
MİSYONUMUZ OKAN DİPLOMASININ MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK VE 
MEZUNLARIMIZI FARKLI KILMAKTIR ! 

Sizin başarınız bizim başarımız, sizin geleceğiniz bizim geleceğimiz... 



   

  

Sevgili Mezunlarımız,
Sizler İstanbul Okan Üniversitesi’nin mirasçıları ve geleceğisiniz. İstanbul Okan Üniversitesi diplomanız iş hayatındaki emekleriniz ve çalışmalarınızla 

daha da kıymetlenmektedir. İş yaşantınızdaki başarılarınıza her gittiğim yerde tanıklık etmek beni ve Okan ailesini hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor. 
İş yaşantınızda kariyer basamaklarını aşarken sizlerin yanında olmak ve elinizden tutarak sizi daha iyi yerlere getirmek, okulumuzun yegane

 amaçları arasındadır. Hiç şüphem yok ki sizler, sizden sonra gelen öğrencilere destek olacak ve üniversitemizin adını en güzel şekilde temsil edeceksiniz.  
Unutmayınız ki, İstanbul Okan Üniversitesi sizin eviniz ve bu evin tüm kapıları size daima açık kalacaktır. 

Sizin geleceğiniz bizim geleceğimiz, sizin başarınız bizim başarımız.

Mütevelli Heyet  Başkanı 
Bekir Okan 



 

Rektör
Prof. Dr. Mustafa KOÇAK

           

Sevgili Mezunlarımız,
 İş yaşamına en yakın üniversite olan İstanbul Okan Üniversitesi’nde aldığınız eğitim, 

küreselleşen dünyada sizlere önemli bir avantaj sağlayacaktır. Birçoğunuz henüz mezun olmadan staj programlarımız ve işbirliklerimiz ile 
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kuruluşlarında iş dünyasına adım attınız. Şimdi sizleri donanımlı, yaratıcı, küresel rekabete hazır, dürüst, 

demokrat, özgür ve insan haklarına saygılı bireyler olarak profesyonel iş hayatına uğurlamanın gururunu yaşıyoruz. 
Sizler insan odaklı eğitim anlayışıyla edindiğiniz bilgi donanımıyla ileriki yıllarda iş dünyasının liderleri, doktorları, hukukçuları, mühendisleri, 

sanatçıları ve ülkemizin geleceği olacaksınız. İstanbul Okan Üniversitesi olarak bu yeni yolculuğunuzda daima yanınızdayız. 
Sizlerin başarılarına tanıklık etmeye ve sizlerle gurur duymaya devam edeceğiz. Üniversitemiz, mezunlarımız ile güçlenecek ve gelecek nesillere 

siz İstanbul Okan Üniversitesi mezunları olarak yol göstereceksiniz. Başarılarınız daim olsun.
 
 



Sevgili Mezunlarımız,
Üniversitemizin gerçek akreditasyonu sizlersiniz. Sizlerin kariyerlerindeki ve yaşamlarındaki başarıları bizler için bir mutluluk

kaynağı olmasının yanı sıra temel başarı kriterimizdir. Bu bağlamda sizlerin kariyer gelişimini takip etmek, desteklemek ve
mezunlarımızın birbirleriyle olan bağını geliştirmek için Mezunlar O�si’ni, hayata geçirdik.

Mezun olsanız da kariyerinizi desteklemek için girişimlerimiz devam ediyor ve edecek. Yine unutmamalıyız ki,
diplomanızın marka değerinin yükselmesi ortak çabamıza bağlıdır. Sizlerin kariyerlerindeki başarıları, yaptığınız güzel projeler,

sosyal sorumluluk çalışmalarınız, girişimcilik başarı hikayelerinizi duymaktan büyük keyif alıyor, gurur duyuyoruz.
Sizinle gelişmek, sizinle büyümek ve sizinle yenilenmek bizi her zaman daha ileriye, daha aydınlık yarınlara götürmektedir.

Sizlere daha yakın olabilmek, sizlerle bu yolda birlikte yürüyebilmek adına Okan Mezunlar O�si ile iletişiminizi sürekli kılınız lütfen.
Sizin geleceğiniz bizim geleceğimiz, sizin başarınız bizim başarımız.

