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İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EKONOMİ ve
FİNANS

Merhaba ben Irmak. İstanbul Okan Üniversitesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi
ve Finans Bölümü öğrencisiyim. Lisede inans
sektörüne ilgim olmasına rağmen coğrafya bölümünü
tercih ettim. Öğretmen olmak istemiyordum. Daha
sonra tekrar sınava hazırlandım, bu sefer tercihlerde
doğru karar verdim Ekonomi ve Finans Bölümü’nü
tercih ettim.
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İstanbul Okan Üniversitesi’ni eğitim kalitesi hakkında öğrendiklerim üzerine listeme
ekledim ve yüzde 50 burslu olarak kazandım.
Sınava yeniden hazırlanmak zorlayıcıydı. Fakat üniversiteye gelince o emeklere
değdi. Bölüm başkanımız ve tüm diğer hocalarımız bana ve tüm arkadaşlarıma
kapılarını her zaman açtı. Her konuda yanımızda yer aldı. Akademik kadronun
üstün niteliklerinin yanı sıra sizinle yakın iletişimde olması çok önemliymiş, bunu
üniversitede anladım.
Bölümümüzde, gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş bilimin temel kural ve ilkeleri
teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun biçimde bizlere aktarılıyor.
Etkili iletişim kurabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli
gelişme hedei güden profesyonel yöneticiler olmak üzere yetiştiriliyoruz.
Erasmus Programı’na katılmak beni pek çok açıdan geliştirdi. Polonya Radom
Academy of Economics Üniversitesi’nde öğrenci değişim programına katıldım.
Erasmus sınavına girerken kazandığımda beni nelerin beklediğinden habersizdim.
Dünyanın birçok şehrini görme şansım olacağını düşünmemiştim. Yaşadığım en
güzel süreçti. Erasmus’tan döndükten sonra aldığım yaratıcı drama, yaşam koçluğu
gibi dersler sayesinde hayata başka pencerelerden bakmayı öğrendim. 3. sınıfa
geldiğimde staj yapmam gerekiyordu, İstanbul Okan Üniversitesi’nde Kariyer
Merkezi’ne giderek staj yapmak istediğimi söyledim. Kariyer Merkezi o kadar hızlı
çalışıyor ki bir ay içerisinde Halk Bank Genel Müdürlüğü’nde bütçe ve performans
daire başkanlığında gönüllü stajımı, Omsan Lojistik inans departmanında zorunlu
stajımı tamamladım.
Üniversitemizin uygulamış olduğu OKAN COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim
Programı ile Yıldırım Holding proje inansman departmanında görev almaktayım.
OKAN COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim Programı ile okul hayatım bitmeden
öğrenim hayatım boyunca görmüş olduğum teorik bilgilerimi iş yerinde uygulama
şansı buldum.

Okan
mezunları
OKAN
COOPerative
Learningİşyerinde Eğitim Programı ile, farklı üniversitelerde
aynı bölümde okuyan mezunlardan inans alanında
1-0 önde.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, sınav için çok fazla düşünmeyin önemli olan
istediğiniz bölümü ve üniversiteyi kazanmanız. Üniversitelerin değişim programlarını
ÇAP uygulamalarını, üniversitenin sunmuş olduğu sosyal yaşam koşullarını
incelemeden karar vermeyin.
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İŞLETME

