
PROGRAM HAKKINDA
Karmaşık süreç ve sistemlerin optimizasyonu ile uğraşan 
mühendislik disiplinidir. Disiplinin ilgilendiği konular insan, 
makine, malzeme, metot, para, bilgi, çevre gibi bileşenlerden 
oluşan tümleşik sistemlerin inşası, geliştirilmesi ve uygulanma-
sıdır. Aynı zamanda, matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimleri 
mühendislik tasarım metot ve prensipleri ile birleştirerek 
sistemlerden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, davranış 
ve durumları için tahminlerin üretilmesi ve geliştirilmesi ile 
ilgilenmektedir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 
2018 yılı Eylül ayında eğitim hayatına başlamıştır. Eğitim dili 
Türkçe’dir. 

Misyonumuz
İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerjiden meydana gelen 
sistemleri, sosyal faktörleri bir mühendislik ve matematiksel 
bakış ile karmaşık sistemler olarak tümleştirmek ve ülke tekno-
loji ve bilim hayatına yerleştirmek; sistemlerin performansını 
artırmak için gerekli olan bilimsel, teorik ve uygulamalı çalışma-
ları yapmak; bilim ve teknolojideki evrensel gelişmeleri millî 
ekonomiye uyarlayarak ulusal gelişmeye katkıda bulunacak 
mühendisler yetiştirmektir. 

Vizyonumuz
Ülke şartlarının farkındalığı ile millî endüstrinin ilk tercihi olan, 
uluslararası akademik kuruluşlarca kabul gören, özgün ve 
bilimsellik düzeyi yüksek araştırmalara imza atan, kavramdan 
teknolojiye uzanan bir geliştirme sürecine sahip özgün bir birim 
olmaktır.
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Endüstri Mühendisliği disiplinler arası bir bilim dalı olduğundan, 
lisans programında yöneylem araştırması ve üretim sistemleri 
olmak üzere iki temel alanda yoğunlaşan bir eğitim esas 
alınmıştır. Bu amaçla seçimlik derslerin sayısı, çeşitliliği yüksek 
seviyede tutulurken uzmanlaşmak istenen alana göre derslerin 
birbirini takip eden, sürekli bir program yapısında olması 
sağlanmaktadır.

Değerlerimiz

● Uluslararası tanınırlık
● Bilimsel özerklik
● Akademik özgürlük ve sorumluluk
● Toplumsal sorumluluk
● Evrensel hak ve özgürlüklere saygı
● Yenilikçilik
● Araştırmacılık
● Yaşam boyu öğrenmeye inanma
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AKADEMİK KADROMUZKARİYER İMKANLARI

● Sürekli iyileştirme ve optimum noktayı bulma. Endüstri 
mühendisleri iş süreçlerine ve bu iş süreçlerinin iyileştirilmesine 
odaklanır. Süreç iyileştirme aşamasında farklı stratejiler (tasar-
ruf, maliyet azaltma vs.) deneyerek işlerin kalitesi için en iyi 
çözüm yolunu bulmaya odaklanır.

● Büyük Veriyi anlamak. Veri analizi ve bilim, bir işletme 
üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Endüstri Mühendisliği 
size bu alanlarda çalışma imkanı sunar.
● Birçok sektörde çalışabilme imkanı. Endüstri mühen-
disleri için üretim, teknoloji, donanım, perakende, sağlık vb. 
alanlarda iş imkanları bulunmaktadır.
● Teknik ve iş becerilerini birleştirme. Günümüzde birçok 
eğitim kurumu işletme eğitimleri ile beraber Endüstri Mühen-
disliği eğitimlerini  vermektedir. Bu şekilde, öğrencilerin bir 
şirketin iş birimleri hakkında daha derin bir bilgiye sahip olması 
amaçlanmaktadır.
● Sistemi kuran ve yöneten kişi olmak. Endüstri Mühendi-
si tüm sistemi anlamaya ve sorunlara en iyi çözümü veren yolu 
bulmaya çalışırken aslında sistemi yöneten kişidir. Bu nedenle 
Endüstri Mühendisi şirketlerde yönetici olarak çalışan bir kişidir 
diyebiliriz.

Neler Yapıyoruz?

Endüstri Mühendisliği Topluluğu (EMT) tarafından bölümümüz 
öğretim üyeleri katkılarıyla düzenli olarak seminer ve söyleşiler, 
teknik geziler gerçekleştirilmektedir.

NEDEN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ? 

BAŞARILARIMIZ
● Hocalarımız Öğr. Gör. Dr. Gülsüm Kübra 
Kaya ve Doç. Dr. Mehmet Fatih Hocaoğ-
lu'nun "Semi-quantitative application to the 
Functional Resonance Analysis Method for 
supporting safety management in a complex 
health-care process" başlıklı makalesi Reliabil-
ity Engineering & System Safety dergisinde 
yayımlanmıştır.

● Bölüm başkanımız Doç. Dr. 
Mehmet Fatih Hocaoğlu'nun 
"Etmen Tabanlı Üretim Sistemleri 
Simülasyon Aracı" adlı TÜBİTAK 
projesi devam etmektedir. 
Projede öğretim eleman-
larımızdan Dr. Öğr. Üyesi Murat Güngör de danışman olarak 
yer almaktadır. Sistem, Endüstri 4.0 isterleri dikkate alınarak 
siber-fiziksel bir sistem bileşeni olarak tasarlanacaktır.

Endüstri Mühendislerinin çalışabileceği iş alanları ve sektörler 
oldukça fazladır. İnsanın olduğu ve üretimin yapıldığı her yerde 
Endüstri Mühendisi kendisine yer bulabilir. Hemen hemen tüm 
sektörlerde çalışabilir. Endüstri Mühendisliği eğitimi sonucunda 
mezunlarımızın çalışabileceği sektörler ve görev alabileceği 
pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir:

● Üretim
● Lojistik
● Bilişim
● Otomotiv
● Sağlık
● Gıda
● Demir-Çelik
● Banka-Finans
● Danışmanlık
● Turizm
● Savunma
● Kamu
● Tekstil
● Havacılık
● Telekominikasyon

● Prof. Dr. Mithat ZEYDAN
● Doç. Dr. Mehmet Fatih HOCAOĞLU
● Dr. Öğr. Üyesi Elif CESUR
● Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZTÜRK
● Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜNGÖR
● Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit CESUR
● Öğr. Gör. Dr. Gülsüm Kübra KAYA
● Arş. Gör. Seçkin ÜNVER
● Arş. Gör. Seçkin DAMAR

● Üretim Planlama Mühendisi
● İş Analisti
● Proje Yöneticisi
● ERP Danışmanı
● Kalite Müdürü
● Lojistik Müdürü
● Metot Mühendisi
● Satın Alma Mühendisi
● Pazarlama Müdürü
● Veri Bilimcisi
● İmalat Müdürü
● Yönetici Asistanı
● Bilgi İşlem Yöneticisi
● Bütçe ve Finansal Planlama Uzmanı

NEREDEYİZ? 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
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