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Balıkesir Üniversitesi’nin Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak 2014 yılında “Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi İşletme ve Ekonomi Kulübü” adıyla kurulmuştur.

2015 yılında kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile birlikte tüm faaliyetlerimize üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. 

Üniversite olmanın ayrıcalıklarından tam anlamıyla yararlanabilmek adına ve üniversite yönetimin aldığı karar doğrultusunda yapımız öğrenci 

kulübünden, öğrenci topluluğu olarak değişmiştir. 

 

İşletme ve Ekonomi Topluluğu olarak, kurulduğu günden bu yana öğrencileri bilgilendirme, iş olanakları sağlama, onlara takım ve liderlik 

içgüdüleri kazandırma yolunda büyük adımlar atmıştır. 

 

Düzenlediği konferanslar, etkinlikler, şirket gezileri, zirveler ve yarattığı projeler ile öğrencilerin iş hayatını daha yakından tanımasına 

olanak sağlamış, aynı zamanda şirketlerin gelecek neslin ihtiyaçlarını, isteklerini öğrenmelerine aracı olmuş ve yarının üst düzey 

yöneticilerine yaratıcılıklarını serbest bir ortamda açığa çıkarma fırsatı sunup, pratik yapma, deneyim kazanma imkânı sağlamayı amacı ile 

faaliyetlerine devam etmektedir. 

 

Hedefleri büyük bir topluluk olarak geleceğin üst düzey yöneticilerine ve girişimcilerine yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak fırsatı sunmak, 

kişilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve onlara pratik yapıp deneyim kazanacakları olanaklar sağlamak topluluğumuzun temel 

prensipleri arasında yer almaktadır. 

 



 

 

 

 

 

Ekonomideki, iş dünyasındaki ve güncel hayattaki gelişmeleri takip ederek kazandığı birikimi İşletme 

ilimine, İşletme bölümüne ve İşletmecilik mesleğine katkıda bulunmayı kendine amaç edinmiştir. 

Öncelikle topluluk üyeleri ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri olmak üzere; işletme 

bölümü ile ilgilenen tüm öğrencilere; Girişimci ve yenilikçi ruhuyla çizgisini koruyarak, İşletme bilimi ve 

mesleğiyle ilgili en iyi eğitim, seminer ve mesleki bilgilendirme etkinlikleri aracılığıyla faydalı olarak 

alanının en iyi öğrenci topluluğu olarak en önde yürümeye devam etmek. 
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İşletme ve Ekonomi Topluluğu olarak bu sene 6.’sını 

düzenlediğimiz Kariyer Günleri’mizin amacı gelişen ve değişen 

özel sektör koşullarını, çalışan performansları verimlilikleri ve 

hem kendilerine hem de bağlı bulundukları kurum çıkarları 

doğrultusunda değerlerin oluşturulması konularının yanında 

sektörlerin aradığı kriterler ve bu kriterleri bizler üniversite 

öğrencileri konumundayken kendimizi hazırlamamız gereken 

durumları bu ve bunun gibi düzenlediğimiz etkinliklerle üst 

düzey şirket yöneticileri ile bir araya gelerek öğrencilere 

aktardığı bu etkinliğimizde büyük ilgi ve katılımla ekip olarak 

gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

Tek hedefimiz sadece derslerimizle yetinmeyip özel 

sektörde aranan tüm nitelikleri kendimize katmaktır. Bu 

anlamda takım çalışması, proje yönetimi, zamanı 

yönetebilme, motivasyonumuzu yüksek tutarak 

gönüllülük esasına dayalı gerçekleştirdiğimiz bu 

çalışmaları yaparken kendimize kattığımız bilgi birikim 

ve tecrübeleri gelecek arkadaşlarımıza aktararak 

sürdürülebilir bir topluluk olmak hedeflerimiz 

arasındadır. 

 



 



 

İşletme ve Ekonomi Topluluğu olarak beşincisini düzenlediğimiz Kariyer Günleri etkinliğinin amacı iş adamları 

ve başarılı girişimcilerle öğrencileri bir araya getirmek. Bu birlikteliği öğrencilerin hedefleri ve hayalleri için 

kendi gelişimleri konusunda bir adım olarak görüyoruz. Bu doğrultu da her geçen sene kulübümüze ve 

gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize yenilik katarak, geliştirerek ve üzerine koyarak devam ediyoruz.   

