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Mezun Videoları 
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Firuzan İŞCAN (1997)

 Axa Sigorta

 Chief Sales and Marketing Officer

https://www.youtube.com/watch?v=R-NFUwV9w6k

https://www.youtube.com/watch?v=R-NFUwV9w6k
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Canan Mine KOÇGİL KÖKSAL (2002)

 Amazon (Luxembourg)

 Senior Manager – ATS Program 
Development

Mezun Videoları

https://www.youtube.com/watch?v=dRvDNUbCRRE&t=49s

https://www.youtube.com/watch?v=dRvDNUbCRRE&t=49s
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Altuğ KARAYEL (2003)

 Tofna Technologies / Tofna Consumer 

Goods Corporation

 Founder / Chairman

Mezun Videoları

https://www.youtube.com/watch?v=Z0JE4jzZn2k

https://www.youtube.com/watch?v=Z0JE4jzZn2k
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İrem Lal BİÇER (2017)

 Türk Hava Yolları

 Production Planning Specialist

Mezun Videoları

https://www.youtube.com/watch?v=t02G0aMyW24

https://www.youtube.com/watch?v=t02G0aMyW24
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https://www.youtube.com/watch?v=Fdpv12TBSdo

Mezun Videoları

Cem ASLANTAŞ (2002)

 TAV Technologies

 COO

https://www.youtube.com/watch?v=Fdpv12TBSdo
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Egemen TÜMTÜRK (2001)

 Bugaboo (Amsterdam Area, Netherlands)

 Global Procurement Director

Mezun Videoları

https://www.youtube.com/watch?v=UG9A0ab0YDE&t=58s

https://www.youtube.com/watch?v=UG9A0ab0YDE&t=58s


Merve ŞENER (2006)

 Balmain (France)

 Sales & Supply Chain Application Manager

8

Mezun Videoları

https://www.youtube.com/watch?v=R2CILlL9Ka8&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=R2CILlL9Ka8&t=22s
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Yavuz Emre ULBAY (2001)

 Saint-Gobain

 Global Segment Leader – Automotive Exterior

Mezun Videoları

https://www.youtube.com/watch?v=pgK-JWhJihY

https://www.youtube.com/watch?v=pgK-JWhJihY


10

Cidal KOÇAK (2007)

 Chalhoub Group (Dubai)

 Global Head of Supply Chain – Fashion Vertical

Mezun Videoları

https://www.youtube.com/watch?v=-ZAkytdogs8&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=-ZAkytdogs8&t=13s
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Mezun Videoları

Işıl AKGÜNEY (1998)

 BNP Paribas Cardif Türkiye

 Business Process Manager

https://www.youtube.com/watch?v=5PeA_J4aW9w

https://www.youtube.com/watch?v=5PeA_J4aW9w
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Dr. Ragıp Ufuk BİLSEL (2003)

 The Boston Consulting Group

 Senior Project Leader

Mezun Videoları

https://www.youtube.com/watch?v=YqDS_HyZ9j4&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=YqDS_HyZ9j4&t=2s
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Umut ALTIPARMAK (2001)

 Oyak-Renault

 Head of Engineering and Project Division

Mezun Videoları

https://www.youtube.com/watch?v=iRFm9XDZcLI

https://www.youtube.com/watch?v=iRFm9XDZcLI
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Cem BUĞRA (2005)

 No-Pact

 Co-founder & CEO

Mezun Videoları

https://www.youtube.com/watch?v=2Fpuvnu7kiA

https://www.youtube.com/watch?v=2Fpuvnu7kiA


«GSÜ Endüstriden mezun olmak bir ayrıcalıktır. 

Bölümdeki bütün  hocalar işlerini severek yapan ve dolayısıyla 
öğrenciye değer veren kişiler. Eğitimin sadece teoriye yönelik 

olmaması verilen  projelerle öğrenilenlerin uygulanmasının 
sağlanması bölümü  kaliteli hale getiriyor. Ayrıca herhangi bir 

sıkıntınız veya isteğiniz  olması durumunda danışman hocalarla 
iletişime geçilmesi oldukça kolay. 

