
Endüstri Mühendisliği disiplinler arası geniş bir alanda çalışmayı 

gerektiren bir bilim dalıdır. İnsanları,  makineleri, enerjiyi,       

malzemeyi en verimli şekilde kullanabilecek prosesleri tasarlar. 

Endüstri Mühendisliği Amerikan Endüstri Mühendisliği Enstitüsü 

(American Institute of Industrial Engineers) tarafından şöyle   

tanımlanmıştır: “Endüstri Mühendisliği insan, malzeme,           

araç-gereç ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, 

geliştirilmesi ve kurulmasıyla ilgilidir. Bu sistemlerden elde     

edilecek sonuçların tahmin edilmesi, değerlendirilmesi ve       

belirlenmesi için matematik, fen ve sosyal bilimlerdeki bilgi ve 

yeteneklerin, mühendislik analizi ve tasarımı metotlarıyla birlikte 

kullanılması gerekmektedir.” Endüstri mühendisliğinin temel  

amacı etkinliği ve verimliliği arttırmaktır.  

Bir endüstri mühendisinin başlıca ilgi alanları; verimlilik, işbilim ve 

iş etüdü, iş yeri düzenleme, iş güvenliği, yatırım analizi, kuruluş 

yeri seçimi, finansman yönetimi, mühendislik ekonomisi, üretim 

planlama ve kontrol, malzeme yönetimi, lojistik, kalite kontrol ve 

güvenilirlik, standardizasyon, AR-GE ve teknoloji yönetimi, bilgi-

sayar destekli tasarım, imalat ve planlama, grup teknolojisi,   

esnek imalat sistemleri, yapay zekâ ve uzman sistemler, bakım 

yönetimi, stratejik planlama, yönetim ve organizasyonel planla-

ma, insan gücü planlama, iş değerlendirme ve ücret yönetimi, 

proje yönetimi, modelleme ve optimizasyon vb. sayılabilir. 
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Bölümümüzce Endüstri Mühendisliği yüksek lisans ve doktora 

programları ile, ikinci öğretimde Mühendislik Yönetimi tezsiz 

yüksek lisans programı yürütülmektedir. 
 

Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programının genel    

amacı, Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması    

alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeler sağlayan mühendis-

ler yetiştirmektir. Yaratıcı uygulamalara yönelik olarak prog-

ram kapsamında, araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi 

değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini kazandırmanın 

yanı sıra, mesleği ile ilgili uzmanlaşma alanlarında kapsamlı 

bilgi ve uygulama becerisi de kazandırılmaktadır. 
 

Mühendislik Yönetimi programında ise çeşitli mühendislik 

alanı mezunlarına bir ürünün, sürecin ve/veya hizmetin tasarı-

mında, imalatında, yapımında, işletmesinde veya bakımında 

istenilen amaçları başarmak için teknik ve teknik olmayan 

personelin faaliyetlerini organize etmek, planlamak, yönetmek 

ve kontrol etmeye ilişkin bilgiler verilmektedir. 

Bölümümüzde dört adet Ar-Ge Laboratuvarı (Optimizasyon, SAP, CIM, Ergonomi) bulunmakta-

dır. Bölümümüz öğretim elemanları Metasezgisel Optimizasyon, Çok Ölçütlü Karar Verme,    

Lojistik Yönetimi, Çizelgeleme, Deney Tasarımı, Taguchi Yöntemi, İstatistiksel Yöntemler,     

Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri, Bakım Yönetimi, Bilgi Yönetimi gibi çok   

çeşitli alanlarda ilgilenmektedir.  

Erasmus öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu   

öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir 

veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı 

bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Almanya, 

Romanya, İspanya ve Fransa’da bulunan çeşitli üniversite-

ler ile anlaşmalar mevcuttur. 

Çift Anadal Programının Amacı, kendi bölümlerinde lisans 

programlarını yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrenci-

lere istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması  

almak üzere öğrenim görme imkanı sağlamaktır. 

Öğrencinin Lisans yerleştirme Sınavı (LYS) ile girdiği    

bölüm, birinci anadal programıdır. İkinci anadal programı, 

Çift anadal programı çerçevesinde izlediği bölümdür. 

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Makine Mühen-

disliği ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde Çift Anadal 

Programına dahil olabildikleri gibi aynı bölümlerden       

bölümümüze ÇAP öğrencisi kabul edilmektedir. 

Mevlana öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu    

öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir 

veya iki dönemini Avrupa Birliği’ne üye olmayan bir ülkedeki 

anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleş-

tirmesidir. Güney Kore, Endonezya, Rusya, Beyaz Rusya 

ve Ukrayna’da bulunan çeşitli üniversiteler ile anlaşmalar 

mevcuttur. 

Profesör 3 

Doçent 3 

Doktor Öğretim Üyesi 7 

Araştırma Görevlisi 7 


