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imzalanan protokotle, 2013 2014 egitim iigretim yrfindan itibaren MU igletme
FakUltesi ii!rencileri, "Sabancr lgletmecilik Seminerleri" dersini segmeli olarak
alabilecek Dersi bagarryla tamamlayan belirli sayda tigrenciye Sabancr Toplulu$u
biinyesinde siizlegmeli olarak ig hakkl da tanrnacak
Marmara Universitesi (MU) ile Sabancr Holding arastnda yaprlan igbirligi
kapsamtnda, 2013-2014 egitinrogretim ytltndan itibaren MU lgletme
Faktiltesi ogrencileri, "Sabanct lgletmecilik Seminerleri" dersini segmeli
olarak alabilecek.
MU ve Sabancr Holding'in ortak

yazl agrklamasrna g6re, igbirli$inin ilk

adrmr, MU Haydarpaga Kampijsij'nde dUzenlenen, Rekt6r Prof. Dr.ZaIer
GUl, Sabancr Flolding lnsan Kaynaklarr Grup Bagkanr Neriman Ulsever,
MU igletme Fakiiltesi Dekanr Prof. Dr. A. Ercan Gegezve Sabanct
Flolding Kurumsal lletigim Direktririi Suat Oryaprak'tn kattldtgt imza
tdreniyle attldt.

lmzalanan protokolle, 2013-2014 egitinrdgretim yrhndan itibaren
60renciler, "sabanct lgletmecilik Semlnerleri" dersini alacak. Kredili
dersle, MU lgletme Fakilltesi d6rdUncU srntf o$rencileri belirli bir mUfredat
kapsamtnda Sabanct Toplulu$u'nun 0st y6neticileriyle bir araya gelecek
ve onlarrn egitmenliginde profesyonel ig dUnyastna ilk adtmlartnt atacak.
Yeni elitim ogretim yrlrnda baglayacak ve Ogrencilerin kredili olarak
segebilecegi ders kapsamtnd a, pazarlamadan finansa, insan
kaynaklarrndan kurumsal iletigime kadar birgok konu bagltQtnda dersler
verilecek.
Bahar doneminde baglayacak "sabanct lgletmecilik Seminerleri"ni
bagarryla tamamlayan belirli sayrda 69renciye, Sabanct Toplulugu
bijnyesinde s6/egmeli olarak i9 hakkr da tanlnacak.
Prof. Dr. Zzler Gi,l, igbirligini 96yle degerlendirdi

:

"Birgok konuda oncU olan Universitemiz, bir alanda daha ilki
gergeklegtiriyor. Bununla gurur duyuyorum TUrkiye'nin gtjglU
markalarrndan Sabanct ile lgletme FakUltemiz arasrndaki bu ortaklaga
9alr9ma, Universite-sanayi igbirli$inin en bagartlt 6rnegi olmaya aday.
Ogrencilerimiln genig bir viryona sahip olmalart, yeni imkanlar
ile
yakalamalarr, teori
uygulamayr bir arada g6rebilmeleri adtna gok onemli bir frrsat oluguyor. Bu
sayede 6!rencilerimiz, meann olduktan sonra profesyonel hayata gegerken kendilerini daha gUvende
hissedecekler ku9kusuz... Yenilikgi ve geligimci yaklagrmlartndan 6tUrU bu birlikteligin olugmastnt
saglayan her iki tarafa da tegekkUr ediyorum."
sabancr l-lolding insan Kaynaklart Grup Bagkant l\lerinnn ulsever de bu kapsamda bir
protokolUn TUrkiye'de ilk kezgergeklegtirildigini belirterek, "Orneklerine yurt dlglnda slkqa rastladErmz
bu modeli TUrkiye'de de Sabancr markasr 6nculUOUnde uyguluyor olmaktan bUyUk bir mutluluk
duyuyoruz lnanryorum ki bundan sonra da profesyonel ig dUnyastndan birgok girket bu modeli devam
gekilde
ettirir ve dgrencilerimil profesyonel d0nyayla bir araya getirir ve onlart i9 hayatlna en iyi
hazrlar t2' ifadelerini kulland

t.

