kalite belgeleri), bölümün uluslararası iĢbirliği ve 

diğer üniversiteler ile olan ikili anlaĢmaları, 

bölümlerin mesleğe yönelik eğitim programları 

sunabilmesi, bölümün kütüphane, laboratuar 

olanaklarının geliĢmiĢ olması, akademik kadrosu, 

ders içerikleri gibi özelliklerdir (Ortas, 2009). 

Bölümlerin web siteleri bu bilgilerin öğrencilere en 

kısa yoldan sunulmasını sağlayan en önemli araçtır.  

Bir web sitesinde ilgili diğer bağlantıların 

bulunması ziyaretçiler açısından önemlidir. 

Ziyaretçiler web adreslerini bilmedikleri diğer 

bağlantılara; örneğin üniversitenin diğer 

bölümlerine ya da bölümle ilgili herhangi bir web 

sitesine buradan kolaylıkla ulaĢabilirler. ÇalıĢmada 

incelenen web sitelerinde „faydalı linkler‟ 

sekmesinin bulunup bulunmaması derecelendirilen 

kriterlerden biridir. Üniversite web sitelerinde 

güncelleme ve aktif ziyaretçi sayısı bilgilerinin 

verilmesi o üniversitenin web sitesine özen 

gösterdiğini ifade etmektedir. Web sitesinin 

interaktif olması karĢılıklı iletiĢimi sağlayan en 

önemli unsurdur. Web mail aracılığıyla öğrenciler 

ve öğretim üyeleri birbirleriyle kolaylıkla iletiĢim 

kurabilmektedirler. GörüĢ ve önerilerin internet 

ortamında rahatça belirtilebilmesi ise öğrencilerin 

beklentilerini karĢılarken; kurum için de sürekli 

kendini geliĢtirebilme olanağı doğurmaktadır. 

Ayrıca web sitesinde yer alan iletiĢim bilgileri hem 

bölümü tercih edecek öğrenci adayları hem de 

bölümün öğrencileri ve öğretim görevlileri için 

önem taĢımaktadır. Üniversite web sitelerinin 

iĢlevsel olması teknolojik altyapısının sağlam 

olmasıyla doğrudan iliĢkilidir. Üniversite web 

sitesinde kütüphaneye eriĢim olanağının bulunması, 

öğrenci bilgi sisteminin ve ders yönetim sisteminin 

olması, RSS destekleyici özelliğin bulunması 

teknolojik alt yapısının zenginliğini göstermektedir. 

Kütüphaneler yardımıyla öğrenciler çevrimiçi 

olarak gerekli kaynaklara kolayca ulaĢabilirler. 

Öğrenci bilgi sistemleri öğrencilerin dönem içi 

notlarına, devamsızlık bilgilerine ve transkriptlerine 

hızlı bir Ģekilde eriĢmelerini sağlar. Ders yönetim 

sistemleriyle öğrenciler ders notlarını web 

üzerinden takip edebilirler. RSS, yeni eklenen 

içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel 

bir dosya formatıdır. RSS beslemesine üye olan 

web sitelerinde son haberlere sayfada gezinmeden 

kolaylıkla ulaĢılabilir (AteĢ, 2010). Üniversite web 

sitelerinde yabancı dil seçeneklerinin bulunması 

web sitesinin değiĢim programlarıyla o bölüme 

gelen veya gelmeyi düĢünen yabancı öğrencilere de 

hitap etmesi açısından önem taĢır. Site içi arama 

özelliği, kullanım kolaylığı ve hız unsurları 

üniversite web sitesinin iĢlevselliğini arttıran 
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özelliklerdendir. Eskiden Ģirketler için kurumsal 

web sayfası oluĢturarak ve web adresinde iletiĢim 

bilgilerine yer vererek internette marka yönetiminde 

sorumlulukların yerine getirildiği düĢünülmekteydi 

(Akdeniz, 2011). Günümüzde ise marka bilirliğinin 

sağlanmasında önemli bir araç haline gelen sosyal 

medya dikkatleri üzerine çekmektedir. Sosyal ağlar 

kurumlar tarafından reklam ve müĢteri iliĢkileri 

yönetiminde kullanılmaktadır (Yıldız, 2010). 16 

Ģehirde, 15 yaĢ üstü, 1338 kiĢiyle yapılan bir 

araĢtırmaya göre tüketicilerin %89‟u sosyal ağ 

kullanıcısıdır (Tüketici Trend AraĢtırması, 2010). 