Beşincisini düzenlediğimiz Kariyer Günleri’ne okulumuzdan büyük bir katılım sağlanarak verimli bir etkinlik 

gerçekleştirdik. Gerek gelen iş adamlarımız gerekse başarılı girişimcilerimizin öğrencilerle etkili bir şekilde 

bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmasıyla bu sene daha çok çalışarak Kariyer Günleri etkinliğimizi bir adım 

daha geliştirerek gerçekleştirme çabası içerisindeyiz.   

Geçen sene Kariyer Günleri’ne katılım oranımızı analiz ettiğimizde etkinliğimizi gerçekleştirdiğimiz konferans 

salonumuz tam anlamıyla doldu. Bu sene ve gelecek senelerde daha iyi işler yaparak ve kendimizi geliştirerek 

üniversitemiz öğrencilerine kariyer olanaklarını sağlayacağız.  

 



 



 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu ve İşletme 

ve Ekonomi Topluluğu ortaklığıyla düzenlediğimiz 4. Kariyer Günleri’nde iş 

dünyasının önde gelen profesyonelleri öğrenciler ile bir araya getirdik. 



 



 



 



 

28 Kasım’da gerçekleştireceğimiz Marka & Pazarlama Zirvesi etkinliğimiz, 

geleceğini pazarlama departmanında düşünen ve şimdiden yön vermek isteyen öğrencilerin iş dünyasının 

farklılaşan bu pazarlama stratejilerini güncel şirket yöneticileri ve pazarlama danışmanlarıyla bir araya getirerek 

dijitalleşen pazarlama durumlarını ve bu durumlar dahilinde marka oluşturma,oluşturulan bu markayı gelişen 

pazarlama trendleri ile bağdaştıran bu etkinlik konularının yanı sıra bu alanları üniversite yıllarından keşfedip bu 

alanlarda ilerlemek isteyen öğrencilerin gerçekleştirecek olduğumuz etkinliğimiz ile kendini geliştirmesini 

hedefler. 

Etkinliğimize bu alanlarda uzman 7 konuşmacı katılarak tecrübelerini ve deneyimlerini bizlerle paylaşmaktadır. 

Aynı zamanda bu etkinliğimizi fırsata çevirerek gelen konuşmacılarımızdan öğrencilerin kendi kariyer basamakları 

ile ilgili sorularının rahatlıkla cevabını bulabileceği bir ortamı öğrencilere sunmaktadır. 



 

 

 

 

Topluluğumuz tarafından, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve 

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul’un da katılımı ile “Ekonomi Zirvesi” 

düzenlendi.

Ekonomi Zirvesi Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Rüştü Bozkurt, Bupiliç Genel Müdürü Onur Özkul, Kocaman 

Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman ve Banvit Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Ahmet 

Hazım Topçuoğlu’nun katıldığı panel ile devam etti. 

Panelin moderatörlüğünü yapan Rüştü Bozkurt panelistlere “Ticaretin sırrı mı vardır, ticarette maliyet mi 

önemlidir?”, “Gelecekte para yerine bir şey konulur mu?”, “Döviz değerindeki değişiklikler Türkiye’de ne gibi 

durumlar yaratıyor?” ve “Öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?” şeklinde sorular yöneltti. Panelistlerin bu sorulara 

cevap vererek öğrenciler için son derece yararlı bilgilerin paylaşıldığı ve öğrencilerimiz tarafından büyük bir ilgiyle 

takip edilen panelin sonunda Rektörümüz katılımcılara teşekkür plaketi ve hediye takdiminde bulundu.

 



 

 

 

İnsan Kaynakları Eğitim Direktörü Hakan Selahi, insan kaynakları için işe alımda temel faktörlerin neler 

oluğuna dair sunum gerçekleştirdi. Hangi işi yapıyorsanız en iyisini yapın diyen Selahi, doğru iletişimin 

önemine vurgu yaptı. Selahi, “Doğru iletişim çok önemlidir. Çok iyi biliyor olabilirsiniz ama iyi bir 

iletişime sahip değilseniz bunun bir önemi kalmıyor. İletişim her şeydir. İş hayatında rakamlar ile 

konuşun ve konuşmalarınızı paraya, kazanca dayandırın ki konuşmanız dikkat çeksin. En önemlisi ise 

network’e önem verin” dedi. 

