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Büyük İlgi ve Katılımın Olduğu ''6. Kariyer Günleri'' Sona Erdi 
 
Geleneksel Olarak Düzenlenen ‘’6. Kariyer Günleri’’ Etkinliği Yoğun İlgi Gördü  

Bu yıl 6’ncısı Düzenlenen Kariyer Günleri Yoğun İlgi ve Katılım Gördü 
 
‘’6. Kariyer Günleri’’ Yoğun İlgi Gördü 
 
‘’6. Kariyer Günleri’’ Büyük Bir Katılımla Gerçekleştirildi 
 

 

Üniversitemiz İşletme ve Ekonomi Topluluğu tarafından 10-12 Nisan tarihlerinde 
düzenlenmekte olan "6.Kariyer Günleri" Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in açış 

konuşmasıyla başladı. 
 
İş dünyasından çok değerli isimlerin konuşmacı olarak katıldığı "Yapay Zeka", "Girişimcilik", 

"İnovasyon" ve "Endüstri 4.0" konularının da ele alındığı "6. Kariyer Günleri" Rektörlük 

Konferans Salonumuzda başladı. İşletme ve Ekonomi Topluluğu Kurucu Başkanı İhsan 

Gömleksiz'in konuşmasıyla başlayan ve ilçe protokolü, akademik personelimiz ve 

öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği programda açış konuşmasını gerçekleştiren Rektörümüz 

Prof. Dr. Süleyman Özdemir ‘’Üniversitemizin en başarılı öğrenci topluluklarından biri olan 

İşletme ve Ekonomi Topluluğunun bu önemli etkinliğinde sizlerle birlikte olduğum için çok mutlu 

olduğumu ifade etmek istiyorum. Üniversitemiz bu sene uluslararası düzeyde 20 kongre ve 

sempozyum gerçekleştirecek. Akademik personelin katılımıyla gerçekleşen bu sempozyumların 

yanında öğrencilerimize yönelik olarak düzenlemiş olduğumuz 6. Kariyer Günleri gibi etkinlikleri 

de faydalı buluyor ve çok önemsiyoruz.’’ diye konuştu. 
 
Rektörümüz konuşmasının devamında Kariyer Günleri’nin önemine değinerek ‘’Kariyer Günü 

etkinliği ile öğrencilerimiz, ülkemiz iş dünyasından kıymetli şahsiyetlerin bilgi ve tecrübelerinden 

istifade etme ve başarı hikayelerini dinleme fırsatı buluyor. Ayrıca kıymetli konuşmacılar ve 

kurumlar ile irtibata geçerek mezuniyet sonrası için iş imkanı fırsatı yakalamış oluyor. 

Günümüzün rekabet koşulları çalışanları daha nitelikli olmaya zorluyor. İş hayatına atılan 

gençlerin tecrübesiz olmaları ise işsiz kalmalarına sebebiyet veriyor ve iş piyasasında başarısızlık 

getiriyor. Kariyer Günleri bu konularda farkındalık oluşturuyor.’’ dedi. 
 
3 gün boyunca devam edecek 6. Kariyer Günleri’nin hayal dünyamızı geliştirmek ve 

içimizdeki girişimciliği ortaya çıkarmak için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Rektörümüz 

‘’ Kariyer yapmak önemli ama daha önemlisi girişimci olup başkalarına da iş imkanı 

sunmaktır. Girişimci olma yolunda Eğitim Kurumları, kişileri motive etmelidir. Kariyer 

Günleri aynı zamanda buna imkan sağlıyor.’’ diyerek 6. Kariyer Günleri’ne dinleyici olarak 

katılan öğrencilerin bu etkinlikten fazlasıyla istifade etme imkanı bulacağını belirtti. 
 
İşletme ve Ekonomi Topluluğu Kurucu Başkanı İhsan Gömleksiz ise, Kariyer Günleri 

etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde en baştan bu güne vermiş oldukları destekten dolayı başta 

Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir olmak üzere üniversite yöneticelerine teşekkür 

ederek başladığı konuşmasında İşletme ve Ekonomi Topluluğu’nun kuruluş ve başarı 



 
 
 
 
 

 

hikayesinden örnekler verdi. Öğrenci arkadaşlarına topluluk kurmalarını ve aktif olmalarını da 

öğütleyen Gömleksiz kendi hayatından verdiği örneklerle topluluk faaliyetleri ile edindiği 

deneyimin iş hayatında kendisine sağladığı faydaları da paylaştı. 
 