ile pratikle
Ulsever, amaglarrnr, "Teorik donanrma sahip genglerimil, Sabanct igletmecilik Seminerleri
onlartn
kapsamtnda
ders
edecek
devam
baglr$rnda
de bulugturmak; bir d6nem boyunca birgok konu

profesyonelhayatal-0ondebaglamalarrnlsa$lamak'.geklindeagtkladt.
wwv.sondakika.cony'haber/haber-marrnara-unirersitesi-sabanci-holding-isbirlig
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Marmara Universitesi ltUU; ite Sabancr Holding arasrnda yaprlan igbirligi
kapsamrnda,2Ol3-2014 elitim-iigretim yhndan itibaren MU igletme Faktiltesi
ii$rencileri, "sabancr i9letmecilik Seminerleri" dersini segmeli olarak

etti

Adapazarr Belediye Bagkant

alabilecek.

serbest
Netanyahu'dan lsrail heyetine

MU ve Sabancr Holding'in ortak yazrltagtklamastna gore, igbirliQinin ilk adrmr, MU

"salonu terk edin" talirnatt

Haydarpaga KampUsU'nde dUzenlenen, Rektdr Prof. Dr. Zafer GUl, Sabanct

Qok

sayda rnasaj salonuna

Holding insan Kaynaklart Grup Bagkant Neriman Ulsever, MU igletme Fakirltesi

operasyon

Dekanr Prof. Dr. A Ercan Gegezve Sabanct Holding Kurumsal itetigim DirektorU

lVlarmaris'te orrnan yangrnt: 3

Suat 046prak'tn katrldlgr imza toreniyle atlldl. imzalanan protokolle, 2013'2014

gdzaltr

egitim-6gretim yltndan itibaren o!renciler, "Sabanct lgletmeciIik Seminerleri"
dersini alacak. Kredili dersle, MU igletme FakUltesi ddrdUncu srnrf 69rencileri
belirli bir mufredat kapsamrnda Sabancr Toplulu$u'nun Ust yoneticileriyle bir araya
gelecek le onlarrn egitmenliginde profesyonel ig dijnyastna ilk adtmlartnt atacak.
Yeni egitim ogretim yllnda baglayacak ve O$rencilerin kredili olarak segebilecegi

ders kapsam nda, pazarlamadan finansa, insan kaynaklartndan kurumsal
iletigime kadar birqok konu baglrgrnda dersler wrilecek. Bahar dOneminde
baglayacak "sabancr 19letmecilik Seminerleri"ni bagarryla tamamlayan belirli

sayda ogrenciye, Sabancr Toplulugu bi.jnyesinde so/egmeli olarak ig hakkt da
tanrnacak. Prof. Dr. Zafer Gtil, igbirligini

g6/e degerlendirdi: "Birgok konuda oncu

olan Universitemiz, bir alanda daha ilki gergeklegtiriyor. Bununla gurur duyuyorum. TUrkiye'nin guqlU markalartndan Sabanct
ile igletme Fakirltemizarasrndaki bu ortaklaga 9al19ma, Universite-sanal igbirliginin en bagartltornegi olmaya aday'
gorebilmeleri
O$rencilerimiZn genig bir Mryr:na sahip olmalarr, yeni imkanlar yakalamalarr, teori ile uygulamay bir arada
gegerken
adrna gok onemli birfrrsatoluguyor. Bu sayede 6$rencilerimilmez-tn olduktan sonra profesyonel hayata
kendilerini daha gurende hissedecekler ku9kusuz... Yenilikgi re geligimci yaklagrmlarrndan oturu bu birlikteli9in
Baqkant Neriman
olugmasrnr saglayan her iki tarafa da tegekktir ediyorum." sabancr Holding insan Kaynaklarr Grup
"orneklerine ylrt dtgrnda stkga
Ulsever de bu kapsamda bir protokolun TUrkiye'de ilk kezgergeklegtirildi$ini belirterek,
biiyuk bir mutluluk duylyoruz
rastladrgrmrzbu modeli Turkiye'de de sabancr markasr onctjlugunde uyguluyor olmaktan
haber.starg azete.cony'eg itiny'rnarnnra-unirersitesisabanci-holding-isbirlig
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inantyorum ki bundan sonra da profesyonel ig diinyEsrndan birgok girket bu modeli devam ettirir ve 60rencileflmizi
profesyonel dUnlayabirara)€getirirveonlaflighayatrnaeniyi gekilde haztla Z'iladeleini kullandt. Ulsever, amagtarrnr,
"Teorik donantma sahip genglerimil, Sabancr igletmecilik Seminerleri ile pratikle de bulugturmaki bir donem boyunca
birgok konu ba$lt0tnda
Seklinde agrklad