Faveo Danışmanlık Genel Müdürü Barış Gül, Mauri Maya İnsan Kaynakları Müdürü Güzin Taşkın Karaman, 

Best Transformer İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Orhan Sönmez, Cargill Gıda A.Ş. Çalışan Deneyimi 

Müdürü Serdar Özgenlik katıldı. 

Bu panelin iş dünyasının temsilcileri ile öğrencilerin bir araya geldiği zirve Rektörümüz tarafından 

katılımcılara teşekkür plaketi ve hediyelerinin takdim etmesi ile sona erdi. 

 



 

Yahya Kemal GENÇER 

11.03.1954 tarihinde doğdu. İlkokulu Bandırma'da, ortaokulu İstanbul Haydarpaşa Lisesi orta kısmında, 

liseyi Kabataş Erkek Lisesinde okudu ve 1971 yılında mezun oldu. O yıl Kuzey Atlantik Antlaşması 

Derneğinin liselerarası kompozisyon yarışmasını kazanarak Nato'nun davetlisi olarak 3 ay süre ile 

Belçika'ya davet edildi. Aynı yıl sonunda Federal Almanya'ya geçerek Goethe Enstitüsünde Almanca 

kurslarına başladı. 1973 yılı Nisan döneminde Berlin Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesine kaydoldu. Ön 

diploma (Mühendislik) sınavlarına kadar tahsiline devam ederek, daha sonra Aşağı Saksonya'da Clausthal 

Teknik Üniversitesine nakil yaparak 1980 yılında mezun oldu. Aynı Üniversitenin “Cevher Hazırlama 

Fakültesi Kimyasal Metodlar ve Flâtasyon” Kürsüsünde Türkiye Fosfatlarının flotasyon yolu ile 

zenginleştirilmesi konulu ihtisas tezini verdi. 

Halen Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'deki Yönetim Kurulu Başkan'lığı, Murahhas Üye'lik ve Genel 

Müdür'lük görevlerinin yanı sıra, BAGASAN Bagfaş Ambalaj Sanayii A.Ş. ile BADETAŞ BandırmaDeniz 

Taşımacılığı A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Üye'sidir. 



 

Erbakan MALKOÇ 
 

Ardahan’ın Dengeli Köyü’nde doğmuş Erbakan Malkoç. 

11 çocuklu çiftçi bir ailenin ferdi. İlkokul ikinci sınıftan dörde geçmiş ancak maddi imkânsızlıktan 

okuyamamış. Eksi 40 derecede tezek yakıp ısındıkları, camı çerçevesi olmayan bir okulda okumuş. 

Dünyada sayılı iş adamlarına, sanatçılara ve sporculara helikopter, yat ve otomobil tasarlayan 

Erbakan Malkoç Avrupa’nın en iyi otomobil tasaramcısı ödülünü almıştır.  

Ülkemizi dünyaya tanıtan ve bu sektörde en iyi şekilde temsil eden Erbakan Malkoç 9 yaşında 

çırak olarak bir otomobil tamirhanesinde çalışmaya başlamış ancak sıfır bir arabayı matkap ile 

çizdiği için kovulduğunu o dönemleri ise hiç unutmadığını belirtmiştir. 

Günümüzde Yüzde yüz yerli bir Türk markası olan Dizayn Vip’in kurucusu ve Yönetim Kurulu 

Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

 



 

M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU 

Aslen Kayserili olan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, liseyi Ankara TED Koleji’nde bitirdikten sonra, lisans öğrenimini Ankara Gazi 

Üniversitesi İktisat ve İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına aile şirketinde başlayan Hisarcıklıoğlu, 

günümüzde yapı malzemeleri, inşaat, ihracat-ithalat, yatırımlar, arazi ıslahı, gıda ve otomotiv sektörü gibi alanlarda 

faaliyet gösteren Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. 

1992 yılında Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliğine seçilen Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsayı ve 1,5 milyon üyeyi 

kapsayan, Türkiye’nin en büyük iş kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’da bir yıl süren Başkan 

Yardımcılığı görevinin ardından, 2001 yılında yapılan seçimlerde Başkan olarak göreve gelmiş ve 2002, 2005, 2009 ve 

2013 yıllarında yeniden TOBB Başkanı seçilmiştir. 



