
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 tarafından Almanya Eski Cumhurbaşkanı Sayın Christian Wul�’a Fahri Doktora ünvanı verildi.



- Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle başlayalım 
isterseniz.  Bize biraz kendinizden bahseder misiniz ?
Merhabalar Kariyer Merkezi ailesi ve Okan’lı arkadaşlarım. 27 yaşında, doğma büyüme İstanbullu,
tek kardeşe örnek bir abi, İstanbul Okan Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2016
mezunuyum. Kariyer Merkezi’yle tanıştığı andan itibaren daima çalışmak isteyen ve sürekli 
kendilerini rahatsız eden bir insandım. Stajlarımı, mesleğimde mutlu olacağım alan tercihimi 
görebilmek için, kendim için ömrümü vereceğim doğru alanı seçebilmek için farklı alanlarda 
yapmaya çalıştım her zaman ve elektrik uygulama (taahhüt ya da şantiye) alanında devam 
ettirmeye karar verdim.

- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi ?
Elektrik Mühendisliği benim sınava gireceğim zamanlarda büyük ilgi görüyordu ama bunun 
yanında, sürekli bir şeyler kurcalar, bozar tamir etmeye çalışırdım. Bir şeyleri oluşturmayı, küçük 
parçalardan büyük bir bütün elde etmeyi hep sevmişimdir. Yani bölümüm bilinçsiz bir tercih 
değildi, hem meraklıydım hem de kulağa havalı geliyordu. 

- Üniversite döneminde staj tecrübeniz var mı? Öğrencilere bu yönde
 tavsiyeleriniz nelerdir ?
Stajlarımızı, zorunluluk olarak değil gelecekte ne yapacağımızı belirlemek adına mecburiyet olarak 
yapmalıyız. Önemli olan nasıl mutlu olacağınızı bulmanız.  Bunlar ve benzeri soruları mutlaka
unutmayın. Ömrünüz boyunca o iş için uyanacaksınız, o iş sayesinde kendinize, dostlarınıza ve 
ailenize vakit ayarlayacaksınız. Çok yorulmak başka bir şey, mutlu yorulmak başka bir şey.

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

Ali Koray ÇETİN
Elektrik Elektronik Bölümü

Biz Med Marin olarak suda yüzecek her aracın tüm elektrik sisteminin projelendirilmesi ve 
uygulamasını yapıyoruz. Tekli�e başlayıp, kablo yolları, güç hesapları, pano imalatıyla devam 
ediyoruz. Sonra kâğıt ve atölye üzerinden geminin içine geçiyoruz. Projenin tüm basamaklarını 
geminin içi elverdiğince ufak revizyonlarla uyguluyoruz. Biraz sancılı, heyecan dolu bir süreç oluyor 
bu iş ama geminin suya inişini görmek bambaşka bir duygu olacak sanırım, henüz tadamadım ama 
sabırsızlanıyorum. Düşünsenize sizin projenize göre tasarlanmış bir şekilde aydınlanıyor ve çalışıyor.
Kornası sizin sayenizde ötüyor, dünyayla sizin sayenizde iletişime geçiyor ve en önemlisi sizin 
hesaplarınızla konulan bir motorla seyir ediyor. Şu an üzerinde çalıştığım 3 gemi var ikisi özel 
yat 41 metreler ve bir de 142 metre kargo gemisi var. Birazcık büyük bir proje ama sonuç olarak 
patron sizsiniz.

Gerçekten stresli bir sektör, ne olursa olsun işimiz elektrik ve hata a�etmez. Öncelikle insan hayatı 
için büyük risk içeriyor, sonra maddi boyutu çok yüksek cihazlarla çalışıyorsunuz. Herkes sizden 
güzel detaylar isteyecektir ve siz onlara bazı şeylerin olamayacağını onları kızdırmadan 
söyleyebilmelisiniz. İşimi seviyorum, çırakken de seviyordum şimdi de seviyorum, her ne kadar evde
ampul patladığında annem “sen elektrik mühendisisin, sen değiştir” dese de çok seviyorum. Şimdi 
görseniz evin her noktasına led yaptırıyor bana.

Spor yaparım mutlaka, yapmadığım zamanlar rahatsız hissederim ve hayatımı mümkün mertebe 
İngilizce geçirmeye çalışırım. İngilizce kitaplar okurum ya da teknolojik araştırmalar yaparım. Yapay 
zekâya sardım mesela boş kaldıkça yabancı kaynaklardan yapay zeka araştırmaları yapıyorum.
Bunlar hem beyni dinlendiriyor hem de vücudu zinde tutuyor ve kesinlikle iş hayatınızda da günlük
yaşantınızda da faydasını görüyorsunuz. Okuyan ve dinleyen herkese teşekkür ederim. Bana bu 
fırsatı sunan Kariyer Ekibine özellikle teşekkür ediyorum. 