de

m edecekders kapsam rnda onlafln profesyonel hayata 1-O dnde baglam alafln

Is

aglam ak"

r.
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ahbilecek. Derste bagart olan bell sayrda tidrenci
Sabancr biinyesinde ige a[nacak.

uyarr

Masai'lerin kriketle imtihan

Marmara Universitesi ve sabanct Holding'in
iSletme Fakiiltesi iifrencileri'
lt:ootgto::tokole'
dersini segmeli
Seminerhrfl'
Igletmecilk
"sabanct

t

TUrkiye'de tlniversite-sanayi bbir[ginde k kez bir marka,
universite bi.jnyesinde resmi ders miiftedatna giriyor.

Marmara Universitesi (wtU) isetme Fakii hesi o! renckri, " sabanct isbtmecilik Sem inerleri"
dersini segmel olarak alabibcek,

iSbirltii protokoff, MU Rektoru Prof. Dr. Zafer Gil, Sabancr Hoging Insan Kaynaklarr Grup

Sbtme Fakiiltesi Dekanr Prof. Dr, A, Ercan Gegez ve Sabanct
HoEing Kurumsal iletqim DireKririj Suat Ozyaprak'm katddgrtdrenle inzalandr,
Protokolh, $letme Faktjltesi dcirdi.incU srnrf o!rencleri bu yrl bahar doneminden tibaren
Bagkanr Neriman Ubever, wU

segmeli olarak "sabanct l5letmecilik Seminerhri" dersini alacak, Ogrenciler Sabanct

Topblu!u'nun iist y6netrcibr'ryle bir araya gelecek ve onlarm egitmen$hde profesyonel $
d0nyasna [k adrmlannr atacak. Ders kapsamrnda, pazarlamadan finansa, hsan
kaynakbrrndan kurumsal ilet$ime kadar birEok konu bag$rnda dershr verkcek, Dersi
bagarryla tamamlayan belir[ sayrda

o!renciye, Sabancr Toplufugu bijnyesinde sozk5meli

obrak $ hakkt da tannacak.
PROFESYONELLi6E ADIM
Re6or GUl, itbirfiinig<iyh degerlendtdi: "Universitem2, bir alanda daha lki gergekle5tiriyor.
Turkiye'nin gi..iglil markalarrndan Sabancl k bu ortaklaga galSma, tiniversite-sanayi $birfilinln
en bagarfi orneliolmaya aday, Bu sayede

olrencierim[, mezun oftuKan sonra profesyonel

hayata geEerken kendilerhi daha gUvende hissedecekler."

TEORi VE PRATTK BULUSACAK
sabancr Houing ihsan Kaynaklarr Grup Ba5kanr Neriman ubever, orneklerine yurtdSnda
stkga rastlanan bu model T[irkVe'de de Sabancr markast oncijlU!Unde uygulamaktan gurur

duydukbnnr soyhdi. Ubever, "ihanyorum ki bundan sonra da profesyonel $ dijnyasndan
getir'tr
birgok girket bu mode[ devam ettirir ve olrencierim2i profesyonel dijnyayla bf araya
ve onlarr $ hayatrna en iyiSekibe hazrhrz" dedi. Ubever, amaglarnt, "Teork donanma sahip
genglerim2i, Sabancr i$letmecitk Seminerleri'yle pratkb de bulu$urmak; onbrn profesyonel
hayata 1-0 onde ba5lamalarntsallamak" gektnde agkladl AA

