
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 olarak 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 

 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 hikâyelerinizi duymaktan büyük keyif alıyor, gurur duyuyoruz.  
Sizinle gelişmek, sizinle büyümek ve sizinle yenilenmek bizi her zaman daha ileriye, daha aydınlık yarınlara götürmektedir. 

 Sizin geleceğiniz bizim geleceğimiz, sizin başarınız bizim başarımız.

Rektör Yardımcısı  
Prof. Dr. Güner Gürsoy

lütfen.



Mütevelli Heyet Başkanımız Bekir Okan, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Koçak, 
Rektör Yardımcılarımız ve Dekanlarımızın katılımıyla 

gerçekleşen Mezuniyet Balosu’nda  öğrencilerimiz ile mezuniyet pastası kestik.

MEZUNİYET BALOSU



- Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle başlayalım 

isterseniz.  Bize biraz kendinizden bahseder misiniz ?

Ben Nur Kabataş. 1992 Bolu doğumluyum. Ailemin işi nedeniyle Karadeniz Ereğli’de ikamet 

etmekteyiz. Alaplı Anadolu Lisesi mezunuyum. İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler

ve Bankacılık Finans (yandal) mezunuyum. Yüzme, tiyatro ve dans hobilerim arasında yer alır. 

Aktif ve yeniliklere açık bir kişiliğim var.

- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi ?

Eşit ağırlık mezunlarının aslında seçeceği çok fazla alan yok ve İİBF mezunları ülkemizde 

çok fazla. Bu nedenle bölümü seçmemin sebebi dil öğrenmek, siyasi tarih merakım ve iş 

imkanının diğer bölümlere göre beni ayıracağına inanmamdı.

- Üniversite döneminde staj tecrübeniz var mı? Öğrencilere bu yönde

 tavsiyeleriniz nelerdir ?

Evet var. Ben Hazine Müsteşarlığı ve özel bir �rmada staj yaptım. Tabiki ikisinin de ayrı ayrı 

avantajları var fakat özelde staj yapmanın ileride iş imkanı sağlaması açısından bence daha

büyük bir avantajı var.

- Şu anda çalıştığınız departmandan ve  yapmış olduğunuz işlerden bize 

biraz bahseder misiniz ?

Sözleşme departmanında çalışıyorum. Firmanın uluslararası ve yerelde yapmış olduğu 

sözleşmelerin hazırlanması ve sonrasındaki tüm sürecinde aktif rol almaktayım.

- Mezunlara, iş hayatına atılmak isteyenlere biraz yardımcı olmak adına iş başvurularınızda 

tercihlerinizi ve nedenlerini öğrenebilir miyiz?

Üniversiteden mezun olunca herkes kendini iş bulacağına ve eşsiz olduğuna inandırıyor.

Bu sebeple çoğu �rmayı, işi eleyerek belli seçimlerle iş arama sürecine yöneliyor fakat 

bu yapılan en büyük yanlış. Çok mezun var ve sizi diğerlerinden ayıran tabii ki bilginiz 

ve yanında da (en önemlisi) deneyiminiz oluyor. Bu sebeple bir yerden başlayıp deneyim

kazanmak en iyi tercih. Ben bu yönde hareket ederek birçok tercih yaptım. Şu an iyi bir 

�rmada iyi koşullarda çalıştığım için memnunum.

- Bulunduğunuz departman da çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Sözleşme hukukunu bilmeleri, yabancı dillerini geliştirmeleri.

- Biraz da sosyal yaşamınız üzerine konuşalım mı? Hobileriniz nelerdir ya da serbest 

zamanınızı nasıl geçirmeyi tercih edersiniz? Bu konuda öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir ?

Ben çok aktif biri olduğum için her alanda yer almaya çalıştım ve bu da bana yeni insanlar, yeni 

karakterlerle tanışma fırsatı verdi. Yüzme küçüklükten gelen bir hobim,  bu hobimi lisanslı olarak

devam ettirdim. Dans etmek de benim için vazgeçilmezdir. Seyahat etmek, kitap okumak…

Farklı hobiler, farklı insanlar, farklı renkler demek. Kişinin kendisine farklı şeyler katıp gelişmesi 

adına çok önemli. Bu yüzden her kulübe gidip bir çok hobi edinmek adına deneme yapın, 

bu size çok şey katacaktır. 

Nur KABATAŞ
Uluslararası İlişkiler Bölümü



Mezun olan tüm öğrencilerimizi kutlarız. Şansınız, bahtınız ve yolunuz açık olsun.
Profesyonel hayatınızda da birlikteyiz. Sizin başarınız bizim başarımızdır. Sosyal medya
 hesaplarımızdan ve okm@okan.edu.tr adresimizden haberleşmeye devam etmek üzere.