Ġnternet kullanıcılarının bu kadar yoğun bir Ģekilde 

ilgi gösterdiği sosyal ağlarda, üniversiteler de 

tanıtımlarını daha geniĢ kitlelere yayabilmek, 

geliĢen ve değiĢen marka yönetimi kurallarına 

uyum sağlayabilmek için var olmaya 

baĢlamaktadırlar. Üniversitelerin Endüstri 

Mühendisliği bölümlerine ait web sitelerini 

değerlendirmede kullanılan beĢ ana kriter ve 

yapılan açıklamalara göre belirlenen alt kriterler 

Tablo 1‟de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 1. Üniversite web sitelerini değerlendirmede 

kullanılan kriterler gösterilmektedir. 
Bağımsızlık  

Ġçerik Akademik Kadro / Yönetim Kadrosu Tanıtımı, 

Misyon / Vizyon, Bölüm Hk. Genel Bilgi, Stajlar 

Hk. Bilgi, Öğrenci DeğiĢim Programları Hk. 

Bilgi, Yüksek Lisans / Doktora Programları Hk. 

Bilgi, Sertifika Programları Hk. Bilgi, Fiziksel 

Altyapı Hk. Bilgi, Kalite Belgeleri, Tanıtım 

Filmi / BroĢür, Öğrenim Planı, Ders Ġçerikleri, 

Faydalı Bağlantılar, Etkinlikler / Duyurular, 

Güncelleme Bilgisi, Aktif Ziyaretçi Sayısı 

Ġnteraktiflik Web Mail, GörüĢ ve Öneriler, ĠletiĢim Bilgileri 

ĠĢlevsellik Yabancı Dil Seçenekleri, Kütüphane, Site içi 

Arama, Ders Yönetim Sistemleri, Öğrenci Bilgi 

Sistemleri GiriĢi, RSS Destekleyici, Hız, 

Kullanım Kolaylığı, Sosyal Ağlarda PaylaĢma 

Görsel 

Unsurlar 

Tasarım Özgünlüğü, Yazıların Sadeliği ve 

AnlaĢılırlığı, Renk, Slogan, Logo 

 

 

4. Belirlenen Kriterlere Göre Web 

Sitelerinin Değerlendirilmesi 

 

Belirlenen kriterlerle üniversite web sitelerinin 

değerlendirilmesinde bulanık mantık yaklaĢımının 

kullanılması uygun görülmüĢtür. Bunun temel 

nedeni değerlendirmelerin genel olarak dilsel 

ifadeler yardımı ile sübjektif veri kullanılarak 

yapılmasıdır. Kriterler bulanık mantık metotlarına 

uygun olacak Ģekilde genel olarak dört seviyede 

derecelendirilmiĢtir. Bu seviyeler:   Çİ (Çok Ġyi), İ 

(Ġyi), V (Vasat), K (Kötü). Bu dilsel ifadelere 

karĢılık gelen bulanık sayılar ise ġekil 1 de 

gösterilmiĢtir (Baykasoğlu vd., 2007). 

 
Şekil 1. Dilsel ifadeler 

 

Kriterlerden “bağımsızlık” kriteri örnek alarak 

açıklanacak olursa; bu kriteri değerlendirirken 

bağımsız web sitesi, bağımsız URL ve bağımlı 

URL unsurları göz önünde bulundurulmuĢtur. 

