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Sevgili Mezunlarımız,
Sizler Okan Üniversitesi’nin mirasçıları ve geleceğisiniz. İstanbul Okan Üniversitesi diplomanız iş hayatındaki emekleriniz ve çalışmalarınızla 

daha da kıymetlenmektedir. 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 

‘’İş yaşamına en yakın üniversite’’ olma sloganımızın bir gereği olarak sizleri Mayıs ayında gerçekleştireceğimiz Büyük Paydaş 
Buluşması ve Kariyer Günü’ne davet edeceğiz ve etkinlikler ile sizleri şirket İK temsilcileri, eski mezun ve yeni öğrencilerimizle 
buluşturacağız. 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





- Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle
 başlayalım isterseniz.  Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Merhabalar, ben Sinan Baydan. Darıca Aslan Çimento Anadolu Teknik Lisesinden 2012 yılında 
mezun oldum ve İstanbul Okan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ne başladım. Meslek
lisesinden beri hayal ettiğim mesleği okuma fırsatını İstanbul Okan Üniversitesi’nde buldum 
ve 2017 yılında mezun oldum. Bir yıllık eğitime araverişimin ardından Yüksek Lisans Güç 
Elektroniği öğrencisi olarak tekrar İstanbul Okan Üniversitesi öğrencisi oldum. Aynı zamanda 
Mutlu Akü ve Malzemeleri San. AŞ’de Ar-Ge ve Yeni Teknolojiler Departmanında BMS 
(Batarya Yönetim Sistemleri) Mühendisi olarak çalışmaktayım. 
- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi?
Lise döneminde Final dershanesi ile Tuzla Kampüsünü ziyaret etmiş ve bir deneme sınavına 
girmiştik. Daha sonrasında kampüsü gezme fırsatı yakalamıştım. Kampüs, imkanlar ve 
mühendislik alanında yapılan projeleri tanıma fırsatı bulmuştum ve çok etkilenmiştim. Elektronik 
zaten çok istediğim bir bölümdü. Bu yüzden Okan Üniversitesi ve Elektrik – Elektronik 
Mühendisliği’ni seçtim. Yüksek lisansta tekrar Okan’ı tercih etme sebebimse, gerçekten iş hayatına
ne kadar yakın olduğunu görmüş olmam ve şirketler tarafından tanınan hocalarımızdan daha da
çok bilgi ve referanslar alarak başarı basamaklarını daha emin adımlarla çıkmak istememden 
dolayı oldu.
- Üniversite döneminde staj tecrübeniz var mı? Öğrencilere bu yönde tavsiyeleriniz 
nelerdir? 
Hazırlık sınıfını bitirdiğimiz yaz döneminde staj – iş çalışmalarına başladım. 6 farklı şirkette 5 farklı
departmanda uzun dönem staj, kısa dönem staj, part-time çalışma gibi çalışmalar yaptım ve 
bunların birçoğunu Kariyer Merkezimizin yardımlarıyla gerçekleştirdim. Bunun için tüm 
Kariyer Merkezi çalışanları ve özellikle Peren Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Bu sayede 
şirketlerdeki bölümlerin ne tarz işler yaptığını, hangi zorluklarla karşılaştıklarını ve en önemlisi 
beni neyin heyecanlandırdığını görerek Ar-Ge bölümünü seçtim ve bugüne kadar mutsuz beyaz 
yakaları gördükçe yaptığımın ne kadar doğru olduğunu anladım. 

