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Mikro Yazılım, Eğitim Alanında Üniversiteler ile
Yaptığı İşbirliklerine Hız Kesmeden Devam Ediyor.
Doğuş Üniversitesi ile Mikro Yazılım Arasında Eğitim Alanında Önemli
Bir İşbirliği Protokolü İmzalandı.

Türkiye’nin önde gelen köklü kurumsal ve ticari yazılım şirketlerinden Mikro Yazılım,
Doğuş Üniversitesi ile eğitim alanında önemli bir işbirliği protokolü imzaladı. Protokol
kapsamında Doğuş Üniversitesi ile ortak bilimsel çalışmalar yapmak, meslek içi
eğitimlerdeki güç ve birikimlerini birleştirmek ve sonuçlarını paylaşmak yer alıyor.
Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Ahmet Alkan Çelik ile Mikro
Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş’un imzaladıkları işbirliği protokolü, üniversitede
ilgili bölüm ve derslerde, öğrencilerin pratik uygulamaları yapabilmesi için “Mikro
Yazılım” programları kullanılmasını içeriyor. Türkiye’nin yenilikçi ve önde gelen
üniversitelerinden Doğuş 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
öneminin farkındayız. Mikro Yazılım, yazılım sektöründe yetişmiş ve donanımlı insan
kaynağı yaratmak amacıyla her türlü eğitim faaliyetine destek vermeye devam
edecektir.”
Mikro Yazılım; daha önce; İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Medipol
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sakarya
Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve son olarak İstinye Üniversitesi ile de
eğitim alanında işbirliği yapmıştı.
Doğuş Üniversitesi hakkında:
Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir.
Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden
aldığı güçle geleceği yetiştirmektedir.
1995'te kurulan Doğuş Eğitim Vakfı'nın başarılı çalışmaları ile Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde kabul edilen 09 Temmuz 1997 tarih ve 4281 Sayılı Kanun ile açılan Doğuş
Üniversitesi, kamu tüzel kişiliğine sahip önceliği kar amacı olmayan bir vakıf

üniversitesidir.
Hızlı bir akademik ilerleme ile yükseköğretimde kendine kısa sürede başarılı bir yer
edinen Doğuş Üniversitesi; 5 fakültede 31 lisans programı, meslek yüksekokulunda
18 ön lisans programı, 2 enstitüde 17 yüksek lisans ve 7 doktora programı ile
yükseköğretimin her kademesinde yer almaktadır.
1997' den günümüze seçkin bir akademik kadro ile kaliteli eğitim verme, donanımlı
öğrenciler yetiştirme ve bilim dünyasına nitelikli katkı yapmayı öncelik alan Doğuş
Üniversitesi, bu hedefinden ayrılmadan ilerlemektedir. Akademik kaliteye verilen
önem, Doğuş Üniversitesi hanesine yazılan başarıların sürekli artmasını, farklı
kaynaklarca yapılan tarafsız sıralamalarda Doğuş Üniversitesi'nin en iyiler arasında
yer almasını sağlamaktadır. En önemli iki örnek olarak; Web Of Science verileri ve
URAP raporları, Doğuş Üniversitesi'nin dünyanın en iyi ilk 2 bin üniversitesi arasında
yer aldığını, İstanbul'un ise en iyi ilk 3 vakıf üniversitesi (tıp fakültesiz) arasında
bulunduğu göstermektedir. Doğuş Üniversitesi'nin sadece Türkiye'de değil yurtdışında
akademik kariyerine ya da meslek yaşamına devam eden, alanında kalıcı ve öncü
işlere imza atan mezunları ise bu başarıyı taçlandıran sonuçlar olarak görülmektedir.
Öğrencilerinin yüksek donanımlı, entelektüel birikim sahibi, ülkesinde ve dünyada
yaşanan gelişmeleri izleyen ve analiz edebilen, sorunlara çözüm üretme pratiği
kazanmış, yaşadığı topluma duyarlı, sorumluluk sahibi, etik anlayışı yerleşmiş,
özgüveni gelişmiş bireyler olarak mezun olması, Doğuş Üniversitesi'nin en önemli
varlığıdır. İnsanlığa hizmet hedefiyle aydınlık bir eğitim yolunda ilerlemekle ve her
zaman önce insana yatırım yapmakla gurur duyulmaktadır.
Geleceğin gençlere gençlerin de eğitime emanet olduğunun bilinciyle, Doğuş adına
yakışır aydınlık beyinli nesiller yetiştirilmeye devam edilmektedir.

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
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