Merhaba ben İbrahim. İstanbul Okan Üniversitesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme
Bölümü öğrencisiyim. İşletme eğitimiyle tek bir
alana sıkışmadan, çok geniş bir yelpazede çalışma
şansım olabileceğini düşündüm. Ayrıca ailemin
sahip olduğu şirketi daha ileriye taşımak, farklı bir
bakış açısıyla, dünya ölçeğinde bir şirket haline
dönüştürmeyi hayal ediyorum.
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İbrahim
TOPUZ
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Bu hayali gerçekleştirmek için iyi bir işletme eğitimi almam gerekiyordu. Herkesin işletme
mezunları iş bulamıyor dediği bir dönemde aslında işverenlerin nitelikli işletme mezunu
aradıklarını biliyordum. Bana yapacak tek şey kalmıştı. Doğru yeri bulmak.
Okan’ın Kariyer Festivali’ne katıldım. Festivalde hem çok eğlendim hem de üniversiteyi
tanıma şansım oldu. Diğer üniversitelerle karşılaştırdığımda İstanbul Okan Üniversitesi
bir adım daha öndeydi. Gerek akademik kadrosu gerek mezuniyet sonrası verdiği
olanaklarla fark yaratıyordu. Tercih döneminde üniversiteye gelerek bölüm hocalarımızla,
dekanımızla bire bir konuştum ve düşüncelerim netleşti. Yüzde 50 burslu olarak İşletme
Bölümü’nü kazandım.
Üniversitemizin iş yaşamına en yakın üniversite söyleminin neye işaret ettiğine okula
başladıktan sonra çok daha iyi anladım. İstanbul iş yaşamının kalbi. Üniversitemiz bu
kalbin atışlarını duymamızı sağlıyor. Türkiye’de Girişimcilik Dersi’ni tüm öğrencilerine
zorunlu olarak veren ilk üniversite bizim üniversitemiz. Zorunlu Girişimcilik Dersimize ek
girişimcilik alt uzmanlık alanında uzmanlaşabiliyoruz. Fikirlerimizi hayata geçirebilme
şansına da sahibiz. Üniversitemizin KOSGEB ve TÜBİTAK işbirlikleri sayesinde iş ikirlerini
ticarileştirme sürecinde 150 bin TL’ye kadar hibe ve düşük faizli kredili başlangıç sermayesi
kullanabiliyoruz.

Kuluçka Merkezi’nde girişimcilik mentorluğu alabiliyoruz.
Fakültemizde derslere ek olarak bizi iş dünyasına hazırlayacak pek çok etkinlik
düzenleniyor olması da iyi bir kazanım. Örneğin bu sene, tanınmış şirketlerin insan
kaynakları yöneticileri ile gerçekleştirdiğimiz “Business Luncheon - İş Yemeği” etkinliği ile
kariyer planlamamız konusunda birebir mentorluk hizmeti alma şansımız oldu.
Benim için en önemli deneyim Markalı Ders Programı oldu. Sabancı Holding bünyesine
bağlı TEMSA iş makineleri şirketinin uygulamaları ile işlenen satış yönetimi dersini
Markalı Ders Programı içerisinde aldım. Bu dersi 4 hafta kendi hocalarımla, 4 hafta şirket
yöneticileri ile işledim. Bu ders sonucunda şirketten sertiika elde ettim ve yöneticiler staj
tekliinde bulundular. Açıkçası bu muhteşem deneyimin sonunda beğenilmiş olmak gurur
verici.
Happy Life Programı’nda eşli danslar dersini seçtim. Salsa ve bachata yaptım, çok
eğlendim. Okulda böyle bir imkan olmasa asla düşünmezdim, dansa yeteneğim olduğunu
da bu sayede keşfetmiş oldum. Üniversitem beni her şeyden önce kararlı ne istediğimi
bilen bir birey yaptı.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, hayatınız sınavdan ibaret değil. Elinizden gelenin
en iyisini yapın, düzenli çalışın ve tercihinizi yaparken iyi düşünün. Okan’a gelmeden
tercih yapmayın.
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Salih
KUŞÇU
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İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
MUHASEBE ve
DENETİM