wvrarv.alsam.com.tr/)Esan/isletrneog rencisinesabanci-dersleri/habrJr-245!)2
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Sabancr Holding, iiniversite-sanayi igbirli!i

gergevesinde Marmara Universitesi'nin
(MU) resmi ders miifredatrna giriyor,

ir,zalanan bu protokolle birlikte 2013-2014 elitirn-Olretim yrlndan itibaren dlrenciler,
'sabancr i5letnrecllik Serninerlerl'dersini alabilecek. Biiylece TUrkiye'de iiniversite-sanayi
igbidilinde ilk kez bir rnarka, r.iniversitede resmi ders mifredatrnda yer alacak. Br derste
ba5anlr olan belirli sayrdaki dlrenciler dolrudan Sabancr Holding de ige altnacak.
Y6NETiciLER DERs vEREcEK
'sabancr i5letrnecilik Seminerleri'adrnr tagryacak kredili dersle, MU i5letne FakUltesi
diirdi.rncU srnrf dlrencileri belidi bir mijfredat kapsamnda Sabanct Toplululu'nun Ust
yiineticileriyle bir araya gelecek ve onlann elitnEnlilinde profesyonel iq dtinyastna ilk
adrnlannr atacaklar. Yeni elitim ddretim yrftnda baglayacak olan ve olrencilerin kredili
olarak segebilecekleri bu ders kapsamnda, pazarlarnadan finansa, insan kaynaklanndan
kurumsal iletigirre kadar bir Eok konu bagh!rnda dersler verilecek.
MU Rekttjni Prof. Dr. zafer GLll Sabancr Holding ile gergeklegen ortaklasa galtgrmnln
riniversite-sanayi igbiriillnin en ba5anlt omeli olrnaya aday oldu!unu ifade etti. G0l,
"O!rencilerimizin geni5 bir vizyona sahip olnralan, yeni irr*<5nlar yakalanElan, teori ile
uygulannyr bir arada gorebilmeleri adtna Eok ainenli bir ftrsat olusuyor. Her iki taraFa da
tegekktir ediyorum" dedi.
TEORJ PRATiTGE BULU9ACAK

Sabancr Holding insan Kaynaklan Grup Ba5kant NennBn Ulsever, teorik donanrno sahip
gengleri, 'sabancr igletnecilik Seninerieri' ile pratikle de buluSturrroyr amagladtklannt
kaydetti. Olsever, "omeklerine yurt dtgtnda stkga rastladt6tmz bu npdell Turkiye'de de
Sabancr markasr dncijlij!tinde uyguluyor olnraktan b0yUk bir n'utluluk duyuyoruz.
inanryorum ki bundan sonra da profesyonel i5 dunyastndan birgok Sirket npdeli devam
ettiri/'diye konustu.
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Baganh olan, sabancr'da ige baglayacak

e!itim ii(retim yrhnrn bahar diineninde baglayacak olan "sabanct igletrrecilik Sentnerieri"ni
baganyla tarnarnlayan belirli sayrda ii!renciye Sabanct Toplululu bunyesinde sdzlegrneli olarak iS hakk da tanlnacak. Biiylece
Liniversite olrencileri daha okulu bitirrreden profesyonel iS hayatrna ajnenii bir adrnla ba5lane ganstnt da yakalayacaklar.
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iSfRNSUI- - Turkiye'de universite-sanayi i5birli!inde ilk kez bir marka, [iniversite
brinyesinde resmi ders mrifredatrna giriyor.
Buna yrinelik igbirli!inin ilk adrmr, Marmara Universitesi (UU) nayOarpaga Kampijsu'nde
dr.lzenlenen ve MU Rektorr-i Prof. Dr. Zafer Gil, Sabancr Holding Insan Kaynaklarr Grup
BaSkanr Neriman Ulsever, Marmara Universitesi Igletme Fak0ltesi (MUIF) Dekanr Prof. Dr,
A. Ercan Gegez ve Sabancr Holding Kurumsal Iletigim Direktorr.l Suat Ozyaprak'rn
katrldr(r imza toreniyle atlldr. imzalanan bu protokolle birlikte 2013-2014 eSitimo{retim yrhndan ;tibaren o!renciler "sabancr igietmecilik Seminerleri" dersini alacak.
"Sabarrcr 15letmecilik Seminerleri" adrnr ta5ryacak kredili dersle, MU Igletme Fakultesi
dbrdrjnctl srnrf o!rencileri belirli bir mufredat kapsamrnda Sabancr Toplulu!u'nun tist
yoneticileriyle bir araya gelecek ve onlarrn e!itmenli!inde profesyonel ig dunyasrna ilk
adrrrrlarrnr atacaklar.Yeni e!itim o!retim ythnda ba5layacak olan ve ii!rencilerin kredili
oiarak segebilecekleri bu ders kapsamrnda; pazarlamadan finansa, insan kaynaklanndan
kurumsal iletigime kadar bir Eok konu bagl{rnda dersler verilecek,

