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Microsoft’tan on-line uygulama gelişt irme  okulu

Türkiye’nin ilk ve tek herkese açık, 
ücretsiz uygulama geliştirme yazılım 
okulu, Microsoft Türkiye tarafından 
Garanti Bankası’nın desteği ve 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın katkılarıyla hayata geçirildi. Açık 
Akademi’nin tanıtımı amacıyla 10 Ocak 2012’de 
düzenlenen toplantıya Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen ve 
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen 
katıldı. 
Cep telefonu ve İnternet kullanım rakamlarına 
göre dünyanın 6’ncı büyük dijital toplumu olan 
Türkiye, sosyal medyayı en hızlı benimseyen 
ülkeler arasında da ilk sıralarda yer alıyor. 
Buna karşın Türkiye’nin dünya bilişim 
pazarındaki payı binde 8.  Açık Akademi, 
uygulama pazarında da çok gerilerde bulunan 
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu uygulama 
geliştirici sayısını artırma ve uygulama 
pazarını geliştirerek gençlerin istihdamına 

destek olmak için başlatıldı. Cep telefonu ve 
sosyal medyayı en çok tüketen Türkiye’yi en 
çok üreten ülkeye dönüştürmeyi amaçlayan, 
eğitim, bilişim, istihdam ve ekonomi boyutu ile 
farklı bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi 
olan Açık Akademi’nin ana hedefi mezun 
olanlar arasından Bill Gates’ler yaratabilmek. 
Türkiye’nin ilk ve tek herkese açık, online, 
ücretsiz ve Türkçe uygulama geliştirme 
yazılım okulu olan Açık Akademi, Türkiye’nin 
genç ve dinamik bilişim kullanıcılarını 
uygulama geliştirici olmaya yönlendirecek. 
Üç farklı eğitim seviyesinin bulunduğu Açık 
Akademi’den, hem uygulama ve/veya yazılım 
geliştirmeye başlamak isteyenler, hem de 
profesyonel anlamda uygulama geliştiren 
profesyoneller yaralanabilecekler.  Seviyeleri 
başarıyla tamamlayan öğrenciler ise katılım 
belgesi almaya hak kazanacak. Akademi’den 
mezun olan kullanıcılar, geliştirdikleri 
uygulamaları Windows Phone, Windows 8 ve 
Windows Azure uygulamalarının yer aldığı 

Marketplace 
platformları 
üzerinden satabilme 
olanağı bulacak.
Toplantıda konuşan 
Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanı Yıldırım, 
bilgi iletişim 
teknolojileri ve bu 
alanda ilerleme 
kaydedebilmek 
için genç nüfusun 
önemine işaret etti. 

Başlattıkları e-devlet uygulamasına da 
değinen Yıldırım, bilgisayar okur-yazarlığının 
yanı sıra bu sektörden para kazanmanın 
önemine dikkati çekti. Yıldırım, bakanlığın yeni 
yapılanmasıyla özellikle bilişim alanında Ar-Ge 
projelerini desteklemek için bir fon kurduğunu 
anımsattı. 
1,5 yıldır üzerinde çalıştıkları Açık Akademi 
projesi ile Türkiye’nin her yerinden 
herkesin uygulamaları öğreneceği bir 
ortam yarattıklarını belirten Microsoft 
Türkiye Genel Müdürü Özmen, “Uygulama 
geliştirme konusunda eğitim veya kurs 
olanağı bulamayanları geleceğin mesleğine 
hazırlayacağımız bu yenilikçi kurumsal sosyal 
sorumluluk projemiz ile Türkiye’nin girişimci 
ekonomisine katkı sağlayacağız. Amacımız 
gençlere uygulama pazarında kendilerine yer 
edinmeleri için yeterlilik kazandırmak” diye 
konuştu.

Teknoloji ve inovasyona yaklaşık 15 yıldır 
sistematik ve öncü yatırımlar yapan bir banka 
olduklarını anlatan Garanti Bankası Genel 
Müdürü Ergun Özen de, “Bilişim teknolojisine 
adaptasyonu en hızlı şekilde yaşayan 
ülkemizde dinamik bilişim kullanıcılarını 
yazılımcı olmaya yönlendirmenin, bu alanda 
istihdamı ve girişimci sayısını artırmanın 
önemi, gün geçtikçe artıyor” dedi.
 
Teknoloji ve inovasyona alanında yetişmiş 
işgücünün değerini çok iyi bildiklerini 
söyleyen Özen, “Bu üretken yazılımcılar 
sayesinde, ‘zamanın ötesinde’ yazılımlar 
üretilip bilişim gücü olma yönünde yapılanma 
gerçekleşebiliyor, bilişim gücüne dayalı bir 
girişim ekonomisi yaratılabiliyor” ifadesini 
kullandı. 

Herkese açık, ücretsiz uygulama geliştirme okulu olan Açık Akademi, 
Microsoft Türkiye’nin öncülüğünde, Garanti Bankası’nın desteği ve 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın katkılarıyla açıldı.
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