Merhaba ben Salih. İstanbul Okan Üniversitesi
Muhasebe ve Denetim Bölümü öğrencisiyim.
Lisede aldığım eğitimi devam ettirmek istiyordum.
Bir yandan da mezun olduktan sonra hemen iş
dünyasına atılmak istediğim için iş olanakları
yüksek olan bölümlere yöneldim.
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Muhasebe ve Denetim Bölümü mezunları işletmelerin muhasebe ve inans bölümlerinde,
bağımsız denetim ve danışmanlık şirketlerinde, mali müşavirlik bürolarında, inans sektöründe
yer alan bankalar, sigorta şirketleri, borsalar, sermaye piyasası aracı kuruluşlarının gerek
muhasebe ve iç denetim bölümlerinde gerekse operasyon bölümlerinde çalışma şansına
sahipler. Hem liseyi bu alanda okumuş olmam hem de bölümün mezunlarına sunduğu iş
olanaklarının fazlalığı benim tercihimi netleştirdi.
İstanbul Okan Üniversitesi’nin iş dünyasının içinden gelen akademik kadrosu, Kariyer
Merkezi’nin sunduğu imkanlar, özellikle OKAN COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim
Programı sayesinde mezun olmadan yakalanan iş fırsatları Okan’ı seçmemi sağladı.
Bölümde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde muhasebe ve inans alanındaki gelişmeleri
en güncel işlev ve kurallarıyla öğretmeyi hedeleyen eğitim programımızla, seçkin ve
uygulamacı eğitim kadrosuyla aranan meslek elemanları olarak yetiştiriliyoruz.
Üniversitemizde çok sayıda öğrenci topluluğu var. Bu toplulukların düzenlediği etkinliklerin
hepsine yetişmek mümkün değil. Derslerden fırsat bulup katıldığım etkinlikler sayesinde
kendimi geliştirebiliyorum.
Türkiye’de ilk defa bizim üniversitemizde gerçekleştirilen Girişimcilik Dersi sayesinde
dünyaya çok farklı pencerelerden bakmayı öğrendim. Türkiye’nin yetiştirdiği çok önemli iş
adamlarının hikayelerini kendilerinde dinledik. Önemli kazanımlar elde ettik.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, tercihinizi yaparken öğrencilik yıllarınızda iş
dünyasıyla bağlantı kurabileceğiniz üniversitelere öncelik verin.
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SPOR
YÖNETİCİLİĞİ

Merhaba ben Hazal. İstanbul Okan Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Spor Yöneticiliği
Bölümü öğrencisiyim. 10 yaşından bu yana yelken
sporuyla uğraşıyorum, milli sporcuyum. Spor benim
yaşamım. Üniversitede sporla ilgili bir eğitim almak
istiyordum.
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Hazal
ŞİŞMAN
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Bölümleri içinde spor yöneticiliğine karar verdim çünkü hem sporun içinde olmak hem
farklı alanlarda yetkinleşmek istiyordum. Spor hem ülkemizde hem dünyada bir endüstri
haline gelmiş durumda bu alanla ilgili uzmanlaşmış yöneticiye duyulan ihtiyaç da her
geçen gün artıyor. Sporun içinden gelen biri olarak bu alanda yönetici olmak beni çok
heyecanlandırdı. Spor Yöneticiliği Bölümü’ne karar verdikten sonra üniversiteler içerisinde
Okan özellikle akademik kadrosuyla öne çıktı. Bölüm Başkanımız Doçent Dr. Lale Orta spor
camiasının çok önemli bir ismi ve tüm diğer hocalarımız hem tanınan hem yetkin isimler.
(Onların öğrencisi olduğum için çok şanslıyım.) Yeşil kampüsümüzün özellikle bir sporcu
için sunduğu fırsatları da değerlendirince 1. tercihime burayı yazdım ve tam burslu olarak
yerleştim. Ben sınav puanımla yerleştim ancak üniversitemizin milli sporcu bursu olduğunu
da paylaşmak isterim. Milli sporcu bursumuz sadece bizim bölüm için geçerli değil. Mesela
üniversitemizde mimarlık öğrencisi olan, Türkiye’den olimpiyatlara katılan ilk kadın milli
yelkenci Çağla Dönertaş tam burslu olarak öğrenim görüyor.
Spor Yöneticiliği Bölümü’nde spor endüstrisine gerekli bilgi ve beceriyle donanmış, ulusal
ve uluslararası alanın rekabetçi ortamına hazır ve istekli spor yöneticileri adayları olarak
yetiştiriliyoruz. Bölüm bizlere yönetim ve organizasyon becerilerimizi geliştirmek için fırsatlar
sunuyor. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Üniversitemin sunduğu fırsatlar
da var. Bunlardan birisi de çift ana dal programı. Sporun dışında en çok ilgilendiğim alan
olan Psikoloji’de ÇAP yapıyorum. Hedeim iki alanı birleştirip sporcu psikolojisi alanında
çalışmak. Bu alanda çok ciddi bir açık var. Hem sporcu, hem spor endüstrisini bilen bir
psikolog olarak çok güzel şeyler yapacağıma inanıyorum.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, üniversite seçerken imkanlarını çok iyi araştırın.
Fırsatlar sunan üniversiteleri tercih edin.
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Meltem
BAŞOĞLU
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İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TURİZM ve OTEL
İŞLETMECİLİĞİ