Günün ilk oturumunda sahne alan girişimci, danışman, öğretim görevlisi Dr. Sertaç Doğanay, 

yapmış olduğu sunumda öğrencilik yıllarında uluslararası öğrenci kongreleri de dahil olmak üzere 

düzenlemiş veya içinde yer almış olduğu sosyal etkinlikler sayesinde kendini geliştirme imkanı 

bulduğunu ve bu durumun iş hayatında kendisine büyük avantajlar sağladığını ifade etti. 
 

İş yaşamındaki başarılarından örnekler veren Doğanay ‘’Üniversite sınavı sonunda İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım ve 6 yılda mezun oldum. Mezuniyet sonrasında 

doktorluk yapmak istemedim ve ilaç sektöründe yönetici olarak işe girdim. 200 kişilik bir 

ekibi ve 100 milyon dolarlık bir bütçeyi yönettim. 10 yıl sonunda yapmak istediğimin bu 

olmadığını düşündüm ve işten ayrılarak ne yapmak istediğime karar vermek üzere kendime 1 

yıl süre tanıdım. 41 yaşıma kadar pek kitap okumamıştım, kitap okumaya başladım ve o yaşa 

kadar kaybettiğim zamana üzüldüm. Elon Musk örneğinden hareketle kitap okumanın ne 

kadar büyük bir güç olduğunu farkettim. Hayatımda yeni bir döneme yelken açtım. 3 web 

platform kurdum, 2 dergide köşe yazarlığı ve Yeditepe Üniversitesi’nde Hocalık yaptım. 

Yakın zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermeye başlayacağım.’’dedi. 
 

Sözlerine devam eden Doğanay ‘’M.Ö 1 milyon yıl öncesi ve 1950’li yıllara kadar olan 
dönemde yaş ortalamalarını vererek 1900-1950 yılları arasında yaş ortalamasının artmasının 

antibiyotiğin bulunmasına bağlı olduğunu söyledi, ayrıca sanayi devrimi ile birlikte insanların 

yaşam şartları iyileşti, yaşam kalitesi arttı, insan ömrü uzadı dedi. 
 

Teknolojik alanda Üstel büyüme yasası (exponential growth) gösteriyorki teknoloji iki kat 

hızlanıyor ve ucuzluyor.’’ dedi. Dünyanın en güçlü 3 firmasından biri olan Facebook’un son 

dönemde yaşadığı sıkıntılardan bahseden Doğanay, bu nedenle Facebook’un piyasa değerinin 

500 milyon dolar düştüğünü belirtti. Doğanay, insanların sosyal medya kullanmaktan 

vazgeçmediğini ve Türkiye’nin sosyal medyayı en aktif kullanan 7 ülke arasından biri 

olduğunu söyleyerek konuşmasına son verdi. 
 

Öğleden sonraki oturumun ilk konuşmacısı olan Microsoft Türkiye Kurumsal Müşteriler 

Teknoloji Stratejisti Gökhan Tufan, tecrübelerin öneminden bahsederek konuşmasına başladı 
ve Microsoft teknolojileri ile geleceğin trendlerine değindi. 
 

İşe girme süreci (asansör konuşması, yabancı dil, neden ben, neden microsoft, özgeçmiş, staj, 

içerik-çözüm-etki, swot analizi, sosyal yetenekler, şirketi tanı işi anla, rakipleri bil, linkedin), 

Davranışsal mülakat (uyum yeteneği, işbirliği, müşteri odaklılık, sonuç odaklı, etkili olma, 

karar verme), İş arama süreci (hangi alan, hangi sektör), nasıl daha başarılı olabiliriz? (oku, 

dinle, araştır, staj yap, vizyonunu geliştir, farklılaş, iletişimini geliştir, network (bağlantı) yap, 

kişisel farkındalık sahibi ol, kendi markanı yarat, tutkulu ol) konularında bilgi ve tecrübelerini 

aktardı. Şirketlerde başvurulabilecek alanlar ve başvurduğumuzda nasıl diğerlerine göre fark 

yaratabileceğimizi anlatan Tufan ‘’ Kişisel farkındalık sahibi olmak, kişinin kendini tanıması, 

iyi ve kötü yönlerini bilmesi önemlidir’’ dedi. Tufan, farklı bir alanda çalışmak isteyen 

gençlere ise erken davranmaları tavsiyesinde bulundu. 
 