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Güner Gürsoy



- Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle başlayalım 
isterseniz.  Bize biraz kendinizden bahseder misiniz ?
1994 yılında Zonguldak’ta doğdum. Lise eğitimimi Mehmet Çelikel Anadolu Lisesi’nde tamamladım.
Bununla birlikte spor yapmayı severim. Özellikle lise hayatımda bazı futbol kulüplerinde yer 
almıştım. Bunun dışında araştırma yapmayı çok severim hiç konu fark etmeksizin, sadece ilgimi 
çekmesi yeterlidir.

- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi ?
Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nü seçmemdeki en büyük faktörlerin başında elbette babam gelir.
Otomobil servislerimiz olduğu için arabalara karşı hep bir ilgi duymuşumdur. Bu yüzden bu 
bölümün bana göre uygun olacağını düşündüm. Okan’ı seçmemin en büyük faktörü ise 
“İş Yaşamına En Yakın Üniversite” sloganı adı altında kendini tanıtmasıydı ve sonunda Okan’ın 
sloganı bir kez daha kendini kanıtlayarak, mezun olur olmaz beni bir iş sahibi yaptı. Bu yüzden 
Kariyer Ekibi çalışanlarına teşekkür etmek isterim.            

- Üniversite döneminde staj tecrübeniz var mıdır? Öğrencilere bu yönde tavsiyeleriniz 
nelerdir?
Hem üretim stajı hem de yönetim stajı adı altında üniversite dönemimde iki adet staj tecrübem 
oldu. Bu iki stajımda da pek çok şey öğrendim elbette. Eğer öğrenciler başarılı bir şekilde stajlarını 
tamamlamak istiyorlarsa kesinlikle öğrenmeye açık olmaları gerekiyor. Kimse negatif ve pasif olan 
insanları sevmez. Bu yüzden insanlarla iletişime geçin, kendinizi bir şekilde sevdirin. İşinize sahip 
çıkın ve hırslı olun. Çünkü günün sonunda istemeden de olsa performansınıza göre size iyi bir iş
tekli� gelebilir (öyle de oldu�) ya da size ilerde referans olacak insanlarla tanışabilirsiniz.

- Şu anda çalıştığınız departmandan ve  yapmış olduğunuz işlerden bize biraz
   bahseder misiniz?

Erkin ATEŞ
Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Anadolu Grubu’na ait olan Anadolu Landini Traktör Fabrikası’nda Operasyon Direktörlüğü’ne bağlı 
olan Satın Alma Departmanı’nda ilk işime başladım. Genel olarak bu bölümü anlatmak gerekirse 
adında anlaşılacağı gibi fabrikamıza en uygun kalitede malzemeyi en iyi �yatta satın almak ve 
fabrikamızın montaj hattına en uygun zamanda tefariğini sağlamak olarak düşünebiliriz. Akabinde 
buradan ayrılarak Kesan Çelik A.Ş. şirketinde kalite kontrol mühendisi olarak işe başladım. 
Halen daha aktif olarak burada çalışmaktayım. Özellikle otomotiv sektöründe hangi malzemelerin 
kullanıldığını öğrenmiş oldum. Bununla birlikte elde ettiğimiz ürünlerin tedarik planlamasını da 
yapmaktayım. Zaten daha önceki iş yerimde de bu anlamda tecrübeli olduğumdan dolayı bu 
konuda hiç zorlanmadım.

 

Bana göre kurumsal yerlerde çalışmak kişisel gelişiminiz için bulunmaz bir nimettir. Çünkü bu gibi 
ortamlarda hayat kalitenizden tutun da, etrafınızda ki insanlara kadar her şeyin kalitesi artıyor. 
Saygınlığınız biraz daha artıyor haliyle. Elbette bu gibi yerlerin dezavantajlarından birisi de çok 
yoğun iş temposudur. Bu stres ile yaşayabilirim diyorsanız iyi bir kurumsal şirkette çalışmanızı 
tavsiye ederim. Yeni bir iş başvurusunda alım olurken ne kadar donanımlı olursanız o kadar aranan
kişi olursunuz. 
 