Konuya iligkin MU RektorU Prof. Dr. Zafer GUl gciyle dedi: "Birgok konuda oncii olan
r,iniversitemiz bir alanda daha ilki gergeklegtiriyor. Bununla gurur duyuyorum. Turkiye'nin
gLlElU markalarrndan Sabancr ile igletme Fakultemiz arastndaki bu ortaklaga galpnra
Universite-Sanayi i5birli!inin en bagarrh orne{i olmaya aday. 6Qrenciterimizin genig bir
vizyona sahip olmalarr, yeni imkinlar yakalamaian, teori ile uygulamayt bir arada
gbrebilmeleri adrna gok onemli bir frrsat olugr-ryor. Bu sayede ii!rencilerimiz mezun
olduktan sonra profesyonel hayata gegerken kendilerini daha guvende hissedecekler
ku5kusuz ., Yenilikgi ve geligimci yaklaprmlarrndan otrirr.i bu birlikteli!in olugmastnt
sa{layan her iki tarafa da tegekkur ediyorum."
imza tijreninde konugan Sabancr Holding insan Kaynaklart Grup BaSkant Neriman
Lilsever ise 5oyle dedi: "Bu kapsamda bir protokol Ttlrkiye'de ilk kez gergeklegtiriliyor.
6rneklerine yurt drgrnda srkEa rastladr!rmrz bu modeli TLirkiye'de de Sabanct markast
onculu!tinde uyguluyor olmaktan buyuk bir mutluluk duyuyoruz. Inantyorum ki bundan
sonra da profesyonel ig dunyasrndan bir Eok Sirket bu modeli devam ettirir ve
o!rencilerimizi profesyonel dijnyayla bir araya getirir ve onlart i5 hayatrna en iyi Sekilde
hazrrlartz,
"sabancr i5letmecilik Seminerleri"nin Nlarmara Universitesi igletme Fakiiltesi o{rencileri
wvw.dunp.cony'sabanci
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Sabanct nilfredata girdi

Toplulu{umuzun bir gok ijst
dtizey yoneticisi daha 5imdiden bdyle bir olu5umun iqinde olmaktan bUytik bir heyecan
duyuyor, Amacrmrz teorik donantma sahip genglerimizi, "Sabanct lgletmecilik
Seminerleri" ile pratikle de bulugturmak. Bir cionem boyunca birEok konu baglt{tnda
iEin en bUyrik yol giistericilerinden biri olaca!rna emininl.

devam edecek olan bu ders kapsamrnda asrl amacrmrz onlarrn profesyonel hayata bir sifrr
onde ba5 lamalarrnr sa{lamaktrr. "

2013-2074 egitim 6gretim yrilnrn bahar doneminde baglayacak olan "Sabancr 15letmecilik
Seminerleri"ni bagarryla tamamlayan bellrli sayrda o$renciye Sabanct Toplulu!u
bilnyesinde silzle5meli olarak ig hakkr da tanrnacak. Boylece Universite o$rencileri daha
okulu bitirmeden profesyonel ig hayattna onemli bir adtmla ba5lama ganstnt da
yakalayacaklar,
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