3. KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİĞİ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve İŞKUR işbirliğinde "3. Kariyer Günleri" etkinliği
düzenlendi. Vali Ahmet Hamdi Nayir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Salonu'ndaki etkinlikte, kariyer günlerini, nazariyatın fiiliyata
dönüşmeye başladığı, sanalın gerçekle buluşmaya başladığı, öğrenim sürelerinin sonuna
doğru öğrencilere yol gösterecek, hayat çizgilerini belirleyecek faaliyetlerin bir halkası
olduğu için önemsediklerini kaydetti.
Herkesin sevdiği ve başarılı olacağını düşündüğü işte çalışmasını arzu ettiklerini ifade eden
Vali Nayir, şöyle konuştu:
"Bizler vermiş olduğumuz eğitim sistemimizle nazari bilgileri veriyoruz ama hayattaki
rolünüz birçok şeyde belirleyici olmuyor. Kariyer günlerinde bir araya geldiğiniz,
tecrübelerini paylaştığınız kişiler çok önemli bir rolü üstleniyorlar. Sizlere hayat çizgisinde bir
örnek ve önder oluyorlar. Bu çalışmalarla belki hayatınız şekil alıyor, bundan sonra
yapacağınız, kendinizi mutlu hissedeceğiniz veya arzu etmeyiz ama mutsuz hissedeceğiniz bir
işle karşılaşmış oluyorsunuz. Buraya gelirken önemli şeyleri başararak, sınavlardan ve
sıkıntıları aşarak geldiniz. Ama bu eğitim sonucunda temennimiz o ki, herkes en iyi
başarabileceği, en zevkle çalışacağı, çalıştığında yorulmayacağı işlerle karşılaşsın. O açıdan
bu kariyer günlerini önemli buluyoruz."
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginliklerinin
bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bizi diğer ülkelerden ayıran en önemli özelliğimiz yer üstü zenginliğimiz o da genç ve
dinamik nüfusumuz. Bu anlamda düşündüğümüz zaman gerçek zengin aslında yer üstü
kaynakları zengin olanlar bizleriz. Türkiye Cumhuriyeti istikbal noktasında genç nüfusa sahip
olduğu için önü açık bir ülke durumunda. Pekala sadece nüfus buna yeterli mi?, hayır. Bu
nüfusun nitelikli, eğitimli ve en iyilerini yetiştiriyor olması lazım. Hangi meslek mensubu
olursak olalım, hangi alanda eğitim alıyorsak alalım, kendi alanımızın en iyisi olmak için
gayret sarf etmemiz lazım. Buna biz aslında medeniyetimizde ihsan sahibi olmak diyoruz.
Yani yaptığı işi en güzel şekliyle yapana 'ihsan' denir. Bu noktada bizde hangi alanda
çalışıyorsak en iyisi olursak bu noktada, zenginlik olarak görmüş olduğumuz genç nüfusu
hakikaten zenginleştirilmiş ve geleceğe Türkiye'ye daha iyi hazırlamış oluruz."
Belediye Başkanı Selim Yağcı ise kariyerin hayatta merdiven basamaklarını belirgin bir
ölçüde tırmanma anlamına geldiğini, konum ve durum belirleme anlamına geldiğini ifade etti.
Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ın konuşmasının ardından Vali Nayir
ve beraberindekiler, sanayi kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve ziraat odaları
tarafından hazırlan stantları gezerek, ilgililerden bilgi aldı.
Haberin Linki:
http://www.basin11.com/universite/3-kariyer-gunleri-etkinligi-h4674.html