Bağımsız web sitesi, bölümün tamamen kendine ait 

bir web sitesinin bulunması durumudur. Dokuz 

Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 

Bölümünün web sitesi, 

http://web.deu.edu.tr/endustri/index.php/tr 
bağımsız web sitesine bir örnektir. Bağımsız URL, 

bölüm web sitesine ancak üniversitenin web sitesi 

yoluyla ulaĢılabildiğini ifade etmektedir. Bu tür 

web sitelerinde “anasayfa” sekmesi ile okulun web 

sitesine değil, yeniden bölümün kendi web sitesinin 

ana sayfasına eriĢilmektedir. Bağımsız URL‟yi 

bağımlı URL‟den ayıran en büyük farklardan biri 

budur. Celal Bayar Üniversitesi Endüstri 

Mühendisliği Bölümünün web sitesi, 

http://www2.bayar.edu.tr/muhendislik/endustri/ 

bağımsız URL‟ye bir örnektir. Bağımlı URL‟de 

bölüm web sitesine yine üniversitenin web 

sitesinden ulaĢılabilir ancak bölüm web sitesi 

üniversitenin web sitesinde yalnızca bir sekme 

olarak yer alır. Anadolu Üniversitesi Endüstri 

Mühendisliği bölümünün web sitesi, 

http://www.anadolu.edu.tr/akademik/fak_muh/endu

strimuhbol/ bağımlı URL‟ye örnek olarak 

verilebilir. Üniversiteye ait bölümün web sitesinin 

bağımsız web sitesi olması Çİ, bağımsız URL 

olması İ, bağımlı URL olması ise K Ģeklinde 

derecelendirilmiĢtir. Çünkü bağımsız web 

sitelerinde bölümle ilgili daha fazla bilgiye yer 

verilmekte ve aranılan bilgilere eriĢim daha kolay 

olmaktadır. Bağımsız URL‟lerde ise çoğunlukla 

bağımlı URL‟lere göre daha çok bilgi yer 

almaktadır. 
Bir diğer kriter olan “hız” kriterini 

değerlendirirken  http://pagespeed.googlelabs.com/ 
web sitesinden alınan sayısal veriler kullanılmıĢtır. 

Siteye test edilmek istenen web sitesinin bağlantı 

adresi yazılarak web sitesinin hızı analiz edilmekte 

ve 0 ile 100 arasında bir puan elde edilmektedir. 
Analiz sonucunda elde edilen sayısal veriler Ģu 

Ģekilde derecelendirilmiĢtir: 0-25 puan arası K, 26-
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50 puan arası V, 51-75 puan arası İ, 75-100 puan 

arası Çİ. 
Web sitesinde bölüme özel slogan yer alıyorsa 

Çİ, yer almıyorsa K Ģeklinde derecelendirilmiĢtir. 

ÇalıĢma sonucunda 58 üniversitenin endüstri 

mühendisliği bölümleri içerisinde “4” üniversitenin 

sloganı olduğu görülmüĢtür. Bu üniversiteler ve 

sloganları Tablo 2‟de gösterilmektedir. 

 

Tablo 2. Üniversitelerin endüstri mühendisliği 

bölümlerinin sloganları 
Üniversiteler Sloganları 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi 

Onlar GeliĢimin Öncüleri 

Onlar Kalitenin Mimarları  

Onlar Yönetici Adayları  

Onlar Her Derde Deva  

Onlar Endüstri Mühendisleri 

Dumlupınar 

Üniversitesi 

Hedefinize ulaĢmanız için, %100 baĢarılı 

olmak için ve mutlu bir yaĢam için biz 

varız. Bizimle Olmak Ayrıcalıktır… 

Kocaeli 

Üniversitesi 

Bilgi akan üniversiteden, bilgi üreten 

üniversiteye… 

Yıldız Teknik 

Üniversitesi 

Daha Ġyinin Bilimi… 

 

Logo kriteri de benzer Ģekilde 

derecelendirilmiĢtir. Uygulama kapsamına dahil 

olan üniversitelerin yalnızca “6” tanesinde bölüme 

ait logoya rastlanmıĢtır. Kendisine özgü sloganı ve 

logosu olan bu bölümlerin devlet üniversitelerine 

ait olması ise dikkat çekici bir noktadır. 

Belirlenen tüm alt kriterler benzer Ģekillerde 

tek-tek derecelendirilmiĢtir. 

 

5. Web Sitesi Değerlendirme Kriterlerinin 

Önem Derecelerinin Belirlenmesi 

 

Kriterlerin önem dereceleri 20 kiĢilik karar verici 

grubu oluĢturularak anket yardımıyla belirlenmiĢtir. 