Merhaba ben Meltem. İstanbul Okan Üniversitesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencisiyim.
Turizmi, hem sosyal olabileceğim hem de yaptığım
işin geri dönüşünü pozitif olarak alabileceğim bir
iş ortamı sunduğu için seçtim. Ülkemizin turizm
açısından zenginliği de kararımda etkili oldu.
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Türkiye sadece deniz-kum değil kongre, sağlık, tarım, tarih gibi birçok turizm alanına sahip
bir ülke. Mezun olduğumda sevdiğim bir alanda geniş iş olanaklarına sahip olacağımın
bilinciyle seçim yaptım.
İstanbul Okan Üniversitesi’ni seçmemdeki en büyük etken, dil seçeneklerinin fazlalığı oldu.
İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Rusça, Çince veya Arapça öğrenme şansına
sahibiz. Türkiye’de ilk her şey dahil sisteminin uygulandığı Marco Polo Tatil Köyü’nün de
Okan Grubu’na ait olması, alacağım eğitimin iş yaşamıyla doğrudan bağlantılı olacağının
kanıtıydı ve öyle de oldu.
İş yaşamıyla bağlantıları çok güçlü ve bizlere iş dünyasında fırsatlar sunan hocalara sahibiz.
Hocalarımız, SITE ve Türkiye Skal gibi turizm alanında faaliyet gösteren derneklerin üye
profesyonelleri ile bir araya gelmemizi ve projeler yapmamızı sağlıyorlar.
Türk turizm sektöründe başarılı bir yönetici olmak için akademik bilgi ve yabancı dil
donanımının yanı sıra, sektör gereksinimleri doğrultusunda gerekli bilgisayar programlarını
kullanabilmek, sektörün nasıl işlediğini bilmek, iletişim yeteneklerini geliştirmiş olmak
zorundayız. Bölümümüzde turizm sektöründe yönetim, insan kaynakları ve muhasebe
uygulamalarını görmüş, sektörde başarılı olmak için gerekli bilgi, yetenek ve tecrübeye
sahip orta ve üst düzey yönetici ile kendi işini kuracak girişimciler olarak yetiştiriliyoruz.
Okan’da öğrenciler çift ana dal için özellikle teşvik edilir. Ben de Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nde ÇAP yapıyorum.
Almanya Friedrich-Schiller Üniversitat-Jena’da da bir yıl Erasmus burslusu olarak öğretim
gördüm. Kendimi birçok açıdan geliştirme fırsatı yakaladım.
Okan’da kurduğumuz İnsan Hakları ve Özgürlükleri Öğrenci Topluluğu’nda da yıl boyunca
hem öğrenciler hem üniversite çalışanları arasında farkındalık yaratacak etkinlikler
düzenleme şansına da sahip olduk.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, tercih yaparken sizi farklı yönlerden geliştirebilecek
üniversitelere öncelik verin.
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Yağmur
CANLI
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İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI
FİNANS

