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‹KÜ’de Endüstri Mühendisli¤i

Gelece¤e yön verecek sistemlerde çal›flmak ister misin?

Tüm sektörler taraf›ndan istihdam edilebilecek, bütünleflik sistemler
tasarlayabilen, yönetebilen ve iyilefltirebilen, problem çözme yetkinli¤ine
sahip, etik kurallara ve evrensel de¤erlere sayg›l› uzman endüstri mühendisleri
aras›nda yer almay› hedefliyorsan, ‹KÜ Endüstri Mühendisli¤i’ni tercih etmelisin.

Program Amac›

Ders Plan› (Müfredat)

Akademik Kadro

• Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GERGİN (Bölüm Baflkan›)
• Prof. Dr. Tülin AKT‹N
• Prof. Dr. Murat ERM‹fi
• Prof. Dr. Fadime ÜNEY-YÜKSEKTEPE
• Dr. Ö¤r. Üyesi Duygun Fatih DEM‹REL (Bölüm Baflkan Yard›mc›s›)
• Dr. Ö¤r. Üyesi ‹layda ÜLKÜ (Bölüm Baflkan Yard›mc›s›)
• Dr. Ö¤r. Üyesi Ethem TARHAN
• Dr. Ö¤r. Üyesi Okay IfiIK
• Arfl. Gör. Dilek AKBURAK
• Arfl. Gör. Sevra Ç‹ÇEKL‹
• Arfl. Gör. O¤uz EM‹R
• Arfl. Gör. Akif Can KILIÇ

Endüstri Mühendisli¤i Bölümü olarak e¤itim amaçlar›m›z;�

• çok çeflitli sektörlerde faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararas› firmalarda
istihdam edilecek,

•� firmalar›n farkl› departmanlar›nda görev alacak,
•� kariyerine akademik alanda devam edebilecek,

Endüstri Mühendisleri yetifltirmektir.

Bölümümüzün ö¤retim dili ‹ngilizcedir.�Dört y›ll›k e¤itim plan›nda yer alan
zorunlu ve seçmeli dersleri baflar›yla tamamlayan, en az 249 AKTS’ye sahip
ve 40 gün zorunlu staj›n› yapm›fl olan ö¤rencilere Endüstri Mühendisli¤i
alan›nda lisans derecesi verilir.
Ayr›nt›l› bilgi için afla¤›daki sayfa ziyaret edilebilir.
https://akademikpaket.iku.edu.tr/EN/ects_bolum.php?m=1&p=13&f=4&r=
0&ects=ders

D›fl Paydafllar

D›fl paydafllar›m›z ile belirli periyotlarla toplant› yaparak, müfredat›m›z› ve
ders içeriklerimizi güncelliyoruz ve sektörün ihtiyaçlar›n› her zaman karfl›lamay›
hedefliyoruz.



Tankut Turnao¤lu

Nursel Ölmez Atefl

Ahmet Yan›ko¤lu

Emre Erdem

U¤ur Kaplan

‹rfan Sa¤men

Sektör Temsilcileri:

Di¤er Üniversite Temsilcisi:
Doç. Dr. Emre Alptekin

Mezun Temsilcileri:
Gözde Sepicio¤lu Dilber (2014 Mezunu)

fiimal Aysever Tütüncü (2015 Mezunu)

Do¤an Can Çoban (2016 Mezunu)

Merve Yahfli Önemli (2017 Mezunu)

Ö¤renci Temsilcisi:
Ufuk Yüksel

Ömür Can Aksu

Procter & Gamble Türkiye, Yönetim Kurulu Baflkan› ve Genel Müdür

Borusan Holding, ‹nsan Kaynaklar› Grup Baflkan›

Café Nero, Genel Müdür

Turkcell Superoline, Genel Müdür

LC Waikiki, Veri Direktörü

Onur Air, ‹fl Gelifltirme ve Projeler Genel Müdür Yard›mc›s›

Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisli¤i Bölüm

LC Waikiki, K›demli Uluslararas› Ma¤aza Planlama Yöneticisi

Arçelik, Operasyon Yönetimi Uzman›

Garanti Teknoloji, IT ‹fl Analisti

B/S/H, Müflteri Lojistik ‹fl Çözümleri Proje Yöneticisi

Endüstri Mühendisli¤i, 3. S›n›f Ö¤rencisi

Endüstri Mühendisli¤i, 3. S›n›f Ö¤rencisi

E¤itim Sürecimiz ve Avantajlar›

1998 y›l›nda e¤itim faaliyetine bafllayan ‹KÜ Endüstri Mühendisli¤i lisans
program› ile;

• MÜDEK* ve ENAEE** taraf›ndan akredite edilmifl, ulusal ve uluslararas›
geçerlili¤e sahip bir diploma al›rs›n.

