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MİSYONUMUZ OKAN DİPLOMASININ MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK VE 
MEZUNLARIMIZI FARKLI KILMAKTIR ! 

Sizin başarınız bizim başarımız, sizin geleceğiniz bizim 



   

  

Sevgili Mezunlarımız,
Sizler İstanbul 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 ?
Merhaba ben İrem Naz MAMAT, 1995 İstanbul doğumluyum. 2013 yılında İstanbul Okan 
Üniversitesi’nde başladığım Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2018 Haziran ayında
 mezun oldum. Aralık ayında Okan Kariyer Merkezi desteğiyle İstanbul Okan Üniversitesi’nde 
CRM Uzman Yardımcısı olarak işe başladım. İlk iş deneyimime kendi okulumdan 
başlamak çok güzel bir duygu.
- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi ?
Lise dönemimde İstanbul Okan Üniversitesi’ni ziyarete gelmiştim ve çok beğenmiştim. 
İş yaşamına en yakın üniversite olması da benim tercihime etki etti. Endüstri Mühendisliği 
de benim hayalimdeki meslekti. Okul hayatım boyunca okuldan ve bölümden çok memnun
olarak eğitimimi sürdürdüm. 
- Üniversite döneminde staj tecrübeniz var mı? Öğrencilere bu yönde
 tavsiyeleriniz nelerdir ?
Evet var. 2 adet zorunlu stajımı Ülker Gıda da yaptım. Daha sonrasında son dönemimde 
az dersim ve okul günüm olduğu için, Okan Kariyer Merkezimizin desteğiyle gönüllü 
stajlarımı da Arobus Araç İmalat Sanayi’de yaptım. Öğrencilere tavsiyem yapabildikleri 
kadar staj yapmaları ve okulumuzun bu desteğini değerlendirmeleri. Her staj çok fazla 
deneyim ve iş yetkinliği kazandırıyor.

- Şu anda çalıştığınız departmandan ve  yapmış olduğunuz işlerden bize 
biraz bahseder misiniz ?
CRM departmanı (Customer Relationship Management) yani Müşteri İlişkileri Yönetimi 
Bölümü’nde Uzman Yardımcısı olarak çalışıyorum. İstanbul Okan Üniversitesi amaç ve hede�eri 
doğrultusunda, farklı kanallardan gelen şikâyet ve talep yönetimini gerçekleştirerek ve
 crm süreçlerinin etkin yürütülmesinde crm uzmanıma destek olarak çalışıyorum.
- Mezunlara, iş hayatına atılmak isteyenlere biraz yardımcı olmak adına iş başvurularınızda 
tercihlerinizi ve nedenlerini öğrenebilir miyiz ?
Ben Endüstri Mühendisliği mezunu olarak bilgilerimi ve deneyimleri kullanabileceğim, kendimi 
geliştirebileceğim bir alanda başlamak istiyordum ve isteklerim doğrultusunda  belli alanlara 
başvurularımı yaptım.  Bu tercih ve ilgilerimi Kariyer Merkezi ile de paylaştım ve şuan isteğim gibi 
bir bölümde olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kesinlikle ne istediğinizi ve yetkinliklerinizin farkına 
vararak başvuru yapılmalı, özellikle yer almak isteğiniz işyeri ve bölümler hakkında bilgi 
edinmelisiniz. Bu doğrultuda çalıştığınızda istediğiniz yere geleceğinize eminim.
- Bulunduğunuz departman da çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir ?
MS O�ce programlarında ve İngilizce dilinde kendilerini geliştirmeleri, iletişim ve ikna 
kabiliyetlerini geliştirecek çalışmalarda yer almaları. Süreç yönetimi ve problem çözme konularında 
yer almaları bu departmanda başlayacak arkadaşlara ayrıcalık tanıyacaktır.
- Biraz da sosyal yaşamınız üzerine konuşalım mı? Hobileriniz nelerdir ya da serbest 
zamanınızı nasıl geçirmeyi tercih edersiniz? Bu konuda öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir ?
Genelde boş gün ve haftasonlarımı değişik yerlere seyahat ederek geçirmeyi severim ama yorgun 
olup, dinlenmek istediğimde okumayı severim. Tavsiye olarak düzenli olarak bir spor yapmalarını
önerebilirim. Okul döneminde spor yapmak enerjik olmayı ve daha sağlıklı olmayı destekliyor. 
Müzik etkinlikleriyle de ilgilenmek kafanızı dağıtmanıza ve eğlenmenize yardımcı olacaktır.