Grup oluĢturulurken bir üniversite web sitesinin 

hitap etmesi gereken kiĢiler göz önünde 

bulundurulmuĢtur.  Karar verici grubunda aday 

öğrenciler, endüstri mühendisliği bölümü 

öğrencileri ve endüstri mühendisliği bölümü 

mezunları yer almaktadır. Bu derecelendirmede 

kullanılan dilsel ifadeler ve bulanık değerleri 

Ģöyledir (Chen, 2000): 

 Çok düĢük önem derecesi (ÇD), (0,0,0.1) 

 DüĢük önem derecesi (D), (0, 0.1, 0.3) 

 Biraz düĢük önem derecesi (BD),  

(0.1, 0.3, 0.5)  

 Orta önem derecesi (O), (0.3, 0.5, 0.7)  

 Biraz yüksek önem derecesi (BY),  

(0.5, 0.7, 0.9)  

 Yüksek önem derecesi (Y), (0.7, 0.9, 1)  

 Çok yüksek önem derecesi (ÇY),  

(0.9, 1, 1) 

Her bir karar vericinin kriterlere verdikleri önem 

dereceleri göz önünde bulundurularak geometrik 

ortalama yöntemiyle bu kriterler için bulanık önem 

dereceleri hesaplanmıĢtır. Tüm hesaplamaların 

sonucunda en düĢük önem derecesine sahip karar 

kriteri “aktif ziyaretçi sayısı”, önem derecesi en 

yüksek olan karar kriterleri ise 

“etkinlikler/duyurular”, “iletişim bilgileri” ve 

“kullanım kolaylığı” olarak ortaya çıkmıĢtır. 

 

6. Bulanık Derecelendirme Metodu 

 

Bulanık derecelendirme metodu Ģu Ģekilde 

açıklanmaktadır (Baykasoğlu vd., 2007): 

 Alternatifler A1, A2, ….., An Ģeklinde 

gösterilebilir. 

 rij: i. alternatifin j. kritere göre aldığı 

bulanık değer 

 wj: j. kriterin aldığı önem derecesi 

 

Bir alternatif için belirlenen kritere göre aldığı 

bulanık değer ve o kriterin bulanık önem derecesi 

çarpılarak o alternatif için rating (ri) değeri 

hesaplanır.  

 

   
      

 
   

   
 
   

                
                
                             

 
          (1) 

Microsoft Excel ortamında 1 numaralı ifade 

kullanılarak her bir üniversite için sayısal sonuçlar 

hesaplanmıĢtır. Bu hesaplamalar sonucunda elde 

edilen değerlerden bazıları Ģu Ģekildedir:  

 Anadolu Üniversitesi: (5.92, 13.97, 20.12) 

 Atatürk Üniversitesi: (6.63, 14.39, 20.70) 

 Balıkesir Üniversitesi: (11.92, 20.24, 

25.18) 

 Boğaziçi Üniversitesi: (11.63, 18.54, 

23.80) 

 Celal Bayar Üniversitesi: (8.05, 16.26, 

21.93) 

 Çukurova Üniversitesi: (5.28, 13.05, 

19.50) 

 Dokuz Eylül Üniversitesi: (9.69, 18.27, 

23.62) 

 

7. Bulanık Sıralama Metodu 

 

Bulanık alt kümeler genellikle doğrusal düzen 

yerine kısmi düzene sahiptirler. Literatürde çok 

sayıda bulanık sıralama metodu geliĢtirilmiĢtir. Bu 

uygulamada ise iki farklı metod kullanılmıĢtır. 

Böylece web sitelerinin bulanık sayı olarak elde 

edilen baĢarı puanları bulanık olmayan sayılara 

dönüĢtürülerek nihai sıralama elde edilmiĢtir. 

İşaretli Mesafe Metodu: Yao ve Wu (2000), 

bulanık sayıların sıralanmasında bu metodu 

geliĢtirmiĢlerdir. Bu yöntemde kullanılan nihai 

denklem eĢitlik 2 de verilmiĢtir. EĢitlik iki  

Microsoft Excel programında kullanılarak bulanık 
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sayılar belirgin sayılara dönüĢtürülüp değerler 

büyükten küçüğe sıralanmıĢtır.  