• Sürekli güncellenen zengin akademik program ile sa¤lam bir mühendislik
alt yap›s› kazan›rs›n.

• Bilgisayar laboratuvar›m›zda, optimizasyon, istatistik, simülasyon, kurumsal
kaynak planlamas›, proje yönetimi, veri madencili¤i ve teknik çizim
yaz›l›mlar›n› ö¤renirsin.

• Üretim ve ölçme teknolojileri laboratuvar›m›zda, gerçek üretim ve
otomasyon sistemlerini modeller ve kontrol edersin.

• Sektörden gelen yöneticilerle daha ö¤renciyken tan›fl›r, bitirme projesi
ve uygulamal› derslerde uzmanlarla birlikte  çal›flma olana¤› bulursun.

• Teknik geziler, yönetim ve üretim stajlar›yla, derslerde kazand›¤›n teorik
bilginin pratikteki uygulamalar›n› yerinde deneyimlersin.

• Staj protokolü imzalanan firmalarda staj yapma imkan› bulursun.
• Ulusal ve uluslararas› konferanslarda çal›flmalar›n› sunarak ve TÜB‹TAK

projelerinde görev alarak ifl yaflam›na bir ad›m önde bafllars›n.
• Ö¤renciler, mezunlar ve ö¤retim üyeleri ile dostlu¤un ömür boyu sürdü¤ü

genifl bir aileye kat›l›rs›n.

* Mühendislik E¤itim Programlar› De¤erlendirme ve Akreditasyon Derne¤i
** European Network for Accreditation of Engineering Education



Erasmus+ ve ÇAP/Yandal Olanaklar›

Endüstri Mühendisli¤i bölümünde lisans e¤itimini al›rken, bir ya da iki yar›y›l›n›,
ERASMUS+ kapsam›nda Viadrina European University (Almanya), DHBW
Mannheim (Almanya), Hochschule Bremen (Almanya), Fachhochschule
Neu-Ulm (Almanya), Talinna Tehnikaülikool (Estonya), Malmö University
(‹sveç), Jönköping University (‹sveç), Fontys Hogescholen Eindhoven (Hollanda),
Fachhochschule Oberösterreich’de (Avusturya),  Universidad AlfonsoX El
Sabio (‹spanya), Nysa University of Applied Science (Polonya)’da geçirerek
mesleki aç›dan önemli bir yurt d›fl› deneyimi kazanabilirsin. Yararlanabilece¤in
yurt d›fl› olanaklar›na, ücretsiz sunulan çift ana dal ve yan dal programlar›na
ve e¤itim sürecini destekleyecek burs ve indirim alternatiflerine de bakmay›
unutma!

Laboratuvarlar›m›z



ikuendustrimuhendisligi & iku_ie_alumni
Linkedin: IKU Industrial Engineering Alumni

Mezunlar›m›z›n çal›flt›¤› sektörler

Mezunlar›m›z›n çal›flt›¤› departmanlar

Kariyer Olanaklar›

Mezun verdi¤imiz 20 y›l boyunca baflar›lar›n› kan›tlayan endüstri mühendislerimiz
gibi, lojistik, elektronik ve beyaz eflya, bankac›l›k ve sigortac›l›k, biliflim
sistemleri ve teknolojileri, tekstil, e¤itim ve dan›flmanl›k, enerji,
telekomünikasyon, havac›l›k, g›da ve kozmetik, otomotiv ve sa¤l›k baflta olmak
üzere çeflitli sektörlerde uzman ve yönetici olarak çal›flabilirsin.

