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Beykoz Üniversitesi ile Aras Holding iş birliği
imzaladı
Beykoz Üniversitesi ve Aras Holding eğitim ve staj alanlarında yeni bir iş birliğine
imza attı. Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ve Aras Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif İnci Aras arasında imzalanan protokol ile iki
kurum dört başlıkta üniversite-sektör iş birliğinin önemli bir örneğini ortaya
koymayı hedefliyor.
Beykoz Üniversitesi ile Aras Holding arasında eğitim ve staj konularında örnek bir iş birliğine
imza atıldı. Birçok konuda gerçekleştirilecek ortak çalışmaları kapsayan iş birliği protokolü 22
Eylül 2021 tarihinde Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ve Aras Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif İnci Aras arasında imzalandı. İki kurum protokol ile dört
başlıkta üniversite-sektör iş birliğinin önemli bir örneğini ortaya koymayı hedefliyor.
Başlıklardan ilki üniversite – sektör iş birliği kapsamında Beykoz Üniversitesi öğrencilerinin bir
yandan eğitimlerine devam ederken diğer yandan iş deneyimi kazanmaları olacak.
Üniversitenin programlarındaki bazı dersler Aras Holding bünyesindeki şirket profesyonelleri
ile birlikte koordine edilerek yürütülecek. Böylelikle öğrenciler dersin uygulama yönünü aynı
zamanda işin profesyonellerinin bakış açısından da dinleme ve öğrenme fırsatı elde edecek.
Aras Holding’ten 14 Hafta Staj Desteği
İş birliği aynı zamanda Beykoz Üniversitesi’nin eğitim öğretim yaklaşımının önemli bir ayağı
olan 3+1, 7+1 Modeli’ne de önemli bir katkı sağlıyor olacak. Beykoz Üniversitesi öğrencileri bir
dönem süresince Aras Holding bünyesindeki şirketlerde staj yapma imkânı elde edecek.
Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Beykoz Üniversitesi’nin eğitimöğretim yaklaşımının temelinde öğrencilerinin mezun olur olmaz tercih edilen ve öncelikli
olarak istihdam edilen mezunlar olmasını hedeflediklerini belirterek, “3+1, 7+1 modeli
öğrencilerimizin öğrenimleri süresince iş hayatının içinde olmalarını amaçladık. Bunun için,

fakülte lisans programlarında 7 yarıyıl okulda, 1 yarıyıl işyerinde, ön lisans programlarında ise
3 yarıyıl okulda 1 yarıyıl işyerinde olmayı ifade eden 7+1, 3+1 müfredat yapısı ile
öğrencilerimize deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunuyoruz. Aras Holding ile yaptığımız bu iş
birliği ile öğrencilerimiz aldıkları eğitimi Aras Holding bünyesindeki şirketlerde bir dönem
süresince deneyimle fırsatı elde edecek” dedi.
Ortak Ar-Ge Projeleri Gerçekleştirilecek
İş birliği protokolü ile Beykoz Üniversitesi ve Aras Holding aynı zamanda ortak seminer,
konferans, panel ve sertifika programları da düzenleyecek. İş birliğinin en önemli
başlıklarından biri de üniversite ve Aras Holding’in birlikte gerçekleştireceği ortak araştırma ve
sosyal sorumluluk projeleri olacak. Sektörün ihtiyacına yönelik olacak ve çok yakında kamuoyu
ile paylaşılacak projelerde Beykoz Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve Aras Holding
bünyesindeki şirket çalışanları aktif olarak rol alacak. Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Elif İnci Aras iş birliği protokolünün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, “Beykoz Üniversitesi ile olan iş birliği bizim için çok kıymetli. Holding bünyemizdeki
şirketlerimiz ve çalışanlarımız ile yükseköğretime destek olmaktan, öğrencilerimizin ders ve
çalışmalarına katkı sağlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. En önemlisi de Beykoz
Üniversitesi ile gerçekleştireceğimiz ortak projeler, bu projeler için de büyük heyecan
duyuyoruz. Ayrıca Danışma Kurulu Üyeliğim ve Almanca öğretmenliği görevimin başlangıç
günü sebebiyle de bir araya geldik. Benim için sonsuz mutluluk verici ve heyecan dolu bir
başlangıç oldu.” dedi.
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