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Hedef, sistem satışı
Bu dönüşüm sonucunda ülkemizde üretilen e-devlet yazılımları, gerek 

nitelik olarak gerekse sağladıkları toplumsal dönüşümle uluslararası 
alanda dikkat çekmeye başladı. Bugün bir kamu kuruluşumuz 

tarafından üretilen sistemi kendi ülkelerine uygulamak isteyen ve bu istemini 
kuruma ileten otuzdan fazla ülke olduğunu biliyoruz. Ülkemizde kullanılmakta 
olan birçok e-devlet uygulaması çok sayıda ülke açısından gerçekleştirilmesi 
hayal bile edilemeyecek projelerdir.

Bu sistemlerin satışı ve pazarlaması neden önemli?

Hâlâ ithalatı, ihracatından fazla olan bir ülke olmaktan çıkamadık. Ana 
taşıyıcı ihracat sektörlerindeki katma değerimiz çok düşük. Ne yazık ki katma 
değerimiz giderek azalmaya devam ediyor. Sürekli olarak ihracat rakamlarını 
rekor olarak anons etmemize rağmen ithalat rakamlarımızı söylemiyor, 
özellikle de ihracatın ithalatı karşılama oranından söz etmekten kaçınmaya 
devam ediyoruz. Çünkü bu oran azalmıyor.

Bu olumsuz durumu değiştirmek elimizde. Yapılması gereken şey, elimizde 
var olan zenginlik kaynağının varlığını paraya çevirecek mekanizmayı kurmak 
ve harekete geçirmektir.

Birinci sorun, kamu çok iyi sistemleri kurumuş ve yaşama geçirmiş olmasına 
rağmen bunların satışını başaramıyor. Yapısı gereği de başarması olanaksız. 
Çünkü devlet, hizmet üretmek amacıyla yapılandırılmış. İkinci sorun ise ortaya 
çıkan sistemde hak sahibi olan başka özel ve kamu kuruluşlarının varlığıdır. 
Lisans sorunu, satış sonrası destek sorunu çözülmesi gereken sorunlar olarak 
önümüzde duruyor.
 
Bu sorunlar nasıl çözülebilir? Sorunun çözümü tek kelime ile özetlenemez. 
Taraflar bir araya gelerek çözüm üretmeye ihtiyaç vardır. Taraflar 
kimlerdir? Bu, doğrudan kamudaki e-devlet konusundan sorumlu olan 
birimler ile sektörün gönüllü kuruluşlarının bir arada olduğu bir platformda 
değerlendirilmelidir. 

Bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkacak çözüm önerileri arasında 
uygulamada en etkin sonucu yaratacak olan, geliştirilerek sürdürülmelidir. 
Bu platform en kısa zamda oluşturularak sektörümüzü ihracat yapar hale 
getirmek hepimizin görevidir.

Bilişim teknolojisinin 
ülkemizde kullanımı 
önce kamu projelerinin 
otomasyonunun yapılması 
olarak başladı. Bu nedenle 
ilk girişim, Kara Yolları 
Genel Müdürlüğü’nden 
geldi ve ülkemiz zamanın 
büyük sayılabilecek 
bilgisayarlarından 
birini önce bu kuruma 
kurdu. Bu eğilim, büyük 
üniversite ve kamu 
kurum ve kuruluşlarının, 
bilişim altyapısını 
hızla kurumlarında 
gerçekleştirmesi biçimine 
dönüştü. 
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