
 

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ UZAKTAN ÖĞRETİM 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇERİĞİ 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından açılması planlanan “İşletme 

Mühendisliği” Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı; işletme ve mühendislik 

disiplinlerinin bir arada değerlendirilmesi amacını güden, genellikle işletmelerde yönetici 

pozisyonunda çalışanlara ya da çalışmak isteyen mezunlara yönelik geliştirilmiş bir programdır. 

Programın amacı, günümüz işletmelerinin en çok ihtiyaç duydukları optimizasyon teknikleri, 

üretim yönetimi, proje ve süreç yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iş analitiği ve yapay zeka, 

mühendislik istatistiği, etmen tabanlı modelleme, satın alma ve tedarik zinciri yönetimi, kalite 

yönetimi ve belgeleme, ileri yönetim yaklaşımları, kurumsal kaynak planlamada ileri konular, 

işletmelerde risk yönetimi ve stratejik karar verme, finans mühendisliği, pazarlama stratejileri, 

endüstri 4.0, endüstriyel teknoloji yönetimi, matematiksel modelleme, işyeri seçimi tasarımı ve 

düzenlemesi, iş analizi, bulanık modelleme, optimizasyon ve veri analitiği için programlama 

gibi işletmelerin temel fonksiyonlarının ve iş süreçlerinin etkin yönetimine ilişkin öğrencilere 

bilgi vermek ve beceri kazandırmaktır. İşletme Mühendisliği Programının oluşturulmasının 

altında yatan gerekçeler şu şekilde ifade edilebilir; 

 

Ülkemizdeki Ar-Ge faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik teşvikler her geçen yıl artmakta 

ve bu artış paralelinde de kurulan girişimci şirketler giderek artmaktadır. Ancak, iyi proje 

fikirleri ve devlet teşvikleriyle kurulan bu şirketlerin birçoğu iyi yönetilememeleri nedeniyle 

olgunlaşamadan başarısız olmaktadırlar. Genç girişimcilerin ihtiyaç duydukları yönetim 

yeteneklerini geliştirmeye ve yönetim kabiliyetini güçlendirme ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Gerek büyük ölçekli firmaların gerekse Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) 

ülkemiz sanayisinde önemli bir yeri vardır. Bu işletmelerin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi 

için problem çözme, risk yönetimi ve karar verme, yönetim, lojistik, üretim yönetimi, kalite ve 

verimlilik konuları ile endüstri 4.0, yapay zeka, optimizasyon ve veri analizi gibi güncel ve 

gelişmekte olan alanlara hakim yöneticilere ihtiyaç vardır. Bununla birlikte özellikle KOBİ’ler 

çalışanlarını mesai saatleri dâhilinde ve/veya uzak bir lokasyondaki herhangi bir yüksek lisans 

programına devamı konusunda destekleyememektedir. Bu ihtiyaçtan hareketle Uzaktan 

Öğretim Tezsiz yüksek lisans programları, eğitimde sürdürülebilirliğe olanak tanımaktadır. 

 

Yeni kurulan üniversitelerle birlikte her geçen yıl üniversitelerden mezun olan gençlerin sayısı 

hızla artmakta ve mevcut lisansüstü programlar ihtiyaca cevap verme konusunda yetersiz 

kalmaktadır. Ayrıca, yüz yüze eğitim verdiği görülmektedir. Açılması önerilen programın, 

diğer üniversitelerdeki programlardan farklı olarak uzaktan eğitim formatında yürütülecek 

olmasının, öğrencilerin lokasyondan bağımsız olarak bilgiye erişimlerine olanak sağlayacağı 

açıktır. Önerilen program, mevcut programlardan farklı olarak, bu açıdan da ihtiyacı 

karşılayacaktır. 

     

Alana özel mühendislik bilgi ve becerilerinin yanında bütünleşik sistem anlayışını benimsemiş, 

teknolojik yenilikçilik, ekonomik uygunluk, kalite, endüstri 4.0, optimizasyon ve veri analitiği 

konularına hakim, işletme yönetimi ile mühendislik nosyonlarını bir arada kullanabilecek 

yöneticilere olan gereksinimin giderek artmaktadır. 

 



Tezli Yüksek Lisans programlarının gündüz ve birinci eğitim olarak uygulanması sonucu bir 

işyerinde çalışan öğrenciler derslere devam koşullarını sağlamakta zorlanmaktadırlar. Tezsiz 

Yüksek Lisans Programlarında ise dersler mesai saatleri dışına çizelgelense de, İstanbul gibi 

oldukça geniş bir alana yayılmış ve trafik yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerde öğrenciler 

derslere katılma zorluğu yaşamaktadır. İlaveten, şehir dışında ikamet edip söz konusu programa 

devam etmek isteyen öğrenciler için uzaktan öğretim programı mevcudiyeti önemli fırsatlar 

sağlamaktadır. Yüksek Öğretim Kurumunca sürekli bilgi yenileme kapsamında, piyasada 

çalışan lisans mezunlarının kendilerini yenilemeleri ve mesleki bilgilerini arttırarak piyasanın 

ihtiyacı olan nitelikli eleman gereksiniminin karşılanması amacıyla mesai saatleri dışında ve 

uzaktan bağlantı ile katılabilecekleri lisansüstü programların açılması teşvik edilmektedir. 

 

Sonuç olarak, evrensel değerlerle donanmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu 

öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik 

değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştiren; ulusal ve uluslararası işbirliği 

ve dayanışma anlayışıyla toplumun kalkınmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik 

eğitim, bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve sanat çalışmalarına öncülük etme öz görevini 

benimsemiş üniversitemiz, ülkemizin ihtiyacını karşılama sorumluluğunu taşıması nedeniyle 

ilgili programın açılmasını önermektedir. 

 