 

 

  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Balıkesir Genç Girişimciler Kurulu 

ortaklığı “Paramı Yönetebiliyorum” konferansını düzenledik.  

TC. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP), 

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Visa Europe Türkiye ve üye 

bankaların destek verdiği konferansta Ahmet İhsan Demirci para yönetimiyle 

ilgili öğrencilere sunum yaptı. Harcama yapılmadan önce düşünülmesi 

gerektiğini belirten Demirci; “Bir harcamadan önce 10 saniye düşünmemiz 

gerekiyor. Yapacağımız harcama ihtiyaç mı yoksa, istek mi diye kendimize 

sormalıyız. Böylece ihtiyacımız olmadan alışveriş yapmanın önüne 

geçebiliriz. Aynı şekilde borçlanırken de ihtiyaç için mi diye düşünmemiz 

gerekiyor. Zira sağlıklı bir borçlanma yapılabilmesi için borcun gelirimizin 

yüzde 25’i oranında olması gerekiyor.” dedi.  

Para yönetimi konusunda öğrencilere taktikler veren Demirci’nin sunumuna 

öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. 



 

 

Ataman Özbay’ın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz “Girişimcilik ve Başarı 

Hikayesi” konulu seminerimizde Ataman Bey’in bizlere yedi yaşında geçirdiği 

kaza ile başlayan eşi ile tanışıp girişimci ruhuyla ıslak mendil sektörüne girip 

başarıyı yakalaması ile devam eden başarısının hikayesini aktardı.  

Kimi zaman tebessüm ettirdi ve kimi zaman ise hüzünlendirdi. Bizlerle 

böylesine güzel ve başarı dolu bir hayat hikayesini paylaştığı ve bizlere bu 

yolda ışık tuttuğu için kendisine teşekkür ederiz. 



 



 

Topluluğumuz ile rotayı Vestel City’ye çevirdik. 

Vestel City, yaklaşık 16 bin çalışanı, Türkiye çapına yayılmış 

1250 satış noktası, 350 yetkili servis ve 13 merkez servisiyle 

faaliyetlerini sürdürdüğünü, Türkiye’de, Türk mühendisleri 

tarafından tasarlanan ve geliştirilen ilk akıllı telefon, ilk 4K HD 

Kavisli TV, rekor seviyede tasarruf sağlayan teknolojileri ile 

topluluğumuz tarafından fazlasıyla dikkat çekti.  



 

Daha önce düzenlediğimiz Coca-Cola(İzmir) gezimizin ikincisini, 

yeni dönemimizde, yeni takım arkadaşlarımızla birlikte 

şişeleme, dolum, ambalaj vb. bölümlerini inceledik. 

 



 

Arama Motoru Optimizasyonu, Sosyal Medya, Online Araştırma 

ve İnternet Reklamcılığı konusunda uzman internet ajansı olan 

Webtures şirketini, CEO’su Kaan Gülten ile birlikte gezdik.  

Dijital Pazarlama alanında öncülük eden Webtures hakkında 

merak ettiklerimizi öğrendiğimiz bir geziydi. 



 

Şirket dizaynını çalışanını önemseyecek bir şekilde düzenleyen 

sahibinden.com, kurum kültürlerini, çalışma ortamlarını, 

satıcıdan alıcıya olan tüm işlemlerini ve merak ettiklerimizi 

öğrendiğimiz şirket gezimizi topluluğumuzla buluşturduk. 



 

 

1999'dan bu yana Türkiye’nin ilk İK sitesi ve en büyük insan 

kaynakları platformu olan Kariyer.net ile Türkiye’nin en büyük 

elektronik ticaret ve ilan platformu olma özelliğini taşıyan 

ülkemizde e-ticaretin temsilcisi olan Sahibinden.com 

şirketlerine gezi düzenledik. 



 



 

Kocaeli Gölcük’te bulunan Koç Holding ve Ford Motor 

Company’nin ortak iştiraki olan Ford Otosan Şirket Gezimizi 

15.05.2017 tarihinde gerçekleştirdik. Transit, Tourneo Custom 

ve diğer hafif ticari modellerin üretildiği fabrikada üretim 

sürecini yakından görme fırsatımız oldu. Fabrikanın kapasitesi, 

yüksek üretim gücü ile üretim hatlarında gördüğümüz son 

teknoloji robotlar, teknolojinin hayatımızdaki önemini bir kez 

daha anlamamıza neden oldu. 



