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“eTürkiye 
Ödülleri” 
sahiplerini 
buldu
TÜSİAD ve TBV 
tarafından 
bu yıl 10.’su 
düzenlenen 
“eTürkiye 
Ödülleri”, 
TBMM’de 
düzenlenen 
törenle 
sahiplerine 
verildi.

T ürk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 
tarafından verilen “eTürkiye (eTR) 

Ödülleri” için, 17 Aralık 2012’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu’nda bir 
tören düzenlendi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, 
TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, 
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknoloji, 
İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu 
Başkanı Erman Ilıcak katıldı.
Ödül töreninde konuşan TBMM Başkanı 
Çiçek, hızlı ve kaliteli hizmet üretenlerin 
ilan edilmesinin, bilişim teknolojilerini 
kullanmaya teşvik ettiğini, bu durumun, 
kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini 
de artırdığını söyledi. Kamu hizmetlerinin 
daha hızlı, etkin ve verimli olmasını sağlayan 

elektronikleşmenin, devletin hizmet üretme 
kabiliyetini de geliştirdiğini belirten Çiçek, 
özellikle kamu yönetiminde elektronik hizmet 
ağının kullanılmaya başlanmasıyla, kırtasiye 
giderlerinde önemli bir tasarruf sağlandığına 
işaret etti. 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Boyner 
konuşmasında, eTR Ödülleri ile e-Türkiye 
amacına yönelik çalışan kamu kurumları 
ve yerel yönetimleri kamuoyunda daha 
fazla görünür kılmayı hedeflediklerini 
kaydetti. İnternet ve bilişim teknolojilerinin 
yaygınlaşması sonucu Türkiye’de e-Devlet 
projelerinin nicelik hem de nitelik açısından 
geliştiğini gözlemlediklerini belirten Boyner,  
“Vatandaşlarımızın, devlet kapısında yüz yüze 
iletişimle vakit kaybetmek yerine, e-Devlet 
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uygulamaları ile işlerini halledilebildiği 
noktaya varmalıyız” dedi.
Dünya Ekonomik Forumu Küresel Bilgi 
Teknoloji Raporu’nun, Ağyapı Hazırlık 
Endeksi’ne bakıldığında, Türkiye’nin 2011 
yılında 71’inciyken 2012 yılında 142 ülke 
arasında 52’nci sıraya yükseldiğini belirten 
Boyner şunları söyledi:
“Ancak endeksin alt kırılımlarında, Türkiye’nin 
eğitim alanında oldukça gerilerde yer aldığı 
görülüyor. Dünya ekonomileri arasında ilk 
10’a girmeyi hedeflediğimiz bir dönemde, 
ekonomi alanındaki performansımızı 
toplumsal gelişmişlik ile destekleyerek kalıcı 
kılmak için, eğitimin niteliği ve yenilikçilik 
konusunda önemli bir mesafe kat etmek 
zorundayız. Çünkü bilgi toplumu olmanın yolu 
bilgiyi üretecek, yorumlayacak ve kullanacak 
nitelikli insan kaynağına sahip olmaktan 
geçiyor. Bu noktada, eğitim sistemimizin 
yaratıcı, yenilikçi ve analitik düşünebilen 
bireyler yetiştirebilmesi belirleyici bir rol 
oynayacaktır.”

Bu yıl onuncusu düzenlenen eTR Ödülleri’ne 
56 projenin başvurduğu ve 10 yılda alınan 
toplam başvuru sayısının 297’ye ulaştığını 
anlatan TBV Yönetim Kurulu Başkanı 
Eczacıbaşı ise, “eTR ödülleri kapsamında 
2003-2011 yılları arasında 48 kamu 
kurumu çeşitli ödüller aldı. Bu sayılar, eTR 
Ödülleri’mize başvurma heves ve isteğinin 
sürdüğünü gösterirken bizi de yüreklendiriyor” 
diye konuştu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknoloji, 
İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu 
Ilıcak,“eTR Ödülleri’nin artan değerinin, 
eDönüşüme verilen önemin bir göstergesi 
olduğunu bildirdi.  

Törene “ana tema konuşmacısı” olarak katılan 
National Center for Digital Government 
(NCDG) Direktörü ve Dünya Ekonomik Forumu, 
Devletlerin Geleceği - Küresel Gündem 
Konseyi Üyesi Prof. Jane Fountain de, “eDevlet 
uygulamalarının daha şeffaf, daha ulaşılabilir 
ve daha basit olması kullanılabilirlik ve 
etkinlik açısından önemlidir. Türkiye eDevlet 
uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlar 

geliştiriyor. Türkiye eDevlet uygulamalarında 
yaptığı yeniliklerle dikkat çeken bir ülke oldu” 
dedi.

Konuşmaların ardından finale kalan projeler 
yapılan oylama sonucu belirlendi. 16 kişilik 
jürinin oylaması sonucu  ödüllendirilen 
“eTürkiye Ödülleri” kazananları şöyle 
sıralanıyor:

“Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler” 
kategorisinde iki proje ödülü paylaştı:  Milli 
Kütüphane Başkanlığı “Görme Engelli 
Vatandaşlara Sesli Kitap Hizmeti” projesi  ve 
Söke Ovası Sulama Birliği, “Söke Ovası Akıllı 
Sulama Projesi (Akıllı Ova)”;

“Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler” 
kategorisinde Adalet Bakanlığı “UYAP Kurum 
Portal Bilgi Sistemi”;

“Kamudan Kamuya e-Hizmetler” 
kategorisinde ise İçişleri Bakanlığı “e-İçişleri” 
projesi adlı projeler ödül aldı.
 
Yerel yönetimlere yönelik kategorilerde ise;
Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi’nde Konya 
Büyükşehir Belediyesi, “Konya Şehir Rehberi 
Uygulaması”;
Orta Ölçekli Belediye Kategorisi’nde Bakırköy 
Belediyesi “Artırılmış Gerçeklik (AG) 
Destekli Afet Yönetimi ve Mobil Belediyecilik 
Uygulamaları” adlı projeler ödüle layık 
görüldü.

Ayrıca 10. eTR Ödülleri’ne özel olarak, önceki 
yıllarda eTR ödülü almış olan projelerin 
gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin 
kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda 
TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından 
verilen “En İyi Gelişim Gösteren Proje” 
ödülüne Orman Genel Müdürlüğü, “Orman 
Yangın Yönetim Sistemi” projesi ile sahip oldu.
Bu kategorilerin dışında modern devlet 
anlayışını destekleyen, şeffaflık, sosyal 
sorumluluk gibi ilkeleri benimsemiş 
uygulamalar arasından Ankara Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na “İtfaiye 
Araç Eğitim Simülasyonu”  projesiyle TÜSİAD-
TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından Özel Ödül 
verildi. 
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