Sinan BAYDAN
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Mezunu

- Şu anda çalıştığınız departmandan ve yapmış olduğunuz işlerden bize biraz 
bahseder misiniz?
Ar-Ge ve Yeni Teknolojiler departmanında BMS (Batarya Yönetim Sistemleri) üzerine 
çalışıyorum. Elektronik kart dizaynı, gömülü sistem programlama ve test etme olmak
 üzere görevlerim var. Lityum aküler için BMS sistemini en azından Türkiye sınırları
 içerisinde üretmeye ve bu hizmeti insanlara sunmaya çalışıyoruz. Hem otomotiv
 sektörünün hem de yenilenebilir enerji sektörünün en önemli konusu enerji depolama
 sistemi olduğu için ve gelişen teknolojiyle enerjiye daha çok ihtiyaç duyduğumuz için, 
çalıştığımız konunun önemini daha da arttırıyor.
- Mezunlara, iş hayatına atılmak isteyenlere biraz yardımcı olmak adına iş başvurularınızda
 tercihlerinizi ve nedenlerini öğrenebilir miyiz?
Odaklarını yüksek maaş, az çalışma, rahat ortam ve konfor yerine hızlı gelişim imkânı, eğitim 
fırsatları, piyasa ve sektörü öğrenme fırsatı ve bazı isimlerle beraber çalışma gibi fırsatlara 
odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Bu sayede referanslarla bir yerlere gelmek yerine kendi 
emekleriyle istedikleri, hede�edikleri noktaya adım adım çıkabilirler. Bir işe başvururken o 
şirketin ne iş yaptığını ve sizin onlara ne katabileceğinizi göstermeniz gerekiyor. Şirketlerin sizi 
seçerken sizin de şirketleri ve işleri seçebilme hakkını olduğunu unutmayın. Bir başlangıç olsun
ne iş olsa yaparım ile başlarsanız, mutsuz beyaz yakalı ordusuna katılırsınız. Mezun olduğunuz 
üniversitenin ismi artık önemini ciddi oranda kaybetti. Görüşmelere gittiğinizde, hangi 
projelerde bulundunuz, bitirme projenizde neyi hede�ediniz, staj tecrübeleriniz ve edindiğiniz
bilgileri soruyorlar. Hangi okuldan mezun olduğunuz değil nasıl mezun olduğunuz önemli fark
yaratırsanız, tercih edilirsiniz. 
- Bulunduğunuz departman da çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Batarya Yönetim Sistemleri gerçekten çok zor bir alan olduğunu söylemek zorundayım. 
O yüzden seçim yaparken gerçekten ne istediklerini bilerek seçmelerini tavsiye ederim. 
Aslında her işin getirdiği çok fazla zorluk var ama işi severek yaparsanız, o zorluklar gözünüzde 
büyümüyor ve işinizden nefret etmiyorsunuz. Çok klasik doğrular var bunların altını bir defa 
da ben çizeyim; İngilizcenizi geliştirin, programlama dilleri öğrenin, mesleğinizle alakalı 
eğitimlere katılın, edinebildiğiniz kadar tecrübe edinin ve ilerideki meslektaşlarınızı bulup 
onlardan tavsiyeler alın. Her ne kadar özel hayatında yaptığı davranışları desteklemesem de
 Elon Musk’ın söylediği bir sözde başarılı olmak isteyenlere bir tavsiye vererek şöyle diyor; 
“Çok çalışın. Haftada en az 80-100 saat çalışın. Böylece başarı oranınızı değiştirin. Diğer insanlar 
haftada 40 saat çalışıyorsa bile onların 1 senede yaptığı şeyi siz 4-6 ayda yapacaksınız”.
- Biraz da sosyal yaşamınız üzerine konuşalım mı? Hobileriniz nelerdir ya da serbest 
zamanınızı nasıl geçirmeyi tercih edersiniz? Bu konuda öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Hem yüksek lisans yapıp hem çalışmak benim açımdan boş vakit kavramını bir miktar daha 
azaltmış olsa da vakit bulabildikçe arkadaşlarımla vakit geçirmeye, spor yapmaya ve kitap 
okumaya çalışıyorum. Bazen günde 3-4 saat uyusam da gerçekten boşa vakit harcadığımda 
ve hiçbir şey yapmadan durduğumda sahip olduğumuz vakit hazinesini boşa harcadığımı 
düşünüyorum. Hepimiz bir yarışın içindeyiz ve sürekli olarak gelişen & değişen bir ortamdayız. 
Ülke ekonomimiz günden güne kötüye giderken, aslında boşa geçirmek için çokta vaktimiz yok. 
Bu yüzden boş vakitlerinizi daha farklı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Örneğin kitap okurken 
romanlar, hikayeler, karikatürler okumak yerine iş hayatında başarılı olmuş insanların hayat 
hikayelerini veya iş yaşamıyla alakalı kitapları okuyun. Belli bir bilgi seviyesine ulaşana kadar 
maalesef diğer insanlardan bir miktar daha fazla çalışmak zorundayız.
Sizin tavsiyeleriniz, yol göstermeniz bizim için gerçekten önemli, bize vakit ayırdığınız 
için tekrar teşekkür ederiz.



Girişimcilik Programının
3. ve son etabının 

başvuruları başladı!
Programda bugüne 

kadar 7 proje ile işbirliği
için çalışmalara başlandı. 

Sen de bunlardan biri 
olabilirsin. Finalde 10.000 TL’lik 

ödülü kazanma ve girişimini 
@Brisa Bridgestone Sabancı ile 
hayata geçirme fırsatı için son
başvuru tarihi 23 Aralık 2018. 

Hemen başvur: 
www.yolculugunonculeri.com

@workinlot



Pilotaj Bölümü öğrencimiz Emre Erden THY bünyesinde uçuş öğretmeni olarak göreve başlamıştır.
Mezunumuzun başarısı bizim başarımızdır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.

PİLOTAJ 
BÖLÜMÜ 
MEZUNUMUZ
EMRE ERDEN
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Fütüristlerle birlikte geleceğe doğru yeni bir bakış açısı.

İstanbul Okan Üniversitesi’nde fütürizim paneli.
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Değerli Mezunumuz İş 
İlanlarımız

Sana Ulaşmıyor Mu?

