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BTG (Bilgi ve Teknoloji Grubu) ile Bir Milyon Öğrenciye Delphi Yazılım Desteği
BTG (Bilgi ve Teknoloji Grubu), 20 yılı aşkın bir süredir bilişim teknolojileri alanında
yazılım geliştirme, yazılım distribütörlüğü ve çözüm sağlayıcısı, CMMI resmi
belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri konularında faaliyet göstermektedir. BTG,
Embarcadero firmasının Türkiye distribütör ortağı olarak, sahip olduğu ileri teknoloji
ve kapsamlı eğitim programları ile, geleceğin kalifiye teknik insan gücünün
yetiştirilmesini destekleme hedefiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile 5 yıl süreli işbirliği
protokolü imzaladı.
Embarcadero Delphi yazılımını, Bakanlığa bağlı 1600’den fazla mesleki ve teknik
okulun ve yaklaşık bir milyon öğrencinin ücretsiz erişimine sunacak projenin imza
töreni 10 Ocak 2020’ tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Protokol; “Milli Eğitim Bakanlığı
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü, Prof Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU ”, BTG
Genel Müdürü Sefa Akbaş, ve BTG Şirket Kurucusu Yücel Tepeköy katılımıyla Milli
Eğitim Bakanlığı bünyesinde imzalandı.
Bu protokol ile öncelikli olarak; Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Bilişim
Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi,
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanlarında
okul bilgisayar laboratuvarlarına Embarcadero Delphi yazılımı kurulacak ve bu
alanlarda öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar yazılımları konusunda beceri
seviyeleri yükseltilerek, bu alandaki yeterlikleri arttırılacaktır. Delphi yazılımı, modern
Object Pascal olarak bilinen, uygulama geliştirme dünyasında kendini kanıtlamış
çoklu platformlarda çalışabilen bir yazılım aracıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal
Numanoğlu imzalanan protokol ile ilgili “Bakanlık olarak mesleki eğitimde
öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformda iş piyasasının ihtiyaç duyduğu en
ileri düzeyde becerilere sahip olarak yetişmesi ve tüm eğitim süreçlerinin sektör ile
yakın işbirliği içerisinde yürütülmesini son derece önemsiyoruz. Öğrencilerimizi
Embarcadero’nun Delphi yazılımı ile çok daha önceden tanıştırmamız gerekiyordu.
Bu bağlamda, BTG’nin öğrencilerimize sağladığı bu teknoloji desteği ile mesleki
eğitimde kalitenin artırılmasına dair önemli bir katkı sağlanmıştır.” dedi.
BTG şirket kurucusu Yücel Tepeköy projeyle ilgili olarak: “Delphi (Object Pascal)
ile bugün Türkiye’de birçok alanda yerli olarak geliştirilmiş yüksek katma değerli
ürünler 20 yıla yakın bir süredir işletmelerin temel taşı olmaya devam etmektedir.
Delphi günümüzde hala birçok dile kıyasla çok daha kolay ve güvenilirdir. Bu protokol

sayesinde yeni iş gücü yetiştirerek Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamış
olacağız.”dedi.
Geliştirilen proje ile modern uygulama geliştirme teknolojilerinin müfredat kapsamına
alınması ile birlikte, eğitimde büyük bir yenilik sağlanmış oluyor. BTG, Embarcadero
Delphi Türkiye Distribütorü olarak yazılımların okullarda kurulumunu sağlamak ile
kalmıyor, öğretmenlere Delphi yazılımı ile ilgili eğitimler verilmesini ve öğrencilere
ulusal yarışmalar düzenleyerek burs imkanının sunulmasını sağlıyor. Ayrıca sektörel
etkinliklerde öğrencilere de yer vererek, Delphi yazılım dünyasına yeni yetenekler
kazandırmayı hedefliyor.
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