
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 

‘’İş yaşamına en yakın üniversite’’ olma sloganımızın bir gereği olarak sizleri 20-21 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 
Kariyer Günleri’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 ?
Lisans eğitimimi 2009-2014 yılları arasında İstanbul Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi Uluslararası Lojistik Bölümü’nde gerçekleştirdim. 2010 yılında ilk staj 
deneyimimi Ekol Lojistik’te yaptıktan sonra 2012 yılı itibariyle halen çalıştığım 
GLOBELINK UNIMAR LOJİSTİK’te önce stajyer, sonrasında ise part-time olarak çalışmaya 
başladım. 2014 yılında mezun olduktan sonra Saha Satış Yöneticisi olarak kariyerime 
devam ettim. 2017 yılı itibariyle NVOCC Satış Supervizörü , 2018 yılında vekaleten NVOCC 
Satış Müdürlüğü ve 2019 yılında da NVOCC Ülke Müdürü olarak görevime devam etmekteyim. 
- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi ?
Uluslararası Lojistik son 10 yıldır hızla gelişim kaydeden ve yaşamın hiçbir döneminde son 
bulmayacak olan, hizmet sektörünün önemli alanlarından biri.  Aynı zamanda özellikle 
müşterilerinize sunacağınız lojistik modelleri ve çözümler yaratıcılığınızı kullanmanıza 
olanak sağlıyor. İstanbul Okan Üniversitesi ise benim dönemimde Uluslararası Lojistik 
Bölümü’ne sahip birkaç üniversiteden biriydi.  Eğitmen kadrosu, kampüs yaşamı ve burs 
olanakları itibariyle tercihimi İstanbul Okan Üniversitesi’nden yana kullandım.  Öğrencilik 
hayatım boyunca %100 bursluydum.
- Üniversite döneminde staj tecrübeniz var mı? Öğrencilere bu yönde
 tavsiyeleriniz nelerdir ?
İlk soruda bahsettiğim gibi ben kariyerine okurken başlayanlardanım. Özellikle okulumuzun
Kariyer Merkezi bu anlamda öğrencilere ciddi olanaklar sunmakta. Öğrenci arkadaşlara 
tavsiyem ne olursa olsun okurken iş tecrübesi edinmeleri. Mezun olduktan sonra iş tecrübesi
olmayan arkadaşlarınıza göre çok daha önde başlıyorsunuz bu da sizin kariyerinizin yükselme 
hızını olumlu yönde etkiliyor.  Hangi bölümde okusalar, hangi şirkette çalışsalar insan
tanıyacaklar.  İş yaşamı boyunca değişmeyen tek şey insanlarla çalışacak olmaları, bu nedenle
bu kısmı ne kadar çabuk öğrenirlerse o kadar başarılı olacaklardır.

