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8. eTR Ödülleri,  
TBMM’de verildi

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından 
düzenlenen ve eDevlet uygulamalarının “Oscar”ı olarak tanımlanan  “e Türkiye (eTR) 
Ödülleri”, bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) sahiplerini buldu.  TÜSİAD ve TBV 

tarafından, e-Devlet uygulamalarını ödüllendirmek ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla 
tesis edilen “eTR Ödülleri” törenine, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk 
Eczacıbaşı ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv katıldı.
 
TBMM Başkanı Şahin, törende yaptığı konuşmada, bilim ve teknolojinin günümüzde menkul değer 
haline geldiğini, artık çağımızın bilgi çağı olduğunu belirterek, “Bilim ve teknoloji çağdaşlığın 
öncüsüdür. Bu yarışta Türkiye geri kalmamalıdır. Başa yarışan bir ülke olmalıyız. Sivil toplum 
kuruluşlarını fikir üreten bir fabrika gibi görüyorum” dedi.
Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen e-Devlet çalışmalarından 
söz etti. TBV Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı ise “eTR ödülleri” nin amacını anlatarak “Sekiz 
yıl önce TÜSİAD ile birlikte başladığımız bu girişimi sürdürerek, iki sivil toplum kuruluşu anlamlı 
ve verimli bir işbirliği yapıyoruz. Türkiye’de örneği görülmemiş, STK’ların oluşturduğu, devlet 
nezdinde bu ilk ve tek ödül mekanizması, gittikçe daha artan bir ilgiyle, yükselen bir eğim izliyor” 
dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Boyner de kamu kurumlarının yenilikçi bir yaklaşımla e-Devlet 
uygulamalarını geliştirmesi, özel sektörün de bu alanda hizmetlerin yaygınlaşması yönünde 
destek vermesinin önem taşıdığını vurguladı. Boyner, bilgi toplumu hedeflerinin üst düzeyde 
sahiplenilmesi ve koordinasyonu, e-Dönüşüm projelerinin kurumlar arasında eşgüdüm 
gözetilecek şekilde planlanması, altyapının güçlendirilmesi ve e-Devlet süreçlerinin daha verimli 
işlemesi için “yönetişim” konusunun da titizlikle ele alınması gerektiği düşüncesinde olduklarını 
belirtti. 

Bu yıl,  “Kamudan Kamuya e-Hizmetler” kategorisinde, Orman Genel Müdürlüğü, “Orman 
Yangın Erken Uyarı Sistemi”; “Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler” kategorisinde, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ,“Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması”; “Kamudan 
İş Dünyasına e-Hizmetler” kategorisinde ise Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü “Çevrimiçi Çevre İzinleri” projeleriyle, 8. e-Tr ödülünü aldılar. 
Bu kategorilerin dışında modern devlet anlayışını destekleyen, şeffaflık, sosyal sorumluluk gibi 
ilkeleri benimsemiş uygulamalar arasından Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesi’ne “Rehber 
Eşliğinde Sanal Belediyecilik Projesi”, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı’na 
“Web Tarım TV Projesi” ve Sakarya Serdivan Belediyesi’ne “Serdivan Kentsel Otomasyon Projesi” 
nedeniyle Özel Ödül verildi.

TÜSİAD ve TBV tarafından verilen “eTürkiye 
Ödülleri”nin sahipleri, ödüllerini TBMM’de aldı. 
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