
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. 

lütfen. Sizin geleceğiniz bizim geleceğimiz, sizin başarınız bizim başarımız.

Rektör Yardımcısı  
Prof. Dr. Güner Gürsoy



İş yaşamına ‘’deneyimsel 
‘’ öğrenme yaklaşımı‘’ 

ile hazırlamayı ve 
sosyalleşmenin iş yaşamındaki 

yerini öğrencilere 
yaşatabilmeyi amaçlayan 
İstanbul Okan Üniversitesi 

Kariyer Merkezi olarak 
Türkiye’nin büyük ve çok uluslu 

şirketlerinin insan kaynakları 
genel müdür ve direktörleri ile 

Business Lunch 
etkinliğimizi gerçekleştirdik.

 



- Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle başlayalım 
isterseniz.  Bize biraz kendinizden bahseder misiniz ?
Merhaba Ben Merve, 25 yaşındayım. İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nden 2017 yılında mezun oldum. Üniversitemizin sağlamış olduğu ’COOP Programı 
vasıtasıyla her zaman hayallerimde olan Kosi�er Oto �rmasında insan kaynakları bölümünde 
uzun dönem stajyer olarak çalıştım. Mezun olduktan sonra Medicalpark Hastanesi 
İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı pozisyonunda çalışmaya başlayarak kariyerim için ilk 
adımı atmış oldum. Şu anda AB Plus Bilişim şirketinde çalışmaktayım.
- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi ?
İstanbul Okan Üniversitesi Kampüsü’nü, Üniversite tercihlerim sırasında görmeye geldim. 
Eğitmen kadrosunu, kampüs yaşamını ve burs olanaklarını çok beğendim.  
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü tercih etmeden önce çok iyi araştırdım, çevremde bu 
bölümden mezun olan insanların hangi pozisyonda nerelere gelebildiklerini gördüm 
ve tercihimi bu bölümden yana kullandım.
- Üniversite döneminde staj tecrübeniz var mı? Öğrencilere bu yönde
 tavsiyeleriniz nelerdir ?
Ben staj tecrübemi, liseden beri hayalini kurduğum Kosi�er Oto �rmasında insan Kaynakları
Departmanında gerçekleştirdim. Okuduğum bölüm dolayısıyla bambaşka iş hayalleri 
kurarken bir anda insan kaynakları süreçleriyle tanışma fırsatını buldum.  Hiç düşünmezken 
bir anda aslında bu işin benim için uygun olabileceğini ve keyif aldığımın farkına vardım. 
Mezun olmadan yaptığımız stajlar, bizlere �rmalar ile ilgili bilgi departmanlar ile ilgili bilgi 
verir. Ve bizlere hangi işi yapmamız gerek, iş hayatında hangi konuda daha yetenekliyiz bunu 
anlamamızı sağlar. Ben henüz mezun olmamış arkadaşlarıma elinden geldikleri kadar 
mümkünse her departmanda staj yapmalarını öneririm. Bu size çok şey katacaktır.

- Şu anda çalıştığınız departmandan ve  yapmış olduğunuz işlerden bize 
biraz bahseder misiniz ?
AB Plus Bilişim şirketi startup ruhunu tam anlamıyla taşıyan, �krin gerçeğe dönüştürüldüğü bir 
bilişim şirketidir.9 aydır da AB Plus Bilişim şirketinin ilk göz bebeği olan TIRPORT projesinde 
operasyon uzmanı olarak çalışmaktayım. TIRPORT bir lojistik �rması değil, tüm lojistik paydaşları 
ortak menfaatler için bir araya getiren sahip olduğu konum tabanlı teknolojiler ve geliştirdiği 
kişiselleştirilmiş iş modelleri ile; kamyoncuları, nakliye �rmalarını, yük veren fabrika ve şirketleri, 
taşıma kooperati�erini buluşturan, lojistik operasyonların etkili projesidir.
- Mezunlara, iş hayatına atılmak isteyenlere biraz yardımcı olmak adına iş başvurularınızda 
tercihlerinizi ve nedenlerini öğrenebilir miyiz?
Ben hangi bölüm okunursa okunsun herkesin sevdiği bir işte çalışması gerektiğine inanıyorum. 
İş başvurusu yapmadan önce o işe uygun tavsiyem kendinizi daima geliştirecek bir �rmada 
çalıştırmak. Hep aynı işi yapmak yerine farklı işleri yapma fırsatı yakalamak.
- Biraz da sosyal yaşamınız üzerine konuşalım mı? Hobileriniz nelerdir ya da serbest 
zamanınızı nasıl geçirmeyi tercih edersiniz? Bu konuda öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir ?
Kendimi bildim bileli sporları en büyük tutkum oldu.  Araba sürmek 
(profesyonel anlamda), motor sporları ile ilgili her ayrıntıyı takip edip her etkinliğe katılmak en 
keyif aldığım aktivitelerden biridir. Her boş bulduğum vakitte seyahat planları yapmayı, yeni 
yerleri görmeyi çok seviyorum.

