
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
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- Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle başlayalım 
isterseniz.  Bize biraz kendinizden bahseder misiniz ?
Ben Elif Gülşen. 1994 doğumluyum, Kocaeli’de ikamet ediyorum. İstanbul Okan Üniversitesi
İngilizce Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2018 yılında mezun oldum. Şu anda LC Waikiki 

- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi ?
Endüstri Mühendisliği çalışma alanı çok geniş bir bölüm, ileride şekillenen tercihinize göre 
hemen hemen her sektörde iş bulma imkânına sahipsiniz. Bölüm tercihimi yaparken en çok
bu noktayı göz önünde bulundurdum. Okan Üniversitesi de eğitime verdiği değer, öğrenciyken
ve mezun olduktan sonra öğrencilerine Kariyer Merkezi aracılığıyla verdiği destek ile tercih 
sebebim oldu. 
- Üniversite döneminde staj tecrübeniz var mı? Öğrencilere bu yönde
 tavsiyeleriniz nelerdir ?
Evet, var. Okul dönemimde özel sektörde Üretim Planlama, Finans ve İnsan Kaynakları
alanlarında olmak üzere üç farklı staj deneyimim oldu. Öğrenci olan arkadaşlarıma 
tavsiyem üniversite döneminde olabildiğince çok staj yapıp sektör ve çalışma alanları 
hakkında bilgi sahibi olmak. Bu şekilde staj deneyimlerinden yola çıkarak hangi alanda 
yeteneklerini en iyi şekilde kullanabileceklerini görüp, mezun olduktan sonra en başarılı 
ve mutlu olabilecekleri iş tercihini daha doğru yapabilirler. 

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

iş aslında tedarik zinciri yönetimi şöyle ki; bir ürünün ham madde kumaş halinden mağazadaki 
son tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm süreçlere hakim olmam gereken bir iş tanımım var.
- Mezunlara, iş hayatına atılmak isteyenlere biraz yardımcı olmak adına iş başvurularınızda
tercihlerinizi ve nedenlerini öğrenebilir miyiz?
Ben şu anda çalıştığım işe Kariyer Merkezinin iş fırsatlarını takip ederek sahip oldum. Bu yüzden 
tüm mezunlara Kariyer Merkezinin ilanlarını ve mülakat fırsatlarını çok iyi değerlendirmelerini 
tavsiye ediyorum. Buna ek olarak; en ön önemli nokta yeteneklerinizi en iyi şekilde 
kullanabileceğinize ve çalışırken mutlu olacağınıza inandığınız bir işe sahip olmanızdır. 
Bunu da olabildiğince çok staj deneyimi yaparak anlayabilirsiniz. 
- Bulunduğunuz departmanda çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir ?
Assistant Buyer alanında çalışmak isteyenlere tavsiyem, sorumluluk sahibi ve öğrenmeye açık
olmaları. Üretim takibinin olduğu, oldukça yoğun bir departman. Bu yüzden çok yönlü ve planlı 
biri olmak da önemli bir faktör. 
- Biraz da sosyal yaşamınız üzerine konuşalım mı? Hobileriniz nelerdir ya da serbest 
zamanınızı nasıl geçirmeyi tercih edersiniz? Bu konuda öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Okul hayatının ve iş yaşamının stresinde insanın keyif alacağı hobiler edinmesi çok önemli.
Benim için fotoğrafçılık büyük bir hobi, fırsat bulabildiğim zamanlar seyahat edip yeni yerler 

Elif GÜLŞEN
İngilizce Endüstri Mühendisliği Lojistik Bölümü



- Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle başlayalım
 isterseniz.  Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1995 İzmir Konak doğumluyum. İlk ve Orta Okulu Cemil Midilli İlköğretim Okulu’nda, liseyi 
Maltepe Askeri Lisesi’nde okudum. Devamında askerlik mesleğinin bana uygun olmadığını
düşündüğüm için okuldan ayrılıp üniversite sınavlarına hazırlandım. İlk senemde 
İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü’nü tam burslu olarak kazandım. 
Okul hayatım boyunca bölümümle alakalı işlerde, iyi kötü diye ayırt etmeden, tecrübe 
edinebilmek adına çalıştım. Mezuniyetimden sonra hiç boşta kalmadan direkt sektörle alakalı 

- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi?
Puanım açıklandıktan sonra vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabileceğim bölümleri 
araştırdım. Birkaç farklı bölüm bulduktan sonra en uygun bölümün, şu an mezun olduğum 
bölüm olduğunu düşündüm. Seçim yaparken en temel baktığım nokta aslında sektörün 
devamlılığıydı, lojistik sektörünün devamlılığı ışınlanma bulunana kadar olacağı için bu 
bölümü seçtim. 
 

