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Bilişim Hizmet Ödülleri’ni 
Bakan Ergün, verdi

TBD Bilişim Hizmet Ödülleri’nde dereceye girenler, 
ödüllerini 29’uncu Ulusal Bilişim Kurultayı’nda 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün’ün elinden 
aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, JW Marriott Oteli’nde 
Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 21 Kasım 2012’de düzenlediği 29’uncu 
Ulusal Bilişim Kurultayı’nda verilen  “TBD 2012 Bilişim Hizmet Ödülleri” 

törenine katıldı.  TBD Bilişim Hizmet Ödülleri’nde dereceye girenlere, ödülleri 
Bakan Ergün tarafından verildi. 
Törende bir konuşma yapan Bakan Ergün, Türkiye’nin bilişim alanında son 
yıllarda çok büyük bir atılım içerisinde olduğunu belirterek, ilerleyen 10 yıllık 
süreçte şimdikinden daha fazlasını yapmak zorunda olunduğunu söyledi. 
Bilişim sektörünün içinde olmadığı bir alan kalmadığını anlatan Ergün, “Bilişim 
sektörü, çok muhteşem yeniliklere hizmet eden bir sektördür. Buna karşın 
bizim milli gelirimizin içindeki payı, özellikle yazılımın yüzde 1’ler seviyesinde 
olduğunu görüyoruz” dedi.
Bakan Ergün, teknoloji alanında sıçrama yapan firmaların özellikle yazılım 
alanında şirketler kurduğuna dikkat çekti. Bilişim sektöründe bazı firmaların 
geride kalmasına karşın, bazı firmaların ise yeni atılımlarla bir adım öne 
geçtiğini dile getiren Ergün, “Bilgi ve iletişim teknolojileri alanı, yarın kimi kimi 
geçeceği belli olmayan bir alandır. Her an birisi, çok önde olan bir başkasını 
geçme imkânına sahiptir. Çünkü insan beyninin kıvrımlarında neler olduğunu, 
onun neler yapabileceğini kimse tam olarak idrak edemez. İnsanın bu alanı, 
sonsuz sayılabilecek bir imkâna sahiptir. Çünkü insana bu sonsuzluktan 
önemli bir fırsat sunulmuştur. Bizim genç ve dinamik nüfusumuz bu fırsatı iyi 
değerlendirebilirse bu alanda çok büyük mesafeler alacaktır” diye konuştu.

http://www.bilisimdergisi.org/s149
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TBD Başkanı Turhan Menteş ise, verilen 
ödülleri anlatarak, önceki ödül törenlerinden 
farklı olarak bu yıl Ankara’da 30 gencin “Atılım 
İçin Bilişim” ana temasıyla ile 21-23 Kasım 
tarihleri arasında gece-gündüz demeden proje 
ürettiklerini kaydetti.

Konuşmalarının ardından Bakan Ergün’e, 
TBD Başkanı Menteş, plaket takdim etti. Daha 
sonra “TBD 2012 Bilişim Hizmet Ödülleri”nde 
dereceye girenler, ödüllerini Bakan Ergün’ün 
elinden aldı.

“Bilişim politikaları belirlenirken, 
bilgisayar mühendisleri sürecin 
dışında bırakıldı”
“Jüri Özel Ödülü” alan Bilgisayar Mühendisleri 
Odası (BMO) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Serdar Çiftçi, yaptığı konuşmada,  

TBD’nin, Türkiye’de bilişim kültürünün 
oluşması, gelişmesi anlamında değerli 
çalışmalar yaptığı ve bu çalışmalarının devam 
edeceğine olan inançlarının tam olduğunu 
belirtti. Çiftçi,  Türkiye’nin bilişim alanında; 
kendi kendine yeter, dışa bağımlılıktan 
kurtulmuş, güvenilir, şeffaf, dünyada söz 
sahibi, trendi belirleyen bir ülke olmasını 
arzuladıklarını vurguladı. 
2 Haziran 2012 TMMOB Genel Kurulu 
kararı ile tüzel kimliğine kavuşan BMO’nun; 
Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik, E-Devlet, Bilgi 
Güvenliği, İnternet ve Sosyal Medya, Yazılım, 
Özgür Yazılım, AR-GE ve Yeni Teknolojiler, 
Standartlar, Mühendislik Eğitimi, Meslekiçi 
Eğitim, Sistem ve Donanım, Ağlar ve Veri 
İletişimi, Bilişim Çalışanları, Bilişim Etiği, 
Bilişim ve Toplum gibi komisyonlarıyla 
kendisine saydığı görevleri yerine getireceğini 
anlattı. 

İlk olarak 1981’de mezunlar veren bilgisayar 
mühendislerinin bugün 40 bine ulaştığını, 
bugün neredeyse her ilde Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü açıldığını ve her 
yıl 6 bine yakın mezun verdiğini bildiren 
Çiftçi, mesleğin sorunlarına ilişkin bilgiler 
aktardı. Çiftçi, “Ülkemizin bilişim politikaları 
belirlenirken, Bilgisayar Mühendisleri sürecin 
dışında bırakılmıştır. Bitmeyen, teknoloji 
süresi geçip vazgeçilen, sağlıklı çalışmayan 
kamu projelerinin kontrolünden, bilgi-
güvenliği noktasına kadar birçok alanda söz 
hakkı bulunan Bilgisayar Mühendisleri Odası 
üzerindeki sorumluluğu bilerek çalışmalarına 
başlamıştı” diye konuştu.
 
Jüri Özel Ödülleri, BMO, Güven 
İslamoğlu ve “Kariye 
Müzesi”ne 
“Kamu Uygulama Ödülü” 
kategorisinde birincilik ödülünü 
Milli Kütüphane, “Görme Engellilere 
Sunulan Konuşan Kitap Hizmeti” 
projesiyle aldı.  Aynı kategoride 
ikincilik ödülünü Adalet Bakanlığı 
“Kurum Portal” uygulamasıyla 
alırken, üçüncülük ödülü ise 
“Çevirimiçi İşlemler” uygulamasıyla 
Türk Patent Enstitüsü’ne verildi. 
“Sektörel Yayınevi Ödülü” 
kategorisinde Pusula Yayıncılık 
birinci olurken, Arkadaş Yayınevi 
ikinci, Nobel Yayınevi ise üçüncülük 
ödülüne layık görüldü.
“Eğitim Sitesi Ödülü” kategorisinde 
birincilik ödülü “Açık Sınıf”, ikincilik 

“Bilim Şenliği”, üçüncülük “TÜBA Türkçe 
Bilim Terimleri Sözlüğü”, dördüncülük 
ise “TÜBİTAK BİLGEM” sitelerine verildi. 
“Yenilikçi Uygulama Ödülü”nde birincilik 
“UYAP Editör” uygulamasıyla Adalet 
Bakanlığı’na verildi. İkincilik, “Sisopmi-
Sisopacs Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri”ne, 
üçüncülük de “Web Checkup” sitelerine 
verildi. “Mobil Uygulama Ödülü”nde birincilik 
“İşcep Paracod”e, ikincilik “Benim Belediyem 
Mobil Uygulama”ya, üçüncülük “HepsiBurada 
Mobil Uygulama”ya layık görüldü.

“Jüri Özel Ödülleri” ise Bilgisayar 
Mühendisleri Odası (BMO), Güven İslamoğlu 
ve “Kariye Müzesi”ne verildi.
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