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Microsoft CEO'su Steve Ballmer:
“Türkiye’yi yaz›l›m merkezi yapmak için çal›flaca¤›z”
Bilkent Üniversitesi Cyberpark bünyesinde hizmet verecek olan Microsoft ‹novasyon Merkezi'nin aç›l›fl›n› T.C. Baflbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m
Ajans› Baflkan› Alpaslan Korkmaz ile birlikte duyuran Microsoft CEO'su Steve Ballmer, Microsoft'un Türkiye'de yaz›l›m sektörünü, yenilikçili¤i ve
Ar - Ge'yi desteklemeye devam edece¤ini bildirdi.  Ballmer, Microsoft'un, gençlerin yaz›l›m gelifltirme teknolojilerine eriflimini kolaylaflt›ran
DreamSpark program›n›n kapsam›n› geniflleterek Türkiye'deki lise ö¤rencilerinin de bu programdan yararlanmas›n›n sa¤lanaca¤›n› söyledi. Steve
Ballmer Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, Baflbakan Recep Tayip Erdo¤an, Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik'in yan›
s›ra önde gelen kurulufllar›n yöneticileri ile de görüflmeler yapt›.

21 Nisan 2009, Ankara - “Türkiye Biliflimle Kalk›n›yor” vizyonu çerçevesinde ülkemizde biliflim sektörünün geliflimine destek veren ve ekonomi için de¤er yaratan
Microsoft, Ankara'da üst düzey bir buluflma gerçeklefltirdi. Microsoft Corp. CEO'su Steve Ballmer ve T.C. Baflbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Baflkan› Alpaslan
Korkmaz Ankara'da düzenlenen bas›n toplant›s›nda bir araya gelerek Microsoft ‹novasyon Merkezi'nin aç›l›fl›n› kamuoyuna duyurdular.

Bir günlük k›sa bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Ballmer, Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, Baflbakan Recep Tayip Erdo¤an, Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve Milli E¤itim
Bakan› Hüseyin Çelik'in yan› s›ra önde gelen kurulufllar›n yöneticileri ile de görüflmeler yapt›.

Ankara'da Bilkent Üniversitesi Cyberpark bünyesinde faaliyet gösteren Microsoft ‹novasyon Merkezi yenilikçi Ar-Ge yaz›l›m projelerine ev sahipli¤i yap›yor. Microsoft
bu merkezde finansman, ileri teknoloji, uzmanlar ve dan›flmanlar sa¤layarak; ifl ortaklar›n›n hem kendi, hem de kamu kurulufllar›n›n ihtiyaçlar›na yönelik çözümler
üretmesine yard›mc› olacak. Böylece yaz›l›m ekonomisi ve Ar - Ge geliflirken, Türkiye'de yenilikçi kültür güçlenecek ve ekonomi için ciddi de¤er yarat›lacak.

“Türkiye'yi yaz›l›m merkezi yapmak için çal›flaca¤›z”

Ankara Sheraton'da düzenlenen bas›n toplant›s›nda konuflan Ballmer Türkiye'nin Avrupa'n›n ve bölgesinin yaz›l›m merkezi olabilece¤ini vurgulayarak flunlar› söyledi:

“Türkiye, dinamik ekonomisi ve teknolojiye yatk›n, genç nüfusu ile büyük bir geliflim potansiyeline sahip bulunuyor. Do¤ru stratejilerin ve e¤itim
programlar›n›n hayata geçirilmesi ile Türkiye, önemli bir yaz›l›m ve inovasyon merkezi olabilir. Microsoft, ifl ortaklar›ndan oluflan ekosistemi ile,
Türkiye'de BT endüstrisinin geliflmesine ve Türkiye'nin potansiyelini gerçeklefltirmesine destek olmay› hedefliyor.”

Bu alanda yapt›klar› yat›r›mlar›n en iyi örneklerinden birinin Microsoft ‹novasyon Merkezi oldu¤unu kaydeden Steve Ballmer, sözlerini flöyle sürdürdü:

“Microsoft ‹novasyon Merkezi, Türkiye yaz›l›m sektörünün geliflimine katk› yapma iste¤imizin bir ifadesidir. Bu merkezde, kamu ve özel sektör
kurum ve kurulufllar› ile yapaca¤›m›z iflbirlikleri ile Türkiye'de ArGe ve invoasyon kültürünün güçlenmesine destek olmak istiyoruz.”

Microsoft ‹novasyon Merkezi'nde akademisyenler, ö¤renciler, giriflimciler, ifl ortaklar›, kamu ve özel sektör uzmanlar›n›n kat›l›m›yla sa¤l›k, e¤itim ve e-devlet kapsam›nda
yenilikçi yaz›l›m projeleri gelifltiriliyor. Gelecek y›ldan itibaren ise bu merkezde mobil teknolojiler ve robotik gibi konularda Ar-Ge çal›flmalar› gerçeklefltirilecek.

Microsoft Inovasyon Merkezi bünyesindeki Oyun Ön Kuluçka Merkezi'nde ise oyun yaz›l›mlar›na yatk›n gençler, giriflimci ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek için
uygun bir platform bulacaklar. Microsoft gençlere teknoloji, bilgi ve donan›m deste¤i sunacak.

‹stanbul ve Ankara'dan çok say›da bas›n mensubun kat›l›m›yla gerçekleflen toplant›da Microsoft Corporation CEO'su Steve Ballmer gençlere yönelik bir de müjde
verdi. Ballmer: “Ayn› zamanda, DreamSpark Program›m›z› lise ö¤rencilerinin de faydalanabilece¤i flekilde geniflletiyor olmaktan da heyecan duyuyoruz.
DreamSpark program› ile, ö¤rencilerin en son teknoloji ürünü yaz›l›m gelifltirme gereçlerine ulaflabilmelerini ve ifl hayatlar›nda kendilerine yard›mc›
olacak beceri ve bilgileri kazanmas›n› sa¤l›yoruz.” dedi.

Türkiye halen 107 ülke aras›nda DreamSpark program›ndan en çok yararlanan alt›nc› ülke konumunda bulunuyor. Programa kat›lan gençler gelifltirdikleri yaz›l›m
projeleri için ihtiyaç duyduklar› Microsoft bilgi kaynaklar›ndan s›n›rs›zca yararlanabiliyorlar.

Cumhurbaflkan› Gül ve Baflbakan Erdo¤an ile görüfltü

Steve Ballmer Türkiye'ye yapt›¤› bir günlük ziyareti s›ras›nda Cumhurbaflkan› Abdullah Gül ve Baflbakan Recep Tayip Erdo¤an taraf›ndan da kabul edildi. Ballmer bu
görüflmelerde Microsoft'un Türkiye'ye bak›fl›n› anlatarak, buradaki yat›r›mlar›n› sürdürmeye ve yaz›l›m ekonomisini desteklemeye kararl› olduklar›n› vurgulad›.

Ballmer temaslar› s›ras›nda Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik'le bir araya geldi. Bu görüflmelerde Microsoft'un
Türkiye'de e - devlet uygulamalar›na ve biliflim okur yazarl›¤›n›n artmas›na yapabilece¤i katk›lar ele al›nd›. Steve Ballmer daha sonra Microsoft'un
Türkiye'de birlikte çal›flt›¤› önde gelen kurulufllar›n yöneticileriyle de bir araya gelerek Microsoft'un katk›da bulundu¤u ve bulunabilece¤i
çeflitli projeleri ele ald›.




