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Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet  

sektöründe yer alan kurulușların  

etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini  

yükseltmek amacıyla; insan, teknoloji,  

malzeme, bilgi, enerji ve sermaye  

kaynaklarından olușan iș sistemlerinin  

tasarımını, geliștirilmesini, denetlenmesini  

ve etkili bir șekilde yönetimini sağlayan bir  

mühendislik dalıdır. Bașka bir ifade ile  

üretim/hizmet sektöründeki karmașık  

problemlerin çözümünü sağlayabilecek  

etkili sistemlerinin tasarlanmasını,  

planlanmasını, iyileștirilmesini ve  

kontrolünü sağlamaya çalıșan bir  

mühendisliktir.

ENDÜSTRİ  
MÜHENDİSLİĞİ  
NEDİR?

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ NELER YAPAR?

Lisans eğitimini bașarıyla tamamlayan öğrencilere "Endüstri Mühendisi" diploması verilir. Bölüm  
mezunlarının görev alanları arasında; ișletmenin hedeflerine ulașması için gerekli optimum kaynak  
bileșimini tespit etmek ve uygulamak, üst yönetim ile ișletmenin diğer fonksiyonları arasında  
iletișimi kurmak, insan kaynakları yönetiminde görev almak, karar vericiye uygulanabilir  
alternatifler sunmak, kalite kontrol faaliyetlerini yürütmek, çeșitli faaliyet alanlarında planlama ve  
kontrol ișlerini yürütmek sayılabilir. Bunun yanında üretim sistemleri kontrolü, yönetim, toplam  
kalite yönetimi, yöneylem araștırması, karar bilimleri, yapay zeka ve uzman sistemler, insan  
kaynakları yönetimi, üst kademe yöneticilik, yazılım, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin  
tasarımı ve gerçekleștirilmesi gibi görevlerde yer alabilirler. Ayrıca, üniversitelerde öğretim elemanı  
olarak akademik ilerleme kaydederken eğitim ve öğretime katkıda bulunabilir, bilimsel çalıșma ve  
araștırmalar yapabilirler.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HANGİ ALANLARI KAPSAR?

Endüstri mühendisliği bölümü, yöneylem araștırması (yönetim bilimi), üretim planlama ve kontrol,  
uygulamalı istatistik, kalite kontrol, insan kaynakları yönetimi, bilgisayar programlama, veritabanı  
yönetim sistemleri, yapay zeka ve uzman sistemler, lojistik, esnek imalat sistemleri, iș bilimi ve iș  
etüdü, yatırım analizleri ve planlanması, mühendislik ekonomisi, malzeme yönetimi, proje yönetimi,  
ergonomi gibi alanları kapsar.



BÖLÜM HAKKINDA
Bursa Teknik Üniversitesi bünyesindeki  

fakültelerden biri olan Mühendislik ve  

Doğa Bilimleri Fakültesi içerisinde yer alan  

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2019-2020  

eğitim-öğretim yılında 50 öğrenci ile  

eğitime bașlamıștır.

MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Endüstri Mühendisliği mesleğinin  
gerektirdiği modern mühendislik bilgileri  
ile donatılmıș, endüstrilerin problemlerinin  
çözülmesi için gerekli bilgi, beceri ve  
mesleki ve etik sorumluluğuna sahip  
mühendisler yetiștirmek ve gerçekleștirdiği  
temel ve uygulamalı araștırmalar ile bilim  
ve teknolojinin ülkemizde ve dünyada  
gelișmesine ve yayılmasına katkıda  
bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Verdiği eğitim ve öğretimle, yetiștirdiği  
mühendislerle, yaptığı araștırmalarla,  
bilime sunduğu katkılarla ulusal ve  
uluslararası alanda saygın, kabul gören en  
iyi Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden biri  
olmak.
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ERASMUS+ MEVLANA

DEĞİȘİM PROGRAMLARI

TABAN  
PUANI

BAȘARI  
SIRALAMASI

403,80812

96018

2020 YILIVERİLERİ

FARABİ

❑ 97 üniversitede bulunan Endüstri Mühendisliği 

bölümleri içerisinde en çok tercih edilen 8. bölüm

❑ Teknik üniversiteler arasında en çok tercih edilen 

3. bölüm

❑ Kontenjan başına düşen tercih sayısında 2. bölüm



Günümüzün ișletmelerinde insan-makina-bilgisayar  
(bi l iș im) ilișkileri kaçınılmaz olarak ortaya
çıkmakta ve ișletme problemlerine çözüm  
üretilmesinde, bilgisayar ve/veya bilișim boyutu çok  
büyük önem tașımaktadır. Bursa Teknik Üniversitesi,  
sürekli gelișen bilim, bilgi, araștırma ve teknolojiyi  
izleyerek bu gelișmelerin hızla ișletmelere  
uygulanmasına önem vermektedir. Endüstri  
Mühendisliği Bölümümüz, bu alanda hissedilen  
eksikliği giderecek yeni bir yaklașım modelini  yüksek 
öğretimimize ve ișletmelere kazandıracaktır.

En d üs t r i M ühe nd i s l i ğ i B ö l üm B a ș k a n ı


