
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 ?
Merhaba, ben Ege. 22 yaşındayım. İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü 
mezunuyum. 2015 yılında çok severek Okan’ı ve bölümümü seçtim. Okula başladığım günden
beri kariyerim için çeşitli görevler aldım. Bölüm asistanlığı ardından da mezun olana kadar 
Lojistik Kulübü başkanlığı yaptım. Daha sonra Finlandiya’da Erasmus için 6 ay eğitim aldım. 
Erasmustan sonra kariyer hayatıma Damco’da yaptığım stajla adım attım ve 6 ay deniz yolu 
ithalat operasyonunda görev aldım. Damco’daki stajımı tamamladıktan sonra UPS ile tanıştım. 
Şu anda UPS SCS’de deniz operasyon uzmanı görevinde çalışıyorum.

- 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. 

- İstanbul Okan Üniversitesi’ni tercih etmeye nasıl karar verdiniz ?

İstanbul Okan Üniversitesi ile tanıtım günlerinde tanıştım. Lojistik bölümü zaten üniversiteye 
hazırlanırken aklımdaydı, İstanbul Okan Üniversitesi ile ve eğitim kadrosuyla tanıştıktan sonra 
benim için doğru adres olduğuna karar verdim. Gerek verdiği imkanlar gerekse de eğitim 
kalitesiyle doğru bir seçim oldugunu yıllar geçtikçe daha da iyi anladım.

- Staj tecrübenizden bahseder misiniz ?

Ege ŞAHİN
Uluslararası Lojistik Bölümü

Üniversite 2. sınıftan beri aktif olarak sektörümle bağlantılı yerlerde çalışıyorum. Ama ilk ciddi 
stajım Damco oldu diyebiliriz. Staj öğrencileri iş hayatıyla tanıştıran önemli ve güzel bir fırsat. Staj 
deneyimiyle iş hayatını tanıma fırsatı bulurken, iş hayatında başarılı olmak için gerekli noktaları 
keşfedip o alanlara yönelme imkanı sağlar. Artık staj yapılan �rmalarda kalıcı iş imkanı  yakalamak 
bile mümkün. 

İş başvurularında ilk dikkat çeken dil yetkinliği ve kısa süre de olsa yurt dışı tecrübesi oluyor. 
Sektör dolayısıyla internasyonel ekiplerle çalışıyoruz ve karşılıklı iletişim, anlayış bakımından bu
iki etken çok önemli. Bunların yanı sıra eğitim, takım çalışmasına yatkınlık ve tecrübe önemli 
faktörler arasında. Yeni mezun arkadaşlarım için tecrübeden kastım staj deneyimi. 

Bulunduğum deniz yolu operasyon departmanı çok aktif, durağan olmayan, hızlı aksiyon ve 
yüksek dikkat isteyen bir departman. Bunun yanı sıra iyi derecede İngilizce ve temel lojistik
bilgisinin sağlam olması önemli. Deniz yolu departmanı lojistiğin kalbidir ve en komplike olanıdır. 
Sektöre giriş açısından en akıllı tercih olacağını söyleyebilirim. Bu departmanı seçmek isteyen 
arkadaşlarım mutlaka stresini ve zamanını iyi yönetmelidir. Bunu hallettikten sonra varolan 
bilgi birikimi ve dil yetkinliği ile başarılı olacaklarına eminim.

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

- Bulunduğunuz departman da 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?

Spor yapmayı ve spor müsabakalarını izlemeyi çocukluğumdan beri çok severim. Sıkı bir 
Fenerbahçe taraftarıyım. Müzik dinlemek, seyahat etmek hobilerim arasında. Özellikle iş hayatı 
için motivasyon arayan arkadaşlarım bolca kişisel gelişim kitabı okumalı. Ayrıca dil öğrenmeyi 
hobi haline getirebilirlerse, hem eğlenip hem kendilerini bu konuda da geliştirebilirler.









- Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle başlayalım
 isterseniz.  Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1993 yılında Aydın’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi burada tamamladım. İstanbul Okan 
Üniversitesi İngilizce Makine Mühendisliği Bölümü’ne başladım ve 2016 yılında bu bölümden 
mezun oldum. Çeşitli şirketlerde çalışarak iş hayatında tecrübe kazandım. Şu anda Teknopark 
İstanbul’da bulunan bir mühendislik �rmasında teknik satış uzmanı olarak çalışmaktayım.

- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi?
Mühendislik saygı ve ilgi duyduğum bir meslek dalıydı. Ayrıca, lisede okulumuza tanıtıma gelen 
ve otomotiv mühendisliği bölümünde okuyan kız öğrenciler çok dikkatimi çekmişti. Erkek 
mesleği olarak bilinen bu dalda bir kadın olarak var olmak istedim. İstanbul Okan Üniversitesi’nin 
Aydın’da yaptığı tanıtımlar da okul tercihimde etkili oldu. 