Merhaba ben Yağmur. İstanbul Okan Üniversitesi
Uluslararası Finans Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim.
Üniversiteyi tam burslu olarak kazandım. Üniversite
tercihimi yaparken kişilik yapıma en uygun mesleği
seçmem gerektiğini düşündüğüm için ve rakamların
büyüsüne inandığım için Uluslararası Finans
Bölümü’nü tercih ettim.
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İstanbul Okan Üniversitesi, Kariyer Merkezi aracığıyla sunduğu iş olanakları bakımından
daha mezun olmadan bizleri iş hayatına hazırlıyor. İş ve inans dünyasının merkezi
İstanbul’da bankacılık ve sigortacılık eğitimini teori ile pratiği birleştirerek almak ve daha
mezun olmadan iş olanaklarından yararlanmak için İstanbul Okan Üniversitesi’ni tercih
ettim. Bölümümüzde temel yönetici ve lider yetkinliklerimizi geliştiriyoruz. İnovasyon ve
girişimcilik merkezli bir eğitim alıyoruz. Öğrenmeyi öğrenmiş, inovatif çözüm üretme
başarısı, iletişim becerileri ve öz güveni yüksek alanında yetkin kişiler olarak mezun
oluyoruz. Alanlarında deneyimli ve uzman akademik kadromuz sayesinde bu yetkinlikleri
kazanmamız kolaylaşıyor. Aynı zamanda öğretmeye ve gelişmeye açık hocalarımız ile
istediğimiz zaman diyalog kurabiliyor, istediğimiz soruyu sorabiliyoruz.
İstanbul Okan Üniversitesi’nin bizlere sunduğu imkan sadece eğitimle sınırlı kalmıyor.
Üniversitemizin yeşil kampüsü de burayı seçmemde çok etkili oldu çünkü ben bir
apartmanda üniversite okumak istemiyordum. Seçeceğim üniversite kampüs hayatını doya
doya yaşayabileceğim bir yer olmalıydı. İstanbul Okan Üniversitesi kampüs imkanlarıyla bu
hayalimi gerçekleştirmiş oldu.
İstanbul Okan Üniversitesi’nde çok renkli bir sosyal yaşam var. Happy Life Programı ile
sanattan spora birçok alanda ders alma imkanı buluyoruz. Kendimizi kültürel ve profesyonel
anlamda geliştirmek için katılabileceğimiz birçok konser, konferans ve etkinlik düzenleniyor.
Bu etkinlikler sayesinde iş dünyasının profesyonelleriyle, eğlence dünyasının ünlü isimleriyle
buluşma ve tanışma imkanı elde ediyoruz.
Okanlı olarak yandal ve çift ana dal imkanları açısından da avantajlıyız. Kendi bölümümüzün
yanında istediğimiz başka bir bölümü de okuma imkanımız var ve bunun için hiç bir ücret
ödemiyoruz. Ben de bu dönemim sonunda Hukuk Bölümü’nden çift ana dal yapmayı
düşünüyorum.
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Ece
PEKGÜLEÇ
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İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER

Merhaba ben Ece. İstanbul Okan Üniversitesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü öğrencisiyim. Babamın işi
dolayısıyla dört yıl Diyarbakır’da yaşadık.
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Gittiğim dershanede bir patlama yaşandı. Barış ve huzur dolu bir dünyada yaşamayı
hepimiz hak ediyoruz. Ben de barış için çalışmalıydım. Siyasete ve uluslararası ilişkilere
ilgim böyle başladı. Üniversitelere bakarken Prof. Dr. Şule Kut’un rektörlüğünü yaptığı, çok
değerli akademisyenleri bünyesinde barındıran İstanbul Okan Üniversitesi tek tercihim
oldu. Bu bölüme yüzde 100 burslu olarak yerleştim.
Üniversiteye geldiğimde alanında çok önemli isimlerden ders alacağımı bekliyordum.
Beklemediğim şey aynı zamanda sizinle bireysel olarak bu kadar ilgilenen, her derdinizi
dinlemeye ve hatta mümkünse çözmeye hazır bir akademik kadro ile karşılaşmaktı. Biraz
duygusallaşmak gerekirse, burada ailemin yokluğunu hiç hissetmedim.
Çift ana dal yapmaya karar verdim. Uluslararası Ticaret Bölümü’nden çift ana dala
başvurdum, kabul aldım. OkanTiyatro’daydım. Çok güzel oyunlar çıkardık. Bunlar dışında
topluluklar da var. Kurucularından olduğum OkanMUN bunlardan biri mesela. MUN
(Model United Nations) Birleşmiş Milletler simülatörü olarak kısaca açıklanabilir. Yani hem
Birleşmiş Milletler simülasyonu yapılıyor hem de her hafta düzenli olarak toplanıp belirli
bir konu etrafında tartışmalar yapılıyor. Bir nevi siyasi düşünce topluluğu gibi de işliyor.
Bunların ötesinde Happy Life kapsamında aldığımız dersleri de Okan’daki sosyal yaşama
eklemem gerek. Happy Life kapsamında dışarıda çok yüksek paralar ile alacağınız dersleri
ücretsiz ve çok kaliteli eğitmenlerden alma imkanınız oluyor. Üstelik sanatın, dansın ve
sporun her dalından ve diksiyon, liderlik ve yöneticilik gibi onlarca farklı seçenek arasından
seçim yapabiliyorsunuz.
Almanya’da Erasmus yaptım. Ben Almanya’dayken aldığımız bir ders ile ilgili sorun çıktı
ve başka dersi almamız gerekti. Ben bunu bir mail ile bir kaç saat içinde hallettim. Birçok
arkadaşım kendi okullarının “ilgisizliği” yüzünden haftalarca sıkıntı çekti.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, tercih listenizi oluşturmadan önce yazacağınız
üniversiteleri mutlaka gidip görmenizi öneririm.
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ULUSLARARASI
LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK

Merhaba ben Sefa. İstanbul Okan Üniversitesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası
Lojistik ve Taşımacılık Bölümü öğrencisiyim.
Çocukken futbolcu olmak istiyordum.
9 yıl boyunca futbol oynadım.
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Muhammed Sefa
YAKUPOĞLU
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Lisenin son iki yılında futbol oynamak yetmemeye başladı, hayallerim sadece futbol
değildi artık. Üniversite eğitimi almak istiyordum ve kendimi iyi bir şirkette yönetici olarak
hayal etmeye başlamıştım. Sınavlara hazırlandım, sınavlardan sonra da tercih döneminde
üniversiteleri ziyaret ettim, İstanbul Okan Üniversitesi de geldiğim üniversitelerden biri
oldu. Kapıdan girdiğim anda kendimi buraya ait hissettim. Babama burası geleceğim
olacak dedim.
Dinamik, operasyonel bir iş yapmak istiyordum. Lojistik ve Taşımacılık Bölümünü
araştırmaya başladım. Tercih döneminde de Okan’a Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Bölümü hakkında bilgi almak için geldim. Hocalarımdan çok etkilendim. Kampüs zaten
beni çağırıyordu. İlk tercihim Okan oldu. Yüzde 50 burslu olarak yerleştim.
Girişimcilik Dersleri’nin benim kişisel gelişimime çok büyük katkısı oldu. İlk dersi Mütevelli
Heyet Başkanımız Bekir Okan’dan aldık. Hem hayat hikayesi hem başarıları hepimizi çok
etkiledi. Bir başka derse Denizbank’ın CEO’su bir diğerine Turkcell’in CEO’su geldi mesela.
Başka koşullarda karşılaşmamızın çok zor olacağı iş adamlarına sorular sorabildik.
Bölümümde iş hayatını daha yakından tanımamı sağlayan önemli uygulamalardan bir
tanesi Markalı Ders uygulamaları. Bu uygulamada uluslararası öncü şirketlerden konunun
uzmanı profesyonel yöneticiler okulumuza gelerek kendi bünyelerindeki operasyonel
süreçleri örnekleri ile bizlere anlatıyorlar. Böylece iş hayatına uygulamaya yönelik bilgiler
ile hazırlanıp sektöre çok daha hızlı uyum sağlayabiliyoruz.
Önemli bir diğer uygulama da OKAN COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim Programı.
Bu uygulamada 8. dönemde anlaşmalı bir şirkete giderek bir dönem boyunca okula
hiç gelmeden çalışabiliyorum ve bu da dört ders yerine sayılıyor. Hem bir iş yerinde
çalışıyorum, hem eğitim alıyorum, kim bilir belki sonunda iş teklii de alırım. Yaz tatilimi
de değerlendiriyorum. Operasyon asistanı olarak bir lojistik şirketinde çalışıyorum. Hem
deneyim hem para kazanıyorum.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım önce kendinizi tanıyıp kendi niteliklerinizi belirleyip
neler yapabileceğinizi bilerek seçim yapın!
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İpek
ERASLAN
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ULUSLARARASI
TİCARET