 

        
 

 
   

 

 

                         

    
 

 
                                                                          (2) 

 

Entegral Metodu: Liou ve Wang‟ın (1992) toplam 

entegral değer yönteminde; α∈[0,1] iyimserlik 

endeksi belirlenir. Bu iyimserlik endeksi 

belirleyenin inisiyatifine bırakılır. α değeri 

büyüdükçe iyimserlik derecesi de artmaktadır (Liou 

ve Chan, 2006). Bu çalıĢmada α değeri 0,6 olarak 

belirlenmiĢtir. Bu yöntemde kullanılan formül (3 

nolu ifade) ile her bir değerin toplam entegral 

değeri hesaplanmıĢtır, Microsoft Excel yardımıyla 

bulanık sayılar belirgin sayılara dönüĢtürülüp 

değerler büyükten küçüğe sıralanmıĢtır. 

 

             
 

 
 

 
          

 
     

 

 
 

   

 
  

 

 
  

 

 
                                                                                              (3) 

 

Bu yöntemlerle elde edilen üniversitelerin web 

sitelerinin baĢarı puanlarını belirten belirli sayılar 

devlet ve vakıf üniversiteleri kendi içinde olmak 

üzere büyükten küçüğe sıralanmıĢtır. Sıralama 

sonuçları tablo 3-6 da gösterilmektedir. Sonuçlar 

incelendiğinde iki yöntemle yapılan sıralamanın 

devlet üniversiteleri için birbirinden farklılık 

gösterdiği ancak vakıf üniversiteleri için sıralamayı 

değiĢtirmediği görülmektedir.  

 

Tablo 3. ĠĢaretli Mesafe Metodu kullanılarak devlet 

üniversiteleri web sitelerinin sıralaması 
BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 19,395 

YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 19,208 

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 18,990 

BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 18,128 

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ 18,070 

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ 17,463 

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 17,255 

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 16,870 

ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 16,790 

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 16,760 

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 16,670 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 16,543 

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ 16,283 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ 15,988 

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 15,715 

CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ 15,625 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 15,508 

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ 15,273 

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ 14,783 

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 14,675 

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ 14,363 

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 14,145 

OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 14,128 

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 14,028 

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 13,575 

ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ 13,495 

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ 12,720 

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 12,075 

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 10,885 

Tablo 4. Entegral Metodu kullanılarak devlet 

üniversiteleri web sitelerinin sıralaması 
BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 20,058 

YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 19,888 

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 19,676 

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ 18,753 

BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 18,736 

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ 18,159 

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 17,947 

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 17,561 

ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 17,481 

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 17,442 

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 17,360 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 17,244 

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ 16,977 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ 16,677 

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 16,404 

CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ 16,319 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 16,199 

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ 15,974 

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ 15,484 

GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 15,373 

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ 15,066 

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 14,843 

OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 14,822 

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 14,731 

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 14,270 

ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ 14,205 

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ 13,431 

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 12,784 

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 11,599 

 

Tablo 5. ĠĢaretli Mesafe Metodu kullanılarak vakıf 

üniversiteleri web sitelerinin sıralaması 
BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 17,540 

YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 17,368 

TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ 16,315 

ATILIM  ÜNĠVERSĠTESĠ 15,830 

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ 15,803 

ZĠRVE ÜNĠVERSĠTESĠ 15,395 

KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ 15,375 

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 15,353 

BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 15,220 

IġIK ÜNĠVERSĠTESĠ 14,998 

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ 14,928 

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ 14,205 

BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 13,938 

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 13,793 

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ 13,743 

HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ 13,573 

KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ 13,395 

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 13,300 

SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ 13,195 

YAġAR ÜNĠVERSĠTESĠ 13,148 

OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 13,125 

ĠSTANBUL ġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 12,953 

ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 12,910 

ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ 12,470 

ĠZMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 12,040 

ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ 11,390 

DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ 11,308 

ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ 11,073 

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ 10,973 

 

Türkiye‟deki üniversitelerin endüstri mühendisliği 

bölümlerine ait web sitelerinin baĢarı sıralamasına 

ek olarak Ġzmir ilinde bulunan devlet ve vakıf 

üniversitelerinin endüstri mühendisliği bölümlerine 

ait web sitelerinin kendi içinde baĢarı sıralaması 
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elde edilmiĢtir. Ġki yöntemin Ġzmir ili için 

sıralamayı değiĢtirmediği tablo incelendiğinde 

görülmektedir. Ayrıca devlet üniversitesi olan 

Dokuz Eylül Üniversitesi web sitesi baĢarı puanının 

vakıf üniversitelerinden bir hayli fazla olduğu, vakıf 

üniversiteleri puanlarının birbirine yakın olduğu 

görülmektedir (Bkz. Tablo 7.). 