Sosyal Medya Hesaplar›

‹stanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleflkesi, E5 Karayolu Londra
Asfalt› Üzeri, 34156, Bak›rköy, ‹STANBUL, TÜRK‹YE
Tel: +90 212 498 4203 Faks:  +90 212 465 8308
Eposta: endustri@iku.edu.tr       Web Adresi: https://endm.iku.edu.tr/

‹letiflim Bilgileri



Mezun Yaz›s›

Yunus Emre Acar
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü, 2012
Bosch Sanayi ve Tic. A.fi.
Country Business Director Turkey & Middle East

Endüstri Mühendisi olmay› lise ça¤lar›n›n bafl›nda hayal eden bir ö¤renci
olarak 2008 y›l›nda ‹KÜ’de Endüstri Mühendisli¤i ö¤renim hayat›na bafllad›m
ve 2012 y›l›nda mezun olarak buradaki e¤itim serüvenimi tamamlam›fl
oldum. Burada alm›fl oldu¤um e¤itimin kalitesini ve edindi¤im tecrübelerin
de¤erini karfl›laflt›rma yapabildi¤im yüksek lisans ve doktora e¤itimi s›ras›nda
çok daha iyi anlad›m. ‹KÜ’de çok de¤erli hocalar›m ile birlikte çal›flman›n
yan› s›ra, bölümün özel sektör ile yapt›¤› ifl birlikleri ve tez çal›flmalar› asl›nda
beni özel sektöre çoktan haz›rlam›fl, o kültürü çoktan tan›mam› sa¤lam›flt›.
‹KÜ mezunu olman›n ayr›cal›¤› ve gururunu her zaman yaflayan bir Endüstri
Mühendisi olarak de¤erli hocalar›ma bana katk›lar› için sonsuz teflekkür
ediyorum.

Mezun Yaz›s›

2009 y›l›nda üniversite hayat›na giriflimden, mezuniyetime kadarki süreçte
ve akabinde ifl aray›fl›mda, ifl hayat›mdaki tüm süreçlerimde her zaman
“iyi ki” dedim. Okulum, bölümüm ve k›ymetli hocalar›m›n bana katt›¤›
bilgi, beceri ve vizyonu ö¤renciyken fark›nda olduklar›m ve ifl hayat›na
gir ince fark›na vard›klar ›m olarak ik iye ay›r ›yorum ben.
Ö¤renciyken bizlerle ne kadar ilgilenildi¤inin fark›ndayd›m her zaman,
seçmeli dersleri seçerken bile ald›¤›m›z kritik yönlendirmeler, dan›flman
hocalar›m›z ile aram›zdaki kuvvetli iletiflim, unuttu¤umuz ya da fark›nda
olmad›¤›m›z konularda hat›rlatma ve yönlendirmeler çok çok k›ymetliydi.
Hocalar›m›z, tez projelerimiz için global firmalardan destek almam›z› sa¤lad›,
zorunlu stajlar›m›z› yapabilmemiz için sektördeki firmalar ile görüflüp imkân
sa¤lad›lar, TÜB‹TAK proje baflvurusu deste¤i, ifl hayat›ndaki k›ymetli kiflilerle
görüfltürülmekte ö¤renci iken kendimi ne kadar flansl› hissetti¤imin
nedenleridir. Tüm bunlar farkl› üniversitedeki arkadafllar›mla konufltu¤umda
asla duymad›¤›m fleylerdi. ‹fl hayat›nda fark›na vard›klar›m ise, can›m
ö¤retmenlerime hayat boyu minnettar olaca¤›m kal›c› fleyler. Öncelikle
hiçbir yurt d›fl› e¤itim tecrübesi yaflamam›fl olmama ra¤men üniversite
haz›rl›k s›n›f›ndaki e¤itim ve %100 ‹ngilizce olan bölüm derslerindeki
kazan›mlar›mla global flirketlerde uluslararas› pozisyonlarda çal›flma imkân›
buldum. Ald›¤›m›z laboratuvar e¤itimlerinde ve uygulamal› derslerimizde

