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Gönderen:   Türkiye Bilişim Derneği
Organizasyon:  Bilişim Yıldızları 2011 e-Dönüşüm Yarışması
Web:    http://www.bilisimyildizlari.com/forms/anasayfa.aspx

Dijital dönüşümün öncülüğünü hedefleyen Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması, 3. kez start aldı.

“YENiLiĞE DOKUNUN!”
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 
düzenlenen “Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm 
Yarışması”, start aldı. Üçüncü yılına giren 
“Bilişim Yıldızları Yarışması”, bu yıl da yine 
Türkiye’de dijital dönüşümün öncülüğünü 
yapmayı hedefliyor. Bilişim Yıldızları 2011 
e-Dönüşüm Yarışması
Koordinatörü Serdar Günizi, Bilişim Yıldızları 
e-Dönüşüm Yarışması’nın, İnternet tabanlı 
dönüşüm projelerinin değerlendirildiği ve 
ödüllendirildiği en geniş kapsamlı yarışma 
olduğuna dikkat çekti. Günizi, yarışma ile ilgili 
olarak şunları vurguladı: 
“Özel sektör, KOBİ’ler, sivil toplum örgütleri, 
yerel yönetimler, genç girişimciler ve 
kadınlarımız gibi birçok farklı kesime 
hitap ediyoruz. Harika bir iş yaptığınızı mı 
düşünüyorsunuz? Web üzerinde tamamen yeni 

destekliyor. E-dönüşüm yarışmasında her 
kategoride ilk üç sırayı alan katılımcılara 
sertifikaları verilirken, her kategoride birinci 
olan en iyi e-DÖNÜŞÜM yıldızları, 2 Aralık 
2011’de gerçekleştirilecek törenle ödüllerini 
alacaklar. 

www.bilisimyildizlari.com

Başlangıçtan bugüne, “Bilişim 
Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması”
İlk yılından itibaren büyük bir başarı kazanan 
yarışma. Bu alanda Türkiye’nin en prestijli 
ödüllerinden biri haline geldi. Henüz ilk yılında 
gerçekleştirilen yarışmaya 287 aday adayı 
başvuru yaptı, web sitesi 42 değişik ilden, 
10 binin üstünde ziyaret edildi ve 3 bin kişi 
halk oylamasına katıldı. Bu rakamlar sonraki 
yıllarda giderek yükseldi.

veya daha etkili bir projeyi hayata geçirdiğinize 
ve projenizin benzersiz olduğunuza mı 
inanıyorsunuz? O halde durmayın, Bilişim 
Yıldızları 2011 yarışmasında yerinizi alın. Size 
uygun kategoriyi seçerek müracaat edin. 
Kategoriler için lütfen, tıklayın.” 

Son başvuru tarihi 28 Ekim 2011 olan 
yarışmayı, Ulaştırma Bakanlığı, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim  Kurulu (BTK), 
Dış Ticaret Müsteşarlığı e-Ticaret Genel 
Koordinatörlüğü, Türkiye Bilişim Vakfı 
(TBV), Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği 
(TUBİSAD), Telekomünikasyon ve Enerji 
Hizmetleri Tüketici Hakları ve Sektörel 
Araştırmalar Derneği (TEDER), Mobil İletişim 
Sistemleri ve Araçları İşadamları Derneği 
(MOBİSAD), Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği 
(TBGD), Getron Bilişim Hizmetleri, IRM Ajans 
ve T-ARGE gibi birçok kurum ve kuruluş 

Bilişim Yıldızları kategorileri 

1.  e-engelsiz
2.  e-kadın
3.  e-medya
4.  e-eğitim
5.  e-tr (e-devlet). 
6.  e-iletişim
7.  e-ticaret
8.  e-hizmet
9.  e-innovasyon / e-girişimcilik
10. e-mobil
11. e-genç
12. e-çevre (yeni)
13. e-blog
14. e- sanat / e-dizay
15. e-spor
16. e-oyun
17. e-çocuk
18. e-STK
19. e-ihracat

http://www.bilisimdergisi.org/s136


