
Bölüm Başkanı’nın Mesajı 

Sevgili Üniversite Adayları, 

Uzun ve yorucu bir çalışmanın sonucunda LYS sonuçlarını öğrenmiş bulunmaktasınız ve sizi içtenlikle 

kutlarım. Yıllardır önce sizin ve sonra ailenizin vermiş olduğu emeklerin karşılığını almış 

bulunmaktasınız. Şimdi ise, yaşamınızın dönüm noktasında olup meslek seçimi aşamasına gelmiş 

bulunmaktasınız.  

 Almış olduğunuz puanın türüne, miktarına ve yeteneğinize göre üniversite ve bölüm tercih etmeye 

çalışıyorsunuz. Bölüm seçerken önce kendinizi ve kapasitenizi tanımalısınız. İlginizi çekmeyen yüksek 

puanlı bölümlere veya başkası istedi diye bir bölüme girmek yerine, kendinizin istediği bölümleri 

belirleyin. Daha sonra hangi meslek ilginizi çekiyorsa (gönlünüz hangi mesleği istiyorsa) o meslekle 

ilgili bölümü tercih etmelisiniz. Çünkü bu seçim, bundan sonraki hayatınızı şekillendirecektir. 

Sevgili adaylar, endüstri mühendisi üretimden hizmet sektörüne kadar her alanda çalışabilen geniş bir 

çalışma alanına sahiptir. Örneğin endüstri mühendisleri otomotiv, elektronik, enerji, beyaz eşya, gıda 

gibi çeşitli üretim sektörlerinde; hastane, ulaşım, iletişim, bankacılık gibi tüm hizmet sektörlerinde 

çalışabilmektedirler.  

Endüstri mühendisliği, yukarıda söz edilen üretim ve hizmet sektörlerindeki kuruluşların tasarımı, 

kuruluşu, planlaması, geliştirilmesi ve yönetimiyle ilgilenen bir mühendislik dalıdır. 

Sevgili adaylar, Endüstri Mühendisliği Bölüm’ümüz denizle yeşilin buluştuğu yerde kurulan ve en iyi 

yerleşkelerden (kampüslerden) birine sahip bir kampüs üniversitesi olan Karadeniz Teknik 

Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesinde kurulan en yeni bölümlerinden biridir. Bölümümüz 2011-

2012 eğitim-öğretim yılında lisans öğrencisi, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında da Yüksek Lisans 

öğrencisi almaya başlamıştır. Ayrıca doktora programı açma çalışmaları sürmektedir. 

Bölümümüzde dört öğretim üyesi, ve on araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Araştırma 

görevlilerinden beşi başka üniversitelerde doktora çalışmalarını sürdürmektedirler, diğer araştırma 

görevlileri ise Y. Lisans çalışmalarına devam etmektedirler. 

Sevgili adaylar, bölümümüzde dört yıllık normal lisans dersleri okutulmaktadır. Lisans öğrenimi 

sürecinde zengin bir üniversite kütüphanesi, kampus içindeki yurtlar, sosyal faaliyetler, FARABİ (yurt 

içindeki başka bir üniversitenin endüstri mühendisliği bölümünde bir yıl eğitim alma) programı ve 

ERASMUS (yurt dışındaki bir üniversitenin endüstri mühendisliği bölümünde bir yıl eğitim alma) 

programları gibi olanaklardan yararlandırılmaktadır. 

Sevgili adaylar, yeteneklerinize uygun ve kendinizi geliştirebileceğiniz bir üniversitede eğitim almanız 

dileğiyle başarılar dilerim. 
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