- 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?
Merhaba, 1997 yılında Kadıköy’de doğdum. İlköğretim ve lise yıllarımı Kadıköy’de geçirdikten
sonra, 2015 yılında İstanbul Okan Üniversitesi’nde lisans eğitimime başladım. Üniversite 
dönemimde edinmiş olduğum staj ve çalışma deneyimlerimin ardından, Tasarruf A.Ş. ile ilk iş 
tecrübeme başladım.

- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi?
Lise yıllarımda, üniversite okumanın sadece  teoriden ibaret değil, pratikte de bir şeyler katıp iş 
dünyasına bizleri hazırlaması gerektiğini düşünüyordum. İş dünyasına en yakın üniversite 
dediğimizde hepimizin akıllarına geldiği gibi benim de ilk aklıma gelen İstanbul Okan 
Üniversitesi’ydi. Bölümümü seçmemde ki sebep ise, hizmet sektöründe yer almayı istemem ve 
Türkiye’nin konumu gereği lojistik dalının büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünmemdi.

 

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

Tasarrufa dayalı faizsiz �nansman sektöründe hizmet veren Tasarruf A.Ş. ‘de Müşteri Temsilcisi 
pozisyonunda çalışmaktayım. Tasarruf ailesi olarak, ev araç ve benzeri alımlarda faizsiz �nans 
desteği sağlamaktayız.  Çoğunuzun duymadığı ancak yükselen konut kredi faizleri sebebi ile gün 
geçtikçe daha da tercih edilen ve büyüyen bir sektörde çalışmaktayım. 

Öncelikle en büyük tavsiyem, kendimizi iyi analiz etmeliyiz. Artı yönlerimiz ve gelişime açık
yönlerimizi belirleyip, bu noktada artı yönlerimizi gösterebileceğimiz alanlara başvurup, kalan 
sürede ise gelişime açık yönlerimize yönelip geliştirmeliyiz. Günümüzde İngilizcenin önemini 
anlatmaya gerek bile yok, iş başvurusu yapana kadar ben de bunun önemini o kadar 
anlamamıştım. Üniversite döneminde boşlukları İngilizce çalışarak değerlendirmeliyiz. 

Bulunduğum bölüm, müşteri ile ilk temasın olduğu bir noktada yer almaktadır. Bu sebeple 
müşteriye temas ettiğiniz bir departmanda olmayı planlıyorsanız, insan ilişkileri, sabır vs. şeylerden
önce müşterinin ne istediğini nasıl mutlu olabileceğini anlamaya çalışmanız, kurumdan daha çok
onu anlayan bir insanla görüştüğünü hissettirmek gibi noktalara yoğunlaşmak çok daha etkili 
olacağını düşünüyorum. Kurumun yapısı ve işleyişine göre kendinizi bu alanlarda geliştirip 
müşteriye donanımlı bir şekilde bilgi aktarmalısınız. 

Hayvanları çok seviyorum. Evimde ve sokakta beslediğim kediler ile vakit geçirmek bana çok iyi 
geliyor. Sohbet etmek, keşfettiğim şeyleri arkadaşlarımla paylaşmak için haftada bir gün 
düzenlediğimiz kahve buluşmalarımız da vazgeçilmezim diyebilirim. Psikoloji kitapları çok fazla 
dikkatimi çekiyor. Mutlaka işyeri masamda birinden kitap bulunuyor. Öğle aralarımda okumaya 
özen gösteriyorum. Onun dışında kısa vadede İngilizce kursu ve spor salonuna başlamak gibi
 yapmayı planladığım şeyler var. 

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

- Bulunduğunuz departmanda çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Yeşim BİLADA
Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

Evet, İstanbul Okan Üniversitesi’ndeki en büyük şansım olarak bunu görüyorum. Kariyer 
Merkezimiz sayesinde çok kısa bir sürede, uluslararası havayolu taşımacılık alanında büyük 
öneme sahip TNT&FedEx ile bağlantı kurabildim. Daha sonrasında zorunlu olarak 1 ayımı 
tamamlayıp, kalan 1 yılda ise gönüllü olarak stajımı devam ettirdim. Okulda teorik eğitimimi 
sürdürürken, burada da pratikte çokça şey öğrenmeye devam ettim. Bunun yanı sıra, okulumuz 
öğrencilerine yaz dönemlerinde de birçok iş imkânları sunmaktadır. Ben de bu imkânlardan 
faydalananlardanım diyebilirim. 

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

- 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