İkinci konuşmacı olarak ise Tabii Genel Müdürü Coşkun Yıldırım oldu. Türkiye’de ve 
Dünya’da tarım sektörünün ekonomik, sosyal ve geleneksel öneminden bahsederek 



 
 
 
 
 

 

konuşmalarına başlayan Yıldırım, tarım ve hayvancılık sektörünü teknoloji ile donatıp 

günümüz standartlarına uyumlu bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldırım, 

üniversite öğrencileriyle beraber yürüttüğü projelerden bahsederek, öğrencilere fikirlerinin, 

hayallerinin ve amaçlarının peşinden koşmaları gerektiğinden ve bunun için de fedakarlık 

yapmalarının öneminden bahsetti. 
 

Günün son konuşmacısı ise sefamerve.com Kurucusu ve Ceo’su Mehmet Metin Okur oldu. 

Kurduğu internet sitesinden bahsederek konuşmasına başlayan Okur, kız kardeşinin tesettür 

giyim konusunda çektiği sıkıntıları düşünerek bu işe girdiğini belirtti. Şirketin büyüklüğünden 

bahseden Okur, yaklaşık 350 milyon dolar cirosu olduğunu ve 100 ülkeye ihracat yaptığına 

değindi. Okur, yaptığı projelerden de bahsederken, tesettür giyim konusunda yaptığı 

yenilikleri de anlattı. 
 

Fiba’nın tesettür giyim konusundaki yasaklarını değiştirmek için 2.5 yıl mücadele ettiğini ve 

sonunda başardığını belirten Okur, bu başarının kendisine büyük kazanımlar getirdiğini ifade 

etti. Tesettürlü kadınların sorunlarını dinliyoruz ve çözüm üretiyoruz. “Sorun varsa çözüm 

var, çözüm varsa para var felsefesiyle hareket ediyoruz.Sorun demek fırsat demek, çözüm 

demek, para demek. Ama şunu da hiçbir zaman unutmamak gerekir ki para kazanmak da 

herşey demek değildir, asıl olan vatana millete hayırlı olmak ülkenin sorunlarına çözüm 

üretmektir. Biz bu bağlamda kendi üzerimize düşeni yapıyor, ihracata odaklanarak ülke 

ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.’’ Dedi. 
 

Etkinliğe katılan konuşmacılara etkinlik sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir 
tarafından plaket ve bandırma gemisi maketi takdiminde bulunuldu. 
 

6. Kariyer Günleri etkinliği ikinci gününde Endüstri 4.0 Paneli ile başladı. Günün ilk 
oturumunda Ermaksan Yönetim Kurulu Başdanışmanı Dr. Halefşan Sümen moderatörlüğünde 

gerçekleşen panelin konuşmacıları STM Büyük Veri Projeleri Grup Lideri Mehmet Ulaş 

Çakır ve Nurol makina Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Melih Şahin oldu. 
 

Panelin moderatörlüğünü yürüten Sümen üniversitemiz ile İşletme ve Ekonomi Topluluğu’na 

teşekkür ederek sözlerine başladı. Sümen, “Mükemmelden daha değerli olan sürdürülebilir 

olandır” sözüyle Kariyer Günlerinin 6 yıldır devam ediyor olmasından dolayı tebriklerini 

belirtti. Programın akışından kısaca bahsettikten sonra sözü Melih Şahin’e bıraktı. 
 