- Mezunlara, iş hayatına atılmak isteyenlere biraz yardımcı olmak adına iş başvurularınızda
   tercihlerinizi ve nedenlerini öğrenebilir miyiz?

Eğer çalışma hayatınızda iyi yerlere gelmek istiyorsanız işinizi eve getirmeye hazırlıklı olun. Montaj 
hattının sizin yüzünüzden durmaması gerekiyor. Ek olarak tedarikçiler ile aranızın iyi olması
gerekiyor. Çünkü montaj hattında oluşabilecek acil durumlarda sizi kurtaracak olan yine onlar 
olacaktır. Bunun yanında kararlı ve özgüveni yüksek duruş sergileyerek tedarikçilerin size saygı 
duymasını sağlarsınız. Her zaman çözüm odaklı olmaya ve pratik �kirler üretmeye çalışmalısınız. 
Günün sonunda başarılı olduğunuzda gerçekten mutlu oluyorsunuz. Bence başarının sırrı inanmak
ve pes etmemekten geçiyor.
 

- Bulunduğunuz departmanda çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Müzik dinlemeyi çok severim. Kesinlikle insanı mutlu hissettirdiğini söyleyebilirim. İmkanınız varsa
 bol bol seyahat edin. Özellikle yurtdışına gidin. Üç gün bile olsa size farklı bakış açıları 
kazandıracaktır. Ayrıca dil için pratik yapmış olursunuz. Özellikle bir ortama girdiğinizde bundan 
daha iyi bir sohbet konusu olmadığını düşünüyorum. Son olarak merak ettiğiniz her şeyi 
üşenmeden araştırın ve içinizdeki o meraklı çocuğu öldürmeyin.

- Biraz da sosyal yaşamınız üzerine konuşalım mı? Hobileriniz nelerdir ya da serbest
  zamanınızı nasıl geçirmeyi tercih edersiniz? Bu konuda öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?









- Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle başlayalım
 isterseniz.  Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Merhabalar, Ben Melike. 23 yaşındayım. 2015 yılında tam burslu olarak başladığım İstanbul Okan 
Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü’nden 2019 yılı haziran ayında mezun oldum. Üniversite 
hayatım boyunca hep aktif bir öğrenciydim. 2. sınıfta çift anadal programına başvurarak İşletme 
Bölümü’nde çift anadala başladım. İki bölümü aynı anda okumanın zorluklarını çeksem de hem bana
zamanımı koordine etmeyi öğreten hem de bakış açımı ve vizyonumu geliştiren bir deneyim oldu.  

- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi?
Üniversite tercihlerimi yapacağım dönemlerde emin olduğum tek şey durağan ve insana 
dokunmayan bir sektörde çalışamayacağımdı. O zamanlar lojistik hakkında pek bir bilgim yoktu 
açıkçası ama lojistiğin dinamik bir sektör olduğunu ve geleceğin meslekleri arasında gösterildiğini
 araştırarak öğrenmiştim. Sektörde böyle bir açığın olduğunu öğrenmem ve okurken network 
sağlama imkânımın olması da lojistiği tercih etmemdeki büyük sebeplerden biri. İstanbul Okan
Üniversitesi’nin eğitim kadrosu, kampüs olanakları, evime yakın oluşu ve çift ana dal imkânları 
gibi birçok faktör de beni cezbetmiş ve üniversitemi tercih etmeme sebep olmuştu.

 

İş başvurularında ilk dikkat çeken dil yetkinliği ve iletişim yeteneği oluyor. Global şirketlerde 
İngilizce olmazsa olmazlardan. Sürekli bir ekip çalışması olduğu için ise iletişim yeteneklerinin 
güçlü olması ve takım çalışmasına yatkın olmaları onları öne çıkaracaktır. Bir de tecrübe önemli 
bir faktör olabiliyor. 