- Şu anda çalıştığınız departmandan ve  yapmış olduğunuz işlerden bize 
biraz bahseder misiniz ?
GLOBELINK UNIMAR LOJISTIK 1994 yılında Denizyolu Parsiyel Konsolidasyon servisi sunma 
amacıyla kurulmuş olan, 2019 yılı itibariyle 25.yılını kutlayan bir entegre lojistik şirketidir.  
32 ülkede 110’dan fazla o�simizle hizmet vermekteyiz.  İstanbul, Gemlik, İzmir ve Mersin 
limanlarında yapmış olduğumuz denizyolu parsiyel konsolidasyon satış ekiplerini ben 
yönetmekteyim.  Yapmış olduğumuz iş en basit anlatım tarzıyla bir konteyneri dolduramayacak 
yüklerin başka �rmaların yükleriyle birlikte konteynera yüklenmesi ve bu şekilde taşımasının 
yapılması hizmetidir. Dünya üzerinde bulunan 4 büyük Global Konsolidatör �rmadan birisi olan 
şirketimiz özellikle Asya pazarında ve ülkemizde geniş acente ağı ve servis çeşitliliğiyle lider 
konumda yer almaktadır.
- Mezunlara, iş hayatına atılmak isteyenlere biraz yardımcı olmak adına iş başvurularınızda 
tercihlerinizi ve nedenlerini öğrenebilir miyiz ?
Eğitim hayatınızda mutlaka iş tecrübeleriniz olmalı. Bunun yanında özellikle sektörel seminerler,
 konferanslar ve serti�ka programlarına katılmanız sizlere fayda sağlayacaktır. Tabi günümüzde
 bu tarz uluslararası yapılan işlerde olmazsa olmazın yabancı dil olduğunu unutmamalıyız. 
Bizim işimizde İngilizce çok önemli. Erasmus veya dil okulu gibi yurtdışı tecrübeleri de hem 
dilinizin hem de bakış açınızın gelişimini olumlu etkileyecektir. 
- Bulunduğunuz departmanda çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir ?
İşin mutfağından yetişmek lojistik sektöründe çok önemli. Bu yüzden en baştan başlayıp sabırla 
ilerlemeleri gerekiyor. Operasyon süreçlerine hakim olarak satış tarafına geçmeleri durumunda
 müşteri karşısında çok daha rahat olup, müşteri karşısındaki etkileri de bir o kadar yüksek olacaktır. 
- Biraz da sosyal yaşamınız üzerine konuşalım mı? Hobileriniz nelerdir ya da serbest 
zamanınızı nasıl geçirmeyi tercih edersiniz? Bu konuda öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir ?
İş yaşamım çok yoğun bir tempoda ilerliyor. Bu nedenle özellikle hafta içleri kendime vakit 
ayırmakta zorlandığımı söyleyebilirim.  Daha çok hafta sonları dinlenebileceğim şeyler yapmayı 
seviyorum. Kitap okumak olmazsa olmazım. Her gün mutlaka az da olsa kitap okumaya 
çalışıyorum. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Her maça gitmeye çalışıyorum.  Şehir dışında araba 
kullanmak ve müzik dinlemek te diğer beni rahatlatan hobilerden. Arkadaşlara tavsiyem yoğun 
iş temposunda mutlaka kendilerine vakit ayırmaları ve yenilenerek yollarına 
etmeleri olacak. 

Can Metin PEKKOÇ
Uluslararası Lojistik Bölümü
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- Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle başlayalım
 isterseniz.  Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Merhaba Ben Şeyma, 25 yaşındayım.İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Bankacılık ve Finans
bölümü’ne tam burslu olarak girdim ve 2017 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldum. 
Üniversitemizin sağladığı O’COOP Programı vasıtasıyla son dönem Ekol Lojistik’te insan 
kaynakları bölümünde uzun dönem stajyer olarak çalıştım. Mezun olduğum sene itibari ile 
Kayalar Kimya’da İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktayım.
- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi?
Üniversite sınavı öncesinde İstanbul Okan Üniversitesi’ne geziye gelmiştim, kampüsünü, 
öğretmen kadrosunu, eğitim kalitesi çok beğendim. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde
yüzde yüz İngilizce okumak istediğim için, okul süresince burs kesintisi olmayacağını 
öğrendiğimde tercihlerimi İstanbul Okan Üniversitesi yoğunluğunda gerçekleştirdim. 
- Üniversite döneminde staj tecrübeniz var mı? Öğrencilere bu yönde 
tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle zorunlu stajımı Omsan Lojistik �nansman bölümünde yaptım. Yaklaşık 1,5 aylık 
stajımı tamamlarken bu bölümün benim kariyer hede�mle uyumlu olmadığını fark ettim ve 
farklı yönlerde de kendimi geliştirmeye karar verdim. Sonra aldığım dersler vasıtasıyla İnsan 
Kaynakları Bölümü’nü tanıdım ve O’CO-OP stajımı insan kaynaklarında yapmak istedim ve bu 
bölümde çalışmaktan çok zevk aldım. Bu sayede çalışmaya başlamadan bölümleri tanıma 
şansına eriştim. Bu dönemde yaptığım stajda gerçekleştirdiğim işler sayesinde şu anki 
işimde çalışıyorum.