asl›nda algoritma kurabilmeyi, farkl› bak›fl aç›lar› ile çözüm üretebilmeyi, seçim yaparken en optimumu
görmeyi ö¤renmifliz. Karar analizi, kalite, vaka analizi, problem çözme, kök nedene inme gibi konular›
ö¤rendi¤imiz ders notlar›n› bulup ifl hayat›nda kulland›¤›m çok olmufltur. Ek olarak, hocalar›mla iletiflimimiz
8 y›ld›r hiç kopmad›¤› için, ifle al›m yapaca¤›m›z zaman referans olduklar› yeni mezun arkadafllar›m›z›
de¤erlendirmeye al›yor ve bitirme tezi projelerinde flirket ifl birli¤i yapmaktan gurur duyuyoruz.Bugün
geldi¤imiz noktada, flirket içinde di¤er yönetici arkadafllar›m›n ekibinde bofl bir mühendis koltu¤u oldu¤unda,
Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i mezunu bir arkadafl›m›z›n özgeçmifli var m› yönünde sorular
al›yorum sürekli ve bu çok gurur verici. Hala bir problemim oldu¤unda arayabildi¤im, vakit ay›r›p çözüm
sa¤layan de¤erli ö¤retmenlerim iyi ki vars›n›z, endüstri mühendisi olmaktan çok mutluyum ve sizlerin e¤itti¤i
bir mühendis olmaktan yana da çok gururluyum.

Gözde SEP‹C‹O⁄LU D‹LBER
‹stanbul Kültür Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü, 2014
LC Waikiki Ma¤azac›l›k Hizm. Tic. A.fi.
International Store Merchandising Manager



‹rem Dere
‹stanbul Kültür Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
4. S›n›f Ö¤rencisi

“Bu sene çok çal›fl›p ortalamam› yüksek tutarak evime daha yak›n bir üniversiteye
geçifl yapar›m” düflüncesiyle 2019 y›l›nda ‹stanbul Kültür Üniversitesi`nde bafllad›¤›m
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’nde ö¤rencilik hayat›m›n son senesine girmifl
bulunmaktay›m. Bölüme bafllad›ktan k›sa bir süre sonra bu düflüncemin uçup gitmesini
bölüm arkadafllar›m›n çok iyi bir flekilde anlayaca¤›n› tahmin edebiliyorum. Anlatmaktan
çok ö¤retmeyi hedefleyen, birikim sahibi bölüm hocalar›m›z, deste¤ini ve ilgisini asla
esirgemeyen asistan hocalar›m›z ve üniversitenin bize sa¤lam›fl oldu¤u çeflitli imkânlar
bu fikrimin yok olmas›n›n en temel sebeplerinden sadece baz›lar›.
IKÜ`lü olman›n ayr›cal›klar› saymakla bitmez ama di¤er üniversitelerdeki birçok
kiflinin s›k›nt› yaflad›¤› iki konuyu özellikle belirtmek isterim. ‹lk olarak bahsetmek
istedi¤im konu Erasmus sürecindeki destek. E¤itim hayat›m›n üçüncü senesinde
Erasmus program›na kat›lma flans› yakalad›m ve gerek okul seçimimde gerekse ders
seçimlerimi yapmam konusunda hocalar›m›n deste¤ini her zaman hissettim. ‹kinci
konu ise bölüm hocalar›m›z›n sa¤lad›¤› staj imkânlar›. Y›l boyunca çeflitli sektörlerdeki
staj f›rsatlar›n› hocalar›m›z sayesinde ö¤renme ve baflvurma flans› yakalad›m.
Yolda geçen 4 saate ra¤men bir gün bile bu üniversitede endüstri mühendisi ö¤rencisi
olmaktan piflman olmad›m. De¤erli bölüm hocalar›ma her fley için teflekkür ederim.
Sonsuz sayg›, sevgi ve minnetle…

Feyza Ölçücüer
‹stanbul Kültür Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
4. S›n›f Ö¤rencisi

Kültür Üniversitesi ailesine 2018 y›l›nda kat›ld›m. Bir sene ‹ngilizce haz›rl›k s›n›f› ve
üç sene Endüstri Mühendisli¤i derslerimi görerek okulumda dördüncü y›l›m›
doldurmuflken flunu söyleyebilirim ki burada bulunmaktan hep mutluluk duydum.
Gerek pandemi dolay›s›yla online geçen dönem gerek yüz yüze hocalar›m›z bizlere
her zaman çok anlay›fll› ve yard›mc›yd›lar. Hiç çekinmeden ve cevap alaca¤›m›z›
bilerek hocalar›m›z›n bilgi birikiminden faydalanabildik. Bölümümüzün dersleri ifl
hayat›yla yak›ndan ilgili. Gördü¤ümüz dersleri ifl hayat›nda birebir tecrübe etme
f›rsat›m›z oluyor. Okulumuzun büyük kulüpleri var ve gerçeklefltirdikleri etkinliklerle
e¤leniyor, flirket gezileriyle ifl hayat›n› görme ve tan›ma f›rsat› yakal›yor, seminerlerle
gelen k›ymetli konuflmac›lar›n tecrübelerini dinleme f›rsat› yakal›yoruz.
Ben okulumuzun Erasmus olanaklar›ndan yararlan›p 2021 güz döneminde ‹talya
Bologna Üniversitesine gitmeye hak kazand›m. Erasmus’a gitmeyi hep istemifltim,
okulumuzun anlaflmal› oldu¤u ülkeler aras›nda ‹talya’y› da görünce kay›ts›z kalamad›m.
Muhteflem tecrübelerle dolu çok e¤lenceli bir süreçti. Güzel geçen birçok fleyin
yan›nda yaflad›¤›m baz› problemlerde de okulum her zaman yan›mda oldu ve çözümlerle
yaklaflt›. Kültür Üniversitesinin bana kazand›rd›klar›ndan dolay› okuluma teflekkür
ediyorum.