 

İşletme ve Ekonomi Topluluğu Üyeleri ve üniversitemiz öğrencilerinin katıldığı gezide İzmir 

Kemalpaşa’da bulunan Coca-Cola İçecek Fabrikası ziyaret edildi. 

İlk olarak fabrikada yetkili bir mühendis tarafından şirketin tarihi, kurumsal kültürü ve genel 

hatlarıyla üretim aşamaları gibi konularla ilgili sunum yapıldı. Ardından fabrika turu 

gerçekleşti, üretim aşamaları yakından gözlemlendi. 

Gezi kapsamında içecek sektörünün marka olarak önde gelen Coca-Cola fabrikasının üretimde 

kullandığı otomasyon sistemleriyle öğrencilere modern bir üretimi yakından görme fırsatını 

sunmuş oldu. 

Dolum tesisinde saatte 30 ila 40 bin şişe dolum yapabilen makinaları yakından görme fırsatımız 

oldu.

 



 

İşletme ve Ekonomi Topluluğu Üyeleri ile birlikte Bandırma’da 

bulunan Kurtsan Medikal ziyaret edildi. 

Bizi kapıda karşılayan Fabrika Müdürü Kurtuluş Bey, şirketin tarihi, 

kurumsal kültürü ve genel hatlarıyla üretim aşamaları hakkında 

bizleri bilgilendirdi. Öğle yemeğinin ardından fabrika turu 

gerçekleşti. 

Üretim aşamaları yüksek güvenlik gerektiren nedenlerden dolayı 

kontrollü bir şekilde gözlemlendi 



 

 

21.12.2015 Tarihinde Bandırma Eti Maden İşletmeleri’ne gezimizi 

gerçekleştirdik. 

Gezimiz şirket tanıtımı sunumu ve çevre tanıtım sunumları ile başladı.  

Sonrasında soru cevap yaparak Eti Maden İşletmeleri hakkında detaylı bilgi aldık. 

Çok sıkı bir çevre politikası yürüten Eti Maden İşletmeleri zararı en aza 

indirmeye çalışarak gerçekten takdire şayan bir tutum sergilediğini gördük. 

Sunumdan sonra üretim bölümlerini kısım, kısım gezerek Bor Maden’inin 

işlenişini inceledik. Bor Madenini kullanarak gübre ve deterjan yapımını gördük. 

Kapasitesinin fazla üretimin ise yüksek düzeyde tutulduğu fabrikada kontrol 

merkezindeki bilgisayarlar ile yapılan her aşama adım adım izlenerek gerekli 

birimlere geri bildirim yapılarak tam zamanlı analiz imkanı sağlıyor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1968 yılından beri faaliyet gösteren Banvit A.Ş., çalışanlarıyla bir “aile” 

kimliği içerisinde bütünleşerek, geleceğe yine çalışanları, iş ortakları, 

müşteri ve tüketicileriyle birlikte yürümeyi ilke edinmiş, tam entegre 

üretim sistemlerine sahip, sosyal sorumluluklarını yerine getiren, çevreye 

ve insan sağlığına duyarlı, öncü bir gıda kuruluş olduğunu gördük. 



 

 

 

 

 

 

  

Her Cumartesi Günleri gündemde 

oluşan 

Teknoloji, Uzay Bilimi, Yapay Zeka, 

Pazarlama, İnsan Kaynakları vb. 

konularda  

yaşanan gelişmeler üzerinde farklı 

fikirlerimizle karşılaştırarak sohbet 

havasında tartıştığımız 

toplantılarımızdır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Banvit ile birlikte yürüttüğümüz 

ortak proje için 

Banvit Pazarlama Direktörü 

Ahmet Hazım Topçuoğlu ve 

Banvit Satın Alma Direktörü Bekir 

Özkir ile düzenli şekilde 

topluluğumuzu bir araya 

getirdiğimiz toplantılarımızdır. 

BANVİT CASE STUDY 



 

  

Tema Vakfı işbirliği ile beraber 

etkinliklerimize katılan 

konuşmacılarımıza  isimlerine özel bir 

fidan dikimi plaketi vererek doğaya bir 

fidan armağan ediyoruz. 
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