 

Tablo 6. Entegral Metodu kullanılarak vakıf 

üniversiteleri web sitelerinin sıralaması 

 

Tablo 7. Ġzmir ili üniversiteleri için sıralama 
 

BaĢarı 

sırası 

Üniversite ĠĢaretli 

mesafe 
metodu 

Entegral 

metot 

1 Dokuz Eylül Üniversitesi 17,463 18,159 

2 Gediz Üniversitesi 13,743 14,456 

3 YaĢar Üniversitesi 13,148 13,858 

4 Ġzmir Ekonomi Üniversitesi 12,910 13,604 

5 Ġzmir Üniversitesi 12,040 12,752 

 

8. Uygulama Sonuçlarının Yorumlanması 

ve Öneriler  

 

GloballeĢen dünyada geliĢen teknolojiyle birlikte 

internet ortamında marka yönetimi üniversiteler için 

de önemli bir gündem konusu olmaya baĢlamıĢtır. 

Hem üniversite yöneticileri, hem üniversite 

öğrencileri hem de üniversiteleri tercih edecek olan 

öğrenci adayları bu konuda bilgi sahibi olup çeĢitli 

beklentiler içindedirler. Yaptığımız anket 

çalıĢmasında endüstri mühendisliği bölümü 

öğrencilerinden, mezunlarından ve aday 

öğrencilerden oluĢan karar vericilerin internet 

ortamında marka yönetimine yabancı olmadıkları 

ve derecelendirmeyi yaparken objektif oldukları 

gözlemlenmiĢtir. Üniversitelerin baĢarı puanları iki 

farklı sıralama yöntemi kullanılarak, iki farklı 

Ģekilde hesaplanmıĢtır. Bu hesaplamalarda iki ayrı 

yöntemle üniversitelerin baĢarı puanlarının genel 

sıralamasında farklılık göze çarpmıĢtır. Devlet 

üniversiteleri için yapılan sıralamada Boğaziçi 

Üniversitesi “Entegral Metodu” ile yapılan 

sıralamada 4. sıradayken “ĠĢaretli Mesafe Metodu” 

ile yapılan yöntemde yerini Sakarya Üniversitesi‟ 

ne bırakıp 5. sıraya gerilemiĢtir. Vakıf üniversiteleri 

için yapılan sıralamada herhangi bir farklılığın 

olmadığı görülmektedir. Sıralama sonucunda devlet 

üniversiteleri içinde ilk sırada Balıkesir Üniversitesi 

20,058-19,395 puanlarla yer alırken, vakıf 

üniversiteleri içinde ilk sırada Bilkent Üniversitesi 

18,229-17,540 puanlarla yer almıĢtır. Son sırada ise 

devlet üniversiteleri içerisinde Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi 11,599-10,885 puanlarla yer alırken, 

vakıf üniversiteleri içerisinde Toros Üniversitesi 

11,688-10,975 puanlarla yer almıĢtır. Aynı sırada 

olan diğer devlet üniversiteleri ile vakıf 

üniversiteleri karĢılaĢtırıldığında devlet 

üniversitelerinin baĢarı puanlarının vakıf 

üniversitelerine göre genellikle daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Üst sıralarda yer alan devlet 

üniversitelerine ait web sitelerinin genellikle yeni 

yapılandığı çalıĢma sırasında gözlemlenmiĢtir. 

Buradan da son yıllarda devlet üniversitelerinin 

internet ortamında marka yönetimi konusuna daha 

fazla yoğunlaĢtıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Devlet 

üniversitelerinin “Entegral Metodu” ile bulunan 

baĢarı puanlarının aritmetik ortalaması 16,400 

olarak, aynı Ģekilde vakıf üniversitelerinin bu 

yöntemle bulunan baĢarı puanlarının aritmetik 

ortalaması ise 14,656 olarak hesaplanmıĢtır. 

