
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



Üniversitemiz 20. Yaşını Usta
 Sanatçı Fazıl Say ile Kutladı!



- Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle başlayalım 
isterseniz.  Bize biraz kendinizden bahseder misiniz ?
1994 Zonguldak doğumluyum. Liseyi Henza Akın Çolakoğlu’nda okudum. Üniversite 
sınavlarında İstanbul Okan Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü burslu olarak kazandım. 
Okul hayatım boyunca farklı sektörlerde farklı tecrübeler edinme fırsatı yakaladım. Mezun 
olduktan sonra otomotiv �rmasında insan kaynakları departmanında çalışma imkânı buldum. 
İnsan kaynakları alanında farklı sektörleri deneyimlemek istediğim için sağlık sektöründe bir 
�rmayla devam etme kararı aldım. Şu anda kariyer hayatıma bambaşka bir sektör ve iş ile devam
etmekteyim. AB Plus Bilişim Teknolojileri şirketinin Tırport Projesinde Operasyon Uzmanı 
olarak çalışmaktayım ve aynı zaman yine aynı �rmanın farklı bir projesi olan Şarapp
projesinde Satış Yöneticiliği yapmaktayım.

- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi ?
En büyük hayalim diplomat olmaktı ve bu yüzden uluslararası ilişkiler okumam 
gerektiğine karar verdim. Hangi üniversiteye gitmem gerektiğini araştırırken benim 
için en önemli kriter eğitmen kadrosuydu İstanbul Okan Üniversitesi’nin eğitmen kadrosunu 
çok iyi araştırdım ve bu yüzden İstanbul Okan Üniversitesi’nde okumaya karar verdim. 

- Üniversite döneminde staj tecrübeniz var mı? Öğrencilere bu yönde
 tavsiyeleriniz nelerdir ?
Üniversiteden mezun olmadan önce staj yaparak farklı sektörleri ve departmanları 
deneyimlemek sizi gelecekte ne yapmak istediğinizle ilgili �kir sahibi yapar. Benim bir 
gönüllü bir zorunlu staj yapma imkânım oldu. Öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem 
yapabildikleri kadar staj yapmaları, farklı sektörleri ve departmanları deneyimlemeleri, 
kendilerini gelecekte nerede gördüklerini hayal etmeleri.

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

Merve BOZKIR
Uluslararası İlişkiler Bölümü

AB Plus Bilişim şirketinde iki farklı projede iki farklı departmanda görev almaktayım. 
TIRPORT ve ŞARAPP TIRPORT, lojistik sektörünü uçtan uca dijitalleştiren; lojistik �rmalarına, 
yük sahibi fabrika ve şirketlere, mevcut lojistik operasyonlarını etkili bir şekilde yönetebilmeleri 
gücünü veren ve aynı zamanda yük taşımak isteyenlerin yük bulduğu gerçek zamanlı konum
tabanlı bir projedir. Benim bu projedeki sorumluluklarım; lojistik operasyonların yönetimi, 
eğitimlerin verilmesi, gerektiğinde sahada ziyaretlerin gerçekleştirilmesi ve sorumlu olduğum 
bölgedeki yük veren �rmalarla ilişkilerin yönetilmesinden ve yeni müşteriler kazandırılmasından 
sorumluyum. Şarapp, Mobil Sommelier uygulamasıdır. Uygulama şarap tüketimi ile ilgili 
tüm bilgileri içeren bir platform olarak tasarlanmış ve kullanıcıların şarap tüketimi için 
bilinçlendirilmesini hede�emektedir. Aynı zamanda Türkiye’deki şarap sektörünün gelişmesini
hede�emektedir. Şu anda tüm APP/ PLAY Store’dan indirilebiliyor.

Öncelikle hangi sektörde ve hangi departmanda çalışmak istediklerine karar vermeliler. Bu kararı 
verdikten sonra iş başvurusu yaparken acaba ne kadar maaş alırım değil, gireceğim bu sektör veya
departman bana ne katabilir diye düşünmeliler.  Okulumuzun Kariyer Merkezi’nden CV oluşturma 
ve �rmalara yapılacak iş başvuruları için destek alabilirler. Linkedin gibi iş dünyasındaki yöneticilere 
kolayca ulaşabilecekleri alanları kullanabilirler.

Bulunduğum departmanda çalışmak isteyenlerin daima gelişime açık olması ve asla hayal
kurmaktan vazgeçmemeleri gerekmektedir. Bizler önce hayal ederiz sonra nasıl yaparız diye 
üzerinde uzun uzun çalışır ve gerçekleştiririz. Bu yüzden hayal gücü, azim, sabır ve disiplin 
gerekmektedir.

Devam ettiğim bir İngilizce kursu var. İş arkadaşlarımızla beraber yeni yerler keşfetmeyi 
çok seviyoruz, kültür turlarına katılmaya çalışıyoruz. Hafta sonları eşimle vakit geçiyoruz. Beraber
spor yapıyoruz, sahilde yürüyüş yapıyoruz. 

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

- Bulunduğunuz departmanda çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir ?