Bilgileri Almayan Mezunlarımızın

mezun.okan@gmail.com

Adresine Katılım İsteğini Bekliyoruz!

MEZUNLARIMIZIN 
DİKKATİNE !
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Mervan YENİPAZAR
Endüstri Mühendisliği Mezunu

- Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle
 başlayalım isterseniz.  Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Merhaba ben Mervan. 1995 Sakarya doğumluyum. 2013 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne
hazırlık sınavını geçerek başladım. 2017 Ağustos ayında yaz okulu ile mezun oldum. Biraz yorucu
mezuniyet maratonu sonrası dinlenme, biraz da iş arama derken Mayıs 2018’de Okan kariyer 
Merkezi desteğiyle Türkiye’nin en önemli şirketlerini bünyesinde bulunduran Anadolu grubunda,
Çelik Motor-Garenta çatısı altında Satış Sonrası Hizmetler Otomotiv Operasyon Temsilcisi olarak
görev almaya başladım.
- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi?
Endüstri Mühendisliği ve İstanbul’da okumak en büyük iki hayalimdi. Her biri kendi alanında fark 
yaratmış hocalarımız İstanbul Okan Üniversitesini seçmemde etkili oldular. Endüstri Mühendisliği 
denince akla gelen ilk isim Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok hocamıza minnettar olduğumu bir kez daha 
belirtmek isterim.
- Üniversite döneminde staj tecrübeniz var mıdır? Öğrencilere bu yönde tavsiyeleriniz 
nelerdir? 
Staj ve okul dönemimizde çalışma imkânı bulduğumuz, hangi iş ve sektöre ilgimiz 
olduğunu ölçtüğümüz mükemmel bir fırsat. Bölümünüzle ilgili olsun olmasın her alanda en 
azından kısa bir süre de olsa staj yapmanızı, işleyişi görmenizi öneririm.
- Şu anda çalıştığınız departmandan ve yapmış olduğunuz işlerden bize biraz 
bahseder misiniz?
Hasar departmanında başlayıp Mekanik/SSH bölümüne geçtim. Şirketimizin yeni mezun 
programıyla işe başladım. Yetiştirilmek üzere çeşitli eğitimler ve organizasyonlar sonucu aracın
arızası olan mekanik parçaların incelenmesi ve değişim/onarım için onay verilmesi sürecini 
yürütmekteyim.

- Mezunlara, iş hayatına atılmak isteyenlere biraz yardımcı olmak adına iş başvurularınızda
tercihlerinizi ve nedenlerini öğrenebilir miyiz?
Kesinlikle sosyallik. Okul kulüplerinde aldığınız roller, bulunduğunuz sosyal sorumluluk projeleri, 
ilgi alanlarınız ve istekli oluşunuz. Özgeçmişinizde kesinlikle çalışmak istenen bölüm ve tanımı, 
hede�eriniz, beklentileriniz olmalı. Ne kadar kısa ve öz olursa o kadar etkilidir. Görüşmeye 
giderken mutlaka şirketle ilgili ayrıntılı bilgi edinmelisiniz. Öğrenmeye istekli olmak ve bunu 
belirtmek yeni mezunlar için en önemli unsurlardan biri. Bölümde başarılı olmak sanıldığı kadar
önemli bir unsur değil, biraz istekle her şeyi başarabilirsiniz.
- Bulunduğunuz departmanda çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Bu sektörde erkekler başarılı olur düşüncesinin akıllardan silinmesi gerektiğinin, otomotive ilgisi 
olan her bireyin yapabileceğinin altını çizerek başlamak isterim. Sorgulama ve araştırma ile arası 
iyi, rutini sevmeyen bir yapınız olmalı. Aracın hangi arızası neden olur, markalara özel kronik 
arızalar, bakım periyotları ve garanti süreleri genel hatlarıyla bilinmesi gerekenlerdir.
- Biraz da sosyal yaşamınız üzerine konuşalım mı? Hobileriniz nelerdir ya da serbest 
zamanınızı nasıl geçirmeyi tercih edersiniz? Bu konuda öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Fanatik bir Fenerbahçe taraftarıyım. Tribünde maç izleme key�mi aksatmam. El işleri, ahşap 
boyama, çini, kanaviçe yapmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Keman çalıyorum, elimden geldikçe 
ilgili topluluklara dahil olup çeşitli müzik organizasyonlarına katılıyorum. Tavsiyelerime gelirsek,
üniversitede eğitim ve eğlence konusunda yapabileceğiniz her şeyi yapın derim. Henüz çok 
zaman geçmedi iş hayatına atılmamın üzerinden ama yine de öğrenci olmayı özlüyorum.

Sizin tavsiyeleriniz, yol göstermeniz bizim için gerçekten önemli, bize vakit ayırdığınız 
için tekrar teşekkür ederiz.



Bize ulaşmak istersen 
mezun@okan.edu.tr

İSTANBUL OKAN 
ÜNİVERSİTESİ