Şahin, Nurol Makina ürünlerini tanıtan bir video ile sunumuna başladı. Devamında Nurol 

Makina’nın faaliyet alanlarından ve ürünlerinden bahseden Şahin endüstri 4.0 

uygulamalarının temelindeki arttırılmış gerçeklik, büyük veri, otonom/robotik sistemler, 

sistem entegrasyonunun önemine değindi. Son olarak stajyer ve eleman alımlarında aradıkları 

özellikler ile başvuru adreslerini belirttikten sonra soruları yanıtladı ve sözü Mehmet Ulaş 

Çakır’a bıraktı. 
 

Mehmet Ulaş Çakır öğrencilerle bu tür etkinliklerde bir araya gelmekten duyduğu heyecanı 

dile getirerek konuşmasına başladı. Savunma Teknolojileri Mühendisliği’ni tanıtan 

sunumunda kuruluşundan, sermaye yapısından, kalite yönetim sistemlerinden, faaliyet 

alanlarından, büyük verinin özelliklerinden, veri bilimi mühendisliği ile büyük verinin 

faaliyet alanlarından bahsetti. Gelişen teknoloji ile endüstriyel ve sivil alanda siber 

güvenlikten bahsederek konuşmasını tamamladı. 



 
 
 
 
 

 

Dr. Halefşan Sümen, öğrencilere “Hangi meslek ile ilgileniyorsanız ilgilenin enformasyon 

teknolojilerinin dışında kalmayın.” tavsiyesinde bulundu. Mehmet Ulaş Çakır ise yeni 

mezunların işe alımında yeni teknolojilere aşina olma, kendini geliştirme ve temel istatistik 

bilgisini kriter olarak aradıklarını söyledi. 
 

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panel, soru cevap bölümünün ardından Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Alpaslan Serel’in konuklara plaket takdim etmesiyle sona erdi.  
 

Etkinliğin ikinci oturumunun ilk konuşmacısı CNN Türk Program Müdürü Ozan Onat oldu. 

Onat, “Teknolojiyi yönetenler geleceği yönetir.” sözü ile teknolojinin gelecekte daha da önem 

kazanacağına vurgu yaptı. Arttırılmış gerçeklik geliştirildikten sonra hayatımıza katacaklarına 

değindi.Smart firmasının gelecekteki araçlarıyla ilgili videosunu göstererek sürücüsüz 

araçlara duyulan gereksinimden bahsetti. Sürücüsüz araçların trafik yoğunluğunu önleme, 

kazaları azaltma, otopark sorununu ortadan kaldırma ve verimlilik gibi faydalar sağlayacağını 

dile getirdi. Son olarak yapay zekâya değinen Onat, yapay zeka ile ortak çalışma sonucu 

insanlığın çok iyi yerlere geleceğini aktardı. 
 

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanımız Mehmet Karatepe’nin plaket takdimi ile devam eden 

programın ikinci oturumda Onat sözü P&G Ortak Yetenek Yöneticisi Gizem Serter’e bıraktı. Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun 

olduktan 3 gün sonra işe başlayan konuşmacımız, hızlı tüketimde ve özel sektörde P&G’nin 

konumundan bahsetti. 55000’in üzerinde patente sahip P&G’de Endüstri 4.0 doğrultusunda 

robotlar ve 3D yazıcılar da kullanılıyor. Serter, “ Ne istediğinizi bulun. Kariyeri belirlemenin en 

önemli noktası staj yapmaktır, önünüze çıkan fırsatlarını değerlendirmeye çalışın. Yeni 

deneyimlere açık olun, esnek olmak, deneyimin ve yeniliğin öncüsü olmak önemlidir. Sabırlı 

olun, hata yaptığınızda geriye dönüp bakın ve tekrar harekete geçin.’’ tavsiyelerinde bulundu. 
 

Mauri Maya San. A.Ş Müdürü Güzin Taşkın tarafından P&G Ortak Yetenek Yöneticisi 

Gizem Serter’e plaket takdimi yapıldıktan sonra günün son konuşmacısı Yönetim ve Gelişim 

Danışmanı Emre Mutluay büyük firmalara yaptığı liderlik becerilerini geliştirme, satış 

teknikleri, performans yönetimi gibi konularda tecrübe ve tavsiyelerini aktarmak üzere sahne 

aldı. 
 