Verimin, kalitenin dolayısıyla da memnuniyetin  yüksek 
olmasından dolayı yeni adaylara tavsiye ederim. »

Mezun Görüşleri
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«Çok iyi bir egitim aldığımı ve okuldan donanımlı ayrıldığımı
düşünüyorum. Bunda farklı fikirleri tartışarak ortak bir sonuç 
bulmaya odaklı projelerin ve  Hocaların hepsinin alanında 
uzman olmasının çok büyük katkısı oldu. Hocaların bizimle 
birebir alakadar oluyor olması ve istediğimiz an onlara  
ulaşabiliyor olmamız büyük avantaj. »
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«Bölümde özellikle seçmeli derslerin 
çeşitliliğinin fark  yaratan bir etmen 

olduğuna inanıyorum. Sonuç olarak,  
oldukça prestijli bir okuldan 

donanımlı olarak mezun  olduğumu 
düşünüyorum. »

Mezun Görüşleri



«Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun 
olduğum  için çok mutluyum ve her yerde gururla hem okulumu 

hem de bölümümü  söylüyorum. Bu bölümün avantajı teorik 
mühendislik bilgilerinin yanı sıra  işletme ve yönetim konularında da 

diğer üniversitelere göre çok daha fazla  eğitim veriyor olması ve 
mezun olduğumuzda şirketlerde karşılaştığımız  durumların, 

konuların çoğunu okulda daha önce vakalar üzerinden görüyor  
olmamız. Bizler mezun olduğumuzda ne istediğini bilen vizyon sahibi  

mühendisler olarak mezun oluyoruz. »
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Mezun Görüşleri



«Temel bilim derslerini başka okullar ve bölümlere göre daha  
yoğun almış ve bu konuda zorlanmış olsak da birer mühendis  
olarak bize çok sağlam bir temel oluşturduğunu düşünüyorum.  

Ayrıca mesleki seçmeli derslerimde doğru ve istediğim tercihleri  
yapmama olanak sağlayan bir ortam vardı. Bunun sayesinde  

gerçekten ileride çalışmak istediğim alanlara yönelik ders  
seçimleri yapabildim. Gerek İngilizce gerek Fransızca derslerin  

oluşu her iki yabancı dili de paralel yürütmemi sağladı. »

18

Mezun Görüşleri



«Sağlam matematik altyapısının çok değerli olduğunu 
düşünüyorum. Bölüm derslerinin ise içerikleri oldukça güncel ve 

kapsayıcı. Bunun yanındasınıf mevcutlarının düşük olması yine 
büyük bir avantaj. Derslerin verimliliğini arttırıyor, hocalarla 

ilişkilerimiz kuvvetleniyor. »
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«Verilen eğitimin kaliteli olduğuna inanıyorum. Bizleri alıp gerçekten 
endüstri  mühendisinin olması gerektiği şekilde şekillendirdiğini 

düşünüyorum. Bunun  da hem hocalardan hem de çevremizdeki diğer 
öğrencilerin kalitesinden  kaynaklandığına şüphe yok. Olaylara farklı 
açılardan bakmamıza neden oldu. Verimlilik odaklı olmakla beraber 

insana ve çevreye dair  konulara da dikkat çekmemizi sağladı. »

Mezun Görüşleri



«Öncelikli olarak Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olduğum için 
çok  memnunum. Diğer fakülteler ve bölümler için de aynı durum 
söz konusu  mudur emin değilim ama gerçekten bu bölümde bizi 

fazlasıyla donanımlı  yetiştirmiş olduğunuzun farkına katıldığım her iş 
görüşmesinin sonunda  varıyorum. Kişilik özellikleriyle beraber 

mesleki yetenek ve bilirliğin çok iyi  yoğrulduğu bir yer GSÜ benim 
için. Ayrıca tüm öğretim elemanlarının  öğrencilerle olan güzel 

iletişimi için de çok teşekkür ederim. Endüstri  mühendisliği okumayı 
planlayan biri için burası birinci önerim olacaktır.

Alışılagelen mühendislik eğitimi algısının yıkıldığı bu ortamda elbette 
başarılı  mühendis adaylarının bulunmasını isterim. »
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Mezun Görüşleri