Merhaba ben İpek. İstanbul Okan Üniversitesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası
Ticaret Bölümü öğrencisiyim. Dil öğrenmek için yurt
dışı imkanlarını araştırırken, bir acentede dünyadaki
başka yerleri görmek ve dil öğrenmeye olan
merakımı gördükleri için bana uluslararası ticaret
bölümünü önerdiler.
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Sürekli ois ortamında çalışmak yerine yurt dışına seyahatler gerçekleştirerek çalışmak
benim gibi gezgin ruhlu birisi için bulunmaz fırsat.
Okan’ı abim burada Endüstri Mühendisliği okuduğu için zaten çok yakından tanıyordum.
Uluslararası Ticaret Bölümü ise başta üniversitemizin efsane hocası Ayşegül Topçuoğlu
olmak üzere sektörle bağlantılı çok güçlü akademik kadrosuyla tanınıyor. Üstüne bir
de Okan’daki ikinci yabancıl dil seçenekleri eklenince tercihim Okan oldu. Sonuçlar
açıklandıktan sonra Ayşenur Hoca’nın arayarak tebrik etmesi beni çok mutlu etmişti.
O sıcak ilgi sadece bir başlangıçmış. Tüm hocalarımla sürekli yakın ve içten bir iletişim
halindeyiz.
Üniversiteyi kazandıktan sonra uzun dönem değişim programıyla Arjantin’e gittim.
Döndükten sonra hazırlığı atlayıp birinci sınıftan başladım. Ticaretin kalbinden gelen
hocalarımız sayesinde sadece ders dinlemedik. Aynı zamanda onların deneyimlerini de
edindik.
Üniversitemizin bizlere sunduğu en önemli imkanlardan biri de çift ana dal programı.
Uluslararası Finans Bölümü’nde ÇAP yapıyorum.
Üniversitem bana yeni diller öğrenme konusunda da fırsatlar sundu. İki dönem Rusça
aldım. Alfabesi zor olmasına rağmen ciddi ilerleme kaydettim.
Dekanımız beni Mondelez International şirketine yönlendirdi. Orada staj yaptım, dış
ticaret departmanında operasyon sürecini öğrendim. Üniversitede birçok projenin içinde
yer aldım. Bölümden arkadaşlarımla Trade Master Yatırım Ligi’nde birçok okulun katıldığı
114 katılımcı grubun arasında okulumuz gruplarından 3 tanesi ilk 10’da yer aldı. Benim
de yer aldığım grup da yedinci oldu. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, şu ana kadar ne kadar başarılı olduğunuzu
sorgulamayın. Şu andan itibaren yapacaklarınızı planlayın.
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OKAN’LI OLMAK
Okan’lı olmak öncelikle iyi
insan olmaktır; değerleri olan,
ülkesine ve dünyaya karşı
sorumluluklarının farkında
olan özgür bireyler olarak
hayata hazırlanıyoruz.
Günümüz koşullarında İngilizce
bilmek şart. Biz dilersek
İngilizceyi Miami’de Okan
International University’de
öğrenme şansına sahibiz.
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Sadece
İngilizce
bilmenin
yetmediği
dünyamızda Çince, Rusça, Arapça dillerinden
birini ikinci dil olarak öğrenebiliyoruz.
Türkiye’de ilk kez bizim üniversitemizde
gerçekleştirilen Girişimcilik Dersleri’yle kendi
alanında bir numara olmuş sektör liderlerinden
nasıl başardıklarını öğreniyoruz. OKAN
COOPerative
Learning-İşyerinde
Eğitim
Programı sayesinde staj uygulamalarından
farklı olarak yüzlerce şirketle anlaşması
olan üniversitemiz, bizleri uygun şirketlere
yerleştirerek bir dönemimizi uygulamayla
geçirmemizi sağlıyor.
Bu sayede iş yaşamına başlamadan
kariyerimizin temellerini atmış oluyoruz.
Mezun olabilmemiz için sadece kendi
derslerimizden başarılı olmamız yetmiyor aynı
zamanda Kariyer ve Yaşam Programı’nda da
başarılı olmamız gerekiyor.