 Satın alma departmanı, oldukça yoğun ve aktif bir departman. Sayılarla ve insanlarla ilişkilerin 
 güçlü olmasını ve aynı zamanda �yatlarla ilgilendiğimiz için yüksek dikkat isteyen bir departman. 
 Eğer global bir şirkette satın almacı olacaksanız İngilizce de oldukça önemli çünkü tedarikçilerinizin
 yarısından fazlası yabancı şirketler olabiliyor.  

- Mezunlara, iş hayatına atılmak isteyenlere biraz yardımcı olmak adına iş başvurularınızda
 tercihlerinizi ve nedenlerini öğrenebilir miyiz?

- Bulunduğunuz departmanda çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

 Kişisel gelişimime ve vücut dinginliğime önem veriyorum. Bunun için sürekli kişisel gelişim 
kitapları okuyorum ve düzenli olarak yoga yapıyorum. Kendinize ve vücudunuza zaman ayırmak
 yapacağınız en güzel şeylerden biri bence.  Kendinizle vakit geçirmeyi öğrenmek ve kendinize 
değer vermek hem sosyal hayatınızda hem de iş hayatınızda sizi olumlu etkileyecektir. Aynı 
zamanda Vibesbox adında yeni ama uğraşmayı çok sevdiğim bir markam var. İnstagram 
üzerinden ve bir internet sitesi üzerinden onun satışlarını gerçekleştiriyorum.  Kendi markanızı 
yaratıyor olmak ve onun üzerinde çalışmak, her satışta her geri dönüşte mutlu olmak ayrı bir 
haz yaratıyor gerçekten insanda. Böyle girişimlerde bulunarak da kendinize yeni meşgale alanları
ve ek iş fırsatları yaratabilirsiniz. Son olarak denemekten korkmayın diyebilirim.

- Biraz da sosyal yaşamınız üzerine konuşalım mı? Hobileriniz nelerdir ya da serbest 
zamanınızı nasıl geçirmeyi tercih edersiniz? Bu konuda öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Melike TEZCAN
Uluslararası Lojistik Bölümü

İlk stajıma 2. sınıf yaz tatilinde DLH’de İnsan Kaynakları Departmanı’nda başladım. Daha sonra 
3. sınıfın yazında Bomi Group’da hem operasyonda hem de müşteri hizmetleri bölümünde çalıştım. 
4. sınıfın ikinci döneminde ise CO-OP projemiz kapsamında PolarXP şirketinde müşteri hizmetleri 
departmanında yaklaşık 4 ay staj yaptım. Çift anadal yaptığım işletme bölümünde de Novartis 
Satın Alma departmanında staj yaptım ve iş tekli� alarak burada işe başladım. Stajlarımı Okan
Kariyer Merkezi aracılığıyla buldum. Üniversitemizin Kariyer Merkezi bu konu da oldukça ilgili ve 
yardımsever. 

- Üniversite dönemi’nde staj tecrübeniz var mı? Öğrencilere bu yönde  tavsiyeleriniz
   nelerdir?

Üniversitemizi tercih edecek öğrenciler bu noktayı önemsemeli. Stajlar hem kariyer hayatınıza 
hem de kişiliğinize birçok şey katıyor. Network imkanı, farklı departman deneyimleri, iş hayatına 
erken yaşta şahit olmak, teoriyi pratiğe çevirmek ve en önemlisi bir çok farklı insanla iletişime 
girerek iletişim yeteneklerini geliştirmek. 







Üniversitemizde ilk kez yapılan TEDxOkanUniversity etkinliği, TED tarafından lisanslanmış, tamamı gönüllülerden oluşan ve kar amacı gütmeyen
 bir organizasyon olarak 18 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Uluslararası Öğrenciler O�simizin desteğiyle öğrencilerimiz tarafından düzenlenen 

TEDxOkanUniversity’de Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Güner Gürsoy, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Güliz Muğan, 
Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Zeynep Ökten, Kassböhrer Yönetim Kurulu Üyesi İ�et Türken, Architect at 

2S Workshop Design Studio Kurucusu Merve Sezginer, Okan Surgery Interest Group kurucusu, Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencimiz Hasib Samadi
 gençlerle �kirlerini ve deneyimlerini paylaştılar.





Bize ulaşmak istersen 
mezun@okan.edu.tr