Ö¤renci Yaz›s›

2019 y›l›nda bafllad›¤›m ‹stanbul Kültür Üniversitesinde son akademik y›l›ma girmek
üzereyim. Kay›t olmadan önce üniversitemizin özellikle Endüstri Mühendisi bölümüne
olan ilgisini herkesten duyuyordum. Fakülteye tan›flmaya geldi¤im günden itibaren
bir kere piflmanl›k duymad›m. Bölüm hocalar›m›za ve asistanlar›m›za ulaflamad›¤›m
bir an bile olmad›. Pazar günlerinde bile sordu¤um sorulara yan›t ald›m. Bölümümüz
kulübü Endüstri Mühendisli¤i Kulübü etkinlikleriyle dolu dolu bir 3 y›l geçirdim.
Her ne kadar pandemiye denk gelmifl olsa da etkinlikler her zaman var oldu, önemli
flirketlerin, markalar›n CEO’lar› a¤›rland›, e¤lenceli etkinlikler yap›ld›.
Akademisyenlerimiz ö¤renciler dersten kals›n, bak›n ne kadar zor sordum gibi
egolar› tafl›mak yerine bizlere gerçekten dersin içeri¤ine ve kalitesine uygun,
anlat›lanlarla birebir örtüflen s›navlar yap›yorlar. Okulumuzun birimleriyle ilgili bugüne
kadar hiçbir sorun yaflamad›m. Ö¤renci iflleri, uluslararas› iliflkiler, maliye gibi birimler
bizlere çözüm sunmak için oldukça aktif ve do¤ru flekilde çal›fl›yorlar. %75 burslu
olarak girmifl oldu¤um ‹KÜ’de ilk tercih bursu ve ek olarak bölümde 1. oldu¤um
için ald›¤›m akademik baflar› bursu ile (her y›l›n sonunda %100 burslu olmayan GNO
s›ralamas›ndaki ilk 3 ö¤renciye akademik baflar› bursu veriliyor) okul ücreti oldukça
uygun seviyelere düfltü. 3. S›n›f›n ilk döneminde Erasmus+ program› ile Almanya’ya
gittim ve bu süreçte hem bölüm koordinatörümüz hem de uluslararas› iliflkiler
birimi bana her türlü imkân› sa¤lamaya çal›flt›. ‹KÜ, kampüsün kap›s›ndan girdi¤iniz

andan itibaren kendinizi ailenizin evinde gibi hissedebilece¤iniz, kaliteli akademisyenlerle tan›flaca¤›n›z, Atatürk ilke ve
ink›laplar›na ba¤l› çok de¤erli bir vak›f üniversitesidir. ‹smini tek tek saymasam da her bir hocama tekrar tekrar teflekkür
ediyorum bu 4 y›l› bizlere en güzel flekilde geçirmemizi sa¤lad›klar›ndan dolay›. Proje grup atamalar›ndan dolay› hayat›ma
çok de¤erli bir insan› katt›¤› için de say›n dekan yard›mc›m›z Zeynep Gergin’e  ayr› olarak çok teflekkür ediyorum . Son
olarak üniversitemizin kal›plaflm›fl cümlesi ile yaz›ma bitirmek istiyorum: Kültürlü olmak ayr›cal›kt›r!

Bu¤ra Mustafa Erkan
‹stanbul Kültür Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
4. S›n›f Ö¤rencisi

Ö¤renci Yaz›s›

Ö¤renci Yaz›s›