- 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?
 1997 Zonguldak Ereğli doğumluyum. 2015 senesinde eğitim hayatıma devam etmek için
İstanbul Okan Üniversitesi Lojistik ve Taşımacılık Bölümü’ne başladım. Okulun bana sunduğu 
O’CO-OP programı ile aslında 3.5 sene okumuş oldum. Son dönemide DLH’de çalışarak 
mezun oldum.

- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi?
Lojistik sektöründe üretim ve tüketim var olduğu sürece çalışma alanları çok çeşitli,  benim ilk 
tercihimde bu durum etkili oldu. Tek düze bir işte ya başarılı olursunuz ya da başarısız ama lojistik
alanında kendinizi deneyebileceğiniz, yetenek ve kişiliğinize en uygun iş alanını bulma şansınız 
daha yüksek. Örnek vermek gerekirse; depolama yönetimi, yurt içi(domestik) ve yurt dışı nakliye, 
stok, platform hizmetler, forwarding özellikle benim en sevdiğim satış kısmında bulunabilirsiniz. 
Örnekler tabii ki uzayıp gider. Lojistik işi biraz daha kurguya dayalı bir iş aslında yani sabit 
değişkenleri iyi bildiğiniz sürece müşteriniz için terzi dikim işler ortaya çıkarabilirsiniz.

 

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

Şu anda Netlog Lojistikte Yurtiçi Satış Uzmanı olarak çalışıyorum. Netlog Lojistik çatısı altındaki 
NetKargo ve PolarXP bu iki �rmayı kısaca anlatmak gerekirse. NetKargo tarafında rejimsiz kuru
taşımalar yapıyoruz, PolarXP ise rejimli taşımalar burada rejimler üç şekilde ayrılıyor. Donuk, 
soğuk ve serin benim asıl amacım, piyasadaki çalışmadığımız ama potansiyel olabilecek �rmaları
bulup onlardan randevu talep etmek. Randevuyu aldıktan sonra kendimi ve şirketimin 
hizmetlerinden bahsediyorum. İşlerini iyice anladıktan sonra çözüm ortakları olabilmek için bir
teklif hazırlıyorum.  

Bence bu konu tamamen kişilerin sektörden, şirketlerden ve kendilerinden neler beklediği ile
alakalı ben kendi üzerimden örnek vermem gerekirse üniversite hayatım boyunca yapmış 
olduğum stajlar iş hayatına başladığımda hangi iş alanında çalışmak istediğimi şekillendirmeme
yardımcı oldu. Şunu söylemekte fayda var, sevdiğiniz bir işi o şirkette zevk alarak yapamıyorsanız
başka bir şirkette aynısını yaşayacağınız anlamına gelmez. Hayatta bazen risk almak gerekiyor ve 
20’li yaşların ortalarında olan insanlar için bu tarz riskleri almak daha kolay.

Satış tarafında iyi bir satışçı olabilmek için, öncellikle operasyonu iyi bilmek gerekiyor. Satışın 
dinamikleri arasında süreç takibi satış için çok kritiktir. Teklif verdiğiniz bir müşterinin tekli�
verdim, nasıl olsa geri döner diye beklerseniz muhtemelen müşteri kaybederseniz. Şirketinizin 
hangi konularda iyi olduğu hangi konular yumuşak karnı olduğunu bilmeden satış yapmak kör 
satış olacaktır. Satış tarafında bence en önemli olaylardan birisi de bu zayıf tara�arını iyi tara�arınla
kamu�e etmektir.

İnsanların kendilerine bir konfor alanı oluşturması çok önemlidir. İş hayatının siniri, stresi, 
gerginliğinden kaçıp zihnen ve bedenen kendinizi yenileyebileceğiniz bir şeyler yapmak iş ve 
sosyal hayatınızdaki verimliğinizi artıracaktır. Bunu yapmadığınız zaman içerisinde
performansınızın düştüğünü görebilirsiniz. Öğrencilere tavsiye olarak kendi keyif aldığınız 
alanlarda kesinlikle hobiler bulun kendinize bulun. Dizi �lm izlemenin dışında deneme yanılma 
yoluyla olacaktır. Ben boş zamanlarımda kamp yapmaktan, köpeğimle vakit geçirmekten, online 
oyun oynamaktan ve kitap okumaktan hoşlanıyorum.

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

- Bulunduğunuz departmanda çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?Tuna TÜRKYILMAZ
Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

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

Üniversitenin sadece 1. sınıfının yazında staj yapamadım. Geri kalan tüm zamanlarımı staj 
yaparak geçirdim. Staj yapmanın bana en büyük katkılarından bir tanesi gerçek anlamda iş 
hayatına girmeden önce alanımda nelerin yapılabileceğimi, okulda gördüğüm ana konular 
dışında sektörde ne gibi hizmetlerin, çalışma alanlarına sahip olduğunu öğrenmek konusunda
inanılmaz katkı sağladığını söylemeliyim. Aynı zamanda iş öğrenmekten daha çok network 
oluşturma konusunda size büyük fırsatlar sağlayacaktır. 

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





Bize ulaşmak istersen 
mezun@okan.edu.tr