İrem Naz MAMAT
Endüstri Mühendisliği Bölümü





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

PİLOTAJ BÖLÜMÜ MEZUNUMUZ
DENİZ CANBEKLİ
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PepsiCo First Gen 
Digital Sparks başvuruları 
başladı! Dijital 
pazarlama alanında
kariyerine yön vermek 
için hemen 
ythl.co/DigitalSparks adresine 
tıkla, başvurunu tamamla!
Program boyunca gençler, 
PepsiCo'nun global 
partnerleri Facebook ve 
Amazon gibi dijital 
platformlardan da
eğitim alabilecekler. 
Program için 4. sınıf ve yeni 
mezun öğrenciler aranmaktadır.





Daha yaşanabilir şehirler... Gelecekte şehirler bugünden 
çok daha farklı görünecek ve hissettirecek. 

Değişimi sen başlat. Girişimci projenle kazan ! 
10.000 TL ödül ve daha fazlası için

 https://lnkd.in/dsBnZUK linki ile sende başvurunu yap.
 #okanuniversitesi

#okankariyermerkezi 
#işyaşamınaenyakınüniversite



- Sizi biraz daha yakından tanıyabilmemiz için çok kısa özgeçmişinizle başlayalım
 isterseniz.  Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü 2015 yılı mezunlarındanım. 2013 yılı
öğrenim yılımın ilk sezonunu Erasmus programıyla Polonya’da geçirdim. Bu program bana
Lehçe dilini öğrenme ve Avrupa’yı ilk defa görebilme fırsatı vererek belki de şimdiki amaç ve 
vizyonumun temellerini attı.  Lojistik alanının öncelikle operasyon bölümünde kendimi 
geliştirmek istedim. O’COOP projesinin ilk yılında Ekol Lojistik Hava Departmanı’nda yaklaşık
1 yıl staj yaptım. Burada havayolunda eksik olduğunu öngördüğüm problemlerin risk analizini 
yaptım. Bu görev bana Ekol ailesiyle ilk tanışma fırsatını verdi. 25 Ekim 2015 yılı itibariyle başka
bir bölüm olan İngiltere İhracat Planlama Hattı’nda hala çalışıyor bulunmaktayım. Burada 
dikkat çekmek istediğim husus, stajyer olarak çalıştığınız süreç içerisinde, yapmış olduğunuz 
eylemler sizin aynı şirkette istihdam edilme ihtimalinizi dışarıdan gelen bir adaya göre çok 
daha fazla artırmaktadır. Zira şirketler bildikleri ve zaten tecrübe ettikleri birini, dışarıdan gelen 
adaylara göre önceliklendirirler.
- Okan’ı ve bu bölümü seçmenizdeki neden neydi?
Benim üniversiteye girdiğim ilk yıllarda devlet üniversitesinde Uluslararası Lojistik Bölümü 
yoktu. Farklı isimler altında açılan paralel bölümler vardı. Türkiye’nin konumu ve yapısı 
itibariyle her yıl gelişerek ivme kazanacak bir bölüm olduğu düşüncesindeydim. 
Söylenilenlere göre istihdam alanı çok geniş olan bir bölümdü. Araştırmış olduğum diğer
üniversitelere göre İstanbul Okan Üniversitesi daha mantıklı geldi. İlk tercihe yazdığımda 
burs verildiğinden bu bölümü seçtim.