 

MEZUNİYET TÖRENİ



- Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle başlayalım
   isterseniz.  Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret İngilizce Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. 
Stajyerlik serüvenime DB SCHENKER Arkas Lojistik �rmasında başladım. RMA Automotive ile 
devam ettim. O’CO-OP stajımı ise Ekol Lojistik �rmasında yaptım ve staj sonunda işe alındım. 
Şu anda Ekol Lojistik �rmasında çalışmaktayım.
- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi?
Lise hocalarımın tavsiyesi üzerine tercih öncesi okulu ziyaret ettim. Okuldaki kurulmuş düzen 
ve eğitime verilen önem beni tercihlerimin ilk sırasına İstanbul Okan Üniversitesi’ni yazmama 
sebep oldu. Uluslararası Ticaret İngilizce Bölümü’nü ise kendimle bağdaştırabildiğim bir bölüm 
olduğu için tercih ettim. Şu anda ne kadar doğru bir okul seçtiğimin ve kendime ne kadar 
uygun bir bölüm seçtiğimin daha iyi farkındayım. Okan Kariyer Merkezi sayesinde mezun 
olmadan işe başladım.
- Üniversite döneminde staj tecrübeniz var mıdır? Öğrencilere bu yönde 
   tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle öğrenimimin 2. yılında DB SCHENKER Arkas �rmasında İthalat Hava Kargo 
departmanında staj yapmaya başladım, daha sonra RMA Automotive �rmasında Satın Alma 
operasyonunda stajyerlik yaptım. Son senemde ise O’CO-OP stajıma Ekol Lojistik Fatura Kontrol
departmanında devam ettim. Bu yönde öğrencilere tavsiyelerim İstanbul Okan Üniversitesi’nin 
staj sürecinde ve sonunda öğrencilere verdiği destek ile tercih edilebilir olmasıdır. İş yaşamına 
en yakın üniversitedir.

- Şu anda çalıştığınız departmandan ve yapmış olduğunuz işlerden bize biraz 

bahseder misiniz?

Ekol’ün Akasya tesisinde bulunan Filo Yönetimi – Fatura Kontrol departmanında stajımı 

gerçekleştirdim. Fatura kontrol departmanında; feribot masraf giderlerinin ve ro-ro gemilerinin

giderlerinin hesaplanması, kiralık konteyner, çekicilerin masraf giderlerinin hesaplanması, 

yurt dışı park ücretlerinin, yurt dışı araç tra�k cezalarının ödenmesi, yurt dışı otoban ücretleri 

hesaplanıp, kişisel şoför cezalarının sistemde kaydı gibi görevlerde bulunmaktayım.

- Mezunlara, iş hayatına atılmak isteyenlere biraz yardımcı olmak adına iş başvurularınızda

 tercihlerinizi ve nedenlerini öğrenebilir miyiz?

Okan Kariyer Merkezi sayesinde ve benim de gayretlerimle staj sürecimde tercih ettiğim Ekol 

Lojistik �rması bugün çalıştığım �rmadır. Firmanın İntermodal taşıma yapması, farklı ülkelerde

şubesinin bulunması benim için tercih edilebilir oldu. Firmanın büyük bir �rma olmasının yanı

sıra yaptığım işi sevmek ve alışabilmek benim için ön planda oldu. İş hayatına atılacak

öğrencilere tavsiyem şudur; ‘’Sevdiğiniz işi yapın, böylece bir gün bile çalışmak 

zorunda kalmazsınız.’’

- Bulunduğunuz departmanda çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Fatura bölümünde çalışmak isteyenlere tavsiyem yenilikçi �kirlere sahip olmalarıdır. İş hayatında 

her zaman daha iyisi olmalı ilkesini benimsemeliler. Her işin sorumluluğunu tamamen kendilerine

ait olmasını sağlamalılar.

- Biraz da sosyal yaşamınız üzerine konuşalım mı? Hobileriniz nelerdir ya da serbest 

zamanınızı nasıl geçirmeyi tercih edersiniz? Bu konuda öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Spor yapmayı çok severim, iş sonrası zamanımın çoğunu spor yaparak geçiririm. Okanlı 

Fenerbahçeliler Grubu kurucu başkanı olarak spor benim hayatımın her yerindedir. Ama

öğrencilere tavsiyem ileride iş hayatında yazışmaları kuvvetli yapabilmek ve toplantılarda 

daha sağlam konuşmalar yapabilmek için bol bol kitap okumalarıdır.

Tunahan TUNCER
Uluslararası Ticaret Bölümü ( İngilizce)



Okan Bahar Şenliği 2019’da 

Fatma Turgut ve Buray

 ile tüm Okanlılar keyi�i 

vakit geçirdiler.
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İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ TUZLA KAMPÜSÜ 34959 Akfırat / Tuzla / İstanbul

Sosyal Medya Hesaplarından 
Bizi Takip Edin !
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Bize ulaşmak istersen 
okm@okan.edu.tr