Merve BOZKIR
Uluslararası İlişkiler Bölümü



Kariyer Merkezimizin düzenlediği 
''Z Kuşağını İş Hayatında Neler Bekliyor?'' 

etkinliği Loft Ticari Direktörü 
Aydın Süha'nın katılımıyla gerçekleştirildi.



- Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle başlayalım
 isterseniz.  Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
2012 yılında İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne başladım. 2017 yılında
bu bölümden mezun oldum. Önce Vodafone’da daha sonra da Itelligence Türkiye’de çalışmaya
başladım. Hala Itelligence TR şirketinde CEC solution bünyesinde Java CX Developer olarak 
çalışıyorum.
- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi?
İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü seçmemdeki en önemli etken 
öğretim kadrosuydu. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ndeki öğretim kadrosu benim bulunduğum
yıllar arasında önde gelen kişilerden oluşmaktaydı. Bu yüzden Okan Üniversitesi’ni tercih ettim.
- Üniversite döneminde staj tecrübeniz var mı? Öğrencilere bu yönde 
tavsiyeleriniz nelerdir?
Üniversitede döneminde 2 yerde staj tecrübem vardı. İlk tecrübem Veripark’taydı. Daha sonra 
da gönüllü staj yaptım. Bu da Enmos Endüstriyel Otomasyon �rmasındaydı. Net ve Native 
mobile uygulama üzerine çalıştım. Yine ilgilendiğim alanlardan farklı olarak bir deneyim elde 
etme fırsatı buldum. Çünkü ben java yazıyordum. Arkadaşlarıma verebileceğim en güzel tavsiye
normal çalıştıkları alanların dışında farklı alanlara da ellerini bulaştırmaları olacaktır. Kod 
yazmadan, parmaklarınız klavyeye dokunmadan bu iş olmuyor. Ne kadar dokunursa, ne kadar 
proje çıkarsa o kadar rağbet görürsünüz. Yeni mezun olmak bir dezavantaj değil, tam tersine 
bir fırsattır. 

