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Mikro Yazılım ile İstinye Üniversitesi Eğitim Alanında
İş Birliği Protokolü İmzaladı.
Mikro Yazılım, eğitim kurumları ile yaptığı iş birliklerine
İstinye Üniversitesi ile devam ediyor.
Türkiye’nin önde gelen köklü kurumsal ve ticari yazılım şirketlerinden Mikro Yazılım,
İstinye Üniversitesi ile ortak bilimsel çalışmalar yapmak, meslek içi eğitimlerdeki güç
ve birikimlerini birleştirmek ve sonuçlarını paylaşmak konularında bir iş birliği
protokolü imzaladı.
İstinye Üniversitesi Rektörü Melih BULU Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan TOMUŞ
tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; İstinye Üniversitesi’nde ilgili
bölüm ve derslerde ticari yazılım olarak “Mikro Yazılım” programları kullanılacak.
Öğrenci odaklı eğitim anlayışını üniversitenin tüm süreçlerinde uygulayan İstinye
Üniversitesi’nde, Mikro Yazılım tarafından “eğiticinin eğitimi” ve “yerinde eğitim”
programları düzenlenecek. 2018-2019 eğitim yılı sonunda başarılı öğrenciler Mikro
Yazılım resmi sertifikası almaya hak kazanarak, kariyer hedeflerine katkı
sağlayabilecekler.
Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan TOMUŞ; konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada
şunları söyledi: “Teknoloji ve Yazılım sektörleri Türkiye ekonomisinin gelişmesinde ve
kalkınmasında giderek artan önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, yazılım
sektörünün yenilikçi ve öncü firmalarından biri olarak yetişmiş insan kaynağının da
öneminin farkındayız. Mikro Yazılım, yazılım sektöründe yetişmiş ve donanımlı insan
kaynağı yaratmak amacıyla her türlü eğitim faaliyetine destek vermeye devam
edecektir.”
Mikro Yazılım; 2017-2018 eğitim döneminde; İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın
Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Süleyman Demirel
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile eğitim
alanında iş birliği yapmıştı.
Mikro Yazılım hakkında
Türkiye’nin ilk ve öncü kurumsal-ticari iş yazılımları üreticilerinden biri olarak 1988
yılında kurulmuş olan Mikro Yazılım, şirketlerin, işlerini en üst düzeyde yönetecek ve
verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte yazılımlar geliştirir. Geliştirilen kapsamlı ve
fonksiyonel yazılımlar, şirket varlıklarının en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı
hedefler. Mikro Yazılım’da üretilen yazılımlar bugüne kadar; otomotivden dağıtıma,
inşaattan üretim ve perakendeye kadar her sektördeki iş yapış biçimlerini önemli
ölçüde değiştirmiştir. 30 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde bugün Mikro
Yazılım, geniş bayi ağını da kapsayan toplam 300’den fazla iş ortağına sahip büyük
bir ekosistemdir. Türkiye’nin her noktasında, müşterilerine kesintisiz destek veren
Mikro Yazılım, ürün ve hizmetlerini Türkiye’de ve Türkiye sınırlarının ötesinde 100

bin’i aşkın işletmeyle buluşturmayı başarmıştır. Mikro Yazılım’ın bilgi birikimi,
mühendislik çözümleri ve dinamik yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı ile birleşerek,
müşteri memnuniyetini %90 gibi önemli bir orana ulaştırmıştır. 2017 tarihi itibarıyla
Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi şirketi Turkven ve Earlybird Venture Capital,
Mikro Yazılım’ın yatırımcısı olmuştur. Daha fazla bilgi için: www.mikro.com.tr
İstinye Üniversitesi hakkında
İstinye Üniversitesi, "Liv Hospital”, “Medical Park " ve "VM Medical Park" olmak üzere
üç ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan MLPCare Grubu’nun 25 yıllık
bilgi ve birikiminin devamı olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2015 yılında
kurulmuştur.Eğitim sistemini ve akademik kadrolarını toplumun günümüzdeki ve
gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlayan İstinye Üniversitesi’nin
amacı; toplumun sürdürülebilir gelişiminde sorumluluk ve görev alacak, öğrenme
süreci ile kişisel gelişimini hayat boyu devam ettirebilen nesiller yetiştirmektir.
Bu amaçla 2016-2017 akademik yılında İstanbul Topkapı Yerleşkesi’nde; “Tıp
Fakültesi”, “Sağlık Bilimleri Fakültesi” ve “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu”
altında 11 ayrı programa öğrenci kabul edecek olan İstinye Üniversitesi, sağlık
alanında tam donanımlı bir araştırma hastanesi olarak eğitim verecektir.
Türkiye’de 27 hastanede iki bin doktor ve 14 bin çalışan ile sağlık sektöründe hizmet
veren MLPCare Grubu’nun istihdam olanakları, İstinye Üniversitesi’nin en büyük
ayrıcalıklarından biridir. Dolayısıyla öğrenciler, eğitimlerine devam ederken staj ve
yarı zamanlı iş bulma, mezuniyet sonrasında ise Türkiye'nin en büyük özel sağlık
grubunda çalışma olanağına sahip olacaktır.

Daha ayrıntılı bilgi için:
Gözde OK
Mikro Yazılım Kurumsal İletişim ve Marka İletişimi Grup Müdürü
GSM: 0532. 430 08 35