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Mezunu olan Mutluay, ‘’Yeni dünya, yeni bir ben 

talep etmez mi?’’ konulu konuşmasında ‘’Hayat tecrübelerden ibaret, yapmak istediklerinizle 

yaptıklarınız arasında ciddi farklar oluyor. Şunu öğrendim ki hayatı belirleyen şeyler seçimler 

ve kararlardır, ayrıca hayal kırıklıkları bizi bileyen şeylerdir. Bu hayatta değişmeyen üç şey 

var bunlar geçmiş, bugün ve çevremizdir. Değiştirebileceğimiz tek ve en önemli nokta ise 

kendimizdir.” dedi. 
 

Konuşmacımız sohbetinde the Beatles grubundan John Lennan’ ın “ Hayat biz plan yaparken 

başımızdan geçenlerdir.” sözüne yer verdi. Ülkemizdeki kitap okuma alışkanlığına değinen 

Mutluay, dünyanın servetinin %50’ sini kazanan yaklaşık 50 işadamının yılda 60 kitap 

okuduğunu söyledi. Zaman sermayesinin iyi, etkili ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini 

tavsiye etti. Mutluay, “Hayat başarısında, duruş önemlidir. Global olmadan yerel olunmaz. 

Kendi gelişiminizle uğraşın. Hırs ve hayal kurmak doğuştan gelen bir yetenektir. Eğer 

idealleriniz varsa vizyon sahibi insanlarsınız demektir.’’ diyerek devam etti. 



 
 
 
 
 

 

Üniversitemiz Genel Sekreteri Cihangir Boz tarafından plaket takdimi ardından program sona 

erdi. 
 

6. Kariyer Günleri etkinliğinin son gününde sabah oturumu Pazarlama Paneli ile başladı. Doç. 
Dr. Gülnil Aydın moderatörlüğünde gerçekleşen panele Banvit Pazarlama Direktörü Ahmet 

H. Topçuoğlu, Eker Marka Müdürü Özge Kiraz ve Dijital Pazarlama Danışmanı Haydar 

Özkömürcü konuşmacı olarak katıldı. 
 

İlk olarak Banvit Pazarlama Direktörü Ahmet H. Topçuoğlu, Kayserili ve doğuştan 

pazarlamacı olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Banvit’in Bandırma için en önemli 

değerlerden biri olduğundan bahsederek Türkiye’de tavuk etinin stratejik bir öneme sahip 

olduğunu söyledi. Topçuoğlu, ‘’ İyi bir pazarlamacı olmak için markanın kendine edindiği 

misyon ve vizyonu çok iyi anlamak gereklidir.’’ dedi. 
 

Topçuoğlu’ndan sonra sözü alan Eker Marka Müdürü Özge Kiraz, ‘’14 yıldır Eker’de 

çalışıyorum pazarlama asistanı olarak kariyerime başladım. Kariyerim ve Eker’in gelişmesi 

aynı süreç içerisinde olmuştur.’’ dedi. Kiraz’a göre pazarlama derste anlatılanla aynı değildir. 

Duygularla fayda yaratılmalıdır, fiyatla marka faydası sağlanamaz. Örneğin, Afrika’daki 

susuzluk sorununu konu alırsak içme suyuna sahip olabilmek için her gün 72 km yürüyen 

kadınlardan söz edebiliriz. Bu yüzden markaların duygusal fayda yaratmasının daha etkili 

olacağından bahsederek sözü Dijital Pazarlama Danışmanı Haydar Özkömürcü’ye bıraktı.  
 

Özkömürcü, 14 yıl önce blog yazarlığına başladığını ve devamında markaların kendisine blog 

yazarlığı teklifinde bulunmaları üzerine kendine ait danışmanlık firması kurduğunu söyledi. 

Devamında ‘’İnsanlarla duygusal bağ kurmak çok önemlidir. Eski pazarlama anlayışı 

bitmiştir ve pazarlama daha çok gelişmeye başlamıştır.’’ dedi. Gençler için en iyi şirket 

olmayı hedeflediğini söyleyen Özkömürcü, markalarının gençlere ve çocuklara yönelmesinin 

daha önemli olacağını belirterek konuşmasını bitirdi. 
 