Önemli olan birden fazla alanda birden fazla yere değinmek, kendinizi geliştirmek. Çünkü 
bilgisayar dünyası bir umman ve burada yüzmeyi öğrenmek, nerelere dalmak
gerektiğini bilmek en önemlisidir. Farklı teknolojiler, farklı yapılar, yapay zeka ,IOT, otonom 
teknolojiler, mobile, e-commerce vb.. bunların hepsini öğrenmek değil, hepsinde �kir sahibi olup
yeni şeyler bilmek önemli olan.
- Şu anda çalıştığınız departmandan ve yapmış olduğunuz işlerden bize biraz 
bahseder misiniz?
Bulunduğum departmanın yaptığı iş global �rmaların e-ticaret dönüşümleridir. Bizde iş ikiye ayrılır.
Commerce tarafı ve marketing tarafı şeklinde. Commerce tarafı benim gibi daha teknik işler ile 
uğraşan kişilerden oluşur. Aslında bizim işin bir tarafı danışmanlık, bir tarafı yazılımdır. Danışmanlık
olduğu için de insan ilişkileri daha fazladır. Müşterilerin isteklerine göre geliştirmeler yapılır işler
planlanır. Analizler yapılır. Bu yüzden yazılım ve danışmanlık olarak gider bizim işlerimiz.
- Mezunlara, iş hayatına atılmak isteyenlere biraz yardımcı olmak adına iş başvurularınızda
 tercihlerinizi ve nedenlerini öğrenebilir miyiz?
İş hayatına atılanlara söylemek istediğim en önemli case maddi odaklı olmasınlar. Bir yerden 
başlanıyor. Sonra maddiyat geliyor zaten ama önemli olan kariyer hede�eri. Mümkün olduğunca 
kurumsal bir �rmada staj veya iş deneyimi ile başlamalarında yarar var. Süreçlerin yapısını,
 işleyişini öğrenmek için kurumsal bir yerde çalışmak çok önemlidir. Olabildiğince yabancı dile 
ağırlık vermeleri gerek. Çünkü bu sektörde neredeyse her konuşulan yabancı bir terimle ifade
ediliyor. Zaten kurumsal �rmada çalışacaklar ise burada yabancı müşteriler ile de iletişime 
geçecekler. Birden fazla alana değmeye birer proje geliştirmeye önem verin. TUBİTAK vb.  
proje yöneticisi olan �rmaların projelerine talip olun. Bu projeleri bir ekip kurarak yapmaya çalışın. 
Ekip kültürüne, birlikte hareket etmeye alışkın olun. Ayrıca öğrenmeye açık olun, her şeyi her 
yerden kapmaya çalışın. Değişik kaynaklardan beslenmeye bakın. Bilgisayar dünyası dünyada 
bilgisayar bilimleri diye anılır. Bu bilim dalında farklı bir kültür var. Bu kültürü yakalamaya çalışın. 
Çünkü gelişen her teknoloji bir bilgisayar bilimi ürünüdür.
- Bulunduğunuz departman da çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Bulunduğum departmanda çalışmak isteyenlere tavsiyem kullandığınız programlama dillerinde 
önemli kilit noktalar bilmeniz gerekmektedir. Yazılımı sadece tek tara�ı düşünmek değil bütün 
yönüyle ele almak önemli olan. Yani bir projede backend tarafını geliştirirken frontend tarafına 
değdiği noktalar ya da serverda çalışma performansı gibi kısımları da göz önünde bulundurmak 
önemli olan. Yani büyük resme odaklanabilmek. Her şey de detaya inmek önemli olan. Benim 
yaptığım iş tam olarak bu. Yapılan işin nerelere, nelere değindiğini bilmek en önemlisi. Bunun 
için de bir teknik bilgiyi ihtiyaç var. Üretmeye çalışın, kopyalama yapmaktan kaçının. Üreten 
insanlara ihtiyaç var.
- Biraz da sosyal yaşamınız üzerine konuşalım mı? Hobileriniz nelerdir ya da serbest 
zamanınızı nasıl geçirmeyi tercih edersiniz? Bu konuda öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Serbest zamanlarda genelde şehir dışında veya yurt dışında farklı yerler görerek farklı kültürler 
öğrenerek geçirmeye çalışırım. Günlük 1 saat spor zamanım oluyor. Standartımı hiç 
değiştirmem. Farklı kültürler görmek bu alan üzerinde de etkili oluyor. Farklı bakış açıları olaylara
farklı yaklaşımlar, farklı düşünceler geliştirilebiliyor. Sporun da önemi burada devreye 
giriyor. Siz her şeyi farklı yapmaya gayret gösteriyorsanız işinizi de farklı ve güzel yapmaya 
gayret gösterirsiniz.1-2 olmaz ama sonunda güzel, herkesten farklı bir iş ortaya çıkar. Herkes
bu işten memnun olur. Düşüncelerinizi çevreniz ile besleyin ve yansıtın.

Kemal Gökay TOPAL
Bilgisiyar Mühendisliği Bölümü



Kariyer Merkezimizin düzenlediği
 Kendi Jean’ini Kendin Tasarla!

Workshop’u Loft Tasarım Müdürü
 Erdal Özgenç’in katılımıyla gerçekleşti.



Öğrencilerimizin 
yoğun katılım 

gösterdiği 
farklı sektörlerden 

seminerler, network 
oluşturma 

imkanı, gelecekte
 ön plana 

çıkacak meslekler,
 ön mülakatlar

 ve kariyer gelişimini 
destekleyen etkinlikler 

düzenlendi. 
Kariyer Günlerinden

 kareler.
 



Başarıdan başka bir şeyi kafaya takmayın gençler! 
Takıldığı kafayı büyüten tek şey başarıdır.

 Mümin SEKMAN



İSTA
N

B
U

L
 O

K
A

N
 Ü

NİVERSİT
E
Sİ



İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ TUZLA KAMPÜSÜ 34959 Akfırat / Tuzla / İstanbul                                     www.okan.edu.tr     444 OKAN (6526) 

Tarih: 28 Mart 2019, Perşembe
Saat: 13.00 - 16:00 
Yer: Mühendislik Fakültesi / Lab 1
Düzenleyen: Kariyer Merkezi ve 
Endüstri Mühendisliği Bölümü İş Birliği ile

itelligence ile SAP Derslerimiz 
28 Mart'ta Başladı



Girişimcilik Dersi Konuğumuz; 
Yaşam Atölyesi Kurucusu ve Yazar Aret Vartanyan 

“Sen değişmeden hiç bir şey değişmez. 
Sen değişmeye başladığında 

görürsün ki her şey değişmeye başlar.”



Bize ulaşmak istersen 
mezun@okan.edu.tr


