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Uluslararasý bilim ve endüstri çevresinden yoðun ilgi
gören "Computers& Industrial Engineering
(Bilgisayarlar ve Endüstri Mühendisliði)" konferansýnýn
35.'si, 19-22 Haziran 2005 tarihleri arasýnda Ýstanbul
Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliði Bölümü ev
sahipliðinde Ýstanbul Hilton Otelinde
gerçekleþtirilecektir.

Bilginin hýzla deðiþip geliþtiði uluslararasý rekabet
ortamýnda yeni teknolojik ve bilimsel geliþmelerin
tartýþýlacaðý "Computers & Industrial Engineering"
konferansýnda özellikle üzerinde durulacak konular:

� Tedarik zincirleri için bilgi teknolojisi gereksinimleri
(ERP ve MRP sistemleri)

� Web tabanlý uygulamalar, e-iþ ve e-ticaret

� Tedarik zincirleri için üretim planlama ve stok
kontrolü

� Tedarik zincirleri için lojistik ve daðýtým

� Veri madenciliði, bilgi keþfi ve yapay zeka

� Çok kriterli karar verme ve karar analizi

� Küresel mühendislik ekonomisi ve deðer analizi /
deðer mühendisliði

� Optimizasyon

� Olasýlýk ve istatistik modeller, simülasyon

� Tesis tasarýmý, depolama, malzeme yönetimi,
yerleþim analizi

� Üretim sistemleri ve süreçleri (hýzlý üretim, CAPP,
GT, CAD/CAM)

� Üretim için tasarým, saðlam tasarým, ters yönde
mühendislik, hýzlý prototip oluþturma

� Çevre dostu üretim

� Ergonomi, insan faktörleri mühendisliði

� Mühendislik yönetimi, teknoloji yönetimi

� Kalite yönetimi

þeklinde özetlenebilir.

Konferans altý paralel oturumda devam edecektir.
Bu oturumlarda sunumlar yapacak bil im
adamlarýnýn yaný sýra konularýnda uzman olan
uluslararasý konuþmacýlarýn davet edileceði eðitime
yönelik oturumlar ve atölye çalýþmalarý (workshop)
da gerçekleþtirilecektir.

Ýlk kez 1976 yýlýnda düzenlenen ve 2005 yýlýnda 35.si
düzenlenecek olan "Computers & Industrial Engineer-
ing"  konferansý, bu konularla ilgili çalýþan bilim
adamlarýna ve uygulamacýlara bilimsel çalýþmalarýný,
araþtýrmalarýný ve deneyimlerini paylaþýp
tartýþabilecekleri önemli bir ortam sunmaktadýr.
Sunulan makaleler uluslararasý hakemlerce
deðerlendirildikten sonra Elsevier grubuna ait bir
dergi olan "Computers & Industrial Engineering-An
International Journal" dergisinin özel sayýsýnda
yayýnlanarak bilim çevrelerinde çalýþmalarýn daha
geniþ bir kitleye ulaþmasý için ayrý bir fýrsat sunacaktýr.

Ýlgilenen bilim adamlarý ve araþtýrmacýlar için son
makale gönderme tarihi 25 Þubat 2005'tir.

Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliði
Bölüm Baþkaný Prof. Dr. M. Bülent Durmuþoðlu'nun
eþ baþkanlýk yapacaðý büyük buluþmada, ayrýca
katýlýmcýlar için, turistik gezi ve sosyal aktiviteler
düzenlenecektir.

Konferansla ilgil i daha fazla bilgi
http://www.cie2005.org adresinden edinilebilir.

35. ULUSLARARASI "BÝLGÝSAYARLAR VE ENDÜSTRÝ
MÜHENDÝSLÝÐÝ (COMPUTERS & INDUSTRIAL

ENGINEERING)" KONFERANSINA ÝSTANBUL TEKNÝK
ÜNÝVERSÝTESÝ ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ

EV SAHÝPLÝÐÝ YAPIYOR!