Özellikle Happy Life
programıyla tangodan masa
tenisine, yüzmeden satranca
çok geniş bir yelpazede
kendimizi geliştirebiliyoruz.
Üniversitemiz çift ana dal
ve yandal programlarına bizi
teşvik ediyor, bu programlar
için ayrıca ücret talep etmiyor.
Burslarımız da karşılıksız ve
kesintisiz.
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DÜNYA ÖLÇEĞİNDE
YEŞİL KAMPÜS
Günlük hayatımızın büyük bölümünü kampüste geçiriyoruz.
Bu nedenle bir öğrenci için kampüs olanakları çok önemli.
Ana yerleşkemiz olan Tuzla Kampüsü 160.000 metrekarelik bir
alana kurulu. 24 saat yaşayan yeşil kampüsümüzde, çimlerde
uzanırken onlarca farklı çiçeğin renkleriyle büyülenip göldeki
kuğuları izleyip ağaçlardan meyve toplayabiliyoruz.
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DÜNYA ÖLCEĞİNDE YEŞİL KAMPÜS

Kampüs içinde 1500 kişilik modern yurt binalarımızda farklı
konaklama seçeneklerine sahibiz. Kampüsümüzde kapalı
spor salonu, yüzme havuzu, itness, squash salonu, pilates
ve aerobik stüdyoları, tenis kortları, halı saha ve basketbol
sahalarımız bulunuyor. Ayrıca kampüsteki yemekhane,
restoran ve kafelerde her bütçeye uygun yiyecek bulma şansına
sahibiz. Marketten kuaföre, tüm ihtiyaçların düşünüldüğü bir
kampüste yaşıyoruz. Oyun ve sinema salonumuz sayesinde
eğlenceli zaman geçiriyoruz. Bir üniversitenin en önemli
yapı taşlarından birisi de kütüphanedir. Kütüphanemizde
binlerce basılı ve dijital yayın sayesinde araştırmalarımızı
ve ödevlerimizi daha nitelikli yapabiliyoruz. İlgimizi çeken
öğrenci topluluğuna katılabiliyor, aynı zamanda kendi
topluluğumuzu da kurabiliyoruz.
Kampüsümüz Sabiha Gökçen Havaalanı’na 5 dakikalık
uzaklıkta. İstanbul gibi traiğin çok büyük problem olduğu
bir şehirde hem İstanbul’un tüm olanaklarından faydalanıyor
hem de şehrin karmaşasından uzakta kalabiliyoruz. İstanbul
üniversite eğitimi almak için farklı fırsatları içinde taşıyor.
İstanbul’da hem üniversite okuyoruz hem de İstanbul’u
okuyoruz. İstanbul Okan Üniversitesi öğrencileri olarak
mezun olduğumuzda sadece bir diploma elde etmiyoruz.
Kendi alanımızda uzmanlaştığımız kadar, entelektüel birikimi
olan sosyal bireyler olarak hayata adım atıyoruz. Biz burada
bir kültür kazanıyoruz.
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iş yaşamına
en yakın üniversite!
İSTANBUL OKAN
ÜNİVERSİTESİ
TUZLA KAMPÜSÜ

34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL
T +90 216 677 16 30
F +90 216 677 16 47

İSTANBUL OKAN
ÜNİVERSİTESİ
KADIKÖY KAMPÜSÜ

Uzunçayır Cad. No: 4/A 34722
Hasanpaşa, Kadıköy / İSTANBUL
T +90 216 325 48 18
F +90 216 339 61 36

İSTANBUL OKAN
ÜNİVERSİTESİ
MECİDİYEKÖY KAMPÜSÜ

Avni Dilligil Sok. No: 18 34394
Mecidiyeköy / İSTANBUL
T +90 212 216 18 44
F +90 212 216 18 03

İSTANBUL OKAN
ÜNİVERSİTESİ
BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ

Şirinevler Meydanı, Mareşal Fevzi Çakmak
Cad. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL
T +90 212 677 65 26

444 65 26

okan.edu.tr aday.okan.edu.tr
/okanedu
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