- Şu anda çalıştığınız departmandan ve yapmış olduğunuz işlerden bize biraz 
bahseder misiniz?
Kayalar Kimya’da İnsan Kaynakları Uzman Yardımcı olarak çalışmaktayım. İşe giriş mülakatlarının 
organizasyonu ve sürecin yürütülmesi, görüşmeler yapılması, eğitim organizasyonları yapılması,
işe başlayan personelin oryantasyon eğitimlerini verilmesi gibi bir çok görevde yer almaktayım. 
Ayrıca işveren markasını destekleyici üniversite Kariyer Günleri kapsamında üniversiteleri ziyaret 
etmekteyiz, geçen sene gerçekleşen Okan Kariyer Günleri’ne de katılarak bir kez daha Okanlı 
olmanın mutluluğunu yaşadım.
- Mezunlara, iş hayatına atılmak isteyenlere biraz yardımcı olmak adına iş başvurularınızda
 tercihlerinizi ve nedenlerini öğrenebilir miyiz?
Yeni mezun görüşmelerinde üzerine konuşulacak değerler öğrencilik boyunca yapılan 
aktivitelerdir. Okuduğu bölüm veya çalışmak istediği bölüm hakkında güncel bilgilere sahip mi, 
kendini ne denli geliştirmek istiyor, hede�eri şirket ve bölüm hede�eriyle uyumlu mu bunlara 
bakarız. Kararlılık çok önemli, eğer kendiniz ne istediğinizin farkında değilseniz bu bize direkt 
yansımaktadır. Birden fazla staj yaparak ne yapmak istediğinize emin olabilirsiniz, bu şekilde 
mülakatta verdiğiniz enerji çok daha pozitif olacaktır. Okan mezunları için O’COOP yapmalarını 
öneriyorum, öğrenci ile mezun arasında keskin çizgiyi kaldırarak sizi mezuniyete hazırlıyor. 
İş hayatını tecrübe etmiş bir yeni mezun oluyorsunuz.
- Bulunduğunuz departman da çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle görüşmede masanın diğer tarafı görüldüğü gibi konforlu değil, uygun aday bulmak 
yönlendirmek uzunca ve stresli bir süreç olabilir. Eğer insan kaynaklarında çalışacaksanız, 
mülakatlarda karşıdaki adayın seviyesini ölçebilmek için ileri derecede İngilizce bilmeniz 
gerekiyor. İnsan kaynakları tek kalem bir süreç değil. İşe Alım, Bordro, Eğitim ve Kalite gibi 
bölümlere ayrılmaktadır. Yükselme hede�niz olduğu sürece her biri hakkında bilginiz olmalı, 
değişen yönetmelikler ve sistemler hakkında araştırmaları takip etmek durumundasınız. 
Bu sebeplerden dolayı meslek seçimimden çok memnunum. Sürekli kendinizi geliştirmek
 isteyen, insan ilişkileri kuvvetli ve duygu kontrolünü sağlayan biriyseniz İK size uygun bir 
birim olabilir. 
- Biraz da sosyal yaşamınız üzerine konuşalım mı? Hobileriniz nelerdir ya da serbest 
zamanınızı nasıl geçirmeyi tercih edersiniz? Bu konuda öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
En büyük hobim, yurtdışı yurtiçi geziler. İstanbul Okan Üniversitesi’nin sağladığı bir başka güzellik 
ise okuldan edindiğim 4 güzel arkadaşım; Aslı, Başak, Merve ve İrem. Okul döneminde yaz tatilinde, 
işe başladıktan sonra ise yıllık izinlerimiz veya bayram tatillerinde yani fırsat bulduğumuz her an, 
yeni rotalar planlayıp geziye çıkıyoruz. Bugüne kadar birçok ülke ve şehir gezdim, her gittiğim 
yerden çok güzel bilgiler edindim, kendimin ve ne yapmak istediğimin farkına vardım, farklı
kültürleri tanıdım bu sayede olaylara daha geniş açıdan bakmaya başladım. Öğrencilere vereceğim 
tavsiye Erasmus ya da farklı programlarla mutlaka yurtdışını görmeleri olacaktır. Ülke içinde farklı
şehirleri gezebilir, en olmadı hiç gitmediği mekânlara giderek farklı bakış açıları kazanabilirler.
Öğrencilik zamanı inanılmaz hızlı geçiyor. Geriye baktığınızda eminim böyle güzel anılar bırakmak
istersiniz İstanbul Okan Üniversitesi’nde bizleri anlayıp dinleyen her daim bize dönüş sağlayan, 
stajda ve iş arama sürecinde gösterdiği destek için Kariyer Merkezi ekibine bir kez daha buradan 
teşekkür ederim.

Şeyma ATILGAN
Bankacılık ve Finans Bölümü



Bize ulaşmak istersen 
mezun@okan.edu.tr