 

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

Şu anda bilgisayar destekli yazılım alanında yazılım ve mühendislik hizmeti veren bir �rmada 
teknik satış uzmanı olarak çalışmaktayım. Günümüzde basit ürün veya sistemlerden yerine çok
daha kompleks ve rekabetçi ürünler kullanılmaktadır. Mühendislik �rmaları bu rekabet 
ortamında istenen performans kriterlerini sağlayan, ha�f ve düşük maliyetli tasarımlara ulaşmak
zorundadır. Sağladığımız analiz ve simülasyon yazılımları ile �rmaların yeni ürün ve ürün 
geliştirme çalışmalarında test ve prototip maliyetlerini kısarak, zaman tasarrufu sağlıyoruz. 
Böylece tasarım doğrulama yöntemi kullanılarak kısa zamanda, daha az maliyetle doğru ürüne
ulaşılmasını sağlıyoruz. Alt yapısı ile birlikte mühendislik eğitimi kadar iletişim becerilerinin 
de iş hayatında doğru yerde olabilmek için çok gerekli olduğunu belirtmek isterim.

İş başvurularımda özellikle okulumuzun Kariyer Merkezi’nin bana çok yardımcı olduğunu 
söylemek istiyorum. Hatta ilk iki işimi bu kanalla bulmuştum. Okulunuzun size referans olması işi
almak için çok yardımcı olacaktır. İş başvurularımda ilgilendiğim alanlara ve yeteneklerime göre 
seçimler yapmaya çalıştım. Bu tercihler yapılacak iş konusunda hem daha iyi bir altyapıya hem 
de daha istekli olmama yardımcı oldu. Şunu özellikle eklemek isterim ki çalışılan her şirket ya da 
her pozisyon tam olarak istediğiniz gibi olmayacaktır. Bu konudaki en önemli tavsiyem çalıştığınız
şirketten ziyade kendinize saygı duymanız ve buna yönelik olarak çok çalışmanızdır. Başarı sizi
takip edecektir.

Satış, iletişim yeteneklerinin birçok departmana göre çok daha yoğun olarak kullanıldığı bir 
departmandır. İletişim kurduğunuz kişiyi anlayabilmeniz, analiz edebilmeniz, buna uygun iletişim
şekli belirlemeniz ve kendinizi iyi ifade edebilmeniz oldukça önemlidir. Tabii ki üniversite gibi çok
farklı ilgi alanına sahip çok sayıda bireyi barındıran bir eğitim kurumu bu gelişim için 
değerlendirilebilecek en iyi ortamdır.

Spor yapmaya, hareketli olmaya alışık biriyim. Voleybol, badminton gibi sporları arkadaşlarımla
birlikte yapmayı çok seviyorum. Sevdiğim yönetmenlerin �lmlerini izlemekten ve kitap 
okumaktan çok zevk alıyorum. Arkadaşlarımla konuşarak vakit geçirmek de günlük hayatın 
stresinden, endişesinden uzaklaşmamı ve rahatlamamı sağlıyor. İlginç olacak ama evimi 
düzenlemek ve temizlemek de beni en çok rahatlatan aktivitelerden biri.

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

- Bulunduğunuz departmanda çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Gizem BİLGİNER
İngilizce Makine Bölümü

Üniversite döneminde, birinci sınıfta zorunlu olmamasına rağmen gönüllü staj yaptım. Henüz 
akademik anlamda çok iyi seviyede olmasam da merakım ve öğrenmeye olan isteğim sayesinde, 
benimle ilgilenen ve bana mühendislik bakış açısını kazandıran kişilerle tanıştım. Resmi stajlarımı
 ise üçüncü sınıfın yaz tatilinde tamamladım. Staj, akademik bilgi ile sektör tecrübesi arasındaki 
farkı algılayabilmek için çok iyi bir fırsat. Ayrıca iş hayatında çeşitli referansların da elde 
edilmesini sağlıyor. Mezuniyetten sonraki iş arama sürecinde bu referanslar çok önemli olabilir. 
Eğitim gören arkadaşlarımıza tavsiyem staj sürelerini olabildiğince uzun tutmaları, hatta 
mümkünse uzun dönem staj yapmak için çabalamalarıdır. Staj süresi boyunca merak ettiğiniz
konular hakkında tüm sorularınızı sormalı, gerçekten yeni bir şeyler öğrenmeye ve 
öğrendiklerinizle yeni yaklaşımlarda bulunmaya gayret etmelisiniz. 

- 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?





 Deprem Felaketlerini Önlemede Türkiye ve Japonya arasındaki farklar



2020 Çin Yeni Yılını Gastronomi Bölümü işbirliği içerisinde geleneksel hale getirdiğimiz 
Çin Mutfağı etkinliğimiz ile kutluyoruz.











Geleneksel Türk Müziği Konseri



Bize ulaşmak istersen 
mezun@okan.edu.tr