- Üniversite döneminde staj tecrübeniz var mı? Öğrencilere bu yönde 
tavsiyeleriniz nelerdir?
Evet. İlk bölümde de bahsettiğim gibi O’COOP Projesi ile ilk staj tecrübemi EKOL’de yaşadım. 
Bu staj tecrübesi kesinlikle üzerinde durulması gereken bir konu. Daha önce staj yapmış ve temel 
anlamda lojistik faaliyetler yapmış biri kesinlikle şirketlerin önceliğinde olacaktır ve sizi bir adım 
öne taşıyacaktır. Eğer O’COOP kapsamında staj yapmamış olsaydım ve staj tecrübem olmadan 
mezun olmuş olsaydım bu kadar hızlı iş bulamayacaktım diyebilirim. Bulmuş olsam da beni tatmin
etmeyecek bölüm veya şirketlerden başlamış olacaktım. Şu an öğrenci olan arkadaşlara tavsiyem
kesinlikle staj döneminde şirketlerin sağladığı veya sağlamadığı imkanlardan şikayet etmemeleri,
verilen işleri angarya olarak görmemeleri ve bu benim iş tanımımda değil deyip itiraz etmemeleri, 
mümkünse zor olandan başlamaları, operasyonel bölümlerde işi öğrenmeleridir. Buna ek olarak 
sosyal sorumluluk projelerinde kesinlikle yer alsınlar. Bu daha çok insanla tanışma fırsatı veriyor. 
Üzülerek söylüyorum ki ülkemizde sosyal çevresi olan biri iş bilen birinden daha hızlı iş bulabiliyor. 
Bunu da göz ardı etmemek gerek.
- Şu anda çalıştığınız departmandan ve yapmış olduğunuz işlerden bize biraz 
bahseder misiniz?
İngiltere İhracat Planlama Karayolu organizasyonunda çalışıyorum. İsmi her ne kadar Kara 
Taşımacılığı olsa da aslında intermodal taşımacılık yapıyoruz. Gemi+Tren ve Kara Taşımacılığı
ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Türkiye-(gemi) / İtalya-(tren) /Almanya-(kara)/ İngiltere 
üzeri rota kullanıyoruz. Yoğunluk ve kısıt durumuna göre Türkiye (gemi)/Fransa-(kara)/İngiltere
rotasını da çizebiliyoruz. Departmandaki asıl amaç parsiyel olarak taşınan yüklerde zamanında 
varış yapmak için minimum km ile doğru rota kullanımı, hedef teslimat bölgesine göre yüklerin
araca yükleme sırasını ayarlamak ve geç kalmadan bir an önce aracı ithalat organizasyonu ile 
Türkiye’ye getirmek. Zamanında varış yapmadığınızda müşteri randevuyu geç bir tarihe veriyor 
ve dolayısıyla ithalat yükünü alamadığınız için boşuna İngiltere’de bekliyorsunuz. Bunun anlamı 
dorsenin İngiltere’de beklediği gün başına size maliyet ve Türkiye’de oluşacak araç kısıtındaki 
eksiklik olarak düşünebiliriz. Çok dinamik kalmanız gereken ve her zaman aklınızda B planını
bulundurmanız gereken bir departman.
- Mezunlara, iş hayatına atılmak isteyenlere biraz yardımcı olmak adına iş başvurularınızda
 tercihlerinizi ve nedenlerini öğrenebilir miyiz?
Kurumsal bir şirket her zaman ileriye dönük sizi tatmin edeceğinden öncelik vermenizde fayda var. 
Aktif lojistik hizmeti veren bir �rmada en az 2-3 yılı tamamladıktan sonra, masanın diğer tarafını 
görmek için lojistik hizmeti alan ihracatçı bir �rmanın lojistik departmanı başvuru yapılabilecek 
en iyi alternati�erdendir. Çünkü hizmet aldığınız lojistik �rmasının sizi uyutmak için söylediği tatlı 
yalanları bileceksiniz, size bahane olarak sunduğu problemlerin farkında olacak ve bunları kabul 
etmeyeceksiniz. Navlun tekli�erin de maliyetlerin farkında olduğunuzdan minimum yıllık �yat 
vererek şirketinizin yararına tasarruf sağlayacaksınız. Bu da sizi aranan eleman yapacaktır. 
Tabii bunları yapabilmek için işin mutfağından yani operasyondan başlamak kilit noktamız.
- Bulunduğunuz departman da çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Esnek çalışma saatlerine uygun arkadaşlar olmalı, belki komik gelecek ama öğrencilik döneminde 
gece �lm izleyen ve 2 saatlik uykuyla okula giden, sabahlara kadar online olan arkadaşlar genelde 
bu tip fazla efor sarfettiren işlerde daha başarılı oluyorlar. Burada mizah ile karışık dikkat çekmek
istediğim konu aslında olumsuz olarak değerlendirilen yanlarımızın bazen iş hayatında bize çok 
yardımcı olduğudur. Ayrıca lojistik mezunu birinin dünya haritasına hakim olması gerekiyor, 
canları sıkıldıkça Google Maps açıp oyun gibi düşünerek sevdikleri iki ülke arası mesafeye, 
destinasyon farkına bakabilirler. 

Efe DAĞDELEN
Uluslararası Lojistik Bölümü





Bize ulaşmak istersen 
mezun@okan.edu.tr
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