Benim için en önemli kısım her daim bu olmuştu çünkü mezun olduktan sonra her ne kadar 
bilgim olursa olsun, kişilere iş yaptırtabilmek adına onların dilinden konuşmam gerektiğinin 

Akabinde iş arayışı içerisine girdim. 1-2 haftalık kısa bir sürede istediğim şekilde çalışma fırsatı 

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

üç departman birbiri ile eş güdümlü çalışmak zorunda olan birimler. Yük öncelikle satış tarafından
alınır, operasyonda bu sürecin işleyişi yönetilir. İlgili muhataplarla görüşülür, dokümantasyon 
tarafında ise iş ile alakalı çıktılar alınır. Devamında operasyona devredilip, satış tarafından yükün
tekrardan nihai alıcıya teslimatı yapılır. Şu anki pozisyonum ihracat dokümantasyon 
sorumluluğudur. İş tanımı olarak taşınacak olan yüklerin gerekli evraklarını düzenliyorum 
( Konşimento, Draft, Release). Dışardan bir gözle bakıldığında evrak işi gibi dursa da kendi içerisinde
belirli disiplinlere sahip bir pozisyondayım. Haftalık ortalama 40-50 civarında yük takibi yapıyor, 
bunlarla ilgili süreçlere oluşan sorunlara anlık ve hızlı çözümler buluyorum. 
- Mezunlara, iş hayatına atılmak isteyenlere biraz yardımcı olmak adına iş başvurularınızda
 tercihlerinizi ve nedenlerini öğrenebilir miyiz?
Öncelikle sektör seçimi yapılmalı. Ardından sektör içindeki çalışma olanakları değerlendirilmeli 
ve kişiye uygun olanı seçilmeli. Şahsım adına konuşmak gerekirse ben lojistik işi ile alakalı liman, 

ben de en az onun kadar bu duygularla çalışacağımı kişilere söylemiş, çalışma esnasında da 
göstermişimdir. Yeni iş arayanlara en önemli tavsiyem, nasıl iş bulacaklarını düşünmekle vakit 

istedikleri iş ile alakalı olarak direkt başvurular yapmalı, başvuru yapmakla kalmayıp ilgili yerlerden
başvuruları ile ilgili bilgi almaya çalışmalıdır.
- Bulunduğunuz departman da çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

dokümantasyon kısmından başlayacaklardır. Çalışacakları kuruma göre bu departman 
operasyon içerisinde de olabilir ayrı konumlandırılmış da olabilir. Her iki türlü de bu işleri 
yapmayı bilmek kişiye avantaj sağlayacaktır. Bu departman özelinde yapılması gerekenler, iş 

ile alakalı çıktıların burada yapılması ve takibinin devamlı halde olmasından kaynaklanmaktadır.
- Biraz da sosyal yaşamınız üzerine konuşalım mı? Hobileriniz nelerdir ya da serbest 
zamanınızı nasıl geçirmeyi tercih edersiniz? Bu konuda öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
İşten geriye kalan vaktimde spor yapmayı tercih ediyorum. Haricen kalan vakitlerimde ise
İngilizcemi geliştirmek adına ders alıyorum. Sosyal yaşantımda ise genel olarak hafta sonu bir
günümü tamamen kız arkadaşıma ayırıp onunla vakit geçiyorum. Geri kalan günlerimde ise
tamamen kendime vakit ayırıp dinlenmeyi tercih ediyorum. Çok fazla evimin dışına çıkmadan 

Ozan AKBULUT
Uluslararası Lojistik Bölümü

- Üniversite dönemi’nde staj tecrübeniz var mı? Öğrencilere bu yönde 
tavsiyeleriniz nelerdir?
Okul hayatım boyunca bir gönüllü bir zorunlu staj yaptım. Bunlardan gönüllü olanını Ekol Lojistik
Filo Operasyon departmanında, zorunlu olanını iste Evyap Port limanında yaptım. Staj tarihlerime
baktığımızda aslında şunu göreceksiniz, yarıyıl tatillerinde kısa süreli stajlarımı bitirdim.





Workinlot 2019 yılında gerçekleştirdiği 3 programda, program ortakları İş Bankası Workup, 
Borusan EnBW Enerji, IBM, Dupont, Brisa Bridgestone Sabancı ile 20'nin üzerinde girişimi co-creation ve müşteri ilişkisi 

seviyesinde bir araya getirdi, toplamda 1 milyon doların üzerinde ticari değer yarattı. Workinlot Endüstri 4.0 Programının 
ana amacı Endüstri 4.0 girişimlerini ve projelerini ihtiyaç sahibi kurumlarla buluşturmak ve birlikte çalışmalarını sağlamak.

1 Kasım tarihine kadar projeniz/girişiminiz ile https://workinlot.com/…/pro…/workinlot-endustri-4-0-programi
 linkine tıklayarak programa başvuru yapabilirsiniz.
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10-12 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Lüt� Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayındayız.
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Bize ulaşmak istersen 
mezun@okan.edu.tr