Yoğun ilginin olduğu panel, soru cevap bölümünün ardından Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanımız Mehmet Karatepe tarafından plaket ve Bandırma gemisi takdim edilmesiyle sona 
erdi. 
 

Etkinliğin öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturumunda ilk konuşmacı Dil Mektebi Kurucusu 

Taner Çağlı oldu. Çağlı, ‘’48 Saatte İngilizce’’ sloganıyla yola çıkmış ve kendi icat ettiği 

eğitim metoduyla İngilizce öğretmenliği yapmaya başlamıştır. 10 yıldır Türkçe çalışan 

zihinlerin yabancı dil öğrenme alışkanlıkları üzerine çalışmalar yapan Çağlı, ‘’Biz neden 

İngilizce öğrenmekte zorlanıyoruz, öğrenme ve stand- up arasındaki farklar nelerdir, biz 

neden anlayıp konuşamıyoruz, Türkçe’nin temel özellikleri nedir?’’ gibi soruların cevaplarını 

esprili bir dille öğrencilere aktardı. Çağlı konuşmasının sonunda ‘’Türkçe düşünme ama 

Türkçeyi düşün. Sen önce konumunu bileceksin ki hedefini doğru bulasın. ’’ sözleriyle 

İngilizce ve Türkçe düşünme üzerine fikirlerini dile getirdi. 
 

Dil Mektebi Kurucusu Taner Çağlı’ya Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Alpaslan Serel 

tarafından plaket ve Bandırma gemisi takdim edildi. 
 

Öğleden sonra ikinci oturumun ikinci konuşmacısı Altavia Dekatlon Ceo’su Samet Ensar Sarı 

sahne aldı. Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Sarı, öğrencilerimiz için hazırladığı 

“Dijital Dünyada Girişimci Olmak” adlı sunumunu yaptı. Üniversite yıllarında girişimci 



 
 
 
 
 

 

olmaya karar veren Sarı, konuşmasının başlangıcında takım halinde iş yapmanın 

avantajlarından, gençlerin girişimcilikle ilgili korkularından ve mahalle baskılarından söz etti. 

Staj yapın, eğilimlerinizi tartın önerisinde bulunan konuşmacımız; çalışkan, özgüvenli, 

öğrenmeye hazır ve risk almayı göze alabilen insanların girişimciliğe daha yatkın olduklarını 

belirtti. Dijital dünyanın ulaşılabilirliği kolaylaştırdığı, popülerlik kazandırdığı ve hayal 

gücünü arttırdığı üzerinde görüşlerini bildiren Sarı, “Bilgi olmadan fikir olmaz, fikir olmadan 

iş olmaz.” sloganıyla, yeni bir iş fikri bulmaya çalışırken üretken davranmaktan ziyade 

problemin ne olduğu ve nereden kaynaklandığı sorularının daha çok yardımcı olacağını 

söyledi. Konuşmasının sonunda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanımız Mehmet Karatepe 

tarafından kendisine plaket ve bandırma gemisi takdim edildi. 
 

Etkinliğin son konuşmacısı Kale Seramik İnsan Kaynakları Direktörü Faruk Yılmam 

konuşmasına, aldığı eğitim ve iş deneyimlerinden bahsederek başladı. İnsan kaynakları 

hakkında fikirlerini dile getirdikten sonra öğrencilere staj yapmaları konusunda tavsiyelerde 

bulundu. Sonrasında “İnsan kaynaklarının temeli iletişimdir. Bu organizasyonu düzenleyenler 

iş hayatına atıldıklarında bir adım önde olacaklardır.” dedi. Konuşmasını soru cevap şeklinde 

sonlandıran Yılmam’a plaket ve Bandırma gemisi Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir 

tarafından takdim edildi. 
 

Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir program sonunda yaptığı konuşmada kariyer 

günleri etkinliğinin önemine vurgu yaparak her yıl bu etkinliği gerçekleştiren İşletme ve 

Ekonomi Topluluğu üyelerine ‘’ 6. Kariyer Günleri’’ etkinliğine verdikleri emekten dolayı 

teşekkürlerini belirterek plaket takdiminde bulundu. 


