MCBÜ İŞLETME FAKÜLTESİN’DE ŞİRKET BULUŞMALARI
ETKİNLİĞİ: METAL FRİO SOLUTİONS ŞİRKETİ
(TEVFİK GÜNHAN ) (23 EKİM 2017)

ALICI ADI
Öğrencilerin sektörleri tanıma fırsatı bulduğu, firmalar ve
departmanlar hakkında fikir sahibi olduğu MCBÜ İşletme Fakültesi
Şirket Buluşmaları Etkinliklerinin kasım ayı söyleşisi, Metal Frio
Solutions COO’su ve Klimasan önceki Genel Müdürü Tevfik Günhan
ile gerçekleştirildi.
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Burak Geyikçi’nin
koordine ettiği söyleşi de, Tevfik Günhan intörn eğitimi için nasıl
işyeri bulunabileceği ve başvuruda nelere dikkat edilmesi gerektiği
konusunda öğrencilerimizle bilgi paylaşımında bulunurken, iş
yaşamında başarının sırrı, iyi bir yönetici olabilmede sahip olunması
gereken özellikler, iş başvurularında özgeçmişin daha farkındalık
sağlayıcı olması için yapılabilecekler konularında bilgiler verdi.
Söyleşinin sonunda, Günhan “Her insanın kendi doğruları,
huyları/tarzları vardır, bunlar sizlerin güçlü yönlerinizdir. Güçlü
yönlerinizi nasıl tespit etmelisiniz? Kendiniz gibi olun kendi güçlü
yönlerinizi önplana çıkartın. Zaman geçtikçe de yapabileceğiniz
şeyler kısıtlıdır. Başarı için 4 gereklilik: 1-gerçekten istemek, 2kapasite, 3-diğer insanların kabullenmesi, 4-şans. Başarı, sıra
arkadaşınızdan farklı olmak, farklı şeyler yapmak; bahane üretmeden
çok çalışmak ve bir şeyleri değiştirebilmektir. Bahane üretmek,
negatif olmak, insanlar üzerinden prim yapmaya çalışmak mutlaka
zamanı geri teper. Kabullenilmeden başarıyı elde edemezsiniz.
Özgüven şart, ancak kuru/zayıf bir özgüven anlaşıldığında işe
yaramaz aksine itici gelir. Güçlü olduğunuz yönleri ifade ederken,
özgüveninizi yüksek tutun, kendinizi iyi ifade edin. Elektronik dünyaya
ayak uydurmak mutlaka şarttır. Analiz ve değerlendirme için çok iyi
excell, kendinizi iyi ifade edip sunum hazırlamanız için çok iyi
powerpoint ve yazışmalar için word kullanmayı öğrenmek artık iş
hayatının alfabesidir. Mutlaka hepsini diğer arkadaşlarınızdan iyi
kullanabildiğinizden emin olun. Vakit
nakittir, vaktinizi boş
geçirmeyin, mutlaka sizlere değer verecek konulara odaklanın.”
dedi.
Etkinlik sonrasında Dekan Prof. Dr. Ramazan Gökbunar,
Ekonomi ve İşletme Kulübü Danışmanı Araş. Gör. Enis Yakut,
Ekonomi ve İşletme Öğrenci Kulübü Başkanı Ali Sevilgen tarafından
Tevfik Günhan’a hediyeler takdim edildi.
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