Buradan hareketle devlet üniversitelerinin internet 

ortamında marka yönetimi konusunda daha baĢarılı 

olduğu yorumu yapılabilir. Özellikle vakıf 

üniversitelerinden Koç Üniversitesi ve Sabancı 

Üniversitesinin vakıf üniversitelerinin baĢarı 

puanlarının aritmetik ortalamasından düĢük 

puanlarda olması dikkatimizi çekmiĢtir. Bu 

üniversitelerin marka değerleri, taban puanları ve 

eğitim ücretlerinin oldukça yüksek olmasına karĢın 

sıralamada alt sıralarda yer almaları bir eksiklik 

olarak göze çarpmaktadır. Son yılların endüstri 

mühendisliği bölümlerine ait taban puanları 

sıralaması ile uygulamada yapılan bu bölümlere ait 

web sitelerinin baĢarı sıralaması arasında her hangi 

bir korelasyon olmadığı görülmüĢtür. Örneğin 2010 

yılı için 430,452 taban puanına sahip Pamukkale 

Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümü ve 

435,028 taban puanlı Sakarya Üniversitesi endüstri 

mühendisliği bölümü web sitesi baĢarı 

sıralamasında üst sıralarda yer alırken, 513,650 

taban puanlı Ġstanbul Teknik Üniversitesi endüstri 

mühendisliği bölümü ve 508,464 taban puanlı 

Galatasaray Üniversitesi endüstri mühendisliği 

bölümün son sıralarda yer alması böyle bir 

korelasyon olmadığının göstergesidir. ÇalıĢmaya 

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 18,229 

YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 18,069 

TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ 17,009 

ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ 16,528 

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ 16,489 

ZĠRVE ÜNĠVERSĠTESĠ 16,086 

KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ 16,063 

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 16,047 

BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 15,922 

IġIK ÜNĠVERSĠTESĠ 15,689 

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ 15,621 

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ 14,903 

BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 14,636 

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 14,485 

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ 14,456 

HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ 14,267 

KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ 14,103 

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 14,007 

SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ 13,908 

YAġAR ÜNĠVERSĠTESĠ 13,858 

OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 13,834 

ĠSTANBUL ġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 13,668 

ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 13,604 

ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ 13,190 

ĠZMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 12,752 

ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ 12,106 

DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ 12,019 

ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ 11,788 

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ 11,688 
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baĢlarken yaptığımız literatür araĢtırmasında hem 

internet ortamında marka yönetimi konusunda 

eksiklikler olduğu hem de üniversiteler ve 

bölümlerin markalaĢması düĢüncesinin henüz 

geliĢmediği gözlemlenmiĢtir. Biz bu düĢüncenin 

aksine, üniversite içerisindeki her bir bölümün 

marka değeri olduğu fikrini benimseyerek 

yaptığımız çalıĢmamızda; üniversite öğrencilerinin 

ve aday öğrencilerin bu konuda beklentileri olduğu 

ve kurumların bu yönde çalıĢmalarını 

hızlandırmaları gerektiği sonucuna ulaĢtık. 

Kurumların bu amaçla atacakları ilk ve en önemli 

adımın iyi tasarlanmıĢ bir web sitesi olduğu 

yadsınamaz. Endüstri mühendisliği bölümlerinin 

özellikle kendilerine ait, bağımsız bir web 

sitelerinin olmasının internet ortamında marka 

yönetiminde baĢarıya ulaĢmada önemli bir faktör 

olduğu görülmüĢtür. Çünkü bağımsız web 

siteleriyle bölümler beklentilere daha fazla cevap 

verebilmektedirler. Ayrıca kullanımı kolay ve 

tasarımı özgün olan web sitelerinin de çağı daha iyi 

yakaladığı ve diğer üniversitelerin web siteleri 

arasından sıyrıldığı görülmüĢtür. Bu çalıĢma 

sonucunda; üniversitelerin endüstri mühendisliği 

bölümlerinin internet ortamında marka yönetimi 

sürecinde baĢarılı olabilmeleri için, web sitelerinin 

içeriğine önem vermeleri, web sitelerini 

güncellemeleri ve yeni yapılandırılacak web 

sitelerinin çalıĢmada belirlenen kriterlere uygun ya 

da yakın olması gerektiği önerilebilir. 
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